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Apa Itu
Theologi Reformed?

“S

aya seorang Calvinis!” teriakan seperti ini dapat mendatangkan kesulitan besar. Setidaknya itu yang terjadi
pada saya. Teman-teman sekelas saya memandang kepada
saya seolah-olah saya berasal dari planet “orang-orang
picik”—bahkan mungkin lebih parah dari itu! Guru saya mengernyitkan dahi dan teman-teman saya membelalakkan
mata sehingga membuat wajah saya merah.
John Calvin (1509–1564) adalah seorang pemimpin utama
Reformasi Protestan, sebuah gerakan di Eropa pada abad
keenam belas yang pada mulanya berupaya mereformasi
Gereja Katolik Roma untuk kembali kepada pernyataan
iman Kristen yang meninggikan Kristus, percaya kepada
Injil, dan berpusat kepada firman. Namun demikian, pemimpin-pemimpin gereja saat itu tidak memiliki keinginan untuk
mengadakan reformasi.
Sebetulnya teriakan untuk mengadakan reformasi sudah dimulai sejak sebelum abad keenam belas. Pada saat itu
banyak pemimpin gereja yang hidupnya rusak—mereka
hidup mewah di tengah-tengah kerusakan moral dan perilaku seksual bebas yang merajalela. Posisi di dalam gereja
dapat diberikan kepada siapa saja yang bersedia membayar
dengan harga tertinggi atau kepada para anggota keluarga
sendiri. Kerusakan moral seperti itulah yang mengakibatkan
gereja dijangkiti oleh wabah skeptisisme yang merajalela.
Selain itu, gereja telah menciptakan suatu theologi yang
menyimpang dari Alkitab, yang mencoba mempertahankan
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struktur-struktur tertentu. Misalnya saja, pada permulaan
abad keenam belas, Paus tanpa pikir panjang mengadakan
kampanye pengumpulan dana untuk membangun katedral
St. Peter di Roma. Untuk mendanai usahanya itu, Paus menghidupkan kembali dan memperluas praktik penjualan surat
indulgensia.
Dengan sejumlah uang, seseorang dapat mempersingkat
lamanya waktu di api penyucian atau bahkan dapat membayar agar saudaranya yang telah meninggal dapat langsung
masuk sorga. Dengan membeli salah satu surat indulgensia,
atau melakukan berbagai usaha penebusan dosa, seseorang
dianggap dapat memperoleh kemurahan Allah. Lama kelamaan, keselamatan dianggap bukan lagi merupakan sesuatu
yang dikerjakan oleh Allah, tetapi telah menjadi sesuatu yang
diusahakan melalui perbuatan manusia.
Martin Luther (1483–1546), seorang biarawan muda
dari Jerman menanggapi berbagai kerusakan moral di dalam gereja serta timbulnya theologi “keselamatan melalui
usaha manusia” tersebut dengan memakukan sembilan
puluh lima tesis berisi pernyataan iman di pintu gerbang
gereja di Wittenberg. Berkat adanya mesin cetak (diciptakan
sekitar tahun 1450), maka tesis tersebut dapat dengan cepat
dicetak dan disebar ke seluruh Jerman. Dengan demikian
Reformasi Protestan pun dimulai.
Theologi Reformed, seperti yang kita sebut sekarang,
adalah theologi alkitabiah yang terpenting—suatu penelitian dan pembahasan tentang karakter dan karya Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Oleh sebab itu,
buku ini berisi tentang Allah, karakter-Nya yang mulia dan
karya keselamatan-Nya.
Theologi Reformed dapat diringkas ke dalam sepuluh
pernyataan. Lima pernyataan pertama sering kali disebut
sebagai “Lima Sola”—dalam bahasa Latin “Sola” berarti
“hanya” atau “semata-mata.” Lima pernyataan yang kedua
2

Dipilih
Berdasarkan Kasih

C

alvinisme: The Group that Chooses You, adalah nama
sebuah grup di Facebook. Suatu hari saya meng-klik
grup tersebut, ironisnya justru di sini sayalah yang memilih
untuk bergabung. Saya juga pernah melihat slogan yang
sama pada T-shirt dan stiker mobil. Yang menarik adalah,
apabila kalian menyebut nama “John Calvin” atau kata
“predestinasi” di kelas, maka teman sekelas kalian mungkin
akan mulai melempari kalian dengan buah apel! Paling tidak,
mereka akan melihat kepada kalian dengan pandangan yang
mengancam atau kebingungan dan terheran-heran. Mengapakah orang merasa tidak senang mendengar nama John
Calvin dan juga kata predestinasi?

PREDESTINASI DI DALAM ALKITAB
Theologi Reformed mengajarkan dari Kitab Suci bahwa
sebelum Allah menciptakan sorga dan dunia, Dia telah memilih—atau mem-“predestinasi”—umat-Nya yang akan diselamatkan untuk kekekalan. Renungkanlah beberapa ayat
Alkitab berikut ini:


“Sebab di dalam [Kristus] Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anakNya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya” (Ef. 1:4–5).
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“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi
serupa dengan gambaran Anak-Nya” (Rm. 8:29).
“Aku katakan ’di dalam Kristus,’ karena di dalam Dialah
kami mendapat bagian yang dijanjikan—kami yang dari
semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai
dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu
bekerja menurut keputusan kehendak-Nya” (Ef. 1:11).
“ … engkaulah yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari
segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat
kesayangan-Nya” (Ul. 7:6).
“Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah,
bahwa ia telah memilih kamu” (1Tes. 1:4).

Maka, “predestinasi” adalah sebuah kata yang alkitabiah;
berasal langsung dari Alkitab. Secara harfiah, kata ini berarti
menetapkan dari semula atau menentukan sesuatu dengan
pasti sebelum hal itu terjadi. Di dalam bahasa Yunani, kata
tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari dua kata
(pro-oridzo). Sering kali, orang-orang yang mengaku diri
Kristen berkata, “Saya tidak percaya akan predestinasi.”
Sementara saya bisa mengerti maksud mereka—yaitu bahwa
mereka tidak setuju dengan interpretasi dari kata ini—
mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan predestinasi
berarti mereka menentang fakta yang dikatakan oleh Alkitab
sendiri.
Para penulis Alkitab secara konsisten menggunakan
kata “memilih,” “pemilihan,” “dipilih,” dan “ditentukan.” Apa
pun istilah yang digunakan, pesan yang disampaikan cukup
jelas: Allah telah memilih umat-Nya untuk diselamatkan
dalam kekekalan bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebaliknya, orang-orang yang bukan-Kristen, “yaitu setiap orang
yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam
kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih”
18

Hanya
melalui Kristus

S

ebagai pelajar, kalian mungkin bertemu dengan orangorang dari berbagai latar belakang agama yang berbeda—Budha, Hindu, Mormon, dan Islam.
Semakin lama semakin banyak orang di dunia Barat yang
memiliki pandangan bahwa semua agama pada dasarnya
sama. Semua agama menyembah Allah yang sama meskipun
setiap agama menyatakan iman masing-masing dengan cara
yang berbeda-beda. Kepercayaan seperti ini disebut sebagai
“pluralisme.”

SANG GAJAH
Salah satu ilustrasi pluralisme yang paling populer adalah
ilustrasi tentang orang-orang buta dan gajah. Di dalam ilustrasi ini, diceritakan tentang beberapa orang buta (masingmasing mewakili berbagai agama) yang sedang berjalan dan
menabrak seekor gajah (yang mewakili Allah). Semua orang
buta tersebut masing-masing meraba gajah itu di bagian
yang berbeda-beda. Ada yang meraba kuping gajah tersebut, ada yang meraba bagian kakinya, dan seterusnya. Masing-masing orang buta tersebut memberikan gambaran
yang berbeda-beda tentang gajah tersebut. Setiap orang
buta tadi hanya dapat merasakan sebagian dari badan gajah
tersebut, dan mereka tidak dapat melihatnya secara keseluruhan. Ilustrasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa
ada banyak agama yang berbeda-beda di dunia ini, meskipun
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pada dasarnya semua agama tersebut menyembah “Allah”
yang sama.
Namun demikian, ilustrasi ini memiliki kelemahan yang
besar. Di dalam satu komentar yang bagus dalam bukunya
The Reason for God, Timothy Keller menulis: Ilustrasi ini
dapat menyerang balik orang yang memakainya. Cerita ini
berarti diceritakan oleh seseorang yang tentunya tidak buta.
Bagaimana mungkin seseorang dapat mengetahui bahwa
setiap orang buta hanya melihat sebagian dari gajah tersebut
kalau orang tersebut tidak mengaku bahwa dia dapat melihat keseluruhan gajah tersebut?
Yang dimaksud oleh Keller di sini adalah bahwa apabila
seseorang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang
dapat mengetahui kebenaran secara keseluruhan, maka
dengan sendirinya orang itu sebenarnya telah menganggap
bahwa dirinya sendiri dapat melihat secara keseluruhan.
Dengan kata lain, apabila seseorang mengatakan bahwa
tidak ada kebenaran yang mutlak—maka pada saat yang
bersamaan—orang tersebut tengah mengakui adanya suatu
kebenaran yang mutlak. Semakin gigih seseorang menentang adanya kebenaran yang mutlak maka sesungguhnya
orang tersebut sedang mendukung adanya kebenaran yang
mutlak!
Kepercayaan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah
satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan adalah
sesuatu yang sangat menyinggung perasaan semakin banyak orang di zaman ini. Mengapa? Karena apa yang sebenarnya ingin kita tegaskan adalah bahwa tanpa seseorang
menyerahkan hidupnya kepada Raja di atas segala raja dan
Tuhan di atas segala tuan—Yesus Kristus—maka orang tersebut tidak akan diselamatkan.



Edisi bahasa Indonesia: Rasio bagi Allah: Kepercayaan dalam
Zaman Skeptisisme. Surabaya: Momentum, 2013.
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Dirancang bagi
Kemuliaan-Nya

S

aya mempunyai sebuah lampu senter besar berwarna
kuning di kamar tidur saya. Biasanya saya hanya menggunakan lampu senter tersebut kalau saya ingin mencari
sesuatu di luar atau ketika saya bermain “petak umpet di
waktu malam” dengan teman-teman. Kalau saya ingin mencari sesuatu di dalam rumah atau di gudang bawah tanah,
saya hanya menggunakan lampu senter yang lebih kecil dan
tidak begitu terang. Lampu senter kuning saya besar dan terang sekali serta dapat menyoroti tempat-tempat di sepanjang jalan di mana saya tinggal.
Kegunaan dari lampu senter tersebut adalah memberi
penerangan. Untuk itulah lampu senter tersebut dibuat.
Untuk itu pulalah lampu senter tersebut dirancang. Kalian
bisa saja menggunakan lampu senter tersebut untuk keperluan lain. Saya yakin lampu senter tersebut bisa digunakan
untuk membunuh laba-laba atau bahkan seekor tikus kecil.
Tetapi bukan untuk itu lampu senter tersebut dirancang.
Terang dari lampu senter tersebutlah yang mengekspresikan dan mempertunjukkan alasan mengapa lampu senter
tersebut dirancang.
Begitu pula, kemuliaan Allah adalah penyataan dan
pertunjukan dari karakter ilahi-Nya yang sempurna. Segala
sesuatu yang sudah dicipta, dijadikan dan dilahirkan dalam
ruang dan waktu dimaksudkan untuk semata-mata memantulkan kembali kepada Allah, karakter-Nya yang cemerlang.
Seperti yang diserukan oleh pemazmur, “Langit mencerita-
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kan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya” (Mzm. 19:2).
Ketika kita “memuliakan” Allah, kita meninggikan karakter dan atribut-Nya yang sempurna. Penyataan yang paling
jelas dari karakter dan atribut-Nya yang sempurna terlihat
ketika Allah mengambil rupa manusia di dalam Yesus Kristus. Paulus menulis, “Sebab Allah yang telah berfirman:
‘Dari dalam gelap akan terbit terang!,’ Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita
beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang nampak pada wajah Kristus” (2Kor. 4:6).
Kemuliaan Allah, seperti lampu senter tadi, terutama
terlihat ketika “seorang anak telah lahir untuk kita, seorang
putera telah diberikan untuk kita” (Yes. 9:5). Di dalam Kristus, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia
(bdk. Kol. 1:19; 2:9). Yesus adalah gambar Allah yang tidak
kelihatan (Kol. 1:15) dan Dialah yang patut mendapat segala
hormat dan kemuliaan.

ALLAH YANG DIPERTUNJUKKAN
Kata “kemuliaan” biasanya digunakan di dalam tiga pengertian yang berbeda. Pertama, kata ini digunakan untuk
menggambarkan keseluruhan dan juga pengekspresian dari
pelbagai ragam atribut dan kesempurnaan Allah. Kedua,
kata ini digunakan untuk menggambarkan puji dan hormat
yang diberikan orang Kristen kepada Allah. Ketiga, kata ini
digunakan untuk menggambarkan transformasi orang percaya ke sorga—suatu keadaan yang “penuh kemuliaan.”
Salah satu hal yang mengagumkan mengenai kemuliaan
Allah adalah bahwa kemuliaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari atribut-atribut keilahian-Nya. Kemuliaan, dalam
pengertian yang pertama ini, adalah karakter dan atribut
Allah yang dipertunjukkan.
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