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1 Korintus 1 : 21-25  

Seberapa penting reformasi itu dan apakah reformasi 

masih relevan di dalam zaman ini? Reformasi 

senantiasa terjadi ketika gereja mulai menyimpang 

dari arah tapak jalan yang mereka harus melalui. 

Teologi salib adalah inti daripada reformasi yang 

terjadi di dalam Heidelberg Disputation. Heidelberg 

Disputation adalah sebuah disputasi yang akademis. 

Di dalam bagian ini kita melihat dari 95 tesis menuju 

kepada Heidelberg Disputation, kira-kira ada 6 bulan 

dan dalam waktu relatif singkat ini terjadi sebuah 

shift, terjadi sebuah perubahan bukan perubahan 

teologi, tetapi perubahan penekanan yang dilihat 

atau dicanangkan oleh Luther. Kalau Luther di 

dalam 95 tesis itu sebetulnya tidak terlalu 

bermasalah dengan surat indulgensi, yang dia 

permasalahkan adalah praktek penjualan surat 

indulgensi dan akibat dari pada praktek-praktek 

yang melenceng daripada penjualan surat 

indulgensi. 95 tesis daripada Luther ini ditulis di 

dalam bahasa Latin, artinya 95 tesis Ini adalah 

sebuah ajakan untuk berdiskusi, berdebat, atau 

berdisputasi, sudah menjadi hal biasa bagi para 

teolog memakukan atau menuliskan di dalam papan 

pengumuman keberatan-keberatan mereka dan 

mereka akan berdiskusi antara para teolog. Luther 

tidak pernah punya maksud untuk mengacaukan 

jemaat, tidak pernah. Dia tidak pernah ada maksud 

itu, yang ada adalah dia keberatan dengan praktik 

penjualan indulgensi dan dia mempertanyakan 

praktek itu kepada rekan-rekan sejawatnya dan hari 

itu memang naas karena kemudian itu dibawa 

sampai kepada Paulus, itu kemudian membawa dia 

ke dalam hidup yang sangat-sangat tidak mudah 

setelahnya. Di dalam Heidelberg Disputation, gereja 

kalah di dalam perdebatan itu dan Luther berhasil 

mempertahankan argumennya dan membuktikan 

argumennya di dalam Universitas Heidelberg waktu 

itu. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, 

senantiasa ada di dalam reformasi. Ketika gereja 

menjadi berhenti untuk mereformasi dirinya, maka 

(meminjam perkataan daripada Pak Tong) gereja 

menjadi monumen. Isi daripada 28 tesis atau 

argumen yang disampaikan oleh Luther, itu dibagi 3 

tema atau topik. Tadi saya katakan di dalam waktu 

rentang 6 bulan ini terjadi shift, terjadi perubahan 

bahwa Luther kemudian memahami bahwa 

persoalan utama bukan surat itu, persoalan utama 

bukan praktek penjualan surat itu, persoalan utama 

adalah teologi di balik itu. Ada tiga topik, namun 

hari ini kita hanya membahas satu topik. Topik yang 

pertama saya sebutkan adalah topik tentang dosa 

atau bicara tentang usaha atau karya manusia. Luther 

keberatan dengan usaha manusia. Semuanya adalah 

semata-mata anugerah. 12 topik pertama itu bicara 

tentang dosa atau masalah problema daripada usaha 

atau karya manusia. Topik kedua. 6 topik kedua 

adalah bicara tentang Free Will. Bagi Luther, setelah 

kejatuhan free will itu hanya sebuah nama, tidak ada 

lagi free will yang ada adalah will to sit. Yang 

ketiga, 10 topik atau mulai daripada topik 19-28 itu 

bicara tentang Anugerah dan secara sempit hari ini 

kita hanya membahas dari 1 topik tentang Anugerah, 

kita bicara tentang teologi salib. Teologi salib itu ada 

di dalam 6 topik daripada topik Anugerah, yaitu 

topik 19-24 dan 19-24 kita mungkin pagi ini hanya 

membahas 19-21. Di dalam teologi salib, kontra 

daripada teori salib adalah theology of Glory. 

Theology of the cross against theology of Glory. 

Teologi kemuliaan mengatakan yang jahat itu baik 

dan yang baik itu jahat. Teologi salib menyatakan 

sesuatu itu apa adanya, A theology of glory calls evil 

good and good evil. A theology of the cross calls the 

thing what it actually is. Jadi Luther tidak lagi 

mengungkit tentang indulgensi, tetapi ia mengungkit 

justru kepada hal yang paling mendasar, yaitu bicara 

tentang teologi kemuliaan. Teologi kemuliaan itu 

bermuara atau berawal daripada apa yang dikatakan 

oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengatakan 

bahwa setelah kejatuhan seluruh aspek manusia 

memang sudah rusak, tetapi ada tersisa satu. Aspek 

itu adalah aspek rasio, dengan rasio manusia masih 

bisa mencoba mengenal Allah, bahkan dengan rasio 

manusia bisa mengenal Allah. Semua boleh rusak, 

emosi boleh rusak, will boleh rusak, tetapi rasio 

tidak. Ini menjadi cikal bakal daripada seluruhnya. 

Di dalam Thomas Aquinas kita menemukan bahwa 

manusia itu tidak sepenuhnya jatuh, tidak 

Ringkasan Khotbah 

Gereja Reformed Injili Indonesia Bintaro 

Tahun ke – 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317 

30 Oktober 2022 



Theology of The Cross 

                                                           GRIIBintaro 1317 – Hal 2                                                                                                                      GRIIBintaro 1317 – Hal 3 

sepenuhnya rusak, ada kebaikan, ada sesuatu di 

dalam dirimu yang masih baik. Kenapa? Karena ada 

anugerah Allah yang ditambahkan kepadamu, maka 

kamu bisa mengenal Allah. Maka bagi Roma 

Katolik, natur itu boleh ada tetap dan anugerah itu 

ditambahkan. Jadi pikiran atau konsep grace above 

nature ini begitu kuat di dalam gereja hari itu, Luther 

berjuang di dalam kondisi seperti itu. Puji Tuhan di 

dalam reformasi pernah muncul seorang Luther yang 

kemudian bergumul dengan kondisinya sendiri, 

dengan kerohaniannya sendiri yang begitu terpuruk 

itu dipakai Tuhan untuk membawa gereja kembali 

kepada Tuhan. saya percaya ketika gereja sudah 

mulai melenceng, maka Tuhan membangkitkan 

orang-orang, siapapun itu, baik dari kaum klerus 

maupun dari kaum awam, Tuhan bisa bangkitkan 

untuk meluruskan gereja. Saudara kecenderungan 

kita manusia yang sudah jatuh adalah kita cenderung 

untuk larut. Ada peperangan rohani di sini, 

peperangan rohani di dalam reformasi adalah 

peperangan rohani untuk membawa gereja kembali 

kepada jalan yang benar, kepada panggilan yang 

benar. Saudara peperangan itu bukan hanya terjadi 

di dalam ruang gereja saja, peperangan itu terjadi 

setiap hari di dalam kehidupan daripada jemaat. 

Ketika Jemaat hidup di dalam keseharian, ketika 

mereka ada di bawah, ada di dalam kultur, di dalam 

kebudayaan, di mana mereka mereka hidup. 

Saudara, teologi salib Luther mengatakan bahwa 

bagi kita, salib senantiasa selalu adalah teologi kita. 

Kita tidak seperti orang-orang yang mengejar 

kemuliaan. Saudara jangan pikir ini terjadi 500/600 

tahun yang lalu. Jangan pikir bahwa theology of 

Glory hanya ada di dalam zaman itu, jangan pikir 

bahwa bahkan dalam zaman sekarang theology of 

Glory hanya ada di dalam saudara-saudara kita yang 

ada di dalam denominasi tertentu, bukan. Hari ini 

kita melihat atau mendengar “oh di dalam dirimu ada 

potensi, kembangkan, gali itu.” Kalau dulu 

konteksnya memang adalah bicara tentang 

keselamatan, kamu bisa menemukan kamu bisa 

mencari dan menemukan Allah, tetapi itu baru 

terjadi kalau ada anugerah dan kalau ada anugerah 

maka kamu bisa menemukan Allah, maka kamu 

menerima keselamatan, tapi harus ada titik awal. 

Titik awal adalah apa yang baik di dalam dirimu. Di 

dalam teologi salib, tidak ada sesuatupun yang baik 

di dalam dirimu. Ketika kita sudah jatuh, tidak ada 

sesuatu yang baik di dalam diri kita. Semuanya itu 

sampah, semuanya itu adalah kebusukan, semuanya 

itu adalah perlawanan terhadap Allah dan Luther di 

dalam pergumulan sebagai seorang rahib yang 

bergumul dengan dosanya dan dia akhirnya 

menyadari menemukan bahwa bukan karena dia, 

tetapi semata-mata tidak ada dari dirinya sama 

sekali, semata-mata usaha dan karya Allah, maka dia 

diselamatkan. Jadi kita orang Protestan bukan orang yang 

against dengan usaha, kita bukan against dengan karya, 

bukan, kita against dengan usaha dan karya manusia, tetapi 
usaha dan karya itu sudah dilakukan oleh Kristus di atas 

kayu salib, mata kita harus melihat kepada salib. Kristus 

tidak layak ada di atas salib, hanya Saudara dan saya dan 

Luther dan semua orang Kristen orang percaya yang paling 

layak itu ada di atas salib, bukan Kristus. Puji Tuhan bukan 
kita yang di sana, tapi Dia, tapi Kristus. Saya sedikit 

mengutip lagi di dalam 95 tesis, di dalam no 92 dan 93, 

celakalah para nabi yang berkata damai-damai, padahal 

tidak ada damai, tapi terberkatilah para nabi yang berkata 

salib-salib, tetapi tidak ada salib. Apa maksudnya? Apakah 
Luther against tentang pikul salib? Bukan, yang dia katakan 

adalah kenapa engkau berbicara tentang damai dikaitkan 

dengan indulgensi? Diceritakan pada suatu hari Luther 

ketika berjalan ke gereja dia bertemu dengan seorang 

pemabuk yang jatuh mabuk di dekat pintu daripada gereja. 
Ketika dia bertanya kepada pemabuk itu, Kenapa kamu 

melakukan ini? dia dengan petantang petenteng 

mengatakan, Kenapa emangnya kalau saya mabuk? Saya 

kan sudah beli surat indulgensi. Saya sudah diampuni, 

terserah saya mau mabuk atau tidak. Saya sudah diampuni. 
Saudara perhatikan theology of Glory itu mewujud di 

dalam surat indulgensi. Luther mengacu kepada Keluaran 

33:18-20 ketika Musa meminta penyertaan Tuhan di 

padang gurun, apa jawab Tuhan? 33:20 Lagi firman-Nya: 
"Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak 

ada orang yang memandang Aku dapat hidup." Siapa yang 

memandang Glory of God, itu bisa hidup, tidak mungkin! 

Kalimat ini menginspirasi Luther, jangan pernah berani 

meminta melihat Allah, kemuliaan-Nya. Seketika kita 
melihat wajah Allah dan kemuliaan-Nya, seketika itu juga 

matilah kita. Tetapi Allah beranugerah, yang bisa kita lihat 

itu hanyalah yang kelihatan dan yang kelihatan adalah 

Kristus yang di atas Salib dan di atas salib itulah kita bukan 

hanya melihat Kristus, tetapi sekaligus melihat misteri 
Allah. Kita melihat Allah sambil juga tidak bisa melihat 

Allah. Jadi dalam bagian ini, kita boleh melihat theology of 

the cross, teologi salib, Luther hanya hendak mengajak 

mari lihatlah, hendaknya kalian melihat, hendaknya kita 

melihat, bukan kemuliaan yang dikejar, tetapi di dalam 
penderitaan dan di dalam salib, di situlah tempat kita 

seharusnya. Penderitaan dan salib, Puji Tuhan! Teologi 

kemuliaan itu musuh Injil! Injil mengatakan Saudara dan 

saya sudah jatuh, sudah jatuh total, sudah rusak total, tidak 

ada yang baik yang membuat kita berkenan di hadapan 
Allah. Secara ciptaan, kita mungkin tidak dienyahkan, 

tidak dibuang, tidak dimusnahkan, tetapi secara esensi, kita 

sudah rusak total di hadapan Allah. Di atas salib, Kristus 

ditinggalkan karena hal itu Bapa membuang muka kepada 

Kristus dan melihat Saudara dan saya dengan muka penuh 

cinta kasih dan penuh kepiluan karena hari itu anaknya 

putranya harus disalibkan. Hari itu, kita boleh melihat di 

dalam salib, kita baru menemukan siapa Allah, di dalam 

salib kita baru menemukan diri kita salah. Saudara dan saya 

tidak bisa menemukan diri kita di luar tempat lain. Saudara 
dan saya hanya bisa menemukan diri kita disalib karena 

sebetul-betulnya hanya itulah tempat yang paling cocok 

bagi Saudara dan saya, tetapi Kristus yang mengganti 

Saudara dan saya. Di dalam Ibrani 13: 11-13. Saudara 

perhatikan teologi kemakmuran teologi kemuliaan 
membawa mata kita kepada Yerusalem lama, teologi salib 

membawa Saudara dan saya kepada Golgota. Hari itu 

kenapa Yesus tidak dimatikan di Yerusalem? Hari itu 

kenapa Yesus dimatikan di luar Yerusalem, di luar 

perkemahan? Karena hari itu terjadi sebuah peperangan 
dimana harusnya yang dibuang keluar dari Yerusalem 

adalah para imam, pada pembesar agama yang ada di 

Yerusalem, harusnya mereka yang ada di Golgota dan 

Yesus ada di Yerusalem, tapi dengan segala kerendahan 

hati, Yesus menerima kuk salib yang dikenakan oleh Bapa 
melalui para bajingan di Yerusalem itu untuk menyeret dia 

keluar Yerusalem. Hari itu, itulah Saudara dan saya yang 

harusnya diseret keluar perkemahan, tetapi hari itu di luar 

perkemahan terjadi sebuah pembalikan, korban tidak lagi 

di Yerusalem, korban bakaran ada diluar perkemahan dan 
itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika Umat Israel 

keluar dari padang gurun, pernahkah ada korban bakaran di 

luar perkemahan, pertemuan dengan Allah? Tidak pernah. 

Tetapi hari itu dibalikkan karena yang ada di dalam 

perkemahan itu adalah para bajingan, yang di dalam 
perkemahan Yerusalem adalah para begundal. Saudara 

sadar betapa busuknya Saudara dan saya di hadapan Allah? 

Kebusukan yang bahkan kita manusia pun jijik untuk 

melihatnya. Puji Tuhan Kristus mengasihi Saudara dan 
saya. Teologi kemuliaan hari ini mewujud bukan di dalam 

soal penebusan, teologi kemuliaan hari ini mau mewujud di 

dalam banyak hal. Intinya adalah bicara diri, self, 

diekspresikan dengan narsisme. Narsisme Itu adalah 

sebuah bentuk pemberhalaan diri. Ketika melihat di 

dalam gereja hari itu bahwa dalam dirimu ada 

sesuatu yang baik. Kalau kepada Saudara dan saya, 

Tuhan berkata kepada kita, di dalam dirimu masih 

ada sesuatu yang baik yang membuat dirimu boleh 

menghampiri Aku? Saudara bangga tidak? Senang 

tidak? Senang kan. Apakah itu berhenti di sana? 

Tidak, setelah bangga dan senang, itu akan menjadi 

sebuah keangkuhan, setelah bangga dan senang dan 

kemudian angkuh, kemudian akan mewujud 

Saudara. Saudara akan menjadikan diri Saudara Idol, 

kita akan menjadikan diri kita Idol dan itu tidak 

mungkin tidak dan itu adalah sesuatu yang wajar. Itu 

adalah sebuah runtutan yang wajar daripada orang 

yang berfokus kepada diri sendiri, maka di dalam 

teologi salib kita diajak bukan untuk berfokus 

kepada diri sendiri, kita diajak berfokus keluar 

perkemahan. Kalau berfokus kepada diri, kita pikir 

kita baik, kalau berfokus kepada diri, kita pikir kita 

adalah orang yang mulia, cukup mulia. Kita 

mungkin orang berdosa, tetapi orang berdosa yang 

lebih baik daripada orang berdosa yang lain, pernah 

Saudara berpikir seperti ini? Kita adalah orang 

berdosa yang masih lebih baik, punya potensi yang 

lebih baik daripada orang berdosa yang lain. Kalau 

kita pernah punya pikiran seperti ini, celakalah kita, 

berarti kita sedang menggeser Allah dan salib dan 

mengatakan kepada Dia, Engkau tidak perlu lagi 

disalib, lalu siapa di atas salib? Tidak perlu ada 

siapa-siapa di situ, Engkau cukup memberikan 

anugerah kepada aku karena aku toh bisa 

menemukan Engkau, aku toh punya kerinduan untuk 

mencari Engkau. Saudara ini besar Saudara ini besar, 

teologi kemuliaan membuat Saudara dan saya 

merasa diri hebat, banyak wujudnya, banyak 

penjelmaannya, termasuk ketika kita mengatakan, 

oh bukan saya, melainkan Tuhan, tetapi jauh dari 

hati kita, kita mengatakan saya lumayan juga ya 

Tuhan, saya lumayan juga bukan? Ketika itu muncul 

di dalam hati kita, kita tidak mengadopsi teologi 

kemakmuran, tapi kita sedang memuliakan, bukan 

memuliakan Allah, tetapi memuliakan diri, bukan 

meninggikan Dia yang ada di atas salib, tetapi 

meninggikan diri kita dan tahukah Saudara itu 

adalah sekali lagi musuh Injil. Injil mengatakan tidak 

ada sesuatu pun dari kita, sekecil apapun tidak ada. 

Semuanya itu dari dan semata-mata dari Allah, itu 

Injil. Segala sesuatu dari Dia, bagi Dia, kepada Dia 

kemuliaan. Saudara jangan pikir kita bisa 

merengkuh apa yang tidak tampak itu. Kemuliaan 

Allah kita pikir kita bisa mengambil sejenak, sedikit, 

tidak. Ketika kita mengambil sedikit kemuliaan 

Allah, hari itu kita sedang memusuhi Kristus yang 

sudah menggantikan Saudara dan saya, maka hari ini 

kita sebagai gereja perlu senantiasa untuk mawas 

diri. Gereja perlu senantiasa mawas diri karena 

gereja senantiasa ada di bawah terpaan zaman, 

gereja senantiasa ada diombang-ambing gelombang. 

Saudara jangan pikir Saudara kuat, seketika kita 

pikir kita kuat, seketika itu Saudara dan saya sudah 

merengkuh teologi kemuliaan. Jangan pernah 

berpikir sekejap pun, Saudara dan saya kuat, jangan 

pernah. Saya dari atas mimbar ini sekali lagi 

mengurgensikan kita jangan pernah merasa kuat, 

sejenak pun. Kekuatan kita hanya oleh Kristus, sang 

nahkoda, kekuatan kita hanya di dalam Kristus, sang 

Kapten bahtera itu. Mari kita tunduk kepala, berdoa. 
(Ringkasan ini belum dikoreksi oleh pengkhotbah-YR)  
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