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Ihan Martoyo 

 

Kita - jemaat gereja Protestan dan Reformed – selalu merasa bahwa kita punya kepastian 

keselamatan. Justification by faith alone: pembenaran hanya karena iman, adalah warisan dari 

tradisi Reformasi yang terus menjadi identitas kita. Namun yang jarang kita sadari adalah, Gereja 

Katolik pada zaman Luther juga punya kepastian keselamatan, yaitu melalui penjualan surat 

indulgensia!Coba dengarkan khotbah John Tetzel pada tahun 1517 ketika mempromosikan surat 

indulgensia:1 

Run for the salvation of your souls! Kejarlah keselamatan jiwamu! Pikirkanlah dan 

perhatikanlah keselamatan jiwamu seperti engkau mengurus hal-hal yang 

sementarasiang dan malam. Carilah Allah ketika dia dekat dan dapat ditemukan. 

Bekerjalah, seperti kata Santo Yohanes, ketika hari masih terang, karena malam akan 

tiba ketika tak ada seorangpun yang dapat bekerja. 

Tidakkah kamu dengar raungan tangis orangtuamu dan orang lain yang sudah 

meninggal? “Have mercy upon me, have mercy upon me, berbelas kasihanlah pada 

kami, karena kami dalam hukuman berat dan kesakitan. Kalian dapat melepaskan 

kami dari siksaan ini dengan sedikit beramal, tapi kalian tak mau.” Dengarlah ketika 

ayah berkata pada anaknya laki-laki dan ibu berkata pada anaknya perempuan, “Kita 

telah melahirkanmu, memberi kamu makan, merawat kamu, dan meninggalkan harta 

kami. Mengapa kamu begitu kejam dan kamu tak mau menyelamatkan kami, 

walaupun itu hanya pengorbanan sedikit bagimu? Kamu membiarkan kita terbaring 

dalam api sehingga kami hanya dengan lambat datang kepada kemuliaan yang 

dijanjikan. Padahal kamu dapat mempunyai surat yang memberikan kesempatan satu 

kali dalam hidup dan dalam kematian, untuk pembebasan seluruh hukuman dari 

dosa. 

                                                           
1John Tetzel, A Semon [1517] inThe Protestant Reformation, ed. Hans J. Hillerbrand, (New York: Harper 

Perennial, 2009), 20-21. 
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Surat indulgensia merupakan satu bagian saja dari sistem doktrin yang memberikan 

kepastian keselamatan bagi umat pada zaman Luther. Bagian lain adalah pemujaan relic-relic. 

Frederick the Wise, misalnya, prince Jerman pelindung Luther, menyimpan stock berbagai 

relicyang mencapai jumlah lebih dari 17 ribu potong relic pada tahun 1518 di gereja Castle 

Church. Relic-relic ini termasuk benda-benda yang diklaim sebagai:Sisa ranting pada semak 

yang terbakar yang ditemui Musa, beberapa duri dari mahkota Yesus, batang jerami dari 

palungan yang dipakai Yesus, air susu dari Perawan Maria, satu jenazah lengkap bayi, dan 

beberapa ratus potongan tubuh bayi dari sisa pembantaian oleh Herodes setelah kelahiran 

Yesus.2Umat atau pengunjung yang membayar uang untuk melakukan penghormatan terhadap 

relic-relic ini percaya bahwa Tuhan akan memotong beberapa abad dari waktu sengsara yang 

harus mereka jalani dalam api purgatory setelah kematian. 

Sebelum kita menuduh Gereja sebagai mata duitan, mungkin kita harus mencoba 

memahami sistem doktrin lengkap yang menyebabkan praktik indulgensia dan pemujaan relic. 

Gereja pada waktu itu percaya dosa-dosa dihapuskan ketika seseorang dibaptis, namun ketika 

orang berbuat dosa lagi, maka ada mekanisme confession / penance (pengakuan dosa) yang dapat 

dilakukan untuk mendapatkan pengampunan. Namun ada bagian konsekuensi dosa yang 

mungkin masih tersisa, terutama kalau seseorang kurang disiplin melakukan confession atau 

sering lupa berbagai dosa waktu melakukan confession, maka harus ada cara untuk menangani 

dosa-dosa itu sebelum seseorang masuk surga, karena tidak ada kenajisan atau dosa yang dapat 

masuk ke dalam surga (Wahyu 21:27). Untuk itulah ada doktrin penyucian melalui api 

purgatory. Akibatnya, penjualan surat indulgensia atau pemujaan relic dapat dilihat sebagai cara 

Gereja menunjukkan belas kasih pada umat. Lagipula bukankah Yesus telah memberikan kuasa 

kepada Petrus untuk mengikat atau melepaskan orang berdosa? Bukankah Yesus berkata pada 

Petrus: Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan 

terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga (Mat 16:19). Di 

samping itu, Yesus dan para Santo-Santa telah menumpuk banyak kebaikan sebagai harta di 

surga. Akibatnya, Paus di Vatikan yang mempunyai otoritas yang langsung turun dari Petrus, 

dapat mengakses harta tersebut dan memberikan bonus pada pendosa yang menunjukkan 

                                                           
2Martin Marty, Martin Luther (New York: Penguin Books, 2008), 18-19. 
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penyesalan.3 Dan kalau ada yang bertanya kepada Paus, mengapa pemotongan sengsara 

purgatory itu tidak diberikan secara gratis, maka Paus tak harus menjawab pertanyaan kurang 

ajar seperti itu. 

Dalam zaman pasca-Reformasi seperti sekarang, kita tampaknya lebih mudah menilai 

bahwa Gereja abad pertengahan memang berusaha mengambil keuntungan finansial dengan 

sistem doktrin dan praktik mereka. Namun demikian, kita tidak boleh lupa, bahwa sebuah 

perkumpulan komunitas apapun dengan cepat dapat berubah menjadi suatu aktivitas ekonomi. 

Sekelompok sahabat yang biasa berkumpul, bisa dengan cepat berubah fungsi menjadi kelompok 

arisan yang bergantian mengambil keuntungan dari tabungan bersama. Sekelompok pegawai 

perusahaan yang sering berkumpul, dengan cepat dapat membentuk koperasi perusahaan. Dan 

bahkan Ku Klux Klan, kelompok yang melakukan kekerasan rasisme terhadap orang kulit hitam 

di Amerika Serikat, yang sebenarnya bukanlah kelompok agama konvensional (walaupun 

menganut semacam ideologi tertentu), ternyata menghasilkan keuntungan ekonomi buat para 

pemimpinnya melalui berbagai cara: iuran anggota, pemilik usaha yang menyewa mereka untuk 

menakut-nakuti atau untuk perlindungan preman, bahkan asuransi kematian.4Jadi jangan heran 

bahwa Bait Allah pada zaman Yesus menjadi pusat ekonomi melalui peredaran hewan kurban 

dan uang persembahan. Jangan heran juga bahwa Departemen Agama di Indonesia kerap 

dirundung berbagai kasus korupsi, dan terkenal sebagai departemen terkorup.5 Kasus korupsi di 

Departemen Agama berkisar dari proyek haji, sampai penyediaan Qur’an.6 

Hal-hal demikian harus membuat kita introspeksi dan waspada, jangan-jangan kekristenan 

modern kita juga mempunyai banyak ciri-ciri ekonomi yang sama. Mungkinkah bahwa 

kekristenan yang kita hidupi sebenarnya adalah kehidupan agama yang menyediakan sebentuk 

komoditas yang dicari umat? Tentu kita tidak lagi secara kasar melakukannya seperti Gereja 

pada abad pertengahan dengan menjual surat indulgensia. Namun begitu, mungkinkah kita 

sebenarnya tetap sedang menjual semacam “komoditas keimanan” tertentu, yang dapat 

                                                           
3Ibid, 30-31. 
4Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner, Freakonomics, a Phenomenon (New York: Penguin Books. 2009), 

58.  
5Kompas, 29 Nov 2011, “Kementerian Agama Terkorup,” 

http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/02410859/Kementerian.Agama.Terkorup 
6Detik News, 4 Mei 2017, “KPK Periksa Pegawai di Kemenag terkait Kasus Korupsi Alquran,” 

https://news.detik.com/berita/d-3491431/kpk-periksa-pegawai-di-kemenag-terkait-kasus-korupsi-alquran 
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berbentuk: (1) Seperangkat doktrin, atau pengetahuan yang dianggapsuatu kebutuhan bagi umat, 

atau (2) Ekspresi fisik dari pengalaman keimanan individu yang dilakukan melalui ibadah 

gereja? 

Hal yang pertama, yaitu seperangkat doktrin sebagai komoditas, tampaknya cukup mudah 

diamati pada gereja yang mengidentifikasi diri sebagai Reformed atau Protestan. Banyak umat 

gereja bertikai karena perbedaan variasi kecil saja dalam bangunan doktrin yang dipercayai 

kelompoknya. Berbagai gereja yang saling bersaing lantas memperlakukan pemahaman doktrin 

tertentu sebagai simbol identitas yang menandai umatnya sebagai orang Kristen yang lebih tinggi 

dari kelompok Protestan lain yang tidak mempunyai pemahaman yang sama. Akibatnya 

kehidupan bergereja dilihat sebagai aktivitas untuk mendapatkan pemahaman kognitif doktrinal 

tertentu, karena pemahaman doktrin inilah yang menjadi komoditas pembeda antara kelompok 

Kristen yang elit dengan kelompok yang dianggap lebih rendah. 

Kelompok gereja Protestan yang lain lebih mengutamakan ekspresi pengalaman rohani 

daripada pemahaman doktrinal. Dalam versi tersebut, gereja dianggap sebagai penyedia sarana 

untuk melakukan ekspresi terhadap pengalaman keimanan internal yang dialami oleh seorang 

individu. Ibadah gereja dianggap sebagai sarana untuk aktualisasi diri dan ekspresi simbol-

simbol keimanan yang dapat dilakukan melalui tradisi atau budaya tertentu. Gereja yang 

demikian akan menyesuaikan praktik ibadah kepada selera tradisional atau budaya kontemporer, 

tergantung ekspresi keagamaan mana yang dianggap komoditas yang lebih penting yang harus 

disediakan gereja kepada umatnya. 

Perhatikan bahwa kedua jenis gereja ini sama-sama menjual komoditas tertentu. Sebagai 

imbalannya, umat akan memberikan sumber daya finansial mereka untuk kehidupan bergereja. 

Dan semakin gereja lebih tepat mengidentifikasi komoditas mana yang lebih disukai dan 

menguntungkan kelompoknya, semakin tinggi potensi keuntungan finansial yang dapat diraih. 

Begitu gereja melihat dirinya sebagai penyedia komoditas tertentu, baik berupa pemahaman 

doktrin, maupun ekspresi pengalaman, saat itu jugagereja melakukan kompetisi pasar untuk 

merebut hati umat. Memang gereja Protestan tidak lagi seperti gereja abad pertengahan yang 

seperti perusahaan besar yang menancapkan monopoli pasar. Namun gereja Protestan mungkin 
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seperti ratusan atau ribuan perusahaan kecil yang berjuang keras merebut pangsa pasar yang 

semakin menciut. Kita mungkin belum beranjak terlalu jauh setelah 500 tahun Reformasi! 

Justru kehidupan gereja semacam inilah yang dilawan oleh Martin Luther. Luther memang 

menulis banyak pemahaman doktrin yang melawan Gereja abad pertengahan. Namun 

pemahaman doktrin Luther bukanlah demi perbedaan doktrinal semata, melainkan demi suatu 

kehidupan Gereja yang berbeda. Luther menulis:“A Christian is a perfectly free lord of all, 

subject to none. Seorang Kristen adalah seorang Tuan yang bebas sempurna terhadap semua 

orang, bukan hamba siapapun.”7 Dengan kalimat ini Luther membebaskan orang Kristen dari 

perhambaan sistem purgatory dan indulgensiayang merupakan koper uang dari Gereja abad 

pertengahan. Luther menangkap dengan tajam komoditas pengampunan dosa yang menjadi 

produk unggulan Gereja, dan memutuskan untuk menghentikan jual beli rohani tersebut. A 

Christian is a perfectly free lord of all, subject to none!Orang Kristen adalah seorang Tuan yang 

bebas sempurna, bukan hamba siapapun. 

Perhatikan bahwa untuk Luther, doktrin yang dibicarakan bukanlah semacam komoditas 

pada dirinya sendiri yang dijual sebagai kompetitor dari doktrin yang ditawarkan Gereja Katolik 

Roma. Doktrin yang dibicarakan Luther justru adalah kunci untuk membebaskan umat dari 

praktik komodifikasi pengampunan dosa yang dilakukan oleh Vatikan abad pertengahan. Betapa 

berbedanya Luther dari gereja Protestan modern, yang sering bertengkar soal doktrin, seolah-

seolah doktrin tertentu semacam pengetahuan tersembunyi yangmenjadi komoditas yang hanya 

diketahui oleh sekelompok orang Kristen elit saja. Buat Luther, kemerdekaan kristiani bukanlah 

suatu komoditas elitis, melainkan diikuti dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia yang 

lain. Luther memang mengatakan: “A Christian is a perfectly free Lord of all, subject to none. 

Orang Kristen adalah seorang Tuan yang bebas sempurna, bukan hamba siapapun.” Namun tepat 

sesudah kalimat itu, Luther juga menulis: “A Christian is a perfectly dutiful servant of all, 

subject to all. Orang Kristen adalah sepenuhnya hamba terhadap semua, budak dari semua.”8 

Di sini Luther terinspirasi dari Rasul Paulus sendiri yang menulis di 1 Kor 9:19: 

Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, 

                                                           
7
Martin Luther, The Freedom of A Christian [1520] inThe Protestant Reformation, ed. Hans J. Hillerbrand, 

(New York: Harper Perennial, 2009), 33. 
8Ibid. 
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supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jika kita meneliti tulisan Paulus di 1 

Kor 9 ini, akan nyata bahwa yang dihadapi Paulus di Korintus juga berkaitan erat dengan 

masalah ekonomi. Dalam 1 Kor 9, Paulus memberikan alasan mengapa ia tidak mau menerima 

upah dalam pelayanan di Korintus, padahal sesungguhnya adalah layak bagi pemberita Injil 

untuk menerima gaji dan hidup dari pemberitaan Injil tersebut (1 Kor 9:14). Namun demikian, 

Paulus sengaja tidak mau menerima upah, dan menempatkan dirinya sebagai budak semua orang, 

padahal sesungguhnya dia bebas terhadap semua orang. Paulus menjelaskan alasan dari 

kelakuannya ini, yaitu supaya dia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Mengapa dia 

berbuat demikian? Kita ingat bahwa Korintus adalah sebuah kota perdagangan, sehingga yang 

berkuasa dan mempunyai pengaruh besar adalah para konglomerat dan pegadang yang berhasil, 

bukan bangsawan atau pejabat. Di dalam konteks yang semacam ini, Paulus menganggap penting 

untuk tidak menerima gaji bagi pelayanannya, kemungkinan supaya dia bebas melayani di 

Korintus, dan tidak “dimiliki” dan dikuasai oleh para pemilik modal besar di Korintus. Kalau itu 

terjadi, bagaimana Paulus dapat mengatakan nasihat-nasihat keras yang harus didengar jemaat 

Korintus? 

Kalau kita membaca kitab 1 Korintus lebih teliti lagi, kita melihat bahwa salah satu hal 

yang diperdebatkan sebelum pasal 9 ini adalah soal makanan yang dipersembahkan pada berhala. 

Tampaknya ada kelompok orang Kristen di Korintus yang mengklaim bahwa mereka bebas 

makan daging apa saja, termasuk daging persembahan berhala. Jawaban Paulus tentang hal ini 

cukup kompleks. Di satu sisi, dia menegaskan bahwa orang Kristen tak boleh menyembah 

berhala (1 Kor 10:14). Di sisi lain, dia menegaskan bahwa hanya ada satu Allah, dan tak ada 

berhala. Sehingga makan daging apapun diperbolehkan (1 Kor 8: 4-8). Namun Paulus 

memberikan satu nasihat yang lain lagi, yaitu supaya jemaat memperhatikan pihak yang lemah, 

sehingga mereka tak jadi batu sandungan bagi pihak yang lemah itu karena kebiasaan mereka 

makan daging (1 Kor 8:8-12). 

Kalau kita cermati lebih jauh, maka akan tampak bahwa permasalahan yang dihadapi 

Paulus juga menyangkut masalah ekonomi. Pada zaman kuno, daging bukanlah komoditas yang 

dapat secara bebas dimakan rakyat kebanyakan. Jika hewan besar dipotong, maka dagingnya 

harus dihabiskan secepatnya, karena tidak ada teknologi pengawetan atau lemari pendingin untuk 

menyimpan daging sisa. Jadi daging binatang biasanya dimakan secara beramai-ramai dalam 
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komunitas besar, biasanya dalam konteks upacara keagamaan di Bait Allah, dan dalam kasus 

Korintus, dalam konteks penyembahan berhala di templepagan. Dalam situasi demikian, hanya 

orang kaya sebenarnya yang dapat mengkonsumsi daging secara lebih bebas. Rakyat kebanyakan 

akan lebih banyak makan sayuran. Selain itu, jika orang membeli daging sisa di pasar, besar 

kemungkinan daging itu sisa upacara persembahan berhala. Dalam konteks seperti itulah, 

muncul pertanyaan tentang makan daging persembahan berhala. 

Satu hal yang kita perhatikan dari Paulus adalah, sama seperti Luther, buat Paulus doktrin 

bukanlah suatu komoditas an sich, yang menjadi tujuan pada dirinya sendiri, melainkan suatu 

kunci untuk perubahan hidup.  Ketika Paulus berkata, “Sesungguhnya aku bebas, tapi aku 

menjadikan diriku hamba bagi semua, dengan tidak menerima upah,” sesungguhnya Paulus 

sedang menunjukkan bagaimana dia menguasai diri untuk tidak mengambil yang adalah menjadi 

haknya, demi kepentingan orang lain. Dan Paulus mendorong orang-orang kaya di Korintus 

untuk mencontoh dirinya. Memang orang-orang kaya di Korintus bebas makan daging apa saja, 

tetapi mereka harus membatasi kebebasan mereka dan memperhatikan juga saudara mereka yang 

lemah. Jika mereka menjadi batu sandungan bagi saudara yang lemah, yang besar kemungkinan 

juga lemah secara ekonomi, maka mereka sudah berdosa kepada Kristus (1 Kor 8:12)! Itulah 

yang diajarkan Paulus. Dalam membangun doktrin dan pola hidupnya, Paulus justru memberi 

perhatian khusus pada pihak yang lebih lemah. 

Luther tampaknya didorong oleh Roh yang sama. Ketika rakyat Jerman diiming-imingi 

surat indulgensia, namun secara bersamaan juga diintimidasi oleh Vatikan, Luther bangkit 

amarahnya, dan memihak yang lemah. Dan sikap Luther akhirnya membutuhkan banyak 

pengorbanan. Tapi itulah hidup kristiani yang dimengerti Luther. “A Christian is a perfectly 

dutiful servant of all, subject to all. Orang Kristen adalah sepenuhnya hamba terhadap semua, 

budak dari semua.” Kebebasan Kristen menurut Luther adalah hidup bebas yang melayani dan 

mengasihi yang lain, terutama pihak yang lemah, juga ketika mengakibatkan banyak kerugian. 

Prince Frederick von Wise, sahabat dan simpatisan Luther, harus mengorbankan bisnis bagus 

ribuan potong relic-nya jika mendukung Luther. Namun karena Frederick melihat Luther tak 
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terbukti mengajarkan hal yang sesat, maka dia menulis surat dan meyakinkan Luther bahwa dia 

tidak akan menyerahkan Luther.9 

 Kalau kita berhenti dan merenungkan hidup bergereja di Indonesia, betapa kita masih 

sering melihat gereja yang saling bertikai, terutama karena masalah asset dan ekonomi. Kontrol 

terhadap pengelolaan uang atau aktivitas yang menguntungkan, sangat sering terbukti sanggup 

memecah belah gereja dan umat Allah. Sangat jarang kita memikirkan pihak yang lemah yang 

akan dirugikan dalam pertikaian kita. Betapa berbedanya kita dari semangat Reformasi yang 

ditunjukkan Luther dan Paulus. Buat Paulus dan Luther, ketika terpaksa harus memilih opsi yang 

sulit, sering mereka putuskan dengan membela kaum yang lebih lemah. Mungkinkah kita tak lagi 

mengerti semangat Reformasi? Mungkinkah kita sudah lama melupakan semper reformanda, 

dan tak lagi jujur untuk mereformasi gereja kita? 

 Nah di titik ini mungkin ada suara yang membantah. Bukankah kalau kita bertikai atau 

berselisih, kita justru sedang menghidupi lagi semangat Reformasi itu, yaitu untuk 

membersihkan gereja? Bukankah kelompok Protestan memang dikenal sebagai kelompok yang 

suka protes dan berselisih dengan yang lain? Bahkan mungkin ada yang berani berkata, 

bukankah Luther dan Calvinpun menghidupi kekristenan yang demikian, yang berani berselisih 

demi membersihkan gereja? 

 Dii sini kita harus hati-hati mencermati. Luther dan Calvin memang menganggap bahwa 

komodifikasi pengampunan dosa yang dilakukan oleh Vatikan abad pertengahan memang sudah 

tak dapat diselamatkan lagi, sehingga mereka menentang sepak terjang Roma. Namun, orang 

Reformed jarang menyadari bahwa Calvin justru sangat pendamai ketika berhadapandengan 

doktrin yang sangat penting, yaitu doktrin perjamuan kudus. 

Dalam hal perjamuan kudus, Luther dan Zwingli mempunyai pemahaman yang berbeda. 

Gereja Katolik Roma mengajarkan paham transubtantiasi, yaitu bahwa roti dan anggur betul-

betul berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Luther 

mengajarkan hal yang sangat dekat dengan hal ini yang disebut kosubstantiasi. Luther meyakini 

bahwa Kristus hadir bersama roti dan anggur, sehingga roti dan anggur dalam perjamuan kudus 

adalah juga tubuh dan darah Kristus. Zwingli, sebaliknya, menganggap ajaran ini sudah 

                                                           
9Martin Marty, Martin Luther, 44. 
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obsoletedan merupakan ajaran sesat warisan dari gereja Roma. Buat Zwingli, perjamuan kudus 

adalah semata simbol yang harus dihidupi dengan iman dan kesalehan dari umat. Zwingli tidak 

segan menyebut paham Luther sebagai perjamuan kanibal, mirip dengan yang dilakukan gereja 

Roma.10 Luther, sebaliknya mencaci Zwingli sebagai penyesat dan merampok orang percaya dari 

kepastian iman.  

 Kita mungkin membayangkan Calvin sebagai orang yang keras kepala kalau soal doktrin. 

Namun dalam hal doktrin perjamuan kudus, Calvin justru berusaha memperdamaikan semua 

pihak yang bertikai. Setelah kegagalan diskusi di Marburg antara Zwingli dan Luther, Zwingli 

kembali ke Swiss dan terbunuh dalam aktivitas teologi dan militernya tahun 1531.11 Zwingli 

kemudian digantikan oleh penerusnya Bullinger. Dalam usahanya untuk mendamaikan pihak 

Lutheran dan gerakan reformasi Swiss yang sekarang dipimpin Bullinger, Calvin khusus menulis 

surat kepada Bullinger. Di satu pihak, Calvin menulis bahwa dia menyadari caci-maki dan 

hinaan yang sudah dilakukan Luther dan bahwa Bullinger adalah pihak yang tak bersalah. 

Namun di lain pihak, Calvin juga mendorong Bullinger untuk tetap menghormati Luther sebagai 

hamba Allah yang telah mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk melawan 

Antichrist dan menyebarkan Injil keselamatan. Kalaupun Luther menyebut Calvin iblis, kata 

Calvin, dia akan tetap memilih untuk menghormati Luther; dan Calvin memohon hal yang sama 

dari Bullinger.12 

 Calvin menangkap secara tajam bahwa gerakan Reformasi hanya dapat bertahan kalau 

mereka tidak terpecah belah dan saling bermusuhan. Calvin bersikeras bahwa persahabatan yang 

jujur tidak membutuhkan persetujuan dalam semua hal. Bruce Gordon, sejarawan ahli Calvin di 

Yale, menunjukkan bahwa Calvin bukanlah orang yang kaku dan menganggap semua bagian 

doktrin sebagai hal yang tak dapat dinegosiasikan. Calvin bersedia menjadi fleksibel demi 

persatuan gereja, dan ini ditunjukkan melalui konsensus Tigurinus, di mana Calvin bahkan 

membiarkan isi konsensus mencakup pengertian tentang perjamuan kudus yang lebih dekat 

kepada formulasi yang dapat diterima Bullinger.13 Buat Calvin, kesatuan gereja adalah hal yang 

lebih penting daripada bersikeras pada detail terminologi doktrin tertentu! Betapa berbedanya 

                                                           
10Martin Marty, Martin Luther, 139-140. 
11Ibid, 142. 
12Bruce Gordon, Calvin (New Haven: Yale University, 2009), 168-169. 
13Ibid, 179. 
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Calvin dari gereja Protestan modern yang sering jauh lebih bersemangat menekankan perbedaan 

gereja daripada secara serius mengusahakan kesatuan Tubuh Kristus. 

 Hari ini, ketika kita merenungkan 500 tahun gerakan Reformasi, mungkin kita merasa 

gereja Protestan sudah menang, dan sudah tak ada lagi penjualan surat indulgensia. Namun 

Gereja rupanya masih selalu gampang terjerumus pada tendensi melihat diri sebagai penyedia 

komoditas keimanan. Hidup bergereja kita lebih sering menekankan transaksi komoditas ini, 

baik berupa formulasi doktrin, ataupun ekspresi pengalaman agama. Dan ketika pengelolaan 

asset dan aktivitas ekonomi gereja kita terancam, kita tak ragu-ragu menyebabkan perpecahan 

Gereja. 

 Betapa hari ini kita sangat butuh kembali kepada semangat Reformasi – Ecclesia 

reformata semper reformanda – Gereja reformed harus terus menerus mereformasi diri!Sudah 

saatnya kita hidup lagi dalam semangat reformasi yang sama yang dihidupi Luther, mengikuti 

kesediaan Luther untuk berkorban demi kebaikan Gereja dan Injil Kristus. Luther tidak ragu-

ragu membeberkan dan meninggalkan praktik jual beli rohani yang terjadi di Gereja, walaupun 

menghasilkan kesulitan bagi dirinya. Kita harus kembali kepada semangat kristiani yang 

ditunjukkan Luther dan juga Paulus, yaitu mengarahkan seluruh teologi dan bangunan doktrin 

kita bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai kunci transformasi hidup kristiani. Gereja 

bukanlah tempat distribusi komoditas iman, melainkan tempat berkumpul orang Kristen yang 

dilatih transformasi hidup iman kristiani. Formulasi doktrin yang spesifik menjadi penting untuk 

memberikan reasonterhadap transformasi hidup yang dikaruniakan Kristus, tetapi tidak pernah 

lebih penting daripada mengambil bagian dalam Tubuh Kristus itu sendiri! Masihkah Gereja 

mengambil bagian dalam melatih umat untuk hidup dalam Kristus? Atau Gereja sudah lebih 

sibuk memasarkan komoditas iman, daripada memperhatikan kesejahteraan umat, apalagi pihak 

yang lemah? 

 Kita juga harus kembali mengingat semangat Calvin yang berjuang keras untuk persatuan 

Gereja. Calvin tak rela Gereja Protestan terpecah belah dan bersengketa hanya demi detail 

penjelasan doktrin tertentu. Calvin dengan tanggap mengerti, bahwa Gereja tak akan bertahan 

kalau terpecah belah. Dan tidak seperti bayangan banyak orang, Calvin bukanlah orang yang 

kaku dan tak mampu bersikap fleksibel ketika Gereja membutuhkan. Dalam hal doktrin 
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perjamuan kudus, Calvin mengerahkan seluruh daya upaya agar pihak-pihak reformasi yang 

bertikai dapat saling mendukung dan bersahabat, walaupun tidak harus setuju dalam semua hal. 

Dalam hal ini, Calvin tampaknya menghidupi Roh yang sama seperti yang hidup dalam diri 

Paulus. Walaupun Calvin bebas dari semua pihak, tetapi dia tidak menggunakan kebebasannya 

sesuka hatinya, melainkan menempatkan dirinya lebih rendah dari semua pihak, menjadi hamba 

semua pihak yang bertikai, agar terjadi rekonsiliasi. Itulah semangat Injil Kristus dan Reformasi! 

 Jadi menjadi orang Reformed atau Protestan, bukanlah sekadar menyanyikan salvation by 

faith alone. Menjadi orang Reformed adalah terutama kalau kita hidup dalam semangat semper 

reformanda. Menjadi orang Reformed adalah ketika kita memberikan hidup untuk ditransformasi 

oleh Kristus, sehingga ketika kita memberi diri bagi Gereja, kita akan menjadi agen-agen 

rekonsiliasi. Jika kita menyerahkan diri kita sedemikian, Allah dapat leluasa mengerjakan 

rekonsiliasi Gereja melalui kehadiran kita.Dan betapa Gereja makin membutuhkan orang-orang 

yang demikian sama seperti 500 tahun yang lalu. Kita membutuhkan orang-orang yang dapat 

dengan tajam mengenali pekerjaan tangan Tuhan di Gereja, dan ikut ambil bagian sebagai pelaku 

aktif reformasi dan rekonsiliasi. Kita membutuhkan orang-orang, yang walaupun mempunyai 

kedalaman teologi dan idealisme, tetapi juga menunjukkani generositydan kebaikan prasangka 

terhadap orang lain, terutama yang berbeda pendapat dengan mereka. Kita membutuhkan orang-

orang yang mengerti apa itu mengorbankan kepentingan diri sendiri dan berupaya secara serius 

menjaga kesatuan Tubuh Kristus. Orang Kristen reformasi adalah orang yang bebas sempurna. A 

Christian– kata Luther - is a perfectly free Lord of all, subject to none. Namun orang Kristen, 

adalah orang bebas yang tahu menghidupi kebebasannya dalam kasih pada sesama, budak bagi 

semua. Semper reformanda – semoga Tuhan menolong kita hari ini! 

  

  


