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ABSTRAK 

 

 

Peneltian ini memaparkan uraian Injil dengan budaya 

melalui kontekstualisasi. Kontekstualisasi Alkitabiah 

membuat Injil tidak asing dan dapat diterima di berbagai 

budaya. Injil akan menjadi cahaya yang menerangi budaya 

yang gelap tanpa mengusir orang-orangnya, justru sebalikya 

mereka menerima Injil dan bersama-sama memurnikan 

budaya yang tidak sesuai dengan berita Injil.  

Prinsip teologi Kontekstualiasi dalam perjumpaan 

dengan Injil adalah dengan tiga kategori: 1) Menerima, yaitu 

menerima budaya yang tidak bertentangan dengan Injil. 2) 

Memurnikan yaitu membuang sebagian unsur budaya yang 

bertentangan dengan Injil, dan memakai unsur-unsur lainnya 

yang berisifat netral dan tidak bertentangan dengan Injil, 3) 

Membuang, tidak memakai budaya yang bertentangan 

dengan Injil. 

 

Kata Kunci: Injil, budaya, kontekstual 
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ABSTRACT 

 

 

The research is to describes the Gospel and culture 

through contextualization. Bible’s contextualitation made 

culture to be well known among society and can be accepted 

through every culture. The gospel shall be the light which 

lightening dark culture without rid of the people, works 

together purifying cult. 

The principles of Contextualization theology in 

encountering the Bible are in three categories: 1) Accepting, 

namely accepting a culture that does not conflict with the Bible. 

2) Purification, namely removing some cultural elements that 

are contrary to the Bible, and using other elements that are 

neutral and not contrary to the Bible, 3) Discarding, not using 

culture that is contrary to the Bible.ure which not fit with 

Gospel 

 

Keywords: Gospel, culture, contextual 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Penelitian ini terwujud karena kasih karunia Tuhan 

Yesus yang telah memberikan kekuatan. Injil dan kebudayaan 

merupakan perjumpaan yang bisa menimbulkan benturan 

apabila tidak memiliki dasar dan prinsip untuk 

mempertemukannya. Tidak selayaknya membenturkan 

budaya tanpa sebuah kajian dengan kebudayaan yang 

dianggap menyimpang dari kebenaran Firman Tuhan. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika manusia jatuh 

dalam dosa, budaya telah menjadi rusak dan tercemar.  

Disinilah diperlukan cahaya Injil untuk menerangi budaya 

yang telah rusak oleh dosa ini. 

Dalam penelitian ini akan diberikan pandangan dan 

prinsip teologi kontekstual sebagai suatu jalan untuk 

mempertemukan kebudayaan dan Injil. Harapan peneliti, 

karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, untuk 

kemajuan pelayanan pekabaran Injil dan praktek Misi 

ditengah-tengah kemajemukan budaya. 

 

 

Surabaya, 30 Juni 2020 

Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 

majemuk, artinya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, 

bahasa, dengan keanekaragaman adat istiadat yang berbeda-

beda. Setiap kelompok masyarakat mempunyai keunikan dan 

ciri khusus tersendiri yang tidak terdapat dalam kelompok 

masyarakat yang lain. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi membuat mayarakat yang majemuk ini tidak 

hanya berkelompok di suatu habitat tertentu, akan tetapi 

sudah terjadi pembauran. Dalam suatu kelompok masyarakat 

terutama daerah perkotaan, telah terjadi masyarakat yang 

heterogen terdiri dari berbagai suku bangsa, tingkat usia, 

tingkat pendidikan, bentuk mata pencaharian dan lain-lain. 

 

A. Latar Belakang 

Allah menciptakan alam semesta pada awalnya dalam 

keadaan baik dan sempurna. Dia sendiri berfirman bahwa 

apa yang diciptakannya semua sempurna dan baik. Kejatuhan 

manusia dalam dosa membuat alam yang indah ini menjadi 

terkutuk, semak duri, dan binatang buas menjadikan 

keharmonisan manusia dengan alam menjadi terkoyak. 

Ditambah lagi perangai manusia yang berdosa tidak mampu 

mengelola alam ini dengan baik. Tugas memelihara, 
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mengelola dan memanfaatkan SDM dengan tanggungjawab 

tidak dapat dilaksanakan. 

Akibat yang pasti terjadi jika tanggungjawab 

mengelola yang adalah mandat dari Allah ini tidak dapat 

dilaksanakan adalah alam menjadi rusak dan anak cucu 

sebagai ahli waris akan mengalami penderitaan. Setiap orang 

lintas etnis dan religi perlu menyadari bahwa tugas menjaga 

dan mengelola ini adalah tugas seluruh umat manusia secara 

universal. Sebab semua manusia apapun etnik dan religinya 

tinggal di bumi yang sama; memiliki tanggungjawab yang 

sama dalam mandat budaya ini. 

Posisi gereja bukan gereja di bawah misi atau misi di 

bawah gereja. Sebaliknya, keduanya harus diangkat ke dalam 

Missio Dei, yang menjadi konsep yang memayunginya. Missio 

Dei menciptakan Missio Ecclesiae. Gereja berubah dari 

pengutus menjadi yang diutus.1 

Pengutusan ini berhubungan erat dengan keseluruhan 

pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia, pemilihan 

Israel, pengutusan para nabi kepada bangsa Israel dan 

kepada bangsa-bangsa di sekitarnya, pengutusan Yesus 

Kristus ke tengah-tengah dunia, pengutusan rasul-rasul dan 

pekabar-pekabar Injil kepada bangsa-bangsa.2  

                                                           
1 David J. Bosh, Transformasi Misi Kristen, (Jakarta: BPK-GM, 

2006), hlm. 568 
2 Arie de Kuiper, Misiologi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1996), 10 
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Misi shalom Allah memiliki hakekat yang holistik. 

Hakekat misi yang holistik ini dapat dijelaskan sebagai “suatu 

aspek yang menyeluruh” yang memiliki kesatuan yang 

integral dengan aspek-aspek lengkap yang  utuh.3  

Panggilan misi meliputi sebuah kesadaran akan 

kebutuhan-kebutuhqan dari dunia yang terhilang, perintah 

Kristus, keprihatinan bagi mereka yang terhilang, sebuah 

komitmen yang radikal kepada Allah, penegasan dari gereja 

Anda, restu dan pengutusan, hasrat yang dalam, karunia Roh, 

dan kerinduan yang tak terlukiskan yang memotivasi 

melebihi segala pengertian.4 dapat dipahami bahwa 

tanggungjawab misi tidak hanya sebatas kepada manusianya 

saja namun termasuk kepada ekologi dunia tempat dimana 

karya keselamatan sedang berlangsung. 

Masalah utama mengapa dunia dan manusia yang 

berdosa ini tidak menerima Injil, masalah utamanya bukan 

disebabkan oleh teologi dan doktrin namun oleh perjumpaan 

dengan budaya 

Pada masa kini sulit ditemui satu kelompok 

masyarakat yang homogen dan terdiri dari satu suku bangsa, 

apalagi jika hal itu ada di dalam masyarakat perkotaan. 

Masyarakat yang homogen biasanya hanya kita temui pada 

                                                           
3 Yakob Tomatala, Teologi Misi, (Jakarta: YT Leadership 

Foundation, 2003), hlm. 63 
4 M. David Sills, Panggilan Misi, (Surabaya: Momentum, 2011), 

23 
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sekelompok masyarakat pedesaan yang terisolasi dari daerah 

sekitarnya. Masyarakat dengan jumlah penduduk yang 

banyak dan mempunyai keanekaragaman ini semuanya 

membutuhkan keselamatan.  

Kepada setiap orang sebagai anggota masyarakat 

perlu diselamatkan, namun setiap masyarakat mempunyai 

keunikan dan kemajemukan. Untuk mendekati mereka 

diperlukan pendekatan dan cara tersendiri yang sesuai 

dengan keadaan masyarakat tersebut. Cara pendekatan yang 

sesuai  dengan keadaan pendengar berita Firman Tuhan 

inilah yang mendasari munculnya gagasan kontekstualisasi.5 

Pada masa berakhirnya perang dunia ke II maka 

munculah Teologi Kontekstualisasi, yang telah menyadarkan 

banyak misionaris dan theolog dari tidur panjang, bahwa 

teologia hasil impor Barat sudah tidak menjadi teologi yang 

universal lagi. Gereja-gereja di belahan Asia dan Afrika, mulai 

menyadari dan menemukan jati diri budaya dan iman lokal 

yang sesuai dengan konteks budaya setempat. Gereja di Asia 

Afrika telah belajar dari sejarah dan perkembangan-

perkembangan jaman bahwa mereka harus berteologia 

sesuai dengan konteksnya dan membawa misi Tuhan Yesus 

secara kontekstual. 

Perdebatan telah terjadi di sepanjang sejarah dengan 

pokok persoalan utama adalah Apakah pendekatan 

                                                           
5 Daudi Rachmat, Pendekatan yang Terlupakan, 1995 hal 1 
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kontekstual ini Alkitabiah? Jika Ya, bagaimana bentuknya ? 

Metodenya? Bagaimana Batasan batasan prinsipnya? 

Amanat Agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 :19-20, 

yang ditekankan bukan pada ‘pergilah’ saja akan tetapi ada 

unsur-unsur yang lain dan itu sama pentingnya yaitu ‘babtis’ 

dan ‘ajarlah’. Setelah mereka menerima berita Injil 

dibabtiskan menjadi anggota gereja langkah selanjutnya 

adalah mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang 

Tuhan Yesus perintahkan “… dan ajarlah mereka melakukan 

segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu…” 

(Matius 28:20). Apa yang harus kita renungkan dalam amanat 

agung ini sehubungan dengan kata ‘ajarlah’?  

Pergi dan memberitakan Injil sebagai tanggung jawab 

amanat agung diperlukan suatu pendekatan kontekstual, 

apakah dalam ‘ajarlah’ juga diperlukan suatu pendekatan 

yang kontekstual? Jawabannya Ya, kalau mau pengajaran itu 

efektif, dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan jemaat. 

Sekali lagi ‘ajarlah’ adalah suatu perintah amanat 

agung yang sama pentingnya dengan ‘pergi’ dan ‘babtislah’. 

Kalau ‘pergilah’ dan ‘babtislah’ bisa jadi setelah ada jiwa yang 

dimenangkan tugas itu selesai atau pindah ke ladang misi 

yang lain. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Hubungan antara Injil dan 

Kebudayaan?  

2. Apakah yang dimaksud dengan teologi kontekstulisasi 

dalam misi pekabaran Injil? 

3. Bagaimanakah Prinsip Teologi Kontekstualisasi dapat 

dipakai untuk menjadi jembatan dalam pemberitaan 

Injil? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan kaitan hubungan antara Injil dan 

kebudayaan 

2. Untuk menjelaskan arti pentingnya teologi 

kontekstual dalam misi pekabaran Injil. 

3. Untuk menjelaskan prinsip teologi kontekstualisasi 

sebagai jembatan pemberitaan Injil. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penulis pandang penting karena ada 

beberapa sumbangan yang penulis berikan kepada : bidang 

teologi, bagi gereja/jemaat Tuhan, dan bagi penulis pribadi. 
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Pentingnya bagi bidang teologi, adalah menjadi suatu 

pemahaman baru bahwa ternyata keberhasilan misi 

Penginjilan itu dipengaruhi oleh bagaimana kreatifitas 

misionaris menciptakan metode baru yang relevan dan 

alkitabiah. PI yang kontekstual dapat diterapkan disetiap 

daerah dengan memperhatikan kondisi masyarakat 

setempat. Selain itu dapat menjadi bahan diskusi dan 

pemikiran bagaimana kita berteologi dalam konteks 

pendengarnya.   

Pentingnya penulisan ini bagi gereja adalah dapat 

dijadikan salah satu model dalam PI yaitu menciptakan 

satrategi dan pendekatan model baru yaitu kontekstual. Bagi 

penulis sendiri untuk memacu semangat dalam PI dengan 

pendekatan yang kontekstual. 

 

E. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan literature. Peneliti 

memaparkan suatu latar belakang permasalahan dan 

merumuskan suatu masalah, dan untuk menbahas masalah 

tersebut, mencari data dari sejumlah literature teologi dan 

misi yang relevan. 
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BAB II 

HUBUNGAN ANTARA INJIL DAN KEBUDAYAAN 

 

 

 

A. Pengertian Injil dan Kebudayaan 

Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu   ευαγγέλιον 

euangelion yang artinya "kabar baik" atau "berita baik" atau 

"berita suka cita" adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut keempat kitab pertama dalam AlkitabPerjanjian 

Baru. Kitab-kitab tersebut adalah: Injil Matius, Injil 

Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kata Injil sendiri 

berasal dari bahasa Arab. Secara umum Injil adalah kabar 

baik yang memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus 

untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya 

kepada-Nya. 

Ke-empat kitab Injil sendiri (Matius, Markus, Lukas dan 

Yohanes) ditulis oleh orang orang yang berbeda, baik dari 

segi latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan, namun, 

walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda, isi 

dari ke-empat kitab Injil tersebut tetap sama, yaitu 

memberitakan tentang keselamatan, yang di bawa oleh Yesus 

Kristus. Saat ini Injil telah sampai dan telah dikabarkan 

hampir diseluruh belahan bumi. 

Injil berarti kabar baik dari surga yang murni, 

diberitakan ditengah budaya penginjil yang berbudaya 

Yahudi dan Yesus sendiri yang dalam kemanusiaannya adalah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Baru
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Matius
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Markus
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Markus
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Lukas
http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Yohanes
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
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orang Yahudi, tentunya telah menjadi ‘asing’ bagi seluruh 

penduduk di muka bumi ini. Akan tetapi yang perlu di 

renungkan bersama adalah bahwa Injil yang murni ini 

relevan dan dapat diberitakan melintasi budaya, asalkan 

pemberita Injil ini tidak membungkus Injil dengan budayanya 

sendiri. 

Melanjutkan pembahasan ini, sudah bukan merupakan 

isu yang baru bahwa misionaris barat pada saat membawa 

Injil ke Indoensia disertai juga dengn budaya barat. Sehingga 

kekristenan yang ada di Indonesia adalah yang sudah 

bercampur dengan budaya barat. Hal ini juga yang membuat 

hambatan-hambatan PI. 

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) 

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan 

akal manusia. Secara umum berarti hasil dari cipta, rasa dan 

karya itulah yang disebut sebagai budaya. Sedangkan 

perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang 

diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, 

berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, 

misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 

organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya 

ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan 

kehidupan bermasyarakat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
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Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, 

yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau 

mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah 

atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai 

"kultur" dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian 

budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, 

termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian,bangunan, dan karya seni. Bahasa, 

sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan 

dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung 

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang 

berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda 

budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, 

membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. 

 

B. Perjumpaan Injil dengan Kebuayaan 

Perjumpaan Injil dengan kebudayaan adalah peristiwa 

yang pasti terjadi pada saat proses PI. Sebab berteologi 

sebenarnya adalah mempertemukan kebenaran Firman 

Tuhan dengan budaya-budaya manusia, tanggapan setiap 

orang kepada berita Injil dan memunculkan pandangan dan 

doktrin itu adalah proses teologi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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Sidang di Yerusalem adalah suatu pembahasan yang 

berkaitan dengan budaya. Injil sudah menyebar sampai 

kepada bangsa-bangsa lain, persoalannya adalah apakah 

orang dari bangsa lain perlu melakukan adat istiadat orang 

Yahudi da Injil untuk diselamatakan atau Injil murni tanpa 

melakukan adat istiadat bangsa Yahudi. Dalam sidang ini 

dihasilkan sebuat keputusan yang luar biasa, bahwa budaya 

“Yahudi” bukan menjadi bentuk atau identitas kekristenan. 

Dalam Sidang ini dihasilkan suatu  penghargaan kepada 

budaya setiap orang. Hanya saja setiap jemaat perlu 

menjauhkan diri dari dosa, percabulan dan penyembahan 

berhala. 

Dalam perjumpaan antara Injil dan kebudayaan ada 

beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu: 

1. Injil sesuai dengan kebudayaan 

Dalam hal ini kebudayaan tidak bertentangan dengan 

Injil. Injil dapat disampaikan ditengah-tengah 

kebudayaan yang berbeda ini tanpa ada rintangan. 

2. Injil mengatasi kebudayaan.   

Dalam hal ini ada suatu kontinuitas dan diskontuinitas 

sekaligus dari kehidupan sosial dan budaya. Akibat dosa 

banyak kebudayaan manusia yang menjadi rusak, 

akibatnya dalam kebudayaan ada praktek-praktek yang 

berhubungan dengan dosa da kuasa gelap. Injil dalam hal 
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ini berada di atas budaya, yaitu menolak budaya yang  

berdosa ini. 

3. Injil sejajar dengan kebudayaan.   

Orang menerima kewibawaan, baik injil maupun 

kebudayaan.  Manusia dilihat sebagai yang tunduk 

kepada dua moralitas sekaligus, yaitu Firman Tuhan dan 

kebudayaan setempat. 

4. Injil mentransformasi kebudayaan.    

Disini ada pengakuan bahwa ada pertentangan antara 

Injil dan kebudayaan. Kebudayaan dilihat sebagai yang 

jatuh ke dalam dosa karena ulah manusia. Namun  tidak 

berarti bahwa manusia memisahkan dari kebudayaan. 

Injil adalah mengubahkan manusia di dalam kebudayaan 

dan masyarakat. Manusia tidak usah ke luar dari 

masyarakat dan dari kebudayaannya lalu membentuk 

masyarakatnya sendiri. Manusia yang sudah diperbarui 

oleh Injil dapat memperbarui kebudayaan yang telah 

menjadi rusak. 

Kebudayaan selalu berkembang dan tidak terhenti, 

sehingga ada kebudayaan tradisional dan kebudayaan 

modern.  Oleh karena itu dalam Pekabaran Injil kita selalu 

diperhadapkan pada Konteks yaitu situasi yg ada 

hubungannya dengan suatu kejadian, orang itu harus dilihat 

sebagai manusia yang utuh dalam konteks kehidupan pribadi 

dan masyarakatnya. Dalam kehidupan setiap hari manusia 
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selalu diperhadapkan dengan Injil dan budaya. Jangan sampai 

tergoda untuk mendiskreditkan budaya tertentu, akan tetapi 

kita perlu selalu merenungkan bagaimana Injil dapat 

memperbaharui budaya. 

Kehidupan dijaman modern ini sangat penuh dengan 

berbagai pluralitas sebagai akibat dari kemajuan industri, 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan sosial 

yang telah melaju dengan cepat membuat perubahan-

perubahan yang mau tidak mau harus diterima oleh 

masyarakat. Jemaat Tuhan berada dalam situasi jaman 

yang majemuk ini, yaitu syarat dengan berbagai isu gejolak 

dan tantangan hidup. Dalam hal ini gereja dan keluarga 

Kristen harus mampu memberikan filter dan proteksi agar 

setiap anak-anak Tuhan mampu menghadapi tantangan 

hidup.  

N.K. Atmadja Hadimoto, menggambarkan situasi 

sosial yang sudah berubah di lingkungan masyarakat :  

“Diseluruh dunia dewasa ini terjadi 

perubahan-perubahan yang luar biasa pesatnya 

yang sering disebut: rapid social change. 

Perubahan-perubahan pesat itu diakibatkan oleh 

kemajuan teknologi, industrialisasi, seperti 

perluasan infra struktur (transportasi), jaringan 

komunikasi massa, komputerisasi disegala bidang 

dan sebagainya.  
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Namun juga perubahan-perubahan yang 

diakibatkan oleh bencana alam, peperangan, 

pengungsian, akibat konflik-konflik politik antara 

golongan minoritas dan mayoritas, antara pihak 

penguasa dan golongan yang merasa ditindas. 

Perlombaan dan penggunaan persenjataan nuklir, 

yang mengancam umat manusia, ikut 

mempengaruhi pola hidup dan perspektif masa 

depan keluarga.”6 

 

Dari kenyataan di atas dapat dimungkinkan 

munculnya sikap ego dan mementingkan diri sendiri, anak 

sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat harus 

dibimbing untuk mempunyai kepekaan sosial dan diberikan 

pengertian bahwa kehidupan sosial telah berkembang 

dengan sangat pesat.  

Pada masa kini sulit ditemui satu kelompok 

masyarakat yang homogen dan terdiri dari satu suku bangsa, 

apalagi jika hal itu ada di dalam masyarakat perkotaan. 

Masyarakat yang homogen biasanya hanya kita temui pada 

sekelompok masyarakat pedesaan yang terisolasi dari daerah 

sekitarnya. Masyarakat dengan jumlah penduduk yang 

                                                           
6 N.K. Atmadja Hadimoto, Dialog dan Edukasi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2000), hlm 6 
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banyak dan mempunyai keanekaragaman ini semuanya 

membutuhkan keselamatan.  

Kepada setiap orang sebagai anggota masyarakat 

perlu diselamatkan, namun setiap masyarakat mempunyai 

keunikan dan kemajemukan. Untuk mendekati mereka 

diperlukan pendekatan dan cara tersendiri yang sesuai 

dengan keadaan masyarakat tersebut. Cara pendekatan yang 

sesuai  dengan keadaan pendengar berita Firman Tuhan 

inilah yang mendasari munculnya gagasan kontekstualisasi.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Daudi Rachmat, Pendekatan yang Terlupakan, 1995 hal 1 
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BAB III 

KONTEKSTUALISASI DALAM MISI PEMBERITAAN INJIL 

 

 

Kontekstualisasi adalah suatu usaha dialektis 

menjabarkan dan menyampaikan teks Firman Tuhan 

sesuai dengan konteks pendengarnya, pengertian menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia “ … memusatkan diri pada 

distribusi (penyebaran) formal bentuk bahasa, ujaran 

(ajaran), dan hubungan antara ujaran atau wacana dengan 

lingkungan fisik dan sosial.”8  Dalam hal ini berarti 

bagaimana Injil disampaikan dalam konteksnya, apakah 

Injil disampaikan kepada budaya yang berbeda-beda. 

Kontekstualisasi juga dapat berarti menyampaikan Injil 

secara dealektis sesuai dengan budaya setempat.  

Pada masa berakhirnya perang dunia ke II maka 

munculah Teologi Kontekstualisasi, yang telah menyadarkan 

banyak misionaris dan theolog dari tidur panjang, bahwa 

teologia hasil impor Barat sudah tidak menjadi teologi yang 

universal lagi. Gereja-gereja di belahan Asia dan Afrika, mulai 

menyadari dan menemukan jati diri budaya dan iman lokal 

yang sesuai dengan konteks budaya setempat. Gereja di Asia 

Afrika telah belajar dari sejarah dan perkembangan-

perkembangan jaman bahwa mereka harus berteologia 

                                                           
8 Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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sesuai dengan konteksnya dan membawa misi Tuhan Yesus 

secara kontekstual. 

Perdebatan telah terjadi di sepanjang sejarah dengan 

pokok persoalan utama adalah Apakah pendekatan 

kontekstual ini Alkitabiah ? Jika Ya, bagaimana bentuknya ? 

Metodenya? Bagaimana Batasan batasan prinsipnya? Berikut 

akan dibahas kontekstualisasi secara lebih rinci. 

 

A. Pengertian Kontekstualisasi 

Kontekstualisasi berasal dari kata dasar yaitu konteks, 

yang terdiri dari kata Yunani Cons dan texstual. Cons berarti 

sesama atau kebersamaan dalam hal ini berarti bahwa 

manusia membutuhkan kebersamaan dalam hak, nilai dan 

tidak dapat hidup sendiri sebagai mahluk sosial9. Selain itu 

kebersamaan ini juga berbicara mengenai hubungan 

horisontal soal  kebersamaan dalam budaya. Artinya setiap 

manusia harus mempunyai rasa toleransi terhadap budaya 

masing-masing, dan di dalam budaya ada batas-batas budaya 

yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan horisontal. 

Sedangkan kata textual berarti pemikiran, pendapat atau 

dalam pandangan kristen sebagai teks kebenaran. Teks 

kebenaran merupakan kebenaran mutlak Firman Tuhan. 

Kata cons dan textual bila digabung mempunyai pengertian 

                                                           
9 Marthen Lado, Teologi Kontekstualisasi, diktat STTP, hlm 1 
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ide, pendapat, kebenaran teks firman Tuhan yang dinyatakan 

dalam sesama dan kebersamaan. 

Istilah kontekstualisasi lahir pertama kali dalam 

sidang ke tiga TEF yaitu Theological Education Fund (dana 

pendidikan teologi). Pada tahun 1957-1958 TEF dimulai oleh 

International Missionary Council pada persidangan di Ghana 

dengan tema “Majulah” yang menghasilan dana bagi 

beberapa sekolah teologi di belahan dunia ke tiga.10  

Pada tahun 1961 International Missionary Council 

bergabung dengan DGD (Dewan Gereja-Gereja se-Dunia) 

yang menghasilkan mandat ke dua TEF dengan tema 

“memikirkan kembali” tujuannya agar meningkatkan jenis 

pendidikan teologi Dunia ke tiga yang akan menghasilkan 

suatu perjumpaan yang sesungguhnya antara mahasiswa dan 

Injil dengan memakai bentuk-bentuk pemikiran dan 

kebudayaannya sendiri dan dialog yang hidup antara jemaat 

dan lingkungannya. Selanjutnya pada tahun 1969 terbentuk 

penasehat baru bagi TEF yang mengusulkan mandat yang 

ketiga dengan tema “memperbarui” yaitu memperbarui 

istilah yang lama sebagai usaha pendekatan “pembribumian” 

diganti dengan istilah “kontekstualisasi”. 11 

Istilah pempribumian yang dicetuskan (lebih awal 

dari TEF mandat ke tiga) oleh Henry Venn dan Rufus 

                                                           
10 David J. Hesselgrave, Kontekstualisasi, BPK 2006, hal 47 

11 ibid, hlm  48 
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Anderson pada abad ke 15 dan 16 lebih mengarah kepada 

pendekatan terhadap masyarakat tradisional dimasa lampau 

di belahan dunia ke tiga.12 Sehingga kesan yang muncul 

adalah suatu usaha untuk mendekati masyarakat yang 

terisolasi hidup secara tradisional dengan cara pendekatan 

yang tradisional pula. Padahal masyarakat tidak selamanya 

berada dalam keadaan tradisional akan tetapi mengalami 

perkembangan yang dinamis menjadi masyarakat yang 

modern. Kalau pempribumian dengan pemahaman lama 

tetap diterapkan justru menjadi tidak sesuai lagi untuk 

masyarakat yang sudah mengalami perkembangan ini. 

Istilah kontekstualisasi ditetapkan sebagai mandat ke 

tiga yang mengacu kepada masa depan, mengikuti perubahan 

dan perkembangan jaman yang terjadi di tengah masyarakat.  

“Kontekstualisasi mencakup segala sesuatu 

yang tersirat dalam istilah ’pempribumian’ namun 

lebih dalam daripada itu. Kontekstualisasi berkaitan 

dengan penilaian kita terhadap konteks-konteks 

dalam dunia ke tiga. Istilah’pempribumian’ 

cenderung dipergunakan dalam pengertian 

menanamkan Injil ke dalam suatu budaya 

tradisional. Sedangkan kontekstualisasi dengan 

tidak mengabaikan konteks-konteks budaya, 

memperhitungkan juga proses sekularisasi, 

                                                           
12 ibid, hlm 49 



 

 20  
 

teknologi dan perjuangan manusia demi keadilan, 

yang menjadi ciri saat ini dalam sejarah bangsa-

bangsa Dunia Ketiga. 

Namun kita harus membeda-bedakan dengan 

cermat antara bentuk-bentuk kontekstualisasi yang 

autentik dan yang palsu. Kontekstualisasi palsu 

menyerah kepada akomodasi yang tidak kritis, suatu 

bentuk iman budaya. Kontekstualisasi autentik 

selalu bersifat kenabian, yang selalu muncul dari 

suatu pertemuan yang sungguh-sunguh antara 

firman Tuhan dan dunia-Nya, dan bergerak maju 

untuk menantang dan mengubah situasi melalui 

keberakaran dan komitmen pada suatu saat hidtoris 

tertentu. 

Karenanya jelas bahwa kontekstualisasi 

bersifat dinamis bukan statis. Kontekstualisasi 

mengakui sifat terus menerus berubah dari setiap 

situasi manusia dan kemungkinan akan terjadinya 

perubahan hingga membuka jalan bagi masa 

depan”.13 

 

Beberapa teolog juga merumuskan kontekstualisasi 

yang pada intinya suatu pendekatan yang dinamis terhadap 

                                                           
13 Dokumen resmi TEF (1972, hlm 20-21) seperti yang dikutip oleh David J 

Hesselgrave, 2006, hlm 51 
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budaya setempat sebagai usaha untuk pemberitaan Injil. 

Daudi Rachmat M.Th menyatakan  “Kontekstualisasi adalah 

cara mengabarkan Injil yang memakai sarana kebudayaan 

setempat sebagai jembatan untuk pelayanan Injil.”14  

Sedangkan tujuan kontekstualisasi Drs. B.S. Sijabat, 

M.Th menyampaikan dengan jelas :  

“Dengan Kontekstualisasi kita harapkan 

berita yang disampaikan tidak asing bagi 

pendengarnya; agar komunikasi itu relevan; agar 

berita itu menjawab kebutuhan dan agar teologi 

yang dipikirkan menjawab masalah-masalah 

kontemporer”15 

 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya Eka 

Dharmaputera, menyatakan bahwa kontekstualisasi itu 

adalah teologi itu sendiri, bukan semata-mata suatu usaha 

untuk menyesuaikan diri dengan pendengarnya : 

“Apa sebenarnya “teologi kontekstual” itu/ 

Bagi saya, ia bukan hanya merupakan salah satu dari 

sekian banyak merek teologi yang diperkenalkan 

orang. Bagi saya ‘teologi kontekstual’ adalah teologi 

itu sendiri. Artinya teologi hanya dapat disebut 

teologi apabila ia benar-benar kontekstual. Mengapa 

                                                           
14 Daudi Rachmat, op.cit hlm 7 

15 Sahabat Gembala, Mei 1986, “Kebudayaan dan Missi”, hlm 10 
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demikian? Oleh karena pada hakekatnya, teologi 

tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk 

mempertemukan secara dialektis, kreatif serta 

eksistensial antara ‘teks’ dengan ‘konteks’; antara 

kerygma yang universal dengan kenyataan hidup 

yang kontekstual. Secara lebih sederhana dapat 

dikatakan, bahwa teologi adalah upaya untuk 

merumuskan penghayatan iman kristiani pada 

konteks ruang dan waktu tertentu.  

Dengan demikian persoalan kita bukanlah 

perlu/tidaknya atau sah/tidaknya teologi 

kontekstual. Setiap teologi haruslah kontekstual. 

Persoalan kita juga bukan perlu/tidaknya ‘teks’ dan 

‘konteks’ dalam berteologi teologi harus 

memperhitungkan kedua-duanya. Persoalan kita 

adalah bagaimana mempertemukan keduanya, ‘teks’ 

dan ‘konteks’. Ia merupakan persoalan, oleh karena 

amat tergantung pada pemahaman kita mengenai 

hakikat ‘teks’ dan ‘konteks’” 16  

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana makna, 

bentuk, metode, dan prinsip teologi kontekstualisasi yang 

Alkitabiah. Bagaimana teologi ini dipakai dan diterapkan 

dalam gereja. 

                                                           
16 Eka Darmaputera, Konteks berteologi di Indonesia, BPK Gunung Mulia 

1997, hlm. 10 
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B. Kontekstualisasi dalam Perjanjian Lama 

Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di 

taman Eden. Manusia dengan usahanya harus menyesuaikan 

diri dengan keadaan baru, dengan uatu mandat menaklukkan 

bumi, artinya mengelola menjaga dan memanfaatkan. Allah 

sejak awal mempunyai kerinduan untuk berbicara kepada 

manusia, kerinduan ini dibuktikan dengan berfirman kepada 

manusia pertama. Allah berfirman kepada manusia dan 

menyampaikan hukum dan perintah-perintah-Nya. Dalam 

membangun komunikasi antara Allah dan manusia jelas 

dalam hal ini dari pihak Allah memahami konteks manusia. 

Allah berfirman kepada manusia, berarti Allah yang adalah 

Maha Kudus, Maha Mulia, dan tak terbatas sedang berbicara 

kepada manusia dalam konteks yang terbatas. 

Ketika Allah sedang menyampaikan Firman-Nya 

kepada manusia kepada para nabi Allah sedang 

berkomunikasi dalam konteks manusia. Dalam hal ini Allah 

sedang berkontekstual dengan keadaan manusia, supaya 

manusia mengerti apa yang Allah sampaikan. Dalam 

berbicara kepada para nabi misalnya, Allah juga 

menyesuaikan diri dengan nabi siapa dan dimana Dia 

berbicara. Kepada Yeremia jelas Allah mempunyai cara yang 

berbeda dengan ketika Dia berbicara kepada Yunus, atau 

ketika berbicara kepada Daniel, Hosea, atau Yehezkiel. 
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Kita memang akan mengalami kesulitan untuk 

menemukan bentuk-bentuk kontekstualisasi di dalam PL. 

dalam usaha menyampaikan berita keagamaan yang khusus. 

Akan tetapi perjumpaan lintas budaya juga cukup banyak kita 

temui di dalam bidang politik, agama, dan perdagangan yang 

melibatkan banyak bangsa dan bahasa, jelas dalam hal ini ada 

komunikasi lintas budaya.  

Kita akan terlalu mengada-ada jika berasumsi bahwa 

di dalam PL ada semacam bentuk misioner  yang lintas 

budaya yang dilakukan oleh bangsa Yahudi kepada bangsa-

bangsa lain. Dari pengamatan secara utuh dan menyeluruh 

terhadap isi PL Israel justru berperan sebagai pusat dalam 

rencana keselamatan Allah. Artinya jika mereka mau 

mendapat keselamatan mereka harus datang kepada Allah 

lewat cara hidup Yahudi.  

“Misalnya orang-orang Yaudi bertanggung 

jawab bagi orang-orang Asing, yaitu orang-orang 

bukan Israel yang menetap di Israel. Orang-orang 

asing ini harus tunduk pada banyak aturan 

keagamaan seperti halnya yang dilakukan orang-

orang Yahudi (kel 12:19; Bil 15:15-16), misalnya 

hukum sabat (Kel 20:10), Hari Pendamaian (Im 

16:8-9)dan Ibadah (2 Taw 6:32-33). Ulangan 31:12 

memerintahkan Israel agar mengajar orang-orang 
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asing itu agar merekapun mengenal kebesaran 

Allah.”17 

 

Hal ini memang berbeda dengan Perjanjian Baru, 

dimana berita Injil adalah tentang keselamatan di dalam 

Tuhan Yesus, inti berita Injil adalah kematian dan 

kebangkitan Yesus, dalam PB para misioner yang keluar dari 

Gereja kepada bangsa-bangsa. Sedangkan dalam PL semua 

bangsa melihat kepada Israel berpusat kepada Israel. Dalam 

setiap peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dengan 

bangsa lain, jika Israel menang maka bangsa yang kalah harus 

mengakui bahwa di Israel ada Allah yang Besar. 

Berikut akan diberikan beberapa contoh mengenai 

bentuk-bentuk kontekstualisasi di dalam Perjanjian lama. 

 

 Yeremia pasal 29 

Yeremia meminta kepada orang-orang Yahudi yang 

mengalami pembuangan di Babel untuk hidup dan 

mengusahakan kesejahteraan Babel yang berbeda budaya 

dengan Yahudi. Israel diminta oleh Yeremia supaya 

membangun, bekerja, mengusahakan tanah supaya darinya 

mereka memperoleh makanan. Dengan demikian Israel 

dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan diri dengan 

budaya Babel dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. 

                                                           
17 David J Hesselgrave, 2006, op.cit hlm 23 
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Akan tetapi Yeremia juga memberikan batasan-batasan 

terutama dalam penyembahan mereka kepada Allah. Yeremia 

memerintahkan “berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan” 

memberi kesan yang mendalam bahwa orang Yahudi harus 

menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan budaya 

Babel, tetapi tetap beriman Yahudi.  

 

 Nabi Amos 

Seorang nabi yang sangat mengerti kondisi keagaman, 

politik, sosial tempat pelayanannya. Ia berbicara di Bethel 

kepada perempuan-perempuan Samaria yang mabuk oleh 

kekayaan dan kemewahan dengan menyebut mereka seperti 

lembu-lembu Basan (Amos 4:1-3), Ia juga berbicara kepada 

para penguasa yang menginjak-injak hak orang miskin (3:9-

12;6:1-3). Ia berbicara mengenai ketidak adilan sosial dengan 

menggunakan gaya berbicara dalam kebudayaan lokal, dia 

menggunakan bentuk-bentuk budaya iman untuk 

menyampaikan berita kepada para imam-imam palsu (4:4; 

5:4). 

 

 Amsal-amsal dalam PL 

Kitab-kitab Amsal seperti Amsal Salomo, Ayub, 

Pengkhotbah, Mazmur, berbicara dalam jangkauan yang 

sangat luas misalnya Amsal 22-24 berbicara tentang Mesir, 

ini mengandung prespektif yang lebih luas (cross culture) 
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dari sekedar berita lokal Yahudi. Bentuk amsal-amsal ini pada 

zaman itu sudah lama dikenal orang sekitar Israel. Orang-

orang disekitar Israel sudah cukup mengenal bentuk puisi 

dan amsal seperti yang ada dalam Alkitab, karena merekapun 

juga menggunakan pusisi dan amsal dalam bentuk dan 

tatanan bahasa yang tidak jauh berbeda.  

 

 Perjanjian Allah kepada Israel yang Kontekstual 

Perjanjian antara Allah dengan bangsa Yahudi adalah 

dasar penyataan Allah kepada manusia.  Allah dalam 

mengikat perjanjia-Nya dengan manusia dari zaman ke 

zaman memperhatikan situasi sejarah dalam konteks 

tertentu, sebagai contoh perjajian Allah dengan Nuh adalah 

perjanjian pemeliharaan terhadap yang hidup (Kej 6:17-

22;9:1-17). Perjanjian Allah dengan Abraham yang dipilih 

dan ditetapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa 

(Kej 12), juga kepada generasi selanjutnya Isak (Kej 26:3-5) 

dan Yakub (Kej 28:13-15). Musa perjanjian dan hukum 

Taurat, sebuah bangsa yang lahir dan dijanjikan untuk masuk 

di tanah perjanjian. Perjanjian Allah dengan Daud yaitu 

tentang kerajaannya (I Taw 16:15-17; 17:1-27; II Sam 7:1-29) 
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C. Kontekstualisasi dalam Perjanjian Baru 

 

 Inkarnasi Kristus sebagai wujud kontekstualisasi 

Allah yang tinggal dalam konteks kemuliaan telah 

berkomunikasi dengan manusia dalam konteks dosa, dengan 

cara-Nya Allah menuntut kekudusan hidup manusia agar 

komunikasi itu tidak terhalang.  

“Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang 

panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-

Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi 

yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu 

ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 

menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia 

tidak mendengar, ialah segala dosamu” (Yes 59:1-2) 

 

Inisiatif komunikasi bukan muncul dari pihak 

manusia, tapi dari pihak Allah. Rencana keselamatan 

diwujudkan dengan menghadirkan Yesus dalam konteks 

Allah yang Kudus turun ke dunia menjadi manusia tanpa dosa 

sebagai pengantara dan sarana komunikasi. Kehadiran Yesus 

ke dunia adalah puncak kontekstualisasi Allah kepada 

manusia. 

“Puncak kerinduan Allah untuk berkomunikasi 

dengan manusia diwujudkan dalam kehadiran-Nya 

sendiri di antara manusia. Ia hadir di dalam Yesus 
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Kristus. Ia Yang Maha Suci sedia memasukkan 

diriNya ke dalam kebudayaan manusia. Ia bahkan 

menjadi manusia sejati yang berkomunikasi dengan 

masyarakat lingkungan-Nya sesuai dengan bahasa 

dan kebudayaan mereka … Dengan demikian, jelas 

bahwa Allah memandang memandang kebudayaan-

kebudayaan manusia sebagai saluran yang potensiil 

dalam hubungan timbal balik antara diri-Nya dan 

umat-Nya.”18 

 

Dalam Filipi 2:6 dikatakan “yang walaupun dalam 

rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu 

sebagai milik yang harus dipertahankan,” keadaan Yesus 

sebagai Allah ditanggalkan dan telah mengosongkan diri-

Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia. Kata menjadi sama dengan 

manusia inilah bukti kontekstualisasi itu. Hal yang sama juga 

dikatakan di dalam Yohanes 1:9 Firman itu telah manjadi 

manusia dan diam di antara kita, menjadi manusia berarti 

berinkarnasi hadir dalam rupa manusia yang nyata. 

Kemanusiaan Yesus bukanlah kemanusiaan yang semu, ini 

adalah kemanusiaan yang nyata, dalam konteks budaya dan 

adat istiadat Yahudi. 

                                                           
18 P. Oktavianus, Identitas Kebudayaan Asia dalam Terang Firman Allah, 

YPPII, hlm17 
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 Pelayanan Tuhan Yesus yang Kontekstual Kepada 

Orang Yahudi 

Dalam Pelayanannya Tuhan Yesus memakai dialog 

dan bahasa lokal Aramic, hidup secara Yahudi dan dibesarkan 

dalam budaya Yahudi. Dalam pemberitaan Firman Tuhan 

kepada orang Yahudi Yesus memakai hukum Taurat dan 

mejelaskan serta menyingkapkan rahasia penggenapan dari 

hukum Taurat itu  sekalipun dari apa yang Yesus lakukan ini 

membuahkan pertentangan dikalangan orang Yahudi. (Luk 

4:16-30; Mat 13:53-58; Mr 6:1-6 ) 

 Sering kali Tuhan Tuhan Yesus menentang Tradisi 

orang Yahudi, hal ini dilakukan bukan karena Tuhan Yesus 

tidak menghormati atau dengan kata lain tidak kontekstual, 

semua ini dilakukan karena misi keselamatannya. Sebab adat 

istiadat Yahudi hanya menekankan kepada hal-hal yang 

lahiriah, bahkan ibadah di bait Suci sudah merupakan 

rutinitas. Kehidupan para imam ada dalam kemunafikan, 

menghadapi hal ini Yesus dengan Tegas mengecam dan 

menentang para imam, Ahli Taurat dan orang Farisi. Luk 

11:37-54; Mat 23:1-36; Mr 12:38-40) 

Pelayanan Pribadi Yesus kepada orang Yahudi, terlihat 

ketika Dia sedang mengajar Nikodemus tentang kelahiran 

kembali, dan tentang pribadi Roh Kudus. Ketidakmengertian 

Nikodemus bukan karena masalah hambatan budaya atau 
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bahasa, persoalan yang sedang dihadapi adalah Nikodemus 

tidak mengerti pada saat Tuhan Yesus berbicara kepadanya 

tentang hal-hal yang rohaniah. (Yohanes 3:1-21) 

 

 Kepada Perempuan Samaria 

Ketika Yesus berbicara dan mengajar perempuan 

Samaria ini Tuhan Yesus sedang menghadapi budaya yang 

berbeda. Perempuan itu sendiri yang mengatakan “Masakan 

Engkau seorang Yahudi …” Perempuan Samaria ini tahu 

persis bahwa Yesus adalah orang Yahudi yang berbeda 

dengan dia seorang Samaria. Selain masalah kebangsaan 

Yesus juga dihadapkan terhadap masalah historis yang 

menimbulkan perpecahan di antara bangsa itu. Dalam hal ini 

Yesus sadar dan mengerti situasi perbedaan latar belakang 

budaya yang dihadapi, untuk itulah Dia mulai membuka 

pembicaraan dengan memakai sarana yang ada di depan 

mereka yaitu masalah air yang pada akhirnya Yesus sedang 

mengajarkan tentang air hidup. 

Perempuan ini semakin takjub ketika masalah pribadi 

yang sementara dihadapi disingkapkan oleh Yesus, tanpa 

malu dia mengakui bahwa apa yang disampaikan Yesus 

adalah benar. Yesus tahu kebutuhan spiritual yang diinginkan 

oleh perempuan itu, Yesus melihat kondisi jiwa dan batin 

perempuan itu yang memang dijauhi banyak orang karena 

perbuatannya. Yesus menyembuhkan keadaan 
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kerohaniannya sesuai dengan kebutuhan batinnya. Hal ini 

berbeda dengan apa yang Yesus lakukan dalam diri 

Nikodemus, untuknya Yesus memenuhi pergumulan di dalam 

pikiran dan pemahamannya tentang Mesias selama ini, 

sedangkan untuk perempuan Samaria Yesus menyembuhkan 

keadaan batinnya. 

Sebagai reaksi atas pelayanan Yesus perempuan itu 

menceritakan pengalamannya kepada orang-orang 

sekampungnya,dan dari situ namas Tuhan Yesus diberitakan 

dan dimuliakan. 

 

 Kepada Orang Banyak 

Dalam mengajar Tuhan Yesus melihat kondisi dan 

situasi pendengarnya, kepada orang banyak Tuhan Yesus 

menyampaikan pengajaran tentang kehidupan sehari-hari 

yang selalu dihadapi oleh setiap orang. Sebagai contoh 

tentang khotbah dibukit “Khotbah di atas Bukit” 

merupakan suatu bagian dari Alkitab yang telah 

diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan cara 

yang sangat mengagumkan, khotbah tersebut merupakan 

ringkasan dari Injil dan Hukum Taurat Allah.19 

“Khotbah di bukit” itu tercantum dalam pasal 5-7 dari 

kitab Injil Matius. Khotbah Kristus di bukit ini, berisi 

pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah dengan 

                                                           
19 J. Verkuyl, Khotbah di Bukit, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2002), hlm. 10 
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mana semua orang kristen harus hidup oleh iman kepada 

Anak Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam 

diri kita. Semua orang yang menjadi anggota Kerajaan 

Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan 

dalam khotbah Kristus.20 Dalam Pengajarannya Yesus 

langsung mengajarkan apa yang sedang dipergumulkan 

oleh banyak orang pada saat itu. Masalah mengasihi 

sesama, mengasihi musuh, kehidupan rumah tanga, 

bahkan sampai kepada tugas keagamaan yaitu puasa dan 

ibadah Yesus terangkan dan ajarkan dengan sangat jelas 

dan menyentuh kepada kebutuhan rohani pendengarnya.  

Kepada orang banyak Yesus juga memberikan 

kebutuhan jasmani dengan memberi makanan jasmani 

kepada mereka dalam peristiwa mujizat yang luar biasa. 

(Yoh 6:1-15; Mat 14:13-21; Mr 6:32-44; Luk 9:10-17) 

Seringkali Yesus memakai metode dan bentuk 

pengajaran yang kontekstual, misalnya ketika Dia 

mengajar tentang perumpamaan (Mat 13). Perumpamaan 

itu diambil dari kegiatan sehari-hari yang sudah sering 

dilihat dan dialami oleh orang banyak itu. Sehinga untuk 

mengerti maksud dan tujuan perumpamaan mereka tidak 

mengalami kesulitan. Memang seringkali justru dengan 

perumpamaan yang di dalamnya terkandung teka-teki 

                                                           
20 Tim Penyusun, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, (Malang: 

Gandum Mas, 2003), hlm. 1504. 
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banyak orang tidak mengerti, dan selanjutnya baru Tuhan 

menjelaskan maknanya. 

 

 Pelayanan para Rasul 

Di awal Pelayanan para rasul tidak berfikir untuk 

pergi kepada bangsa-bangsa, mereka masih terpusat 

kepada orang-orang Yahudi sebangsanya, dan orang-orang 

di luar Yahudi yang sudah masuk dalam tatanan agama 

Yahudi. Sekalipun mereka pergi keluar itupun sebatas 

kepada orang-orang sebangsanya saja, sehinga para rasul 

tidak mengalami hambatan budaya.  

Selanjutnya Roh Kudus sendiri yang menuntun 

mereka untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Pengalaman 

Petrus ketika melayani Kornelius adalah buah karya Roh 

Kudus yang menyadarkan Petrus bahwa Injil dan karya 

Roh Kudus juga dapat terjadi kepada bangsa-bangsa lain. 

Awalnya bagi Petrus ini adalah suatu keberatan yang besar 

akan tetapi ketika Roh Kudus berkarya kepada Kornelius 

dan seisi rumahnya barulah Petrus mengerti bahwa berita 

Injil juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. 

Rasul yang dikhususkan untuk melayani bangsa-

bangsa ialah rasul Paulus. Dalam pelayanannya seringkali 

Paulus menemui masalah budaya. Kita ambil beberapa 

contoh misalnya ketika Paulus ada di kota Listra (Kis 14:8-

20). Kota Listra tidak terletak pada jalur perdagangan 
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utama sehingga pengaruh dari luar kecil sekali yang 

masuk, Masyarakat Listra dapat dikatakan masih asli dan 

tidak terpengaruh oleh kebudayaan Romawi. Jelas bahwa 

orang-orang ini bukanlah kaum bangsawan Listra, para 

kolonis Romawi, yang berbahasa latin melainkan para 

penduduk pribumi (incolae), yang bahasanya merupakan 

salah satu bahasa yang pernah digunakan di Asia Kecil 

sejak purbakala.21  

Pada awalnya dapat dilihat bahwa rasul itu tidak 

mengerti apa yang dikatakan rakyat. Selain masalah 

bahasa juga ada masalah legenda khusus yang pernah 

terjadi di tengah masyarakat Listra sampai semua orang 

akhirnya datang dan menyembah kepada kedua rasul itu.  

“Ovidius menceritakan kisah tentang dewa Zeus dan 

Hermes yang pernah berkelana dalam rupa manusia di 

daerah itu, yang ditolak oleh banyak orang. Tetapi dua 

orang lanjut usia Filemon dan Baucis, memotong angsa 

mereka yang terakhir guna menyediakan makanan bagi 

dua tamu itu, yang identitasnya tidak mereka ketahui. 

Akibatnya warga-warga yang tidak ramah itu dihukum 

sedangkan Filemon dan dan Baucis mendapatkan hadiah. 

Mengingat latar belakang ini tidaklah sulit untuk 

memahami reaksi orang-orang di Listra. Mereka tidak mau 

mengulangi kesalahan yang sama; ketika mereka 

                                                           
21 Bruce 1952; hlm 281, seperti dikutip oleh Hesselgrave, hlm 26 
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menyamakan Paulus dan Barnabas dengan dewa-dewa, 

mereka segera melakukan persiapan untuk melakukan 

penghormatan bersama.” 22 

 

Melihat pengalaman ini sepertinya Paulus sedang 

mengalami kegagalan dalam masalah kontekstualisasi, 

akan tetapi inilah kenyataan pelayanan yang rasul alami. 

Pada pelayanan selanjutnya sepertinya pengalaman 

masalah budaya cukup menyadarkan Paulus, sehingga 

pada waktu dia sampai di Atena Paulus dapat menerapkan 

kontekstualisasi dalam pemberitaan Injilnya. 

Ketika Paulus sampai di kota Atena (Kis 17:16-34) dia 

melihat bahwa kota ini penuh dengan penyembahan 

berhala. Sudah menjadi kebiasaan di kota itu jika ada suatu 

yang baru tentang dewa-dewa  asing mereka akan 

membawanya ke Aeropagus untuk dibahas bersama. 

Dalam pemberitaannya dapat dilihat Bahwa Paulus 

memakai bahasa dan retorika yang memang sangat 

kontekstual dengan tingkat kemampuan dan pemahaman 

pendengarnya. 

Selain itu dia juga mengerti adanya suatu peristiwa di 

masa lalu, dimana seorang yang cukup terkenal 

mengadakan mujizat dari Kreta Epimemindes, telah 

berhasil meredakan malapetaka yang melanda Atena 

                                                           
22 ibid, hlm 27 
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dengan mendirikan sebuah mesbah yang di beri nama 

kepada Allah yang tidak di kenal.23 Paulus memakai 

peristiwa historis ini sebagai jembatan komunikasi untuk 

mengenalkan mereka kepada Allah yang benar yang tidak 

tinggal dalam berhala-berhala buatan tangan manusia. 

Setelah Paulus berada dalam inti Injil yaitu berita tentang 

kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi marah dan 

tidak menerima, karena memang mereka tidak mengakui 

adanya kebangkitan. Akan tetapi sekalipun Paulus 

mengerti bahwa akan timbul reaksi karena inilah inti Injil 

maka hal tersebut harus diberitakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Don Richradson, Kerinduan Akan Allah yang Sejati, (Jakarta: KH,2006) 

hlm 6 
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BAB IV 

PRINSIP DALAM KONTEKSTUALISASI 

 

 

Bagaimana wujud Kontekstualisasi itu? Kita akan 

melihatnya dalam pernyataan Paulus dalam I Korintus 9:19-

23 Ia memaparkan kepada jemaat di Korintus bagaimana ia 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan situasi tertentu. 

Paling tidak dari ayat ini ada tiga segi pendekatan Paulus  

 

A. Prinsip Pendekatan 

Segi pertama, menjelaskan Tujuan Pulus, berulang-

ulang ia mengatakan alasannya ia ingin memenangkan 

sebanyak mungkin orang, ia ingin mencari yang hilang dan 

menyelamatkan yang binasa, jelas sekali bahwa paulus 

menyesuaikan diri untuk alasan-alasan keselamatan. Dengan 

kata lain ayat-ayat ini menyatakan motivasi Paulus untuk 

penginjilan. Karena Paulus memiliki Injil yang memberi hidup 

yang kekal, ia mempunyai motivasi yang besar untuk 

mengabarkan Injil. Ia tidak mau satu rintanganpun 

menghalanginya untuk mencapai tujuannya. Karena itu 

Paulus menyesuaikan diri dengan adat setempat supaya ia 

bisa memenuhi Amanat Agung. 

Segi Kedua, di samping menjelaskan tujuan Paulus, 

ayat-ayat ini juga menyatakan Prinsip Pendekatannya, yaitu 
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ia selalu menyesuaikan diri dengan adat setempat. Segi kedua 

ini jelas sekali bagi orang-orang Yahudi ia menjadi seperti 

orang Yahudi bagi orang Yunani ia bertindak seperti orang 

Yunani, terhadap orang lemah ia bersifat seperti orang lemah. 

Pokoknya, “Ia menghargai dan menaruh perhatian kepada 

budaya pendengarnya. Ia berusaha mencari dan membentuk 

jembatan-jembatan komunikasi. Ia menyadari bahwa ia 

harus peka terhadap setiap golongan manusia dan adatnya 

seperti kata peribahasa kita “lain ladang lain belalang, lain 

lubuk lain ikannya”. Oleh karena itu Paulus memakai 

pendekatan yang luwes. 

Bagaimana Paulus menerapkan prinsipnya ini ? 

Bagaimana Paulus menjadi seperti orang Yahudi atau seperti 

orang Yunani supaya ia bisa memenangkan mereka? Dalam 

Kisah Para Rasul kita dapati bahwa nyatanya Paulus memang 

menyesuaikan diri dengan orang-orang yahudi. Sidang di 

Yerusalem bergumul masalah pengertia sunat dan Injil dan 

mereka memutuskan bahwa orang Yunani tidak perlu 

disunat untuk menjadi orang Kristen. Orang Yunani cukup 

bertobat dan beriman saja untuk menerima keselamatan. 

Segera sesudah sidang di Yerusalem, Paulus menyuruh 

Timotius disunat (Kis 16:3,4). Kalau disunat tidak perlu untuk 

orang Yunani mengapa Paulus menyunatkan Timotius? 

karena Paulus mau menyesuaikan diri dengan adat setempat, 

ia sedang mempersiapkan Timotius untuk melayani di antara 
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orang-orang Yahudi di beberapa daerah lain. Inilah contoh 

yang baik tentang pendekatan Paulus terhadap penginjilan. 

Walaupun sunat tidak diperlukan dari pandangan teologi, 

tetapi dari pandangan strategi dan kebudayaan hal itu 

bermanfaat. 

Lalu bagaimana Paulus menyesuaikan diri dengan adat 

Yunani? Dalam khotbah kepada orang Yunani Paulus 

mengutip beberapa syair orang Yunani supaya dapat 

menjelaskan pokok teologi (Kis 17:27-29). Dengan kata lain, 

Paulus mengutip puisi orang Yunani dan memakainya 

sebagai jembatan untuk mengabarkan Injil. 

Segi ketiga, walaupun pendekatan Paulus luwes sekali 

ia juga mempunyai batas. Ia peka terhadap kebudayaan, tapi 

tunduk kepada Firman Allah. Inilah segi ketiga pendekatan 

Pulus yaitu sekalipun ia menyesuaikan diri dengan 

kebudayaan setempat, ia selalu tetap di bawah hukum 

Kristus. Itulah batasnya. Firman Allah adalah wewenang 

tertingginya. Meskipun ia harus menyesuaikan diri, ia juga 

harus menguji segala sesuatu dengan Firman Allah. 

Paulus menyadari bahwa Injil itu dari sorga. Jadi, dari 

satu segi Injil itu asing bagi segala suku bangsa. Kebudayaan 

biasanya bercampur dengan agama lokal dan tidak ada suatu 

kebudayaan yang murni, karena itu segala kebudayaan harus 

dikoreksi dan diperbaiki melalui Firman Tuhan. Hanya 

Firman Tuhan sajalah yang merupakan ukuran Rasul Paulus 
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untuk menilai segala sesuatu. Oleh sebab itu, sekalipun 

Paulus menyesuaikan diri, ia tetap berpegang teguh pada 

Firman Tuhan. Meskipun ia fleksibel, dan longgar ia selalu 

hidup di bawah hukum Kristus.  

Meskipun kontekstualisasi menghargai kebudayaan, 

namun pendekatan ini juga menguji segala sesuatu melalui 

Firman Tuhan. Menurut Daudi Rachmat proses ini 

mempunyai tiga petunjuk penuntun yaitu : memakai, 

memurnikan, membuang.24 

 

B. Memakai 

Memakai berarti semua atau beberapa unsur 

kebudayaan yang netral dipertahankan. Setiap kebudayaan 

mempunyai beberapa unsur yang netral, seperti misalnya 

alat-alat musik, pakaian, dan sebagainya. 

“Penggunaan kopiah, pemakaian sarung, dan kain 

kebaya, duduk di lantai atau tikar, cara bersalam salaman, 

penggunaan alat-alat musik tradisional, penggunaan bahasa 

Arab dalam pemberitaan Injil dan lain-lain.” 25 

 

C. Memurnikan 

Memurnikan adalah mengganti beberapa unsur budaya 

supaya berkenan kepada Firman Tuhan. Umpanya di Afrika 

                                                           
24 Daudi Rachmat, op. cit, hlm. 10 
25 P Octavianus, op.cit hlm 52 
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banyak suku mengadakan pesta bir. Seorang misionari di 

sana tidak menghilangkan pesta itu tetapi menggantinya 

dengan pesta the. Mengapa? Karena pesta bir dalam 

kebudayaan mereka penting sekali. Di tempat itulah mereka 

banyak berkomunikasi. Mereka banyak berdiskusi tentang 

masalah-masalah kehidupan pribadi, masalah-masalah 

politik dan lain-lain. Tetapi karena mereka juga mabuk orang 

Kristen tidak bisa mengikuti cara tersebut. Oleh karena itu, 

misionari tadi mengubah upacara itu dengan yang lain.  

Cara mengubah kebudayaan adalah hal yang rumit. 

Unsur kebudayaan dapat diubah dengan lima cara : 

Menambah pada kepercayaan dan upacara tradisionil 

Mengurangi, yaitu membuang semua unsur yang 

mempunyai konotasi dosa tanpa membuang semua aspek 

tradisi tersebut 

Mengganti, yaitu mengembangkan bentuk atau cara 

baru yang mempunyai fungsi yang sama, seperti misalnya 

membaca Alkitab sebagai pengganti untuk membaca kitab 

suci lain. 

Tafsiran baru dapat diberikan pada cara atau bentuk 

kebudayaan  

Menciptakan unsur yang baru, asal mereka mempunyai 

banyak kesamaan dengan adat setempat. 26 

 

                                                           
26 Daudi Rachmat, op.cit hlm 11 
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D. Membuang 

Dalam hal ini kita harus membuang beberapa unsur 

yang tidak cocok dengan Firman Tuhan dan yang tidak 

mungkin dimurnikan. Umpamanya, poligami, upacara-

upacara sembahyang pada waktu-waktu tertentu, bentuk-

bentuk lain yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, 

praktek spiritisme dan animisme.  

Jika prinsip-prinsip ini kita terapkan kita akan terhindar 

dari bahaya yang sering timbul dalam kontekstualisasi yaitu 

masaslah sinkretisme. Sinkretisme berarti mencampur 

beberapa unsur yang penting dalam Injil dengan adat dan 

agama lain sehingga pengertian Injil menjadi kabur. Justru 

karena masalah sinkretisme, kita harus mengubah unsur-

unsur yang dapat dimurnikan dan membuang unsur-unsur 

yang tidak mungkin dicocokkan dengan Firman Tuhan. 

Meskipun kita mesti menyesuaikan diri dengan adat 

setempat kita juga harus hidup di bawah hukum Kristus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh uraian di 

atas adalah: 

1. Injil dan kebudayaan dapat berjumpa dalam tiga 

kategori dimana Injil ada bersama dengan budaya, ada 

didalam budaya, dan ada di atas budaya. 

2. Kontekstualisasi merupakan model pendekatan yang 

relevan dalam pelaksanaan pekabaran Injil 

3. Prinsip pendekatan kontekstualisasi meliputi tiga 

kategori, yaitu memakai budaya yang tidak 

bertentangan, memurnikan beberapa unsur budaya 

yang bertentangan dengan Injil, dan membuang 

semua budaya yang bertentangan dengan Injil. 

 

B. Saran 

Pelayanan penginjilan memerlukan pendekatan yang 

relevan, sebagai hamba Tuhan harus bersikap luwes tapi 

tidak kompromi. Untuk itu hendaklah setiap kehadiran orang 

percaya di tengah-tengah masyarakat dapat melakukan 

pendekatan kontekstual, agar tidak ditolak pada saat 

melakukan pelayanan. 
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