September 2013

P a g e

2

R e m o v e

Reformasi dan Pembaharuan
Pdt. Andi Halim, M.Th.
Yang jelas dalam reformasi telah terjadi suatu peristiwa yang besar, yaitu
PEMBAHARUAN. Melihat sejarah masa lalu, sejak agama Kristen diresmikan sebagai
agama yang sah di negara Romawi (abad ke-4) sampai berkembang menjadi agama negara,
dan terus mentradisi sampai sekitar abad ke-16, gereja telah mengalami resesi hebat hampir
dalam segala bidang. Martin Luther dengan 95 dalilnya telah berperan sebagai salah satu
tokoh reformator pada zaman itu.
Reformasi telah terjadi, namun demikian bukan berarti semua masalah telah lenyap.
Sama sekali tidak. Manusia tetap diwarnai dengan dosa-dosa dalam perbuatannya, banyak
perpecahan yang berulang kali terjadi setelah reformasi, sehingga kesimpulannya Reformasi
tidak pernah boleh berhenti dalam sejarah manusia. Namun apa yang paling pokok terjadi
pada hari Reformasi waktu itu adalah pernyataan 3 hal prinsip Iman Kristen, yaitu Sola Fide,
Sola Gratia dan Sola Scriptura. Keselamatan bukan melalui perbuatan atau usaha manusia,
tetapi hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus, serta merupakan anugerah yang diberikan
secara cuma-cuma. Alkitab adalah Firman Allah, satu-satunya landasan kebenaran untuk
segala pengajaran Iman Kristen dan berotoritas mutlak dalam setiap aspek kehidupan.
Yohanes Calvin meneruskan misi pembaharuan untuk memurnikan ajaran gereja
dari segala penyelewengan yang dilakukan. Doa untuk orang mati, kesempatan bertobat
setelah mati, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, konsep tentang kepala
gereja di dunia, tentang unsur mistis dalam perjamuan kudus dan ajaran lainnya ditolak
dengan tegas. Yang jelas, REFORMASI itu diijinkan Tuhan terjadi agar semua gereja melihat
pentingnya saling mengoreksi dan memeriksa diri serta tidak merasa diri yang paling benar.
Sampai hari ini pun tidak ada gereja yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan.
REFORMASI tidak hanya terjadi dalam masalah gereja, tetapi juga dalam
kehidupan pribadi orang Kristen serta lingkungannya. Yang pasti setiap orang Kristen
meskipun secara status telah disebut sebagai orang kudus, ia tetaplah orang yang masih punya
dosa-dosa, kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Karena itu dalam perjalanan hidupnya ia
harus mengalami PEMBAHARUAN secara pribadi terus-menerus (II Kor 3:18b, 4:16, Efesus
4:23, Kolose 3:10).
Kehadiran orang Kristen bagi lingkungannya digambarkan sebagai garam dan
terang. Garam untuk menggarami yang tawar, sedang terang untuk menerangi yang gelap.
Semua ini menunjukkan bahwa di mana pun orang Kristen hadir, ia harus membawa
pengaruh PEMBAHARUAN bagi lingkungannya. Dunia ini memang semakin bobrok,
Alkitab sudah menubuatkannya, namun bukan berarti bahwa orang Kristen ikut berjuang
menambah kebobrokan di dunia ini. Meskipun dunia semakin bobrok, namun sejarah tetap
mencatat terjadinya pembaharuan-pembaharuan, antara lain: runtuhnya komunisme, Uni
Soviet dan tembok Berlin, kemerdekaan berbagai negara yang dijajah, jatuhnya Hitler dan
pemerintahan diktator lainnya.
Akhirnya, untuk mengingat sejarah reformasi, kita perlu bertanya kepada diri kita
masing-masing. Pertama, sudahkah kita mengalami PEMBAHARUAN terus-menerus secara
dinamis dalam hidup pribadi kita ? Kedua, tindakan konkrit apa yang kita lakukan untuk
menanggapi PEMBAHARUAN yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ? Ketiga,
sudahkah kehadiran kita, di mana pun kita berada, membawa pengaruh PEMBAHARUAN
yang nyata bagi lingkungan kita ? Kiranya kita bukan menjadi penonton tokoh-tokoh
PEMBAHARUAN, tetapi boleh menjadi PELAKU PEMBAHARUAN. Amin.
(Buletin Lembaga Reformed Injili Indonesia “REFORMATA” 1994)
Salam jumpa kembali dalam Remove September 2013, semoga Anda terus
menikmati belajar di kelas STRIS. Dalam Edisi kali ini kita akan merenungkan hari Reformasi, mulai dari 95 dalil Luther dan pergumulan
lainnya.
Selamat membaca!

...dan telah
mengenakan
manusia baru
yang terusmenerus
diperbaharui
untuk
memperoleh
pengetahuan
yang benar
menurut gambar
Khaliknya
Kolose 3:10
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95 Tesis Martin Luther
Kita sudah sering mendengar mengenai 95 tesis Martin
Luther yang ia tancapkan di pintu gereja Wittenberg. Namun
apakah isi 95 tesis tersebut? Mari kita lihat satu per satu.
Diawali dengan bantahan Dr. Martin Luther Mengenai
Pertobatan dan Surat Pengampunan Dosa: Dengan keinginan dan tujuan
untuk menguraikan kebenaran, perdebatan akan diadakan di Wittenberg
berdasarkan pernyataan yang disetujui di bawah kepemimpinan Bapa Martin
Luther, rahib Ordo St. Agustinus, Master of Arts and of acred Theology, dosen
Universitas Wittenberg. Selain itu, ia meminta kepada orang yang tidak bisa
hadir dan melakukan diskusi dengan kami secara lisan tentang topik itu supaya
melakukannya melalui surat untuk menggantikan ketidakhadiran mereka.
Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
1. Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus, ketika Ia mengucapkan "Bertobatlah,"
dan seterusnya, menyatakan bahwa seluruh hidup orang-orang yang percaya
harus diwarnai dengan pertobatan.
2. Kata ini tidak boleh dimengerti mengacu kepada hukuman sakramental;
maksudnya, berkaitan dengan proses pengakuan dan pelepasan (dosa), yang
diberikan oleh imam-imam yang dilakukan di bawah pelayanan imam-imam.
3. Dan, pertobatan tidak hanya mengacu pada penyesalan batiniah; tidak,
penyesalan batiniah semacam itu tidak ada artinya, kecuali secara lahiriah
menghasilkan pendisiplinan diri terhadap keinginan daging.
4. Jadi, hukuman itu terus berlanjut selama ada kebencian pada diri sendiri maksudnya, penyesalan batin yang sejati berlanjut: yaitu, sampai kita masuk ke
dalam kerajaan surga.
5. Paus tidak memiliki kekuatan maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan
apa pun, kecuali yang telah ia diberikan dengan otoritasnya sendiri, atau oleh
peraturan.
6. Paus tidak memiliki kuasa untuk mengampuni dosa apa pun, kecuali dengan
menyatakan dan menjaminnya te1ah diampuni Allah; atau setidaknya ia dapat
memberikan pengampunan pada kasus-kasus yang menjadi tanggung jawabnya,
da1am kasus tersebut, jika kuasanya diremehkan, kesalahan akan tetap ada.
7. Allah tidak pernah mengampuni dosa apa pun, tanpa pada saat yang sama Dia
menundukkan diri manusia itu, merendahkan diri dalam sega1a sesuatu, kepada
otoritas imam, wakilnya.
8. Peraturan pengakuan dosa hanya dikenakan pada
orang yang hidup dan tidak seharusnya dikenakan
pada orang yang mati; menurut peraturan tersebut.
9. Oleh karena itu Roh Kudus berkarya da1am diri
Paus me1akukan hal yang baik bagi kita, sejauh
da1am keputusannya, Paus selalu membuat
perkecualian terhadap aturan tentang kematian dan
nasib seseorang.
10. Imam-imam bertindak salah dan tanpa
pengetahuan,jika dalam kasus orang yang sekarat,
mengganti hukuman kanonik dengan api penyucian.
11. Benih ilalang tentang mengubah hukuman
kanonik menjadi hukuman di api penyucian
tampaknya tentu saja telah ditaburkan sementara para

supaya kamu
dibaharui
di dalam
roh dan
pikiranmu
Efesus 4:23
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uskup tertidur.
12. Pada mulanya, hukuman kanonik dikenakan bukan sesudah, melainkan sebelum
pengampunan, sebagai ujian untuk pertobatan mendalam yang sejati.
13. Orang yang sekarat melunasi semua hukuman dengan kematian, dianggap sudah mati
sesuai hukum kanon dan mendapat hak dilepaskan dari hukum kanon.
14. Kebaikan atau kasih yang tidak sempurna dari orang yang sekarat pasti menyebabkan
ketakutan yang besar; dan makin sedikit kebaikan atau kasihnya, makin besar ketakutan yang
diakibatkannya.
15. Rasa takut dan ngeri tersebut sudah cukup bagi dirinya sendiri, tanpa berbicara hal-hal lain,
tanpa ditambah penderitaan di api penyucian karena hal itu sangat dekat dengan kengerian
keputusasaan.
16. Neraka, api penyucian, dan surga tampak berbeda seperti halnya keputusasaan, hampir
putus asa, dan kedamaian pikiran itu berbeda.
17. Jiwa da1am api penyucian, tampaknya harus seperti ini: saat kengerian menghilang, kasih
meningkat.
18. Namun, hal itu tampaknya tidak terbukti dengan penalaran apa pun atau ayat Alkitab mana
pun, api penyucian berada di luar kebaikan seseorang atau meningkatnya kasih.
19. Hal itu juga tidak terbukti; bahwa jiwa dalam api penyucian yakin dan mantap dengan
berkat mereka sendiri; mereka semua, bahkan jika kita bisa sangat yakin dengan hal tersebut.
20. Oleh karena itu Paus, ketika ia berbicara tentang pengampunan sepenuhnya dari semua
hukuman, itu bukan sekadar bermakna semua dosa, melainkan hanya hukuman yang ia
jatuhkan sendiri.
21. Jadi, para pengkhotbah pengampunan dosa, yang berkata bahwa dengan surat
pengampunan dosa dari Paus, seseorang dibebaskan dan diselamatkan dari semua hukuman,
melakukan kesalahan.
22. Sebab sesungguhnya ia tidak menghapuskan hukuman, yang harus mereka bayar dalam
kehidupan sesuai dengan peraturan, bagi jiwa-jiwa di api penyucian.
23. Jika pengampunan sepenuhnya bagi semua hukuman bisa diberikan kepada seseorang,
sudah tentu tidak akan diberikan kepada seorang pun kecuali orang yang paling sempurna yaitu, kepada sangat sedikit orang.
24. Oleh karena itu sebagian besar orang pasti tertipu dengan janji pembebasan dari hukuman
yang bersifat tidak pandang bulu dan sangat manis itu.
25. Kekuasaan seperti itu dimiliki Paus atas api penyucian secara umum, seperti halnya
dimiliki setiap uskup di keuskupannya dan setiap imam di
jemaatnya sendiri, secara khusus.
26. Paus bertindak dengan benar dengan memberikan
pengampunan dosa kepada jiwa-jiwa, bukan dengan kekuasaan
kunci-kunci (yang tak ada gunanya dalam hal ini), melainkan
dengan doa syafaat.
27. Orang yang berkata bahwa jiwa seseorang terlepas dari api
penyucian segera setelah uang dimasukkan ke dalam peti yang
menimbulkan bunyi gemerencing, berkhotbah dengan gila.
28. Sudah tentu, ketika uang yang dimasukkan dalam peti
menimbulkan bunyi gemerencing, ketamakan, dan keuntungan
mungkin meningkat, tetapi doa syafaat gereja tergantung pada
kehendak Allah semata-mata.
29. Siapa tahu apakah semua jiwa di api penyucian ingin
dibebaskan darinya atau tidak, sesuai dengan cerita yang
dikisahkan tentang Santo Severinus dan Paschal?
30. Tidak ada seorang pun yang yakin tentang realita perasaan
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K o l e k s i B u k u
P e r p u s t a k a a n “ R E F O R M A T A ”
Baik mahasiswa STRIS Ngagel atau bukan, Anda dapat
memanfaatkan fasilitas perpustakaan REFORMATA
Terdiri dari lebih 3000 judul buku, baik bahasa Indonesia,
Mandarin atau Bahasa Inggris. Baik buku referensi maupun buku
bacaan ringan, buku-buku rohani maupun buku umum.
Dari berbagai subyek, mulai dari cerita anak-anak, bacaan
remaja, renungan, buku-buku teks, kamus Alkitab maupun
kamus umum, filsafat, psikologi dan konseling, buku-buku
theologi, dari penulis-penulis klasik hingga modern.
Anda juga dapat meminjam kaset, CD, VCD, atau DVD
berkualitas.
Manfaatkan sarana yang sangat baik ini dengan menjadi anggota
perpustakaan REFORMATA
Ketentuan Anggota Perpustakaan :
Level A
Mahasiswa STRIS : Rp. 10.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 15.000
Level B
Mahasiswa STRIS : Rp. 20.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 25.000
Level C
Mahasiswa STRIS : 25.000, non mahasiswa STRIS : Rp. 30.000
(biaya adalah per tahun)

“Dogmatika Reformed”
Herman Bavink
Merupakan seri buku sistematika theologia dari
theolog asal Belanda, Herman Bavink yang telah diterjemahkan oleh penerbit Momentum.
Dogmatika Reformed dari Herman Bavinck telah menjadi rujukan theologi Reformed selama seratus tahun
terakhir. Terdiri dari 4 jilid:
Jilid 1: Prolegomena
Jilid 2: Allah dan Penciptaan
Jilid 3: Dosa dan keselamatan di dalam Kristus
Jilid 4: Roh Kudus, Gereja dan Ciptaan Baru
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berdosanya sendiri, terlebih-lebih pencapaian pengampunan dosa seluruhnya.
31. Seperti halnya petobat sejati itu jarang, demikian juga orang yang sungguh-sungguh
membeli surat pengampunan dosa itu jarang - maksudnya, sangat jarang.
32. Orang yang percaya bahwa, melalui surat pengampunan dosa, mereka dijamin
mendapatkan keselamatan mereka, akan dihukum secara kekal bersama dengan guru-guru
mereka.
33. Kita harus secara khusus berhati-hati terhadap orang yang berkata bahwa surat
pengampunan dari Paus ini merupakan karunia Allah yang tak ternilai harganya, yang
menyebabkan seseorang diperdamaikan dengan Allah.
34. Sebab kasih karunia yang disalurkan melalui pengampunan ini hanya berkaitan dengan
hukuman untuk memenuhi hal-hal yang bersifat sakramen, yang ditentukan oleh manusia.
35. Orang yang mengajar bahwa penyesalan yang mendalam itu tidak diperlukan oleh
orang-orang yang membeli jiwa-jiwa keluar dari api penyucian atau membeli lisensi
pengakuan, tidak mengkhotbahkan doktrin Kristen.
36. Setiap orang Kristen yang merasakan penyesalan yang sejati akan mendapatkan
pengampunan dosa seluruhnya yang sejati dari penderitaan dan rasa bersalah, bahkan
meskipun tanpa surat pengampunan dosa.
37. Setiap orang Kristen sejati, entah yang hidup atau yang mati, mendapatkan bagian
dalam semua berkat Kristus dan gereja yang diberikan kepadanya oleh Allah meskipun
tanpa surat pengampunan dosa.
38. Namun, pengampunan dosa, yang dilakukan oleh Paus, tidak boleh dipandang rendah
dengan cara apa pun sebab pengampunan, seperti saya katakan, merupakan pernyataan
pengampunan dosa dari Allah.
39. Menekankan dampak pengampunan dosa yang besar dan pada saat yang sama
menekankan pentingnya penyesalan yang sejati di mata orang-orang, merupakan hal yang
paling sulit, bahkan juga untuk teolog yang paling terpelajar sekalipun.
40. Penyesalan yang sejati mendambakan dan mencintai hukuman, sementara hadiah
pengampunan dosa menjadikannya lega dan membuat manusia membencinya, atau paling
tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membencinya.
41. Pengampunan dosa apostolik harus dinyatakan dengan penuh hati-hati,jika tidak, orangorang secara salah akan menduga hal itu diletakkan pada perbuatan baik kasih lainnya.
42. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa Paus tidak pernah berpikir bahwa pembelian
surat pengampunan dosa dalam cara apa pun bisa dibandingkan dengan karya kasih
karunia.
43. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa orang yang memberi kepada orang miskin,
atau memberi pinjaman kepada orang yang kekurangan, berbuat lebih baik daripada jika ia
membeli surat pengampunan dosa.
44. Karena, me1alui kasih, kasih meningkat, dan manusia menjadi lebih baik; sementara
melalui surat pengampunan dosa, ia tidak menjadi lebih baik, tetapi hanya lebih bebas dari
hukuman.
45. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa orang
yang memandang seseorang yang kekurangan dan
melewatinya, memberikan uang untuk
mendapatkan pengampunan dosa, tidak sedang
membeli surat pengampunan dosa dari Paus untuk
dirinya sendiri, tetapi murka Allah.
46. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa,
kecuali mereka memiliki kekayaan yang
berlimpah, mereka terikat untuk melakukan hal
yang perlu untuk dipakai bagi keperluan rumah
tangga mereka sendiri dan dengan cara apa pun
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tidak boleh menghamburkannya untuk mendapatkan surat
pengampunan.
47. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa, meskipun mereka bebas
untuk membeli surat pengampunan dosa, mereka tidak diwajibkan
untuk melakukannya.
48. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa Paus, dalam memberikan
pengampunan, memiliki kebutuhan lebih banyak dan keinginan lebih
banyak agar doa yang tekun dinaikkan baginya, daripada uang yang
sudah siap untuk dibayarkan.
49. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa pengampunan dari Paus
itu berguna,jika mereka tidak meletakkan kepercayaan mereka
penyucian; tetapi paling berbahaya, jika melaluinya mereka
kehilangan rasa takut mereka kepada Allah.
50. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa,jika Paus mengetahui
tuntutan para pengkhotbah pengampunan dosa, ia akan lebih
menyukai jika Basilika St. Petrus dibakar sampai menjadi abu, daripada dibangun dengan kulit,
daging, dan tulang domba-dombanya.
51. Orang-orang Kristen harus diajar bahwa, seperti halnya merupakan kewajiban, demikian juga
itu merupakan harapan Paus yang jika perlu menjual Basilika St. Petrus dan memberikan uangnya
sendiri kepada banyak orang, yang darinya para pengkhotbah pengampunan dosa menarik uang.
52. Sia-sialah harapan untuk mendapatkan keselamatan melalui surat-surat pengampunan dosa,
bahkan sekalipun itu komisaris, tidak, bahkan Paus sendiri - harus menjanjikan jiwanya sendiri
bagi mereka.
53. Orang yang, demi memberitakan pengampunan dosa, mengutuk firman Allah untuk meredakan
ketenangan di gereja lainnya, adalah musuh Kristus dan Paus.
54. Kesalahan dilakukan terhadap firman Allah jika, dalam khotbah yang sama, waktu yang sama
atau lebih lama dihabiskan untuk membahas surat pengampunan daripada untuk membahas firman
Allah.
55. Menurut pikiran Paus jika surat pengampunan, yang merupakan masalah yang sangat kecil,
dirayakan dengan satu bel, satu prosesi, dan satu seremoni; Injil, yang merupakan masalah yang
sangat besar, seharusnya diberitakan dengan ratusan bel, ratusan prosesi, dan ratusan seremoni.
56. Kekayaan gereja yang menyebabkan Paus mengeluarkan surat pengampunan dosa, tidak cukup
didiskusikan atau dikenal di antara umat Kristus.
57. Tampak jelas bahwa kekayaan tersebut bukanlah kekayaan sementara; sebab kekayaan tersebut
tidak untuk dibagikan secara gratis, tetapi hanya ditimbun oleh banyak pengkhotbah surat
pengampunan dosa.
58. Kekayaan itu juga bukan kebaikan Kristus dan para Rasul; sebab tanpa peran Paus, kebaikan
selalu menghasilkan kasih karunia kepada manusia rohani; dan salib, kematian, dan neraka bagi
manusia lahiriah.
59. St. Lawrence berkata bahwa harta benda gereja adalah orang-orang miskin di gereja, tetapi ia
berbicara menurut penggunaan kata itu pada zamannya.
60. Kami tidak tergesa-gesa berbicara jika kami berkata bahwa kunci gereja, yang diserahkan
melalui kebaikan Kristus, adalah kekayaan itu.
61. Sangat jelas bahwa kuasa Paus pada hakikatnya sudah memadai untuk mengampuni hukuman
dan kasus-kasus yang khusus diberikan padanya.
62. Kekayaan gereja yang sejati adalah Injil Kudus dari kemuliaan dan kasih karunia Allah.
63. Namun, kekayaan itu paling dibenci karena membuat orang yang pertama menjadi yang
terkemudian.
64. Sementara kekayaan surat pengampunan dosa paling diterima karena membuat yang terakhir
menjadi yang pertama.
65. Oleh karena itu kekayaan Injil adalah jala, yang pada mulanya digunakan untuk menjala ...
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65. Oleh karena itu kekayaan Injil adalah jala, yang pada mulanya digunakan untuk menjala
orang kaya.
66. Kekayaan surat pengampunan dosa adalah jala yang sekarang digunakan untuk menjala
kekayaan orang.
67. Surat pengampunan dosa, yang dipromosikan secara jelas oleh para pengkhotbah sebagai
kasih karunia terbesar, dipandang sungguh-sungguh seperti itu sepanjang berkaitan dengan
meningkatnya keuntungan.
68. Namun, dalam kenyataan, surat itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kasih
karunia Allah dan kesalehan karena salib.
69. Uskup dan imam terikat untuk menerima komisaris kepausan yang mengurusi surat
pengampunan dengan segala kehormatannya.
70. Namun, mereka masih terikat untuk melihatnya dengan segenap mata mereka dan
memerhatikan dengan segenap telinga mereka supaya orang-orang ini tidak mengkhotbahkan
keinginan mereka sendiri, namun mengkhotbahkan apa yang diperintahkan oleh Paus.
71. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat pengampunan dosa Paus terkucil
dan terkutuk.
72. Namun, pada sisi lain, orang yang mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menentang
hawa nafsu dan penye1ewengan kebebasan para pengkhotbah pengampunan, biarlah ia
diberkati.
73. Seperti halnya Paus secara adil menghardik orang yang menggunakan berbagai cara untuk
merusak perdagangan surat pengampunan.
74. Terlebih-lebih jika ia menghardik orang yang, dengan dalih surat pengampunan,
menggunakannya sebagai alasan untuk merusak kasih kudus dan kebenaran.
75. Berpikir bahwa surat pengampunan Paus memiliki kuasa sedemikian sehingga mereka bisa
membebaskan manusia bahkan jika - meskipun itu tidak mungkin - ia telah bersalah kepada
Bunda Allah, merupakan kegilaan.
76. Sebaliknya, kami meneguhkan bahwa surat pengampunan Paus tidak bisa menghapuskan
dosa paling remeh sekalipun, sepanjang hal itu terkait dengan kesalahannya.
77. Ungkapan yang mengatakan bahwa seandainya St. Petrus menjadi Paus sekarang, ia tidak
bisa memberikan kasih karunia yang lebih besar, merupakan penghujatan kepada St. Petrus dan
Paus.
78. Kami sebaliknya meneguhkan bahwa Paus saat ini atau Paus lain mana pun memiliki kasih
karunia yang lebih besar yang dapat digunakan menurut kehendaknya - yaitu, InjiI, kuasa,
karunia kesembuhan, dan sebagaimana tertulis (1 Korintus XII.9.)
79. Mengatakan bahwa salib yang dihiasi panji-panji kepausan merniliki kuasa yang sama
dengan salib Kristus, merupakan penghujatan.
80. Uskup, imam, dan teolog yang mengizinkan khotbah semacam itu beredar di antara umat,
harus memberikan pertanggung-jawaban.
81. Khotbah mengenai surat pengampunan dosa yang tidak terkontrol ini bukanlah hal yang
mudah, bahkan juga bagi orang terpelajar, tidak bisa menyelamatkan Paus dari fitnah, atau,
dalam semua peristiwa, pertanyaan kritis kaum awam.
82. Misalnya: "Mengapa Paus tidak mengosongkan api penyucian demi kasih yang paling
kudus, dan kebutuhan jiwa yang mendesak - ini menjadi yang paling benar dari semua alasan jika ia menebus jumlah jiwa yang tidak terbatas demi hal yang paling hina, uang, untuk
digunakan membangun Basilika - ini menjadi alasan yang paling sepele?"
83. Sekali lagi: "Mengapa misa penguburan dan misa peringatan hari kematian masih berlanjut,
dan mengapa Paus tidak mengembalikan, atau mengizinkan penarikan dana yang diwariskan
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untuk tujuan ini; karena hal ini merupakan kesalahan untuk berdoa bagi
orang-orang yang sudah ditebus?"
84. Sekali lagi: "Apakah karena kesalehan yang baru kepada Allah dan Paus, maksudnya, demi
uang, pejabat gereja mengizinkan orang yang tidak beriman dan musuh Allah untuk menebus jiwajiwa yang saleh dan mengasihi Allah dari api penyucian, namun tidak menebus jiwa yang saleh
dan terkasih itu, berdasarkan kasih yang cuma-cuma, demi kebutuhannya jiwa-jiwa itu sendiri?"
85. Sekali lagi: "Mengapa peraturan tentang penyesalan dosa, yang sudah lama dihapuskan dan
mati dalam kenyataannya karena tidak digunakan, sekarang dipatuhi lagi dengan memberikan
surat pengampunan dosa, seolah-olah peraturan-peraturan tersebut masih hidup dan berlaku?"
86. Sekali lagi: "Mengapa Paus, yang kekayaannya saat ini jauh lebih banyak daripada orang yang
paling kaya di antara orang kaya, tidak membangun Basilika St. Petrus dengan uangnya sendiri,
sebaliknya dengan uang dari. orang-orang percaya yang miskin?"
87. Sekali lagi: "Apa yang diampuni atau dianugerahkan Paus kepada orang-orang, yang dengan
penyesalan yang dalam dan sempurna, memiliki hak untuk mendapatkan pengampunan dan berkat
yang sempurna?
88. Sekali lagi: "Berkat yang lebih besar apakah yang akan diterima gereja jika Paus, tidak satu
kali, seperti yang ia lakukan sekarang, memberikan pengampunan dosa dan berkat seratus kali
sehari kepada setiap orang yang setia dalam iman?"
89. Oleh karena keselamatan jiwa, bukannya uang, yang dicari Paus melalui surat
pengampunannya, mengapa ia menunda surat-surat dan pengampunan dosa yang diberikan sejak
lama karena keduanya sama-sama manjur?
90. Untuk menindas keberatan dan argumen kaum awam dengan kekuatan semata-mata dan tidak
menyelesaikannya dengan memberikan penjelasan, berarti memberi kesempatan kepada gereja dan
Paus untuk dicemooh musuh-rnusuh mereka dan membuat orang-orang Kristen tidak senang.
91. Jika, kemudian, pengampunan dikhotbahkan sesuai semangat dan pikiran Paus, semua
pertanyaan ini akan diselesaikan dengan mudah - tidak, bahkan tidak akan ada.
92. Jadi, menyingkirlah, semua nabi yang berkata kepada umat Kristus, "Damai, damai," dan tidak
ada damai!
93. Diberkatilah semua nabi yang berkata kepada umat Kristus, "Salib, salib," dan tidak ada salib!
94. Orang-orang Kristen harus dinasehati untuk setia mengikuti Kristus Sang Kepala mereka
melalui penderitaan, kematian, dan neraka.
95. Dan dengan demikian yakin untuk memasuki surga melalui penganiayaan, bukannya melalui
damai sejahtera yang palsu.
PERNYATAAN
Saya, Martin Luther, Doktor, dari Ordo Rahib di Wittenberg, ingin menyatakan di depan umum
bahwa dalil tertentu menentang surat pengampunan dosa Paus, sebagaimana mereka menyebutnya,
te1ah saya cetuskan. Meskipun demikian, sampai saat ini, tidak ada aliran kita yang paling terkenal
dan termasyhur, ataupun kekuatan sipil dan keimaman telah mengecam saya, tetapi seperti yang
saya dengar, ada beberapa orang yang memiliki sikap tidak berpikir panjang dan lancang, yang
berani mengatakan bahwa saya bidat, seolah-olah masalah ini sudah diamati dan dipelajari dengan
teliti. Namun, menurut saya, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, demikian juga
sekarang, saya memohon kepada semua orang dengan iman Kristus, agar menunjukkan kepada
saya jalan yang lebih baik, jika jalan yang semacam itu sudah dinyatakan Allah kepadanya, atau
paling tidak untuk memberikan pendapat mereka tentang penilaian Allah dan gereja. Sebab saya
tidak begitu terburu-buru untuk berharap bahwa pendapat saya semata yang lebih disukai daripada
pendapat semua orang lain, atau tidak bodoh sehingga bersedia membiarkan firman Allah
dijadikan dongeng yang direkayasa oleh penalaran manusia.
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SEJARAH SINGKAT CAI GAO
ORANG KRISTEN REFORMED PERTAMA
DI TIONGKOK
Terhitung 151 tahun yang lalu, dari tahun 1953, di Tiongkok belum ada seorang pun yang
menjadi Kristen. Setelah 6 tahun sejak Pdt. Robert Morrison menginjak daratan Tiongkok,
menerjemahkan Alkitab di Macau, saat itu Kekristenan masih merupakan suatu tabu, tidak seorangpun
yang menjadi Kristen. Cai Gao adalah orang Kristen pertama yang merupakan pelopor dari 500 ribu
lebih orang Kristen yang ada, kita tahu segala sesuatu ada sumbernya. Tahukah anda jika hingga hari
ini, begitu banyak orang Kristen yang telah menerima Injil di Tiongkok, perintisnya adalah Cai Gao ?
Cai Gao adalah anak isteri ke 2 dari papanya. Isteri pertama tidak melahirkan anak, dan
menganggap Cai Gao adalah anak kandungnya sendiri. Tidak lama kemudian mamanya meninggal.
Pada usia 16 tahun papanya juga menyusul, akibatnya dia hidup terlunta-lunta dalam kehampaan,
sampai usia 21 tahun. Ketika itu belum genap 1 tahun Robert Morrison seorang pendeta dari Inggris
datang ke Tiongkok mengabarkan Injil dan menyaksikan nama Yesus, kepadanya, namun sayang,
dengan kemampuan bahasa Canton yang sangat terbatas, dia tidak mampu menyampaikan maksudnya
dengan tepat untuk bisa dimengerti oleh Cai Gao.
Setelah 3 tahun kemudian, Pdt. Robert Morrison agak bisa berbahasa Canton, juga bisa
menulis aksara Mandarin, dia sekali lagi mencoba untuk mengkomunikasikan Injil kepada Cai Gao,
dan saat itu jauh lebih lancar untuk menyampaikan maksudnya, sehingga terjadi komunikasi yang baik
di antara mereka berdua. Saat itu percetakan yang diusahakan oleh Pdt. Morrison sudah siap untuk
mencetak Perjanjian Baru. Saudara dari Cai Gao juga siap membantu, menempatkan Cai Gao sebagai
koordinator, dan dengan sekuat tenaga untuk mensukseskan pekerjaan itu. Cai Gao sendiri mahir
dalam menyusun aksara untuk dicetak. Karena dia merasakan betapa besar karya keselamatan Kristus
bagi dunia, maka dengan usaha keras, tanpa menghiraukan kondisi dan situasi dia menekuni pekerjaan
itu, sehingga Cai Gao menerima Injil saat pertama kali dia mendengar khotbah.
Karakter Cai Gao sangat keras dan tidak sabaran, sehingga sering timbul percekcokan dengan
teman-teman dan kerabat dekatnya. Pdt. Morrison sangat mengerti akan sifatnya yang kasar itu,
sehingga beberapa kali dia akan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Untung Cai Gao rajin
mengikuti kebaktian Minggu, meskipun harus berjalan 10 mil lebih, dia tetap datang dengan setia
menempuh jarak yang cukup jauh itu, ini adalah suatu kelebihannya. Bahkan pagi sore dia berdoa
sendiri, dengan sikap yang sangat khusuk. Dia juga menguasai buku "Tanya jawab tentang kebenaran"
terjemahan Pdt. Morrison yang di dalamnya juga terdapat 10 hukum. Jika ada hal yang tidak jelas, dia
segera bertanya, sehingga dia dapat menyadari betapa besar dosanya, juga insaf akan sifatnya yang
jahat, karakternya yang jelek terhadap sanak saudaranya, maka dia bertobat dari dosa-dosanya yang
lalu, sehingga terjadi perubahan total dalam hidupnya. Walaupun karakternya yang kasar dan sifatnya
lugu, tetapi Pdt. Morrison tahu dia
benar-benar telah bertobat dan
percaya Tuhan, oleh sebab itu,
Pdt.Morrison bertekad seperti Filipus
dalam Kisah Para Rasul menerima
sida-sida Ethiopia Sri Kandake
percaya
Tuhan
dan
dibaptis,
demikian juga di hadapan umum Cai
Gao dibaptis menyatakan dia telah diselamatkan sehingga segala kemuliaan bagi Tuhan. Papa Cai Gao
seorang saudagar laut yang kaya, sayang pada suatu hari kapalnya mengalami musibah dan tenggelam,
maka usahanyapun ditutup, sehingga keluarganya mendadak jatuh miskin. Pada tahun yang sama Cai
Gao masuk sekolah, keadaan keluarganya sangat mempengaruhi hidupnya, kondisi tubuhnya lemah,
pelajarannya juga terhambat, hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang menyolok jika
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CAI GAO ...
dibandingkan dengan kakaknya Cai Xian, sifat merekapun sangat berbeda sekali, yang satu kasar
dan keras sedangkan yang lain lemah lembut, persis seperti kisah Esau dan Yakub.
Namun sayang sekali, kakaknya Cai Xian tidak respon sama sekali terhadap Injil,
walaupun dia juga mengikuti ibadah di gereja, namun itu hanya penampilan lahiriah saja, sampai
matipun dia tidak mau benar-benar bertobat dan percaya. Sebaliknya Cai Gao yang lahiriahnya
nampaknya kasar, secara pandangan manusia akan mengasihi Cai Xian dan membenci Cai Gao,
tetapi pilihan Tuhan sungguh di luar dugaan dan berbeda dengan perhitungan manusia, karena
yang satu terpilih, dan yang lain ditinggalkan.
Tahun 1814, saat Cai Gao berusia 27 tahun, dia bertekad dan bersiap hati untuk dibaptiskan
pada bulan Mei, tetapi karena keluar peraturan pemerintah yang melarang penduduk asli pindah
agama, maka rencana itu batal. Di samping itu juga ada yang melaporkan Cai Gao kepada
pemerintah setempat sehingga 2 kali rencana Cai Gao untuk dibaptis batal.
Hingga tiba Hari Raya "Zhong Yang" 9 September, di tengah-tengah kerumunan manusia
yang sedang berziarah dan bertamasya ke padang terbuka, Cai Gao bersama Pdt. Morisson
berjalan ke suatu tempat yang agak sunyi, sampai ke pantai dekat sebuah teluk, di dalam Nama
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia dibaptiskan. Pdt. Morrison berdoa mohon Tuhan
menyucikan segala dosanya, dengan darah Kristus menyucikan hatinya, dengan kuasa Roh Kudus
mengubah sifatnya, agar dia menjadi benih yang menghasilkan tuaian yang berkelimpahan bagi
Tiongkok di kemudian hari, kiranya dia menjadi orang pertama yang diselamatkan di antara jutaan
umat pilihan Tuhan di Tiongkok, kiranya generasi orang Tionghoa yang selanjutnya akan
mengikuti jejaknya untuk menerima anugerah keselamatan.
Dikutip dari majalah dewan gereja-gereja Kristen Tiong Hoa (T.H.K. T.K.H.) Januari 1954, edisi
no. 50
http://www.oocities.org/thisisreformedcreed/artikel/caigao.pdf

"Pria itu ... menatapnya dengan senyum
setengah jijik, bertanya," Sekarang Mr Morrison
Anda benar-benar berharap bahwa Anda akan
membuat kesan pada penyembahan berhala dari
Kekaisaran Cina?"
" Tidak, Sir, "kata Morrison , "tapi aku berharap
bahwa Tuhan yang melakukannya."
Robert Morrison
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