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Pendahuluan

Dikatakan bahwa politik adalah "seni kompromi yang tinggi." Mungkin ini benar 
dalam  hal  politik  pragmatis,  tetapi  jelas  tidak  mungkin  diterapkan  di  dalam 
theologi  Kristen.  Dahulu  sejarah  The  National  Association  of  Evangelicals 
(NAE/Persatuan  Injili  Nasional)  menyandang  semboyan,  Kerjasama  Tanpa 
Kompromi. Walau tidak banyak yang akan membantah ketepatan kata pertama 
yang digunakan untuk menggambarkan NAE, namun banyak pertanyaan serius 
akan muncul berkenaan dua kata yang terakhir.

Ada saat-saat kompromi merupakan hal yang bijak dan baik. Dalam pergaulan 
hidup sehari-hari, ada saat-saat ketika individu-individu atau kelompok-kelompok 
harus keluar dari sikap yang lebih ekstrim ke sikap yang lebih moderat. Suami 
dan isteri kadang-kadang harus saling mengalah. Komisi-komisi yang berusaha 
memecahkan  masalah  dan  menentukan  tujuan  harus  menerima  persyaratan 
bersama.  Orang-orang  yang  beritikad  baik  harus  belajar  untuk 
mengenyampingkan kepentingan pribadi demi mencapai pemecahan yang dapat 
diterima bersama. Kompromi seperti ini adalah benar dan baik dan memperluas 
hubungan yang lebih harmonis antara sesama manusia. Dengan kata lain, tidak 
semua kompromi itu jahat.

Di  lain  pihak,  ada  kebenaran-kebenaran,  keyakinan  dan  sikap-sikap  tertentu 
yang tidak bisa dikompromikan. Martin Luther, ketika ditekan oleh musuh-musuh 
politis dan gerejawinya dengan tegas menolak untuk mengubah tulisannya dan 
berkata kepada lawan-lawannya, "Disinilah aku berdiri; Aku tidak bisa berbuat 
lain." Athanasius, pembela keillahian Kristus yang sempurna dalam menghadapi 
kaum Arian yang menentangnya, diperingatkan oleh seorang rekannya, "Seluruh 
dunia  menentang  engkau."  Athanasius  menjawab,  "Kalau  begitu  aku  akan 
melawan seluruh dunia." Tidak ada kata kompromi baginya berkenaan dengan 
masalah yang demikian krusial itu.

Kompromi  mengenai  masalah-masalah  keyakinan  Kristen  yang  vital  secara 
bertahap dapat  membuat pribadi,  gereja,  atau institusi  keluar dari  pengajaran 
Firman Allah yang sehat. Injili Baru telah menjadi suara wanita penggoda yang 
menarik  orang  keluar  dari  jalan  alkitabiah  yang  lurus  menuju  goncangan 
kehancuran rohani.

W.B.  Riley,  pemimpin  fundamentalis  terkemuka  dan  gembala  yang  lama 
melayani di First Baptist Church of Minneapolis, ketika membahas orang Yebus, 
orang  Hewi,  orang  Amalek,  dan  berbagai  kaum  yang  lain,  memperingatkan 
bahwa yang paling berbahaya adalah "kaum yang di tengah-tengah." Kelompok 
ini  merupakan  orang-orang  yang  tidak  mau  memihak  dan  tetap  bersahabat 
dengan semua pihak. Dr. Bob Jones, Sr., menyamakan mereka dengan orang 
yang  pada  masa  Perang  Saudara  (di  Amerika)  berusaha  menyelamatkan 
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jiwanya dengan memakai  baju  Konfederasi  dan celana Union.  Kaum  Yankee 
menembak  pada  baju  mereka,  sedangkan  kaum Pemberontak  menembak  di 
bagian celana mereka.  Tidak ada kemenangan di  dalam kekalahan.  Tidak 
ada pemihakan pada kompromi.

Dalam  buku  ini,  selain  tidak  ragu-ragu  untuk  menyebut  nama,  kami  juga 
mengutamakan pembahasan prinsip. Nama-nama bisa berubah, dan pemimpin 
datang dan pergi, namun prinsip tetap sama.

Jelas dalam membahas masalah-masalah yang ada di hadapan kita, akan timbul 
ketidaksepakatan  di  antara  kaum  fundamentalis  mengenai  beberapa  hal 
penafsiran.  Namun  meskipun  ada  ketidaksepakatan  demikian,  kaum 
fundamentalis sejati harus bersatu dalam bersikap menghadapi pengajaran Injili 
Baru yang tidak alkitabiah.

Ada yang mempertanyakan kelayakan sikap yang secara terbuka menentang 
kepercayaan  dan  praktek  para  sahabat  seiman.  Tetapi  hal  tersebut  adalah 
preseden yang baik.  Ketika  Petrus,  pemimpin  besar  gereja  mula-mula,  cacat 
dalam doktrin  dan prakteknya,  Rasul  Paulus  berkata,  "...  aku  berterus-terang 
menentangnya, sebab ia salah" (Gal. 2: 11). Inilah saatnya untuk menghadapi 
orang-orang  percaya  yang  sedang  menyimpang  dari  kebenaran.  Waktunya 
adalah sekarang.

Saya sangat berutang kepada isteri saya, Yvonne, karena menghabiskan waktu 
yang lama untuk menyunting, merevisi, dan mereproduksi naskah akhir buku ini. 
Dukungannya  yang  tiada  henti  merupakan  pertolongan  besar  bagi  saya. 
Penghargaan  juga  saya  sampaikan  kepada  Ny.  Dennis  Whitehead,  mantan 
sekretaris saya, yang mengetik draft yang pertama. Putera saya, Lloyd, 'jagoan 
komputer'  dalam keluarga, yang sangat membantu dalam hal-hal teknis. Juga 
banyak terima kasih kepada staff terlatih di Bob Jones University Press dengan 
pekerjaan hebat dalam publikasi akhir buku ini.

ERNEST D. PICKERING
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BAB 1
Serigala Berbulu Domba

Kontroversi Fundamentalis - Modernis

Tuhan sendiri yang memperingatkan,  "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu 
yang  datang  kepadamu  dengan  menyamar  seperti  domba,  tetapi 
sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas" (Mat.  7:  15). Hal yang 
sama juga Paulus  peringatkan  mengenai  'serigala-serigala  yang ganas'  yang 
akan  muncul  ditengah-tengah  kawanan  untuk  menerkam  domba  yang  tak 
berdaya (Kis.  20:  29).  Inti  dari  kedua perikop itu  adalah bahwa serigala bisa 
tampak seperti  domba. Hal  ini  merupakan cara Setan yang penuh tipu-daya. 
Agen-agennya  telah  "menyelusup"  (sebuah  frase  di  dalam  Yudas  4  yang 
mengindikasikan  kelicikan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  diam-diam). 
Bukanlah  sesuatu  yang  mengagetkan  jika  iblis  mempunyai  keinginan  untuk 
menyusup ke dalam jemaat, yang merupakan tubuh Kristus. Dengan melakukan 
hal tersebut, kekuasaan tertinggi iblis bisa menghalangi perkembangan Injil yang 
luar biasa.

Racun Dari Eropa
Abad ketujuhbelas dan kedelapanbelas menyaksikan kebangkitan sistem baru 
pemikiran  yang  merusak  Kekristenan  yang  alkitabiah.  Periode  sejarah  umat 
manusia  itu  dikenal  sebagai  Masa  Pencerahan.  Namun,  masa  tersebut 
bukannya memberikan terang kepada umat manusia, tetapi  sebaliknya malah 
menambah  kegelapan  dengan  menolak  wahyu  illahi  yang  merupakan  satu-
satunya pencerahan yang sejati.

Deisme, naturalisme dan rasionalisme yang berkembang-biak di dalam pikiran 
para cendekiawan yang tidak lahir-baru di  Inggris  dan di  benua Eropa,  mulai 
menggerogot seperti kanker yang menyerang hal-hal yang sangat penting dalam 
iman  Kristen.  Dari  sini  lahirlah  sistem  pemikiran  yang  akhirnya  memperkuat 
gerakan yang disebut  modernisme,  dimana suatu peperangan theologis  yang 
hebat  berkecamuk  pada  abad  keduapuluh.  Orang-orang  seperti  John  Locke, 
Earl of Shaftesbury (Pangeran Shaftesbury), Voltaire, Jean Jacques Rousseau, 
Christian Wolff, dan Immanuel Kant meletakkan dasar yang amat menyesatkan, 
yang kemudian melanda jemaat yang beriman.

Bagi  orang-orang  tersebut,  Pencerahan  merupakan  keluarnya  umat  manusia 
dari  suatu  masa  ketidakdewasaan  yang  bercirikan  ketergantungan  kepada 
otoritas eksternal seperti Alkitab dan gereja. Makhluk hidup tidak perlu terikat lagi 
dengan dogma-dogma tertentu yang kaku.  Kini  manusia  dapat  menggunakan 
"pikiran yang bebas",  tidak lagi  terkekang oleh konsep-konsep theologis yang 
sudah kuno. Mereka mengatakan, bahwa "mujizat" harus diuji berdasarkan akal-
sehat manusia. Tidak boleh lagi seseorang dipaksa untuk percaya dan menerima 
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cerita-cerita di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang otentik. Orang harus berpikir 
untuk  dirinya  sendiri  terlepas  dari  hal  yang  dinyatakan  sebagai  wahyu  illahi. 
Manusia tidak perlu lagi memandang Alkitab sebagai hal yang otoritatif.  Pena 
para cendekiawan menggemakan ucapan sang pangeran dusta, "Tentulah Allah 
berfirman: ..., bukan?" (Kej. 3: 1).

Di atas gelombang Pencerahan muncullah suatu kegilaan terhadap teori evolusi. 
Hal itu merupakan cara yang enak untuk menjelaskan eksistensi alam semesta 
tanpa harus malu menyebut  adanya makhluk illahi.  Ini  sangat  sesuai  dengan 
kerangka berpikir humanistik yang sedang berkembang. Agama bagi masyarakat 
'yang  diterangi'  tersebut  adalah  terus-menerus  berusaha  mencari  jawaban 
pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan,  bukannya suatu  sikap rendah hati 
untuk  menanggapi  wahyu  illahi.  Manusia  mengembangkan  pemahamannya 
sendiri terhadap Allah. Ia keluar dari sikap mudah percaya yang gelap menuju 
kepada  sikap  yang  lebih  memahami  potensinya.  Karena  itulah,  'kaum 
pencerahan'  itu  menyambut  dalil  para  cendekiawan  seperti  Roussseau  yang 
mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik.

Pencerahan  membawa  pengaruh  yang  amat  besar  kepada  gereja  Kristen. 
Sementara  beberapa  doktrinnya  kemudian  diserang  oleh  para  pemikir  lain, 
banyak  konsep-konsep  fundamental  diperkenalkan  oleh  penulis-penulis  pada 
Masa Akal-Sehat ini menjadi bagian dari sistem yang disebut modernisme yang 
menyebar bagai wabah ke seluruh Kekristenan.

Filsuf Jerman seperti Georg Hegel merupakan salah satu bapak liberalisme abad 
kesembilanbelas.  Ia  mengemukakan  perpaduan  theologi  dan  filosofi  seperti 
halnya  juga  agama  dan  akal-sehat.  Konsepnya  mengenai  sifat  pemikiran 
dialektis membawa pengaruh sangat besar kepada para theolog yang kemudian. 
Menurut  Hegel,  tidak  ada  kebenaran  yang  permanen,  bahkan  Allah  sendiri 
berubah. Pendekatan Hegel membuka jalan yang menggeser habis pemikiran 
religius  dari  hal  yang  absolut  menjadi  hal  yang  tentatif  dan  subyektif.  Ia 
menekankan  unsur  intelektual  di  dalam  pemikiran  religius  sehingga  merusak 
eksegesis alkitabiah.

Seorang  rekan  Jermannya  yang  membawa  pengaruh  besar  atas  pemikiran 
religius  adalah  Friedrich  Schleiermacher.  Penekanannya  adalah  kepada 
pengalaman  religius.  Baginya,  agama  yang  sejati  adalah  sebuah  perasaan 
dependensi (ketergantungan) kepada "Yang Maha Kuasa" (dalam pemikirannya 
bukan satu pribadi Allah). Seorang Kristen adalah seseorang yang mempunyai 
suatu  "pengalaman,"  yaitu  sebuah  intuisi  yang  dimilikinya  sendiri.  Jadi, 
Kekristenan bukan berdasarkan kepada wahyu Allah yang obyektif,  sempurna 
dan final, tetapi di dalam "pengalaman-pengalaman yang dirasakan" dari para 
pemeluknya. Pengajaran yang salah ini secara nyata telah merembes ke dalam 
gereja modern dan menghancurkannya.
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Liberalisme Theologis
Dari  matriks  campuran  ketidakpercayaan  Eropa  ini  muncullah  gerakan  yang 
dikenal di  dalam sejarah gereja sebagai modernisme, yang kini  sering dirujuk 
sebagai liberalisme theologis. Apakah ciri-ciri liberalisme itu?

1. Menolak doktrin Kristen yang historis tentang inspirasi Alkitab.
2. Toleransi  terhadap  semua  pandangan  yang  berasal  dari  kelompok-

kelompok agama.
3. Menekankan  keabsahan  pengalaman  manusia  atas  wahyu  kebenaran 

Allah.
4. Menolak keillahian Kristus yang absolut dan unik.
5. Menekankan martabat dan kebaikan manusia.
6. Menolak kebobrokan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga 

sangat membutuhkan kelahiran baru.
7. Mempertahankan konsep bahwa segala sesuatu berasal dari evolusi yang 

bertentangan dengan pandangan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah 
sekali jadi.

8. Menyangkal campur-tangan supranatural Allah terhadap sejarah manusia.
9. Menekankan  injil  sosial,  yakni  bahwa  misi  utama  dari  gereja  adalah 

mengoreksi  penyakit-penyakit  sosial.  Dosa  pada  dasarnya  adalah 
masalah sosial, sehingga keselamatan harus mencakup koreksi terhadap 
permasalahan-permasalahan sosial tersebut.

Dengan  bersenjatakan  theologi  ini,  para  pemimpin  liberal  dari  denominasi-
denominasi  yang  sudah  mapan  mulai  melakukan  pengaruh  yang  harus 
dipertimbangkan. Liberalisme menjadi pandangan yang dominan di kebanyakan 
perguruan  tinggi  theologi  denominasional.  Pada  bagian  akhir  abad 
kesembilanbelas, kekuatan liberal yang sedang berkembang mulai menjadi lebih 
nyata. Kaum liberal berpendapat bahwa perubahan besar telah terjadi di dunia 
sejak  masa Kristus  dan bahwa jika  Kekristenan  ingin  berhasil,  maka ia  juga 
harus  berubah.  Mereka  menyatakan,  bahwa  kita  harus  menegaskan 
"pengalaman kekal" atas iman di dalam konteks theologis dan kultural, sehingga 
dapat diterima oleh manusia modern. Karena mereka yang mengendalikan para 
aparat gereja dalam kebanyakan denominasi, maka mereka bisa menyebarkan 
doktrin  mereka dengan luas.  Dengan demikian  firman Allah digenapi:  "Tetapi 
Roh dengan tegas mengatakan bahwa diwaktu-waktu kemudian, ada orang yang 
akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan" ( 1Tim. 4: 
1).[1]

Tantangan Liberalisme
Allah yang maha kuasa tidak membiarkan serangan terhadap FirmanNya berlalu 
begitu  saja.  Banyak  sekali  pejuang  salib  yang  gagah  berani  tampil  untuk 
memerangi  penguasa-penguasa  kegelapan  itu.  Konferensi-konferensi  Alkitab 
interdenominasi  mulai  muncul  di  berbagai  daerah.  Disana  kebenaran  agung 

[
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iman  Kristen  yang  bersejarah  diuraikan  oleh  tokoh-tokoh  seperti  James 
Brookes,  W. E. Blackstone,  A.T.  Pierson, C. I.  Scofield, A. C.  Gaebelein, 
James  M.  Gray, dan  banyak  lagi  yang  lain.  Konferensi  Alkitab  Niagara 
merupakan salah satu konferensi pertama dari semua konferensi tersebut yang 
kemudian diikuti oleh berbagai konferensi yang lain termasuk yang diadakan di 
Winona Lake, Indiana, dan Montrose, Pennsylvania. Khalayak ramai berkumpul 
selama  bertahun-tahun  di  tempat-tempat  tersebut  dan  mendengarkan 
pemberitaan  Alkitab  menggemparkan  yang  menegaskan  kembali  pengajaran 
Firman Allah.

Kira-kira tahun  1910, Lyman Stewart, salah seorang pendiri perusahaan yang 
kemudian  dikenal  sebagai  Union  Oil  Company dan  seorang  Kristen  yang 
berdedikasi, memutuskan untuk mendanai penerbitan suatu booklet yang diberi 
nama  umum  The  Fundamentals. Cendekiawan-cendekiawan  dan  para 
pengkhotbah Kristen yang hebat menyumbangkan artikel-artikel tentang doktrin 
seperti  kelahiran Kristus oleh anak dara, Kitab Suci yang diinspirasikan, 
kebangkitan  Tuhan  secara  jasmaniah,  penebusan,  dan  permasalahan 
penting lainnya.  Mereka  yang  mendukung  doktrin-doktrin  Kristen  yang 
historis tersebut menjadi populer dengan sebutan fundamentalis.

Beberapa pemimpin fundamentalis yang merasa perlu untuk lebih menyepakati 
suatu  posisi  dalam  menghadapi  liberalisme  yang  kuat  pada  masa  itu, 
memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi  baru.  Sehingga pada tahun 
1919 mereka  mendirikan  The  World  Christian  Fundamentals  Association 
(Asosiasi Kristen Fundamental Dunia) di Philadelphia. W. B Riley, gembala 
The  First  Baptist  Church  of  Minneapolis,  Minnesota,  menjadi  ketuanya  yang 
pertama.  Organisasi  itu  merupakan  tonggak  sejarah  yang  penting  di  dalam 
perkembangan gerakan fundamentalis.

Terjadilah  pertentangan  yang  dahsyat  ketika  kaum  fundamentalis  berjuang 
menyingkap dan menentang kaum modernis penyangkal Alkitab yang sedang 
melemahkan inti kehidupan dari jemaat-jemaat Kristus. Konflik yang monumental 
terjadi  di  dalam  Gereja  Presbyterian  di  Amerika  Serikat,  yang  berpusat  di 
lembaga pendidikan sejarah - Princeton Seminary (Sekolah Theologi Princeton). 
J.  Gresham  Machen,  seorang  ahli  Perjanjian  Baru  yang  hebat  memimpin 
sebuah  unjuk-rasa  menentang  liberalisme yang  muncul  di  dalam denominasi 
Presbyterian dan di dalam  Princeton Seminary itu sendiri.  Sebagai akibat dari 
konflik  tersebut,  para  dosen  yang  mempertahankan  Alkitab  keluar  dan 
mendirikan  sekolah  theologi  yang  lain,  dan  Princeton segera  jatuh  ke  dalam 
kekuasaan liberalisme.

Kaum Baptis juga tak terhindarkan dari kekacauan theologis dan gerejawi itu. 
Berkali-kali para pemimpin fundamentalis di dalam Konvensi Baptis Utara (The 
Northern Baptist Convention) berusaha memposisikan denominasi tersebut di 
atas dasar alkitabiah, namun usaha mereka terus-menerus digagalkan oleh intrik 
politis kaum liberal. Karena kecewa oleh kegagalan yang berulang-ulang, kaum 
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fundamentalis  mulai  mengambil  langkah  yang  lain.  Perkumpulan  Misi  Luar 
Negeri  Baptis  Konservatif  (The  Conservative  Baptist  Foreign  Mission 
Society) dan  kemudian  juga  Perkumpulan  Misi  Dalam  Negeri  Baptis 
Konservatif  (The  Conservative  Baptist  Home  Mission  Society) didirikan, 
kedua-duanya  bertujuan  untuk  menampung dana dari  gereja-gereja  di  dalam 
Konvensi  Baptis  Utara yang tidak  senang dengan program liberal.  Muncullah 
Asosiasi  Baptis  Konservatif  (The Conservative  Baptist  Association),  dan 
secara bertahap mereka memisahkan diri dari Konvensi tersebut. Banyak gereja 
yang sepenuhnya menarik diri dari konvensi itu dan berafiliasi dengan Asosiasi 
Umum  Gereja-gereja  Baptis  Reguler  (The  General  Association  of  Regular  
Baptist Churches).

Tokoh-tokoh besar iman yang lain muncul di dalam berbagai kelompok. William 
McCarrell  memelopori  beberapa  gereja  keluar  dari  Congregationalism dan 
mendirikan  Gereja-gereja  Fundamental  Independen  Amerika  (The 
Independent Fundamental Churches of America). Robert ("Fighting Bob") 
Shuler, gembala yang lama melayani Gereja Methodis Tritunggal (The Trinity 
Methodist Church) yang besar di Los Angeles, menentang kaum liberal dalam 
denominasinya  melalui  tulisan-tulisan  di  dalam  majalahnya,  The  Methodist  
Challenge. Suara-suara seperti dari J. Frank Norris menentang kesesatan yang 
berkembang  di  dalam  Konvensi  Baptis  Selatan  (The  Southern  Baptist  
Convention).  Bukan  hal  yang  mudah  mengambil  sikap  berani  untuk 
mempertahankan keyakinan demikian. Tindakan tersebut banyak mengorbankan 
persahabatan  yang  telah  lama  terbina.  Mereka  menjadi  bahan  tertawaan  di 
dalam media umum, demikian juga di  dalam terbitan berkala denominasional, 
dan  peran  mereka dicemarkan.  Mereka  dianggap sebagai  "pengacau Israel," 
namun mereka tetap mempertahankan doktrin-doktrin itu sebagai hal yang mulia. 
Pada  akhir  pelayanan  mereka,  pada  saat  mereka melapor  kepada  Tuhan  di 
surga mengenai gereja, mereka bisa berkata seperti yang dikatakan rasul yang 
hebat,  "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai 
garis akhir dan aku telah memelihara iman" (2 Tim. 4: 7).

Pasti, orang-orang tersebut memiliki 'noda' dan 'kelemahan-kelemahan masa lalu 
yang  tidak  disadari'.  Tahun-tahun  terakhir  ini  muncul  beberapa  kritik  yang 
mengkhususkan  diri  untuk  membuka  semua  'noda'  yang  dapat  dikenakan 
kepada beberapa pemimpin fundamentalis. Jelas mereka mempunyai kekeliruan, 
namun mereka berani berdiri teguh demi kebenaran Firman Tuhan yang kekal 
pada masa yang sulit. Mereka harus dihormati untuk itu.

Namun  harus  diperhatikan,  bahwa  sedih  sekali  di  antara  mereka  ada  yang 
menjadi  letih  dengan  peperangan  itu  dan  ingin  "meletakkan  persenjataan 
mereka". Kaum fundamentalis harus memperhatikan peringatan berharga yang 
diberikan  oleh  salah  seorang  sejarawan  gerakan  tersebut:  "Sesungguhnya 
semua gerakan rohani  pada akhirnya akan berkurang kegiatan dan kekuatan 
keyakinannya. Kebenaran yang tadinya dipertahankan secara dinamis berubah 
menjadi  hanya  dipegang  secara  formal...  Pemimpin  baru  yang  muncul  tidak 
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pernah mengalami penderitaan. Bagi mereka peperangan telah berakhir... Satu-
satunya  Fundamentalis  yang  sejati  adalah  Fundamentalis  yang 
bertempur."[2]

[1]  Untuk  mengetahui  keyakinan  dan  latar-belakang  liberalisme,  perhatikan 
karya-karya berikut. Untuk perkembangan filosofis dan historis, lihat J. L. Neve, 
A History of Christian Thought, Vol. 2, buku kelima, bab 1-7. Untuk pembelaan 
terhadap liberalisme, lihat Donald Miller, The Case for Liberal Christianity. Untuk 
penolakan  terhadap  liberalisme,  lihat  J.  Grescham  Machen,  Christianity  and 
Liberalism.

[2] David Beale, In Pursuit of Purity, hal. 356-357.

[
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BAB 2 
Membangun Sikap Netral

Awal dan Perkembangan Injili Baru

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, garis pertempuran ditarik dengan jelas antara 
fundamentalisme dan  modernisme.  Kontroversi  yang hebat  meletus  di  dalam 
berbagai  denominasi.  Perjuangan  itu  berat  dan  kadang-kadang  terasa  pahit. 
Masa  depan  gereja,  sekolah  theologi,  seminari,  dan  badan-badan  misi 
dipertaruhkan.  Orang-orang  yang  meyakini  Alkitab  mencurahkan  hidup  dan 
sumber daya mereka ke dalam entitas-entitas tersebut dan tidak rela mereka 
jatuh ke tangan musuh-musuh kebenaran

Namun  sementara  pertempuran  berlangsung,  beberapa  kalangan  jatuh 
keletihan. Tidak semuanya senang menjadi 'fundamentalis yang bertempur,' dan 
kontroversi terasa terlalu panjang bagi beberapa pihak. Mereka berpikir, sudah 
saatnya untuk mengubah pendekatan. Dari pemikiran ini, lahirlah gerakan yang 
kita rujuk sebagai "Injili Baru" ("The New Evangelicalism").

Angin Baru Bertiup

Beberapa  tahun  yang  lalu  seorang  fundamentalis  terkemuka  menyatakan 
dengan tepat bahwa Injili Baru lahir dengan sebuah 'mood' ('suasana hati'). Sulit 
untuk mendefinisikan 'mood', namun meskipun begitu ia sangat nyata dan kuat. 
Seseorang yang sedang dalam 'mood' yang jelek dapat mengakibatkan banyak 
masalah.  Sebaliknya,  orang  yang  sedang  dalam  'mood' yang  baik  dapat 
meningkatkan semangat semua orang di sekelilingnya. Sayangnya, suasana hati 
yang  berkembang  di  antara  fundamentalis  muda  tertentu  adalah  yang  tidak 
sabar dan tidak puas dengan konflik yang berkelanjutan dengan kaum liberal.

Jelas suasana hati ini sebagian disebabkan oleh lelucon beberapa fundamentalis 
yang memalukan dan suka berkelahi serta oleh semangat kasar dari yang lain. 
Beberapa  pemimpin  fundamentalis  suka  membantah  dan  susah  bergaul. 
Timbullah  'sikut-menyikut'  yang  tidak  perlu,  dan  beberapa  fundamentalis 
melakukan  serangan  yang  tidak  benar  terhadap  yang  lain.  Semangat  dari 
beberapa  kalangan  ini  mengecilkan  kalangan  yang  lebih  muda,  dan  dengan 
disertai  faktor-faktor  lain  yang  akan  dibahas  kemudian,  mendorong  mereka 
bersikap lebih lemah dan terbuka.

Kaum fundamentalis yang jujur harus mengakui bahwa beberapa kalangan dari 
mereka telah berbuat keterlaluan dan bersikap tidak alkitabiah. Ada di antara 
mereka yang telah bersikap kedagingan dan tidak di dalam Roh. Beberapa di 
antara mereka memaksakan bahwa setiap orang yang bersekutu dengan orang 
yang  lain  harus  menerangkan  dengan  sejelas-jelasnya  seperti  yang  mereka 
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lakukan. Dengan kata lain, kaum fundamentalis telah cukup menunjukkan fakta, 
bahwa mereka juga mempunyai  'sifat-dasar  yang tua'.  Namun, fakta ini  tidak 
membenarkan cakupan kekeliruan filosofi, theologi atau metodologi. Bertahun-
tahun penulis  telah memperingatkan para pengkhotbah muda,  bahwa mereka 
tidak  boleh  menolak  posisi  alkitabiah,  karena  beberapa  fundamentalis  telah 
terbukti memalukan atas perkara itu.

Berkembangnya Posisi Kompromi

Harold Ockenga, gembala yang lama melayani di Park Street Church di Boston, 
menyatakan  telah  menemukan  istilah  "New  Evangelicals"  ("Injili  Baru") di 
dalam  sebuah  pidato  pertemuan  di  Fuller  Theological  Seminary (Sekolah 
Theologi  Fuller)  pada  tahun  1948.  Ockenga,  yang  juga  merupakan  rektor 
pertama dari  Fuller Theological Seminary,  sering disebut sebagai "Bapak Injili 
Baru" (The Father of the New Evangelicalism). Sebagai seorang gembala dan 
cendekiawan yang terkemuka, Ockenga mempunyai pengaruh yang luar biasa.

Faktor-faktor apakah yang memicu munculnya posisi yang disebut "Injili  Baru" 
ini?  Tentu  saja  bisa  kita  kutip  beberapa  faktor,  namun  enam faktor berikut 
merupakan yang paling signifikan.

1.  Sebagai reaksi terhadap apa yang dirasakan sebagai negativisme yang 
berlebihan dari kaum fundamentalis

Para pemimpin Injili Baru yang mula-mula berusaha keras untuk menegaskan 
fakta bahwa kaum fundamentalis terlalu banyak 'menentang' dan tidak cukup 
banyak 'berbuat'. Dalih mereka adalah "Marilah bersikap positif dan jangan 
negatif".  Meski  pernyataan ini  menyentuh perasaan banyak orang,  namun 
pernyataan ini sama sekali bukan filosofi yang alkitabiah. Kitab Suci memiliki 
sisi yang positif maupun yang negatif - ia  diperuntukkan bagi suatu hal dan 
juga  menentang hal  yang  lainnya.  Kita  harus  berusaha  mempertahankan 
keseimbangan ini.

2. Adanya keinginan agar dapat diterima oleh seluruh cendekiawan di dunia

Banyak cendekiawan muda fundamentalis menjadi marah dengan kenyataan 
bahwa  mereka  dipandang  sebelah  mata  oleh  sesama  cendekiawan  yang 
menekuni disiplin ilmu khusus mereka. Karena mereka fundamentalis, maka 
mereka dianggap kurang intelek,  dan karya mereka tidak diakui oleh para 
cendekiawan dunia secara utuh. Hal ini menyakitkan, sehingga memotivasi 
mereka untuk menyesuaikan pandangan dan gaya mereka sedemikian rupa 
agar bisa lebih diterima oleh para pemimpin intelektual pada masa itu. Ada 
orang  Kristen  di  dalam  jemaat  zaman  kerasulan  yang  mempunyai 
kecenderungan yang serupa,  sehingga Paulus mengatakan,  "Hati-hatilah, 
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong 
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak 
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menurut  Kristus"  (Kol.  2:  8). Hasrat  untuk  memperoleh  penghargaan 
intelektual di mata dunia yang tidak mengenal Allah itu telah menghancurkan 
banyak cendekiawan yang mempunyai masa depan.

3. Pengaruh dari pendidikan di lembaga-lembaga liberal

Seseorang umumnya mencerminkan filosofi  dari sekolah dimana ia dididik. 
Banyak cendekiawan muda fundamentalis pada tahun 1940-an, 1950-an dan 
1960-an mendaftar dan kuliah di lembaga-lembaga liberal di negeri ini dan di 
luar  negeri  untuk  meneruskan  pendidikan  kesarjanaan.  Meskipun  mereka 
tidak selalu menelan segala sesuatu yang diajarkan kepada mereka, namun 
posisi mereka sangat dipengaruhi oleh orang-orang tidak percaya di tempat 
mereka  belajar.  Bagi  mereka  hal  tersebut  merupakan  pengalaman  "yang 
memperluas  wawasan".  Namun  kita  diingatkan  oleh  hasil  observasi  tidak 
enak dari  Vance Havner beberapa tahun yang lalu ketika ia mengatakan, 
"Apa yang  dirasakan  beberapa  kalangan  yang  mengatakan  wawasan 
mereka  bertambah  luas  hanyalah  sekedar  karena  suara  hati  mereka 
yang  melunak". Sementara  beberapa  kalangan  berhasil  melewati  badai 
ketidakpercayaan  ketika  belajar  di  lembaga-lembaga  liberal,  banyak  juga 
yang  tidak  mampu melewatinya  dan  keluar  dengan  noda  pemikiran  yang 
tidak alkitabiah.

4. Pola berpikir umum dan semangat pada masa itu

Dogmatisme  menjadi  suatu  konsep  yang  dibenci.  Muncullah  seruan 
"keterbukaan"  dan menerima pandangan  yang  bervariasi  sebagai  sesuatu 
yang setidak-tidaknya menjadi pilihan aktif bagi orang percaya. Pendekatan 
hermeneutik (penafsiran) baru menjadi model di kalangan yang disebut kaum 
injili,  yang  menyerukan  semangat  damai  menggantikan  semangat  militan. 
Semangat damai merupakan bagian dari pasangan yang tak terpisahkan di 
dalam Injil Baru.

5.  Sebagai  reaksi  terhadap  kritik  bahwa  fundamentalisme  kurang 
mempunyai visi untuk aksi sosial

Awal  1900-an  terjadi  suatu  peningkatan  antusiasme  yang  sangat  besar 
terhadap program sosial untuk mengoreksi penyakit-penyakit yang dirasakan 
di dalam masyarakat dan untuk menyeimbangkan status warga masyarakat. 
Hal  ini  menimbulkan  apa  yang  disebut  injil  sosial yang  menawan 
denominasi-denominasi  utama,  sehingga  menggantikan  khotbah  dan 
pengajaran  Firman  Allah.  Sementara  Injili  Baru  tidak  bertindak  lebih  jauh 
seperti  yang dilakukan kaum liberal dalam memegang penekanan baru ini, 
namun mereka jelas sangat terpengaruh oleh penekanan tersebut. Tersengat 
oleh  kritik  yang  terus-menerus  bahwa  kaum  fundamentalis  kurang 
memperhatikan  orang  miskin  dan  orang-orang  yang  membutuhkan 
pertolongan, Injili Baru berusaha memperkenalkan suatu "kesadaran sosial" 
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yang  lebih  luas.  Buku  Carl  Henry,  The Uneasy Conscience of  Modern 
Fundamentalism ("Nurani  yang  Mengusik  Fundamentalisme  Modern") 
mengeluarkan nada demikian.

6.  Berkembangnya  semangat  ekumenis  yang  menganggap  kaum 
fundamentalis terlalu separatis

Gerakan  ekumene  memperoleh  momentum  pada  tahun  1950-an  dan 
1960-an ketika Injili  Baru sedang bangkit.  "Mari  kita bersatu-padu" -  inilah 
seruan tersebut. Kaum Injili juga terpengaruh oleh keinginan ini. "Barangkali 
pikiran  kita  telah  menjadi  sempit.  Mari  kita  membuka tangan persekutuan 
kepada orang lain yang tidak sepenuhnya sependapat dengan kita." Menolak 
(atau  menyangkal)  merupakan  perintah  Rasul  Yohanes:  "Jikalau  seorang 
datang  kepadamu  dan  ia  tidak  membawa  ajaran  ini,  janganlah  kamu 
menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. 
Sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam 
perbuatannya yang jahat" (2 Yoh. 10-11).

Akibat  dari  faktor-faktor  tersebut,  dan  barangkali  juga  faktor-faktor  lainnya, 
sebuah  gerakan  yang  dikenal  dengan  Injili  Baru  mulai  berkembang  dengan 
cepat. Istilah fundamentalis ditolak dan diganti dengan istilah injili. Dalam sebuah 
edisi  terbitan  awal  Christianity Today,  editornya  mengatakan,  "Pertumbuhan 
yang  lebih  menyukai  istilah  injili berkembang  pada  tahun-tahun  terakhir... 
Sementara di sisi lain,  fundamentalisme, harus puas dengan keadaannya yang 
semakin merosot dan mendapat predikat tidak alkitabiah."[1] Sementara mereka 
jelas telah berubah, mereka tidak ingin masyarakat fundamentalis mengetahui 
bahwa  mereka  telah  banyak  berubah.  Mereka  sesungguhnya  mempunyai 
'agenda  yang  tersembunyi'.  Perjuangan  mereka  untuk  menjadi  Injili  Baru 
sementara masih tampil sebagai fundamentalis diceritakan dengan terperinci di 
dalam  buku  Marsden yang  mengagumkan,  Reforming  Fundamentalism 
("Mereformasi  Fundamentalisme"). Alat  liberal,  Christian  Century,  dalam 
menilai kebangkitan Injili  Baru, dengan tajam memperhatikan bahwa kelompok 
ini  dipimpin  oleh  "sekelompok  anak  muda  yang  tidak  sabar  dengan 
fundamentalisme seperti yang mereka rasakan. Mereka menyebut diri sebagai 
injili  baru  ...  Mereka  harus  mengenakan  pakaian  lama  fundamentalisme 
sementara  berusaha  mengubah  orang  yang  di  dalamnya."[2] Yang  lainnya 
menyatakan sebagai berikut: "Injili baru ... sebenarnya mencoba merehabilitasi 
fundamentalisme  lama  ...  Injili  baru  sebenarnya  adalah  fundamentalisme 
lama."[3]

Meskipun ada pertalian historis antara fundamentalisme dan Injili Baru, namun 
perbedaan  sudah  mulai  muncul  pada  tahapan  awal.  Di  antaranya  terdapat 
perbedaan  penekanan,  dalam  semangat,  dan  di  dalam  persepsi  mengenai 
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gereja dan tujuannya. Marsden menggambarkan pendekatan Injili Baru sebagai 
berikut:

Mereka  [Injili  Baru]  terus  menentang  liberalisme  theologi,  tetapi 
melepaskan  militansi  sebagai  aspek  utama  identitas  mereka.  Mereka 
bersedia meninjau-ulang beberapa warisan theologis mereka sendiri, dan 
seringkali  meninggalkan  posisi  dispensasionalisme, walaupun 
biasanya  bukan  posisi  premillennialisme,  serta  memperbolehkan 
perdebatan setidak-tidaknya mempertanyakan  inerrancy Alkitab. Karena 
berhasrat menjadi suatu koalisi theologis Protestan konservatif yang luas, 
mereka biasanya toleran dengan beberapa perbedaan doktrin yang lain, 
termasuk  Pentakostalisme.  Evangelisme  (Injili),  seperti  yang  disingkat 
oleh Billy  Graham, tetap merupakan aktivitas utama mereka,  walaupun 
kini  bentuk  perwujudannya  kadang-kadang  menghindari  penekanan 
kepada Injil yang mempunyai sifat ofensif (menyerang).[4]

Tonggak Sejarah Menuju Kompromi

Injili  Baru menginginkan suara yang lebih  bulat  dan suatu struktur  organisasi 
dimana  prinsip-prinsip  mereka  dapat  disebarluaskan.  Keinginan  ini 
menyebabkan dibentuknya The National Association of Evangelicals (NAE / 
Asosiasi Injili Nasional) pada tahun 1942. Pada saat yang hampir bersamaan, 
Carl  McIntire membentuk  The  American  Council  of  Christian  Churches 
(ACCC / Dewan Gereja-gereja Kristen Amerika). Kedua organisasi  tersebut 
mengadakan pembicaraan, namun para pemimpin  NAE yang baru dibentuk itu 
menganggap ACCC terlalu militan, terlalu separatis, dan terlalu vokal menentang 
gerakan ekumene dan para pemimpinnya. Mereka merasa bahwa pendekatan ini 
akan  menghalangi  mereka  dalam mengerjakan  tujuan  mereka.  NAE menjadi 
kendaraan organisasional terkemuka bagi penyebaran Injili Baru.

Pendirian Fuller Theological Seminary (Sekolah Theologi Fuller) di Pasadena, 
California,  pada  tahun  1947  merupakan  tonggak  sejarah  lain  dan  memang 
sangat  monumental.  Seorang  penulis  menggambarkannya  sebagai  "pusat 
terkenal bagi pendidikan injili kiri."[5] Di dalam sebuah surat edaran dari rektor, 
Edward J. Carnell, yang ditujukan kepada konstituensi sekolah, tertulis, "Tujuan 
yang  telah  kita  tetapkan  adalah  untuk  menghasilkan  suatu  injili  yang  besar 
dengan memadukan pembelajaran yang besar dengan kasih yang besar... demi 
menghasilkan suatu 'injili  baru.' "[6] Nama sekolah tersebut diambil dari  nama 
penyumbang  dan  pendirinya,  Charles  Fuller,  direktur  dari  radio  siaran  yang 
terkenal,  "The Old Fashioned Revival Hour," namun posisi theologisnya segera 
menuju sedikit persamaan dengan apa yang melambungkan nama Fuller.
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Pada Maret 1956 dunia fundamentalis digoncang oleh sebuah artikel di dalam 
sebuah majalah yang kemudian menjadi populer,  Christian Life, yang berjudul, 
"Apakah Theologi  Injili  Berubah? (Is  Evangelical  Theology Changing?)". 
Beberapa kontributor kunci artikel tersebut adalah Terrelle Crum, Dekan Sekolah 
Alkitab Providence-Barrington; Vernon Grounds, Rektor Sekolah Theologi Baptis 
Konservatif; Carl F. H. Henry, Profesor Theologi Sistematika di Sekolah Theologi 
Fuller;  Lloyd  Kalland,  Profesor  Agama di  Sekolah  Theologi  Gordon;  Kenneth 
Kantzer,  Profesor  Alkitab  di  Wheaton  College;  dan  Warren  Young,  Dekan 
Sekolah  Theologi  Baptis  Utara.  Artikel  tersebut  menegaskan  apa  yang  telah 
diketahui  banyak  orang  -  individu-individu  terkemuka,  yang  dulunya  disebut 
"fundamentalis" tergeser dari posisi asli fundamentalismenya menuju pendirian 
yang lebih luas dan lebih akomodatif.

Pada  tahun  1956 juga,  Christianity  Today mulai  terbit.  Ia  diterbitkan  untuk 
menjawab pengaruh dari  suara liberalisme theologis yang terkenal -  Christian 
Century. Dengan dorongan dari Billy Graham dan promosi para pemimpin Injili 
Baru  lainnya,  majalah  tersebut  segera  dikenal  luas  dan  menjadi  suara  yang 
disegani dari gerakan baru itu.

Pada tahun 1957 gelombang pasang mulai berubah ke pihak penyebaran injili 
yang  besar.  Billy  Graham,  seorang bintang yang tampil  di  atas  horizon injili, 
memutuskan  untuk  memperluas  pendekatannya  dan  memimpin  perjuangan 
ekumenisnya yang pertama di New York City. Banyak di antara sahabatnya yang 
memberi  peringatan  yang  menentangnya,  dan  banyak  yang  menolak  untuk 
bekerjasama,  tetapi  ia  tetap  meneruskan  jalannya.  Gereja-gereja  liberal  kota 
metropolis  besar  tersebut  dimobilisasi  di  dalam kampanye  itu,  dan  pelajaran 
Graham ditaruh sebagai bagian akhir dari pelayanannya.

Pada tahun akhir 1950-an dan awal 1960-an sebuah peperangan yang hebat 
terjadi  antara  gerakan Baptis Konservatif dan Injili  Baru. Sekolah Theologi 
Baptis Konservatif di Denver, Colorado, di bawah pimpinan  Vernon Grounds, 
menjadi  pusat  pengajaran  Injili  Baru.  Pengajaran  ini  ditentang  oleh  Pillsbury 
College,  yang  dipimpin  oleh  Monroe  Parker;  Sekolah  Theologi  Baptis 
Konservatif  San Francisco, yang dipimpin oleh  Arno dan Archer Weniger; 
dan Sekolah Theologi Baptis Konservatif Pusat, yang didirikan oleh Richard 
V.  Clearwaters.  Ratusan gereja  dikalahkan oleh Gerakan Baptis  Konservatif, 
dan sebuah dewan misi baru lahir -  The World Conservative Baptist Mission 
(kini  disebut  Baptist  World  Mission).  Banyak  gereja  yang  gugur  tidak 
mempunyai afiliasi. Sebagian masuk menjadi bagian dari Asosiasi Gereja-gereja 
Baptis  Perjanjian  Baru  (The  New  Testament  Association  of  Baptist 
Churches).  Peperangan ini  hanya merupakan salah satu contoh konflik  yang 
diciptakan oleh Injili Baru.

Prinsip-prinsip Injili Baru
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Bagaimana  para  pendiri  Injili  Baru  memandang  diri  mereka  sendiri?  Prinsip-
prinsip apakah yang ingin mereka bangun? Salah satu penilaian yang lebih tajam 
mengenai  Injili  Baru  yang  sedang  berkembang  saat  itu  ditemukan  di  dalam 
majalah  liberal,  Christian  Century.  Penulisnya  mencatat  dengan  rasa  kagum 
mengenai awal-mula gerakan tersebut. Secara khusus ia menunjuk perbedaan 
mood antara kaum fundamentalis dan Injili Baru.

Sebuah  generasi  baru  intelektual  yang  saleh  muncul  di  dalam jajaran 
kelompok-kelompok  fundamentalis  dan  lembaga-lembaga  pendidikan 
yang diakui. Para pemikir tersebut secara pribadi tidak pernah merasakan 
goresan  peperangan  yang  menoreh  para  pemimpin  yang  terlibat 
peperangan sebelumnya, yang gagal untuk menghentikan 'modernisme", 
dan  mereka  sendiri  kini  terlibat  di  dalam pergumulan  mengenai  politik 
ekklesiastikal  (gerejawi).  Seuntai  irenicism (keinginan  untuk  berdamai  
dengan  semua  kalangan -  penerjemah)  merasuk  ke  pikiran  mereka. 
Mereka bisa melihat kelompok theologi yang lain dengan lebih obyektif 
dan  lebih  respek  dibandingkan  dengan  para  pendahulu  mereka... 
Fleksibilitas  baru  berkembang  di  dalam  pernyataan-ulang  mengenai 
orthodoksi Protestan mereka yang di dalamnya terdapat kapasitas untuk 
membuat permasalahan yang dimaksud lebih  sensitif  dengan integritas 
pemikiran modern.[7]

Harold Ockenga menyimpulkan tujuan Injili Baru sebagai berikut:

1.  Mereka  prihatin  dengan  budaya  kontemporer  yang  telah  kehilangan 
sentuhan dengan Allah yang sejati dan ingin melihat suatu kebangkitan 
iman  Kristen  yang  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  budaya 
sekuler.

2.  Mereka mengeluh kurangnya respek terhadap injili  (evangelikalisme)  di 
kalangan akademisi  dan ingin  mendapatkan kembali  respek itu  melalui 
usaha  para  cendekiawan  yang  mampu  mempertahankan  Kekristenan 
berdasarkan intelektual.

3. Mereka ingin merebut kembali kepemimpinan atas denominasi dari tangan 
kaum liberal.

4.  Mereka ingin  melihat  gereja  menjadi  alat  yang menghasilkan reformasi 
masyarakat.[8]

Butir ketiga perlu diberi perhatian khusus. Proses 'penyusupan' (usaha merebut 
kendali  denominasi  dari  kaum  liberal  secara  bertahap)  tidak  didukung  oleh 
Firman Tuhan. Perintahnya sudah jelas. Apakah ada orang yang memiliki suatu 
"bentuk  ketuhanan"  (mengaku  beriman  Kristen  secara  luar),  namun  yang 
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"menyangkal kuasa daripadanya"? Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? 
"Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,  tetapi  pada hakekatnya 
mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!" (2 Tim. 3: 5). Kegagalan 
tragis Injili  Baru pada masa kini terlihat dimana-mana. Denominasi-denominasi 
yang tetap berpijak di posisi mereka, sama sekali bukan lagi berposisi orthodoks 
seperti  tahun-tahun  sebelumnya.  "Sedangkan  orang  jahat  dan  penipu  akan 
bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan" (2 Tim. 3: 13). Kita tidak 
bisa menghentikan arus pasang orang yang tidak percaya; ia akan terus bergulir 
mencapai puncaknya sebagai Pelacur masa depan yang dahsyat (Why. 17).

Garis  besar  lain  yang  lebih  terperinci  mengenai  prinsip-prinsip  Injili  Baru 
diberikan di dalam Christian Life pada Maret 1956. Artikel tersebut menyebutkan 
delapan hal tentang gerakan yang muncul itu:

1. "sikap bersahabat terhadap ilmu pengetahuan sekuler"

2.  "keterbukaan  untuk  menguji-ulang  keyakinan  yang  berkaitan  dengan 
pekerjaan Roh Kudus"

3.  "sikap  yang  lebih  toleran  terhadap  berbagai  pandangan  mengenai 
eskatologi"

4. "bergeser dari apa yang disebut dengan dispensasionalisme ekstrim"

5. "meningkatnya penekanan terhadap kecendekiawanan"

6. "pengakuan yang lebih definitif terhadap tanggungjawab sosial"

7. "membuka kembali masalah mengenai penginspirasian Alkitab"

8. "semakin berkembangnya kehendak dari para theolog injili untuk berdialog 
dengan para theolog liberal."

Karena hal-hal tersebut mencerminkan kesimpulan mengenai prinsip-prinsip Injili 
Baru yang paling awal, beberapa komentar perlu dibereskan.

Permasalahan Ilmu Pengetahuan

Berbagai  usaha  dilakukan  untuk  menyatukan  pengajaran  Alkitab  dengan 
berbagai teori ilmu-pengetahuan yang sedang berkembang. Para cendekiawan 
Injili Baru kelihatannya malu melihat bahwa alam pemikiran kaum fundamentalis 
sangat bertentangan dengan alam pemikiran kaum liberal. Karena itu, mereka 
merasa harus  mempersempit  kesenjangan itu.  Carl  Henry,  salah  satu  arsitek 
orisinil Injili Baru di tahun-tahun kemudian mengeluh tentang kenyataan bahwa 
orang-orang  yang  lebih  muda  sudah  bertindak  terlalu  jauh  berusaha  untuk 
meredakan pemberhalaan.
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"Kompromi saling pengertian" terdapat  di  antara generasi  cendekiawan 
injili yang lebih muda, di antara mereka terdapat Edward John Carnell di 
Fuller Seminary... dan Arthur Holmes di Wheaton College... [Sebuah buku 
yang  ditulis  oleh  Holmes],  dalam  menyajikan  evolusi  theistik,  tidak 
mengindahkan  kritik  serius  terhadap teori  evolusi  Darwin  yang bahkan 
berasal  dari  para  ilmuwan  kontemporer.  Wheaton  memodifikasi 
pernyataan mereka yang sebelumnya mengenai  penciptaan illahi  untuk 
mengakomodasi  evolusi  theistik,  walaupun mereka menekankan bahwa 
asal-usul manusia berkaitan dengan intervensi mujizat illahi.[9]

Usaha-usaha  untuk  menyatukan  pengajaran  alkitabiah  tentang  alam semesta 
fisik  dengan  menggantikannya  dengan  pengajaran  iblis  sama  sekali  tidak 
didukung oleh eksegesis yang alkitabiah, tetapi didorong oleh keinginan untuk 
membuat pandangan Kristen menjadi lebih bisa menerima para intelektual yang 
fasik. Paulus memperingati kita bahwa "perjuangan kita bukanlah melawan darah 
dan daging" (Gal. 6: 12).  Frase ini mempunyai arti "jangan mengandalkan 
penampilan  hebat  dari  luarnya  saja,'  yaitu  berusaha  mengesankan 
manusia, sehingga menghinakan salib.

Pekerjaan Roh Kudus

"Keterbukaan untuk menguji-ulang keyakinan yang berkaitan dengan pekerjaan 
Roh Kudus" membuka lebar jalan bagi arus besar pengajaran kharismatik yang 
akhir-akhir  ini  melanda  gereja.  Pembentukan  kelompok  seperti  NAE 
menyebabkan  Pentakostalisme  dan  gerakan  kharismatik  baru  mendapat 
'perhatian  penuh'  yang belum pernah mereka nikmati  sebelumnya.  Walaupun 
banyak  cendekiawan  Injili  Baru  tidak  mendukung  pandangan-pandangan 
tersebut,  namun  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  mereka  memberi  toleransi 
tanpa menegur memberi pandangan-pandangan tersebut suatu batu-loncatan di 
dalam masyarakat injili.

Penafsiran Profetik

Toleransi terhadap berbagai pandangan tentang eskatologi juga disebutkan 
sebagai  sebuah tanda posisi Injili  Baru. Sampai tahun 1950-an mayoritas 
fundamentalis  merupakan  penganut  pra-millennialis dan  sejumlah  besar 
dispensasionalis (meskipun  ada  juga  fundamentalis  yang  bukan  penganut 
kedua-duanya, seperti misalnya T. T. Shields). Kini sikap yang semakin terbuka 
dielu-elukan  sebagai  sebuah  tanda  kedewasaan  yang  makin  bertumbuh. 
Beberapa tahun yang lalu  penulis  diundang untuk  memberi  ceramah tentang 
"Mengapa Saya Menjadi  Seorang Fundamentalis" di  sebuah seminari  Injili 
Baru. Setelah ceramah dan sesi tanya-jawab, saya diajak minum kopi di fakultas 
tersebut. Ketika mengobrol di ruang duduk fakultas, saya bertanya kepada dosen 
theologinya  tentang  pola  eskatologi  apa  yang  didukung  dan  diajarkan  oleh 
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seminari tersebut di dalam kelas. Ia tertawa dan menjawab, "Saya mengajarkan 
semuanya. Dan ketika kami menyelesaikan pelajaran, para mahasiswa bahkan 
tidak tahu apa yang saya yakini." Ia menganggap hal ini sebagai pelajaran yang 
bagus  sekali.  Namun  kita  diingatkan  oleh  pengajaran  dari  Tuhan,  dimana 
dikatakan,  bahwa  "Ia  mengajar  mereka  sebagai  orang  yang  berkuasa,  tidak 
seperti ahli-ahli Taurat mereka" (Mat. 7: 29). Dalam menanggapi kutipan Alkitab, 
ahli-ahli  Taurat  biasa  menggunakan  logika  yang  memutar-mutar,  mengutip 
berbagai  cendekiawan,  dan  menghindari  dogmatisme  hal-hal  yang 
diperdebatkan.  Sebaliknya Kristus berbicara dengan sangat  jelas dan dengan 
penuh otoritas.

Dispensasionalisme

Seperti  yang  sudah  disebutkan,  sejumlah  besar  fundamentalis  mula-mula 
adalah  dispensasionalis. (Tetapi  tidak  semua  fundamentalis  merupakan 
dispensasionalis.) Sistem pengajaran yang dikenal sebagai dispensasionalisme 
dipopulerkan  oleh  Alkitab terjemahan Scofield dan  juga  melalui  pendidikan 
yang  diberikan  oleh  banyak  sekolah  tinggi  theologi  dan  seminari.  Injili  Baru 
tidak  menyukai  dispensasionalisme. Salah  satu  penyebab  utama 
ketidaksukaan  mereka  adalah  apa  yang  mereka  istilahkan  dengan  pemikiran 
'pesimistis' tentang sejarah dunia, terutama mengenai sejarah gerejawi.  Kaum 
dispensasionalis memegang pengajaran bahwa akan berkembang kesesatan di 
dalam gereja yang tidak ada obatnya,  kecuali  separasi  (pemisahan diri).  Injili 
Baru bukanlah kaum separatis, sehingga menolak kesimpulan tak terhindarkan 
yang  timbul  sebagai  konsekwensi  pemikiran  dispensasionalis.  Injili  Baru 
menentang apa yang mereka lihat sebagai pandangan dispensasionalis gereja - 
yaitu "berlindung di dalam sebuah budaya yang sudah hancur."[10] Mereka lebih 
cenderung  mengadopsi  "pandangan  Puritan-Calvinis  bahwa  gereja  harus 
memainkan  peran  utama  pembangunan-kemasyarakatan."[11]  Dalam 
membahas  peperangan  kaum  fundamentalis  mula-mula  dengan  liberalisme, 
Marsden  mencatat  bahwa  banyak  di  antara  mereka  yang  mulai  menolak 
pemikiran bahwa penyesatan dapat dienyahkan dan semakin mempertahankan 
keyakinan  bahwa  orang  Kristen  yang  taat  harus  memisahkan  diri  dari 
kesesatan. "Penafsiran dispensasional-premillenial terhadap sejarah, yang 
telah tersebar luas di  antara kaum fundamentalis,  mendorong kecenderungan 
separatis  ini...  Pada tahun 1930-an kalangan fundamentalis  garis  keras  yang 
semakin  meningkat,  menyatakan  kewajiban  untuk  melakukan  separasi 
ekklesiastikal."[12]  Dalam  pembahasan  berikutnya  ia  menambahkan: 
"Pandangan  pesimistis  dispensasionalisme  terhadap  budaya  yang  berlaku 
mendorong berkurangnya penekanan terhadap masalah sosial di dalam gerakan 
itu.  Penilaian  negatif  dispensasionalisme  terhadap  gereja-gereja  besar 
mendorong separatisme".[13]
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Ke cendekiawan

Injili  Baru  yang  sedang  naik-daun  menjadi  gelisah  karena  kontribusi  mereka 
benar-benar  dikesampingkan  oleh  kalangan  cendekiawan.  Namun,  kita  tidak 
perlu  merasa  heran,  jika  kaum  cendekiawan  fundamentalis  yang  tetap  setia 
terhadap  ketiadasalahan  (inerrancy)  Alkitab  dan  secara  intelektual  tunduk 
kepada  otoritas  Firman  Allah,  tidak  terlalu  antusias  jika  karya  mereka  akan 
diterima  di  antara  para  penyokong  kesalahan.  Firman  Allah  melalui  Yeremia 
(yang jelas merupakan sebuah karya "ilmiah" karena dihasilkan oleh Roh Kudus) 
meskipun  dikoyak-koyak  dengan  pisau  raut  sang  raja  (Yer.  36:  23-24). 
Kebenaran Alkitab senantiasa merupakan "kebodohan" bagi mereka yang 
tidak percaya, lebih-lebih bagi orang tidak percaya yang berpendidikan (1 
Kor. 1: 18). Paulus tidak memberitakan Firman Allah dengan "kata-kata hikmat 
yang meyakinkan" (1 Kor. 2: 4), tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh.

Injili  Baru  cenderung  memandang  kaum  fundamentalis  sebagai  suatu 
ketidakjelasan dan anti-intelektual.  Pendapat  ini  tak pelak lagi  muncul  karena 
fakta bahwa kaum fundamentalis mencurigai benteng kuat dan para pemimpin 
terpelajar  yang  hampir  semuanya  merupakan  lawan  radikal  atas  kebenaran 
Alkitab.  Dunia  intelektual,  pada  umumnya,  adalah  sebuah  dunia  yang 
dikendalikan oleh penguasa kejahatan, yakni Setan sendiri. Kaum fundamentalis 
menerima pengajaran Alkitab yang jelas tentang mereka: "...dan pengertiannya 
yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang 
ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka" (Ef. 4: 18). Kebanyakan 
orang yang mengejar kehormatan intelektual sebagai keyakinannya pada masa 
yang lalu terbukti merupakan musuh berat gereja.

Peran  kaum  intelektual  dalam  merusak  ideologi-ideologi  yang  sudah 
mapan  (sekalipun  tidak  disengaja),  setidak-tidaknya sejak  Pencerahan, 
terdokumentasi  dengan  baik...  Ironinya  kasus  Injili  adalah  penekanan 
yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  kredibilitas  intelektual  dalam 
menyokong posisi Injili (sejak tahun 1940-an sampai kini), pada akhirnya 
secara  tidak  sengaja  membawa konsekuensi  merusak posisi  Injili.  Apa 
yang  dimulai  sebagai  sebuah  keberanian  untuk  mempertahankan 
orthodoksi  secara  terbuka  dan  dengan  integritas  intelektual,  bisa 
mengakibatkan pelemahan atau bahkan kematian orthodoksi seperti yang 
telah ditegaskan di bagian lain masa ini. Dengan semakin mengkristalnya 
pelemahan akal-sehat pendekatan tradisional atas Alkitab di antara para 
intelektual  Injili,  sehingga  menandakan  dinamika  yang  sama  di  antara 
populasi  Injili  yang  lebih  luas.  Pola  itu  terdokumentasi  dengan  baik. 
Inovasi dan pemikiran filosofis yang umumnya berasal dari suatu eselon 
elitis  di  dalam  masyarakat  mempunyai  ciri  kecenderungan  untuk 
merembes ke dalam seluruh masyarakat yang ada.[14]
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Namun  dengan  jujur  harus  kita  akui,  bahwa  memang  ada  kalangan 
fundamentalis  yang  terbukti  mempunyai  sikap  anti-intelektual.  Orang-orang 
demikian  dijauhi  atau  dicela  oleh  kaum fundamentalis  yang  saleh  yang 
sungguh-sungguh  berusaha  menyelidiki  Alkitab  yang  penuh  kekayaan. 
Kaum fundamentalis demikian memuaskan diri mereka dengan pendekatan pada 
'luarnya' saja.

Ada  keseimbangan  yang  patut  kita  cari.  Pikiran  kita  harus  sepenuhnya 
berserah  kepada  Allah  dan  otoritas  wahyuNya.  Kita  harus  "menawan 
segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus" (2 Kor. 10: 5). Allah 
telah memberikan kita akal-budi untuk dipakai demi kemuliaanNya. "Sebab 
itu siapkanlah akal-budimu" (1 Ptr. 1: 13) adalah perintah Allah. Perikop ini 
memberitahukan  dengan  jelas  bahwa  akal-budi  kita  adalah  penting  dan 
bahwa iman Kristen jelas mempunyai ekspresi intelektual.

Keterlibatan Sosial

Carl Henry merupakan salah seorang penyumbang utama konsep bahwa jemaat 
Kristus harus lebih banyak terlibat dalam aksi sosial.  Dalam mempertahankan 
konsep ini, Henry menulis,

Sejak  masa  penarikan  diri  dari  masyarakat  dan  politik  sampai  masa 
pendukung Katolik konservatif yang suka berperang dan bangsa Amerika 
lainnya mengalami masa yang panjang, namun beberapa jurubicara injili 
tidak  sabar  mendesak  pengharapan  tersebut,  meski  kontroversi  itu 
mengandung resiko.

Yang  tertinggal  sangat  jauh  adalah  kaum  fundamentalis  pada  era 
1930-50an  yang  pandangan  sejarah  pesimistisnya  membuat  mereka 
melepaskan  diri  dari  keterlibatan  sosial-politik  dan  keterikatan  kultural 
agar  bisa  berkonsentrasi  pada  penginjilan  pribadi  dalam  menantikan 
kedatangan kembali Kristus yang sudah dekat. ... Pandangan ini masih 
memiliki  dukungan  di  dalam  kalangan  Bob  Jones  dan  konstituensi 
Dallas  Seminary yang  lebih  tua...  Kebanyakan  injili  mengganggap 
bahwa kita harus terlibat aktif dalam urusan publik.[15]

Bagaimana caranya kita  menilai  usaha Injili  Baru  yang menggalang program 
sosial  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  penyakit  masyarakat  itu?  Memang 
masyarakat  modern  kita  memiliki  banyak  permasalahan  menyedihkan  yang 
memilukan  hati  orang  percaya.  Namun  kita  harus  mengikuti  Alkitab,  bukan 
mengikuti  perasaan kita.  Dalam Perjanjian  Baru  tidak  diperoleh  bukti  adanya 
suatu  program  sosial  yang  disponsori  jemaat  untuk  tujuan  mengurangi 
penderitaan  manusia  di  dalam  dunia  yang  tidak  aman  ini.  Penelitian  yang 
seksama terhadap  Perjanjian  Baru  akan  menyingkapkan bahwa usaha  untuk 
memenuhi kebutuhan sosial lebih diutamakan untuk sesama orang percaya (Kis. 
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4:  32-37).  Yakobus  mendesak  kita  untuk  menunjukkan  iman  kita  dengan 
membantu  saudara  seiman  yang  tidak  mempunyai  pakaian  dan  kekurangan 
makanan  sehari-hari  (Yak.  2:  15).  Ilustrasi  tersebut  dan  yang  lainnya 
menunjukkan kepada kita  bahwa perhatian  sosial  orang-orang percaya mula-
mula terutama ditujukan kepada sesama orang percaya dan bukan kepada dunia 
secara umum. Ini bukan berarti bahwa pribadi-pribadi orang percaya tidak bisa 
dan  tidak  boleh  menunjukkan  kebaikan  dan  kemurahan  kepada  dunia  yang 
memerlukannya.  Tentu  saja  perilaku  demikian  sesuai  dan  mencerminkan 
semangat  Kristus.  Tetapi  Injili  Baru, sebagai  reaksi  terhadap genderang kritik 
kaum liberal  yang  mengatakan  bahwa kaum fundamentalis  tidak  mempunyai 
perhatian terhadap orang lain,  telah bertindak terlalu jauh di  dalam dukungan 
program  sosial  mereka.  Tugas  utama  jemaat-jemaat  Kristus  bukan  melayani 
kebutuhan manusia dari segi luar dan lahiriah, namun untuk memberitakan Injil 
Anak Allah yang berbicara tentang kebutuhan yang lebih mendalam dan lebih 
kekal  -  yakni  keselamatan jiwa.  Supaya  fair,  harus  juga dicatat  bahwa kaum 
fundamentalis  selama bertahun-tahun  telah  menunjukkan  kebaikan dan kasih 
kepada  orang-orang  yang  hidup  di  dalam  dosa,  kerapkali  perbuatan  baik 
tersebut  diiringi  dengan  pemberitaan  Injil  (misalnya  seperti  di  dalam  misi 
pelayanan penyelamatan).

Alkitab Yang Diinspirasikan

Kesediaan untuk menetapkan kembali dan mengevaluasi kembali posisi historis 
jemaat mengenai inspirasi verbal Alkitab sebenarnya adalah membuka sebuah 
kotak  Pandora,  seperti  yang  kini  bisa  dilihat  setelah  beberapa  generasi 
kemudian.  Dalam  artikel  Christian  Life yang  orisinil,  pembukaan  kembali 
permasalahan inspirasi Alkitab digambarkan sebagai "hanya sebuah kerikil 
di  dalam  kolam  theologi  konservatif"  yang  bisa  "berkembang  menjadi 
sesuatu yang amat mengejutkan evangelikalisme abad pertengahan."[16] 
Sungguh  tepat  perkataan  tersebut!  Dengan  sangat  cepat  semakin  banyak 
pemimpin  yang  menyatakan  diri  "injili"  menyimpang  dari  posisi  solid 
ketiadasalahan Alkitab yang berlaku sepanjang zaman menjadi suatu posisi yang 
berubah total. Sampai kinipun adalah benar bahwa "segala tulisan [setiap dan 
semua tulisan] diilhamkan Allah" (2 Tim. 3: 16). Hal ini mencakup segala sesuatu 
-  rujukan  geografis,  rujukan  historis,  dan  rujukan  ilmu  pengetahuan  maupun 
pengajaran  theologis.  Beberapa  tahun  yang  lalu,  Ronald  Nash  berbicara 
mendukung pergeseran pandangan Injili Baru terhadap bibliologi: "Jika injili 
telah mengubah  pandangan pengilhaman (penginspirasian) fundamentalis, 
dengan cara apapun,  maka perubahan tersebut adalah sebuah langkah yang 
benar. Maksud saya, dengan demikian tindakan itu merupakan langkah positif 
yang mengarah kepada posisi pengilhaman Alkitab yang lebih bisa dipahami dan 
dapat dipertahankan".[17]
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Tetapi Nash salah. Perhatikan kebebasan besar yang kini diperoleh oleh para 
cendekiawan  "injili"  terhadap  teks  Alkitab.  Hal  tersebut  telah  menjadi  seperti 
sebongkah tanah liat yang bisa ditekuk menjadi bentuk yang sangat aneh dan 
kemudian dinyatakan sebagai sesuatu yang sangat normal.

Akhirnya  Injili  Baru  bertekad  untuk  mengajak  para  theolog  liberal  untuk 
mengadakan pembicaraan yang 'penuh arti'. Vernon Grounds, yang pada saat 
itu menjadi Pimpinan  Conservative Baptist Seminary di Denver, mengajukan 
pemikiran ini: "Seorang injili  secara organisasional dapat memisahkan diri  dari 
persekutuan  yang  menyangkal  Kristus,  tetapi  juga  bisa  memperoleh  manfaat 
dengan mengadakan tukar-pikiran dengan orang yang bukan injili".[18] Grounds 
memiliki  gagasan  bahwa  persaudaraan  dengan  cendekiawan  yang  menolak 
Alkitab bagaimanapun juga mempunyai suatu pengaruh positif terhadap orang-
orang yang melakukannya.

Sebagian  masalah  yang  terjadi  dengan  banyak  Injili  Baru adalah  bahwa 
mereka  tidak  mengakui  para  penganut  theologi  liberal  sebagai  jiwa-jiwa 
tersesat yang menggapai-gapai di dalam kegelapan rohani, "mata air yang 
kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan; bagi mereka telah tersedia tempat 
dalam kegelapan yang paling dahsyat" (2 Ptr. 2: 17). Banyak injili dengan enteng 
memandang kaum liberal sebagai kalangan yang salah arah, namun merupakan 
orang Kristen yang bermaksud baik yang membutuhkan kasih dan persekutuan 
kita. Karena itu, kita dapat menuntun mereka berbalik dari jalan mereka yang 
salah.  Bloesch,  ketika mengomentari beberapa aspek fundamentalisme mula-
mula,  bertentangan  dengan  cendekiawan  hebat  J.  Gresham  Machen yang 
menulis  buku  klasik,  Christianity  and  Liberalism.  Machen,  dalam penilaian 
Bloesch, "tidak cukup memberi pengakuan atas fakta bahwa kaum liberal tetap 
masih  bisa  menjadi  manusia  yang  memiliki  iman  pribadi  yang  mendalam, 
meskipun pemikiran mereka salah".[19] Selain orang-orang yang dipersoalkan 
tersebut, kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar 
beberapa intelektual yang salah. Kita sedang bicara mengenai pemberontakan 
yang menyolok terhadap Allah yang maha kuasa dan otoritas FirmanNya yang 
kudus.  Bloesch  melanjutkan,  "Injili  tidak  boleh  menolak  persekutuan  dengan 
kaum ekumenis dan liberal yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. Liberalisme sebagai suatu sistem theologis tentu saja harus ditolak, 
namun  tidak  bolehkah  kita  berusaha  berdamai  dengan  orang  liberal  selaku 
pribadi?"[20] Namun memang haruskah kita melakukannya? Allah dengan jelas 
memberitahukan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang -  "pada 
hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!" (2 Tim. 3: 5). 
Sayangnya,  Injili  Baru  tidak  memperhatikan  peringatan  itu.  Bloesch 
menyimpulkan  pembahasan  atas  masalah  itu  dengan  menyatakan,  "Adalah 
membesarkan hati melihat sebuah semangat baru keterbukaan yang berasal dari 
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kaum  injili,  yang  kebanyakan  merupakan  anak-anak  fundamentalisme".[21] 
Kecenderungan  ini,  yang  oleh  sebagian  kalangan  dianggap  sebagai  sebuah 
langkah maju, jika dipandang dari sudut wahyu alkitabiah hanya bisa dipandang 
sebagai sebuah langkah mundur.

Masalah Khusus - Separasi Gereja

Salah  satu  perbedaan  utama  antara  Injili  Baru  dan  fundamentalis  mengenai 
pandangan masing-masing pihak adalah apa yang dikenal  dengan  "separasi 
(pemisahan diri)  gereja" ("ecclesiastical  separation"). Kaum fundamentalis 
separatis percaya bahwa harus ada separasi sepenuhnya dari semua gereja dan 
persekutuan gereja-gereja yang mentoleransi kefasikan atau kompromi dengan 
kesalahan.  Dalam  memperbandingkan  fundamentalisme  dan  injili,  Peterson 
melihat, "Semangat injili... lebih  ramah. Kita menganggap adalah penting untuk 
memelihara persekutuan dengan orang Kristen lainnya, meskipun mereka salah 
dalam hal-hal tertentu, terutama jika mereka bisa bergabung dengan kita dalam 
mengembangkan injil".[22] Pengamatan ini  sangat  cocok dengan sikap umum 
Injili Baru - "mari kita mengkompromikan masalah doktrin demi penginjilan". Hal 
ini akan dibahas lebih jauh di bagian belakang nanti.
Beberapa tahun yang lalu,  ketika perpecahan muncul  di  antara Asosiasi  Injili 
Nasional  (NAE)  dan  Dewan  Gereja-gereja  Kristen  Amerika  (The  American 
Council of Christian Churches/ACCC), terbukti ada perpecahan besar mengenai 
masalah separasi dari kesesatan. J. Elwin Wright, salah seorang pimpinan awal 
NAE, menjelaskan posisi  NAE berkenaan dengan masalah separasi gereja, di 
dalam komentarnya terhadap apa yang dipahaminya sebagai perikop kunci - 2 
Korintus  6:  17,  "Saya  yakin...  bahwa  surat  Korintus  sama  sekali  bukan 
menganjurkan penarikan diri  dari  suatu gereja yang dihinggapi para pendosa, 
bidat, atau yang telah bergeser dari standar doktrin dan moral Firman Tuhan. 
(Meskipun) Surat itu memang mengajarkan bahwa orang-orang beriman harus 
membersihkan  gereja  dari  orang-orang  fasik  tersebut".[23] Untuk  lebih 
mendukung  pandangannya,  Wright  memunculkan  kesaksian  dari  Perjanjian 
Lama  ketika  menuliskan,  "Penelitian  terhadap  Perjanjian  Lama dari  Kejadian 
sampai  Maleakhi  sama  sekali  tidak  mengungkapkan  suatu  contoh  gerakan 
pemisahan diri (schismatic) di Israel yang diizinkan Tuhan".[24]

Ada  dua  hal  yang  perlu  dicatat  mengenai  posisi  Wright,  yang  masih 
mencerminkan  posisi  NAE.  Dengan  jelas  ia  menyatakan  bahwa  meskipun 
sebuah  tubuh  telah  meninggalkan  "doktrin....  Firman  Tuhan",  sebagai  orang 
Kristen  kita  tidak  diharuskan  memisahkan  diri  dari  tubuh  tersebut.  Kedua,  ia 
mempertahankan posisi ini dengan menyatakan bahwa tidak ada separasi yang 
ditetapkan  Allah  dari  bangsa  Israel.  Wright  tidak  memahami  fakta  bahwa 
Israel  dan  gereja  (jemaat)  adalah  tidak  sama dan  bahwa  demikian  juga 
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halnya, prinsip persekutuan yang mengatur sebuah theokrasi tidak berlaku 
bagi  jemaat  Yesus  Kristus. Bangsa  Israel  bukan  merupakan  kumpulan 
orang  percaya  yang  dengan  kehendak  sendiri  berkumpul  membentuk 
sebuah  jemaat  lokal.  Ia  adalah  sebuah  entitas  nasional,  politis  dan 
ekonomis, dimana seseorang secara jasmaniah dilahirkan. Jemaat-jemaat 
Perjanjian  Baru  berbeda  di  dalam  susunannya.  Mereka  adalah  entitas 
berdaulat yang mempunyai tanggungjawab untuk memelihara kekudusan 
mereka sendiri dengan menaati pengajaran Perjanjian Baru.

Mengapa  manusia  menolak  perintah  Alkitab  untuk  memutuskan  hubungan 
dengan mereka yang menyangkal iman dan mengembangkan posisi yang tidak 
alkitabiah? Tak pelak lagi, salah satu alasannya adalah fakta bahwa mengambil 
sikap menentang orang fasik  sangat  mahal  harganya.  Hal  ini  terlihat  jelas  di 
dalam konflik yang muncul di dalam beberapa denominasi beberapa tahun yang 
lalu.  Kebanyakan  orang  melayani  di  dalam lingkungan  kelompok  denominasi 
tertentu.  Mereka  memiliki  persahabatan,  dan  lebih  dari  itu,  mereka  memiliki 
investasi  finansial  disitu.  Mereka  terikat  dengan  program  pensiun 
denominasional,  dan jika mereka keluar maka mereka akan kehilangan paket 
tersebut. Hal tersebut merupakan harga sangat mahal yang harus dibayar oleh 
beberapa kalangan.

Barangkali  sebuah  alasan  yang  bahkan  lebih  kuat  adalah  fakta  bahwa  ada 
prestise dan pengaruh tertentu yang dapat dimiliki di dalam posisi kepemimpinan 
denominasional yang tidak bisa didapatkan jika menjadi seorang independen di 
luar  struktur  organisasi  denominasi-denominasi.  Dalam  menganalisis 
perkembangan Injili Baru, Marsden mengatakan bahwa masalah paling eksplosif 
yang dihadapi para pemimpin Injili Baru adalah masalah tentang pemisahan diri 
dari afiliasi mereka. Pendapatnya sangat mudah dipahami dan tentu saja bisa 
menjelaskan mengapa banyak orang tidak mau memisahkan diri dari denominasi 
dimana mereka berada.

Haruskah  mereka  memisahkan  diri  dari  denominasi-denominasi  yang 
sudah  menyeleweng?  Injili  baru  bukan  saja  berusaha  mereformasi 
fundamentalisme,  pada  saat  yang  sama  mereka  tetap  merupakan 
fundamentalis loyal yang menganggap misi mereka yang lebih mendasar 
sebagai  reformasi  atas  Protestanisme  yang  sudah  merosot.  Apakah 
mereka  yang  bersaksi  menghadapi  kesesatan  berat  yang  merupakan 
jemaat-jemaat yang menyenangkan dan secara kultural dihormati harus 
memisahkan diri dari kesesatan?... Haruskah mereka keluar dan menjadi 
suara  sayup-sayup  di  padang  gurun,  atau  bertahan  dan  terus  bekerja 
untuk  mereformasi  dari  dalam  dengan  posisi  mereka  yang  lebih 
berpengaruh?[25]

Pengaruh. Posisi. Penghargaan. Apakah semua itu lebih penting daripada 
ketaatan kepada Allah? Bukankah selama berabad-abad sudah banyak "suara 
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sayup-sayup",  baik  yang  di  luar  pengaruh  dan  kuasa  duniawi  maupun  yang 
berasal  dari  ekklesiastikal  yang  berkuasa?  Bukankah  ada  seorang  bernama 
Henokh yang berjalan mengiringi Allah tanpa mendapat restu dan persetujuan 
dari  orang-orang sezamannya? Dan bukankah ada Nuh yang telah berusaha 
dengan hanya didukung tujuh orang? Dan bagaimana dengan Yeremia  yang 
mempunyai keberanian untuk menegur orang-orang berdosa yang hidup pada 
zamannya  dan  menerima  penderitaan  caci-maki  terbuka  dan  penganiayaan 
fisik? Pertimbangkan juga Rasul Paulus yang bekerja di dalam keletihan, sakit, 
dan berbagai bahaya, serta merana di dalam banyak penjara demi Yesus. Atau 
bagaimana dengan kelompok hebat "bersuara sayup-sayup" yang ditinggikan di 
dalam  Kitab  Suci  karena  "dilempari,  digergaji,  dibunuh  dengan  pedang,  dan 
menderita ..." (Ibr. 11: 37), mengembara di padang gurun dan di pegunungan, 
dalam  gua-gua  dan  celah-celah  gunung,  melepaskan  segala  sesuatu  yang 
dianggap penting di dalam hidup ini demi Tuhan. Tidak ada posisi 'berpengaruh' 
disini. Mereka seperti Yohanes Pembaptis yang merupakan "suara yang berseru-
seru di padang gurun", "orang-orang yang lain", "suara sayup-sayup di padang 
gurun" yang demikian dijauhi oleh para pemimpin Injili Baru.

Mari kita berterus terang. Berdiri teguh untuk kebenaran dan bersikap benar 
adalah sangat mahal harganya. Beberapa orang telah membayar harga yang 
mahal untuk bersikap benar di hadapan Allah. Pada masa ini banyak orang Injili 
Baru menghormati Charles Haddon Spurgeon, namun jika mereka benar-benar 
membawa filosofi mereka, maka tak seorangpun akan berdiri di pihaknya ketika 
Persatuan Baptis Inggris (The British Baptist Union) mengucilkannya, karena 
sikap  militannya  dalam  menentang  kesesatan  yang  ditoleransi  di  dalam 
persekutuan  tersebut.  Dalam  kasus  "Pertentangan  Downgrade"  ("Downgrade 
Controversy")  yang  mengguncangkan  Baptis  Inggris  Raya,  para  bekas 
mahasiswa Spurgeon-pun bahkan bersikap menentangnya. Ia telah memberikan 
mereka  pakaian,  menyediakan  makanan  di  atas  meja  mereka,  dan 
mengantarkan  mereka  ke  pendidikan  pelayanan.  Namun,  kesetiaan 
denominasional terbukti terlalu kuat bagi kebanyakan dari mereka. Guru mereka 
terlalu militan, sehingga mereka memberikan suara mereka untuk menentangnya 
dan  Spurgeon  benar-benar  ditinggalkan  sendiri.  Tetapi  tangan  Tuhan 
menyertainya,  dan gerejanya jauh lebih cemerlang dibandingkan mereka 
yang ambruk menjadi musuh Allah. Beberapa tahun yang lalu, D. M. Panton 
mengatakan,  "Mengidentifikasikan  seseorang  dengan  kebenaran  adalah 
menempatkan diri seseorang ke dalam sebuah pusat badai yang tidak ada 
jalan untuk menyelamatkan diri".

Selanjutnya  dalam  menyingkapkan  alasan  bahwa  Injili  Baru  bergeser  dari 
prinsip  separasi  ekklesiastikal, kita  perlu  mencatat  fakta  bahwa  konsep 
mereka tentang tujuan berjemaat adalah berbeda dengan yang dipegang oleh 
kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis umumnya mempertahankan apa yang 
disebut  dengan  konsep  gereja  "Donatist" (Donatis)  di  atas  konsep 
"Augustinian",  yakni  mereka menempatkan  kekudusan gereja (jemaat)  yang 
kelihatan (visible) sebagai hal yang paling utama daripada persatuan gereja 
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(jemaat) yang kelihatan. Augustine, seorang pemimpin dan cendekiawan gereja 
mula-mula, menentang kaum Donatis yang merupakan separatis dan yang tidak 
mau bersekutu dengan unsur-unsur gereja yang kelihatan yang mereka anggap 
sebagai kompromi. Perhatian Augustine terhadap persatuan di dalam gereja 
cenderung  merusak  tujuan  kemurnian  alkitabiah  di  dalam gereja. Kaum 
separatis  fundamentalis  masa  kini  percaya  bahwa  tujuan  dari  sebuah 
gereja  yang  kelihatan  sama  sekali  bukanlah  sekedar  untuk  memelihara 
persatuan dari segi luarnya, tetapi untuk memelihara dan mempertahankan 
kebenaran Allah dan kemurnian tubuh Kristus.

Selanjutnya, para cendekiawan injili mula-mula, meletakkan dasar bagi gerakan 
yang lebih hebat, yaitu bangkit dan memandang misi gereja sebagai alat untuk 
menembus dunia dengan nilai-nilai  Kristen. Mereka mengatakan bahwa kaum 
fundamentalis  sudah  cukup  puas  jika  memenangkan  jiwa  bagi  Kristus  dan 
memuridkan  mereka.  Ini  belum  cukup.  Gereja  harus  bangkit  dan  berusaha 
mempengaruhi bidang sosial,  politik dan ekonomi masyarakat dengan prinsip-
prinsip  Kristen.  Misi  gereja  tidak  hanya  terbatas  pada  pemberitaan  Injil  dan 
bertujuan  sebagai  santapan  rohani  saja,  namun  diperluas  mencakup  suatu 
tanggungjawab untuk mempengaruhi masyarakat dengan standar Kristen. Salah 
seorang penulis mengatakannya demikian:

Penolakan  injili  baru  terhadap  separatisme  sebagai  suatu  keyakinan 
berkaitan  dengan  konsepsi  mereka  terhadap  peranan  budaya 
fundamentalisme  atau  evangelikalisme.  Mereka  lebih  dekat  dengan 
warisan  gubernur  Massachusetts  yang  puritan,  John  Winthrop,  yang 
bercita-cita ingin membangun suatu masyarakat Kristen, sehingga mereka 
berselisih  dengan  Roger  Williams, yang  menekankan  suatu  jemaat 
separatis murni dan menganggap negara sebagai hal sekuler yang tidak 
berpengharapan... Karena itulah, para reformator injili baru memberi lebih 
banyak penekanan kepada ... transformasi budaya.[26]

Pengkajian  Perjanjian  Baru  yang  dilakukan  dengan  seksama  tidak  bisa 
menemukan  satupun  amanat  yang  ditujukan  kepada  gereja  untuk 
melaksanakan "transformasi budaya". Amanat Agung Tuhan sama sekali 
tidak  mengandung  perintah  demikian.  Penguasa  kegelapan  merupakan 
pemimpin  politis  dan  religius  sistem duniawi  ini  dan  akan  terus  berlangsung 
demikian  hingga  tiba  saatnya  ia  sepenuhnya  dikalahkan  oleh  Tuhan  Yesus 
Kristus (Yoh. 16: 11; 2 Kor. 4: 4). Tidak ada bukti di dalam surat-surat Perjanjian 
Baru, bahwa jemaat harus mereformasi kebudayaan dunia ini. Roh Kudus Allah 
masa kini  bergerak  di  antara bangsa-bangsa di  bumi  "dengan memilih  suatu 
umat dari antara mereka bagi namaNya" (Kis. 15: 14). Ia tidak berikhtiar untuk 
mengkristenkan bangsa-bangsa.

Berusaha Menjadi " Orang Baik "
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Kami rasa adalah fair untuk mengatakan bahwa semangat Injili Baru adalah 
semangat yang kompromistis, menghindari kontroversi. Menariknya, dalam 
melukiskan  permasalahan  mula-mula  yang  terjadi  antara  Fuller  Seminary 
dengan  denominasi  Presbyterian,  Marsden  melaporkan  bahwa  Presbyterian 
mengira seminari tersebut memecah belah. Untuk menghadapi persepsi tersebut 
dan mempertahankan nama baik mereka dengan para pemimpin denominasi, 
pemimpin Fuller "menghindari kontroversi".[27] Injili Baru mengkhususkan diri di 
dalam "menghindari kontroversi". Apa yang kita butuhkan, menurut kebanyakan 
pemimpin-pemimpin tersebut, bukan konfrontrasi, tetapi  kontekstualisasi. "Yang 
dibutuhkan bukan hanya sekedar penerapan doktrin alkitabiah secara praktis, 
namun  menerjemahkan  doktrin  itu  ke  dalam  konseptualitas  yang  berkaitan 
dengan realitas struktur  sosial  kita dan pola hidup yang dominan pada suatu 
masa".[28] Kelihatannya ia ingin mengatakan bahwa gereja harus beradaptasi, 
bahwa  jemaat  harus  memberi  akomodasi. Gereja  harus  menyampaikan 
pemberitaannya  dengan  pola  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  di  dalam 
suatu masa tertentu.

Francis  Schaeffer  bukan  seorang  separatis  yang  konsisten. Ia  memulai 
pelayanan pada saat berkecamuknya kontroversi yang mengiringi keluarnya J. 
Gresham Machen  dan  lainnya  dari  gereja  Presbyterian.  Namun kemudian  ia 
merangkul  persekutuan  yang  lebih  luas  dan  bukan  dikenal  sebagai  seorang 
fundamentalis yang kuat lagi. Namun di tahun-tahun pelayanannya yang terakhir, 
ia menyuarakan suatu peringatan yang keras kepada gereja. Secara khusus ia 
memperingatkan umat Allah akan bahayanya suatu semangat yang akomodatif. 
Putera  Francis  Schaeffer,  Franky,  mengeluhkan  apa  yang  dikatakannya 
"sikap buru-buru menyesuaikan diri yang menyedihkan".[29]

Semua orang ingin menjadi "orang baik"; tak seorangpun mau menjadi "orang 
jahat". "Orang jahat" memecah-belah persekutuan yang menyenangkan, mereka 
adalah "tukang siul" theologis dan ekklesiastikal - dan sedikit sekali orang yang 
mau mendengarkan siulan itu. Akibat usaha kebanyakan dari mereka yang ingin 
menjadi  "orang baik",  penggalan pinggir  kekristenan tersebut  menjadi  tumpul. 
Jelaslah jika dikatakan bahwa "kebaikan injili telah memperlunak kesaksiannya 
secara serius", dan karena sadar akan hal itu, "kita harus berhati-hati terhadap 
kesopanan yang mengembangkan sifat takut-takut".[30]

Tentu saja orang Kristen tidak boleh menerima para theolog sesat dan para 
pendukungnya. Tetapi  tetap saja beberapa kalangan injili  menolak keras 
pentingnya  sikap  ini,  mereka  sama  sekali  tidak  ingin  "menyerang"  dan 
"menang". J.  Gresham  Machen  pada  tahun  1924  memberikan  pidato  pada 
Founder's  Week ('Minggu  Pertemuan  Para  Pendiri')  di  Moody  Bible  Institute. 
Judul  pidatonya  adalah  "Kejujuran  dan  Kebebasan  di  dalam  Pelayanan 
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Kristen". Ia berkata,  "Dosa terberat  masa kini adalah mengatakan bahwa 
anda  setuju  dengan  iman  Kristen  dan  percaya  kepada  Alkitab,  tetapi 
kemudian  berpihak  kepada  mereka  yang  menyangkal  kenyataan 
kekristenan yang mendasar.  Tak ada yang lebih  jelas  lagi  bahwa orang 
yang tidak di dalam Kristus adalah orang yang menentang Dia".[31]

Sangat menarik untuk membaca konflik yang terjadi antara pengkhotbah besar 
Inggris, Martyn Lloyd-Jones, dengan orang-orang di negerinya, Inggris Raya, 
yang  ingin  melunakkan  tuntutan  Alkitab  dan  berkompromi  dengan  berbagai 
bujukan doktrinal. Lloyd-Jones, yang merupakan seorang pengkhotbah doktrinal 
yang kuat, tidak bisa mendiamkan orang-orang yang lemah dalam urusan ini. Ia 
mengeluhkan munculnya suatu "keturunan baru":  "Sebuah suasana pemikiran 
baru masuk dengan cepat sekali ... Jadi mereka sama sekali tidak sabar dengan 
orang yang menekankan doktrin yang benar... Mereka sangat tidak suka dengan 
para  nabi.  Mereka  menginginkan  orang  yang  tidak  berbahaya  dan  tidak 
menyakiti, yang sama sekali tidak akan mengganggu siapapun".[32]

Beberapa kalangan Injili Baru tidak ragu-ragu untuk bersoal-jawab dengan kaum 
liberal mengenai masalah inspirasi Alkitab atau keillahian Kristus. Tetapi banyak 
yang  tidak  mau  membuat  pernyataan  dogmatis  dan  mempertahankan 
posisi  yang  kuat  dalam  bidang-bidang  doktrin  yang  diperselisihkan  di 
antara kaum injili. Karena itulah banyak yang berkata,  "Secara pribadi  saya 
bukan seorang kharismatik, tetapi saya tidak yakin harus "menampar" mereka 
yang mempertahankan pandangan kharismatik". Ini merupakan suatu semangat 
akseptasi  (menerima),  kelonggaran,  dan  kesediaan  untuk  memperbolehkan 
berbagai  posisi  yang berbeda.  Apakah yang menimbulkan sikap ini  di  dalam 
gereja  Kristen?  "Pertama,  hal  itu  terjadi  karena  derajat  semangat  dan  sikap 
duniawi  telah merembes ke dalam gereja.  Bukanlah kebetulan jika injili  mulai 
menyukai  keterbukaan  dan  menolak  'keeksklusifan'  pada  saat-saat  ketika 
suasana pemikiran umum sedang menentang dogmatisme pada setiap bidang 
pengetahuan.  Suasana  hati  pada  saat  itu  adalah  menentang  segala 
keabsolutan".[33]

Semangat ini telah mengakibatkan para penafsir Alkitab masa itu dengan segala 
cara berusaha menggali  pengajaran baru yang menakjubkan yang terkubur di 
dalam  Alkitab  yang  belum  pernah  dibuka  oleh  para  cendekiawan  orthodoks 
sampai  pada  generasi  ini.  Lihat  dan  perhatikan  baik-baik,  atas  nama 
evangelikalisme  (injili),  kini  banyak  yang  membela  homoseksual,  aborsi  dan 
feminisme.  Bagaimana  mereka  sampai  kepada  sikap  demikian?  Mereka 
menghasilkannya dengan mengakomodasi Firman Allah dengan perkembangan 
mode-mode intelektual yang terakhir.
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Sedikit  sekali  yang  mau  dikenal  sebagai  'orang  kontroversial'.  Mereka  ingin 
dianggap mengasihi, ramah dan rasional. Orang dianggap 'rasional' jika ia tidak 
dogmatis. Seorang pengamat yang tajam dengan tepat mencatat hal ini ketika 
merenungkan semakin melemahnya keyakinan kaum injili  itu.  Ia mengatakan, 
bahwa "ada ketakutan yang berlebihan akan dianggap negatif, kontroversial dan 
suka bertengkar.  Kritikan terhadap hampir  segala  hal  telah  menjadi  hal  yang 
tidak  populer  di  antara  orang-orang yang  mengaku  Kristen.  Sikap  mengasihi 
dianggap  sebagai  sebuah  sikap  yang  menerima  setiap  orang  sebagaimana 
adanya  ...Kewajiban  'mempertahankan  iman  dengan  tekun'  bahkan  semakin 
direndahkan.  Menekankan  hal-hal  tersebut  berarti  mengambil  resiko  untuk 
kehilangan meningkatnya akseptasi yang diharapkan kaum injili' ".[34]

Ada  suatu  keinginan  yang  besar  di  antara  kaum  injili  masa  kini  untuk  bisa 
diterima oleh para penggerak  dan pengguncang dunia ini.  Mereka tidak mau 
dianggap  sebagai  kelompok  penganut  theologi  sempit  yang  'terbelakang'. 
Mereka ingin menjadi sorotan. Pengakuan dunia merupakan keinginan mereka 
yang menyala-nyala. Dan banyak yang rela membayar mahal untuk menerima 
posisi demikian.

Orang  merasa  ngeri  membaca  kritikan  dari  salah  seorang  pengamat, 
namun kebenarannya harus diakui: "Kelompok injili menjilat kesana-kemari 
untuk  mendapatkan  perhatian  dunia  sekuler  yang  tidak  ambil  peduli. 
Mereka  menunjukkan  dirinya  patut  dikasihani,  bukannya  mempunyai 
pikiran  yang  luas,  lebih  menunjukkan  pengkhianatan  daripada 
mengakomodasi ... yang bahkan lebih rela meninggalkan prinsip iman yang 
mendasar,  seperti  ketiadasalahan  Alkitab,  daripada  tampil  tidak  sesuai 
mode".[35] Penulis yang sama ini melanjutkan,

Seperti para petani yang menggigil kedinginan di gubuknya yang terletak 
di  lahan  gedung  tuan  tanah  yang  luas,  para  pemimpin  injili  kerapkali 
kelihatannya merindukan sebuah tempat di dalam istana - dengan lampu 
yang  terang-benderang,  balon-balon  dan  hiasan-hiasan  mutakhirnya  - 
atau  paling  tidak  pandangan  doktrinalnya  mendapat  pengakuan  dari 
World  Council  of  Churches (Dewan Gereja-gereja  Dunia),  atau  jika 
tidak  mendapat  pengakuan  tersebut,  setidak-tidaknya  dimuat  di  dalam 
Christian Century. Sungguh sebuah sikap rendah diri yang menyedihkan, 
yaitu  sikap  selalu  mengacu  kepada  pandangan  yang  lain,  sementara 
pandangan  sendiri  tidak  dipertahankan,  dan  kompromi  yang  tak  henti-
hentinya, sangat mewujudkan injili masa kini.[36]

Ketika Fuller Seminary didirikan, ia dipuji-puji sebagai sebuah institusi yang lebih 
"terbuka  pikirannya".  Sementara  beberapa  kalangan  anggota  fakultas  yang 
mula-mula tidak senang dengan segala yang dibawa, mereka segera keluar dan 
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seminari tersebut terbenam di jalur kompromi. Dalam perkembangan berikutnya, 
Marsden menulis, "Perlunya keterbukaan yang membentuk sebuah koalisi injili 
baru sebetulnya beresiko ... Itu juga berarti bahwa sebuah penekanan baru bisa 
tak terkendali".[37] Ya, jelas ia menjadi "tak terkendali". Penginjil radio terkenal, 
Charles  Fuller  seharusnya  menunduk  malu  atas  pemikiran  yang berasal  dari 
Fuller Seminary yang menggunakan nama evangelikalisme (injili).

Apa  yang  akan  terjadi  jika  orang  mengkompromikan  kebenaran  yang  vital? 
Institusi, gereja, dan gerakan-gerakan dimana mereka terlibat akan mengalami 
pembusukan  rohani.  Bahkan  seorang  seperti  Thomas Oden,  seorang  liberal, 
melihat  bahaya  akomodasi  tersebut.  "Pokok  masalah  theologi  kontemporer 
adalah  akomodatif  terhadap  modernitas  ...  Semangat  akomodasi  telah  ... 
[mengarah kepada] pembusukan yang terus-menerus selama ratusan tahun dan 
bencana dekade-dekade terakhir".[38] Para pemimpin Injili Baru mula-mula tidak 
pernah  bermimpi  panjang  bahwa  para  pengikut  mereka  akan  meninggalkan 
posisi alkitabiah yang dihargai agar lebih mendapat pengakuan dan penerimaan 
yang  lebih  baik  dari  masyarakat,  sehingga  menghinakan  tuntutan  kebenaran 
Firman Allah yang tak boleh diubah.  Semakin  banyak orang injili  yang mulai 
"mencurangi"  doktrin  inspirasi  penuh yang dihormati  sepanjang masa.  Dalam 
sebuah  penelitian  yang  mengagumkan,  Schaeffer  menunjukkan  hubungan 
antara  kompromi  asli  dengan  kesesatan  dan  kompromi  yang  kemudian 
dengan doktrin esensial.

Mereka yang tidak meninggalkan denominasi yang dikendalikan liberal 50 
tahun  yang  lalu  juga  berkembang  menjadi  dua  sikap.  Yang  pertama 
adalah  lahirnya  latitudinarianisme umum  (faham  yang  tidak 
menganggap penting dogma - penerjemah) ... Jika seseorang memegang 
faham latitudinarianisme gerejawi, maka akan gampang baginya masuk 
ke  dalam latitudinarianisme kooperatif  yang  mudah sekali  bergeser  ke 
doktrin, termasuk pandangan seseorang terhadap Alkitab. Secara historis 
inilah yang terjadi. Karena latitudinarianisme gerejawi pada tahun 30-an 
dan 40-an muncullah kekecewaan terhadap Alkitab dalam hal-hal tertentu 
dari injili tahun 80-an.[39]

Gagasannya  adalah  bahwa  semangat  akomodatif  yang  banyak  tertanam  di 
dalam  denominasi-denominasi  lama  yang  telah  sesat,  yang  menolak  untuk 
memisahkan  diri,  tetap  bertahan  selama  bertahun-tahun.  Mereka  tidak 
menghendaki  adanya  peperangan  theologis.  Mereka  memperluas  parameter 
penerimaan theologis sepanjang mereka berani mengakomodasi kelompok yang 
berbeda  pandangan.  Kubu  mereka  sangat  besar.  Hunter  dengan  jitu 
mengatakan  bahwa "batas  simbolis  orthodoksi  Protestan  tidak  dipertahankan 
atau diperkuat".[40]  Ia bertanya-tanya apakah Protestan kontemporer kini tidak 
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sanggup  mempertahankan  batas-batas  tersebut.  Dan  kepada  apakah  ia 
menghubungkan ketidakmampuan yang menakutkan ini? Ini ada hubungannya 
dengan apa yang disebutnya "etika kesopanan".

Pada  umumnya  kaum  injili  dan  khususnya  generasi  mendatang  telah 
mengadopsi  berbagai  tahapan  kode  etik  sopan-santun  politis.  Hal  ini 
bukan  saja  memaksa  mereka  untuk  bertoleransi terhadap  keyakinan, 
pendapat  dan gaya-hidup yang berbeda,  tetapi  yang lebih  penting lagi 
adalah mereka  bisa diterima oleh pihak lain. Dogma yang kritis  adalah 
bukan untuk menyerang, tetapi bersikap sopan dan menjaga hubungan 
sosial. Adopsi etika ini selain mencerminkan diri mereka secara politis, ia 
juga  mencerminkan  diri  mereka  sebagai  sebuah  gaya  religius  ... 
Pengertian  yang  terakhir  ini  membawa  kelonggaran  penekanan  aspek 
evangelikalisme yang lebih ofensif, seperti tudingan sesat, dosa, amoral, 
dan  paganisme,  serta  pokok-pokok  penghakiman,  kemurkaan  Allah, 
kutukan, dan neraka. Segala sesuatu yang mengisyaratkan keabsolutan 
moral atau religius dan tidak-toleran adalah sikap yang menghambat.[41]

Bagaimana  mungkin  semangat  yang  lazim  di  dalam  evangelikalisme  yang 
berkembang  ini  cocok  dengan  Firman  Allah?  Apakah  rasul  Paulus  dan  para 
pemimpin  besar  gereja  mula-mula  berusaha  mengakomodasi  pengajaran 
mereka  terhadap  para  pendengar  duniawi  dan  belum diselamatkan?  Kepada 
orang  Korintus  ia  menulis,  "Demikianlah  pula,  ketika  aku  datang  kepadamu, 
saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan 
hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu... Baik perkataanku 
maupun  pemberitaanku  tidak  kusampaikan  dengan  kata-kata  hikmat  yang 
meyakinkan..." (1 Kor. 2: 1, 4). Dalam pengajarannya di Tesalonika, Paulus tidak 
pernah "bermulut manis" (kata-kata yang dimaksudkan untuk memberikan kesan 
yang  menyenangkan  mereka,  1  Tes.  2:  5).  Ia  tidak  berputar-putar,  namun 
menyatakan kebenaran dengan jelas  dan tanpa distorsi  atau  berusaha untuk 
membuatnya  "cocok'  dengan  keinginan  para  pendengarnya  (2  Kor.  4:  1-2). 
Banyak  orang  yang  marah  dengan  pengajarannya,  sehingga  menyebabkan 
mereka  berusaha  untuk  membunuhnya  (Kis.  9:  23,  29).  Ia  terus-terang 
menyatakan  bahwa  pemberitaannya  yang  jelas  dan  tidak  dibuat-buat  adalah 
"kebodohan" bagi pendengar yang berpengalaman dengan hal-hal duniawi pada 
zamannya  (1  Kor.  1:  23),  meskipun  demikian  ia  berjanji  tidak  akan  ragu 
sedikitpun dalam memberitakan Injil yang tidak populer (1 Kor. 2: 2). Daripada 
mengelu-elukan  hikmat  dunia  sebagai  sesuatu  yang  didambakan,  ia 
mengecamnya sebagai "kebodohan bagi Allah" (1 Kor.  3 : 19).  Paulus bukan 
mengembangkan layar untuk berlayar di dunia ini. Ia memberitakan kebenaran 
dan bersandar kepada Roh Kudus untuk menerangi pikiran para pendengarnya. 
Paulus tidak memiliki semangat Injili Baru. Ia merupakan pejuang iman, yang 
memegang  dan  menggunakan  pedang  Roh  untuk  menghadapi  musuh 
Allah.
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Bayangan Kompromi Yang Memanjang

Injili  Baru,  seperti  yang  sudah  dikatakan,  berkembang  di  dalam pikiran  para 
pemimpin yang hebat dan langsung memberi pengaruh yang luas dan mendapat 
banyak  eksponen  yang  memiliki  kemampuan.  Pengaruh  Injili  Baru  menjadi 
sangat  kuat.  Tangan-tangannya merambah sehingga menjangkau setiap  area 
utama berkat usaha keras injili.

Pembentuk Pikiran Mahasiswa

Secara umum dikatakan bahwa seorang pribadi mencerminkan hasil pendidikan 
yang  diperolehnya.  Ia  merupakan  cerminan  dari  sekolah  dimana  ia  belajar. 
Kebanyakan  pemimpin  Injili  Baru  yang  orisinil  merupakan  cendekiawan  dan 
pemimpin  dari  berbagai  lembaga pendidikan.  Nilai  dari  sekolah dan seminari 
yang  tertanam  tidak  pernah  terhapus  dari  dalam  diri  mereka.  Untuk 
mengabadikan prinsip-prinsip mereka, mereka harus menyusup ke dalam kelas-
kelas sekolah Kristen, sehingga mempengaruhi generasi pemimpin yang akan 
datang. Hal ini bisa mereka lakukan dengan kesuksesan yang luar biasa.

Salah satu sumber pemikiran Injili Baru mula-mula adalah Wheaton College, 
yang  dihormati  oleh  banyak  kalangan  sebagai  sebuah contoh  klasik  sekolah 
tinggi  Kristen  yang  hebat.  Secara  bertahap  posisinya  memburuk  sampai 
menampung dosen-dosen yang memegang faham evolusi theistik dan doktrin-
doktrin sesat lainnya di fakultas mereka. Ia merupakan salah satu dari beberapa 
sekolah tinggi Kristen yang menjadi sumber studi yang dikumpulkan oleh James 
Davidson  Hunter  di  dalam  bukunya,  "Evangelicalism:  The  Coming 
Generation". Secara  mendasar,  buku  itu  menguraikan  kecenderungan 
liberalisasi  yang  sedang  berlangsung  di  dalam  banyak  sekolah  tinggi  dan 
seminari injili yang diakui selama bertahun-tahun. Buku itu mendokumentasikan 
bagaimana  mereka  meninggalkan  pandangan  tradisional  alkitabiah 
mengenai masalah keluarga, theologi, moral, politik, dan pendidikan. Buku 
tersebut merupakan buku yang menakutkan, yang memfokus kepada informasi 
yang  berasal  dari  wawancara  atas  enambelas  sekolah  tinggi  sastra  dan 
seminari  liberal  yang  menyatakan  diri  injili  -  Sekolah  Tinggi:  Wheaton 
College,  Gordon  College,  Westmont  College,  Taylor  University,  Messiah 
College,  George  Fox  College,  Bethel  College,  Seattle-Pacific  University, dan 
Houghton  College; Seminari:  Fuller  Theological  Seminary,  Gordon-Conwell  
Theological  Seminary,  Westminster Theological  Seminary,  Asbury Theological  
Seminary,  Talbot  Theological  Seminary,  Wheaton  Graduate  School, dan 
Conservative  Baptist  Theological  Seminary.  Tepat  sekali  pengamatan  Hunter 
ketika ia mengatakan, "Contoh-contoh sekolah tinggi dan seminari ini mewakili 
pendidikan  tinggi  yang  menjadi  jantung  Injili  Amerika".[42] Hunter  tidak 
melakukan  pendekatan  terhadap  subyeknya  sebagai  fundamentalis,  namun 
pengertiannya bercerita banyak.
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Bertahun-tahun  yang  lalu,  ketika  Injili  Baru  boleh  dikatakan  hampir  belum 
berkembang  atau  menyebar  seperti  sekarang,  seorang  penulis  mencatat, 
"Sejumlah  sekolah  berkembang  yang  di  masa  lalu  dikenal  berpendirian 
fundamentalisme, kini memiliki staf pengajar yang berbicara sangat keras untuk 
neo-evangelikalisme  dan  mengajarkan  prinsip-prinsipnya  kepada  para 
mahasiswa. Hasilnya telah dan akan terus merusak".[43]

Ketika kita memeriksa daftar sekolah yang diteliti oleh Hunter, pikiran kita akan 
menelusuri  kembali  masa  lalu  untuk  merenungkan  permulaan  dari  beberapa 
sekolah tersebut.  Gordon College,  misalnya,  berasal  dari  institut  Alkitab yang 
dimulai oleh  A. J. Gordon, seorang  gembala fundamentalis yang hebat dan 
misionari  yang  bersemangat. Houghton  College dimulai  oleh  orang-orang 
konservatif yang saleh, seperti juga halnya dengan Asbury. Conservative Baptist 
Seminary  of  Denver terbentuk  sebagai  sebuah  protes  terhadap  lembaga-
lembaga liberal yang ada di dalam Northern Baptist Convention lama, tetapi ia 
segera tergelincir masuk ke dalam Injili  Baru; banyak orang yang bersuka-cita 
atas kemunculan tersebut akhirnya menangisi kemundurannya dan keluar dari 
kepengurusannya.  Westminster Seminary terbentuk sebagai akibat peperangan 
antara J. Gresham Machen menentang liberalisme di dalam Presbyterian.

Bagaimana kita merangkum penyimpangan pusat pengetahuan Injili Baru yang 
dipelajari Hunter? Berikut ini adalah kesimpulan yang diberikannya:

Namun  hal  ini  sangat  jelas:  Protestanisme  konservatif  telah  berubah 
secara  signifikan  sejak  awal  abad  itu,  dan  dari  segala  sudut,  ia  terus 
berubah ... Hal terpenting yang dipermasalahkan adalah mengenai tempat 
Alkitab. Kalau bisa, seperti sikap yang terus berkembang di dalam Injili, 
Alkitab akan ditafsirkan secara subyektif dan memandang perikop-perikop 
Alkitab secara simbolis atau tidak mengikat, Alkitab dilepaskan otoritasnya 
yang  menuntut  ketaatan.  Alkitab  boleh  saja  merupakan  wahyu,  tetapi 
secara substansial telah dilucuti.[44]

Dengan kata lain,  Hunter  berkata bahwa sekolah-sekolah tinggi  dan seminari 
injili menganut pandangan Alkitab yang longgar. Jika hal ini mulai terjadi, maka 
otoritas Alkitab telah diruntuhkan dan ia bukan lagi Firman dari Allah yang final, 
melainkan  telah  menjadi  sebuah  karung  undian  dimana  setiap  orang  bisa 
mendapatkan dukungan untuk menyokong pendapat terakhir yang beredar.

Kaum  injili  tersengat  oleh  "serangga  prestise  akademis".  Serangga  tersebut 
dapat  menyebabkan  penyakit  yang  fatal.  Dalam  meneliti  perubahan 
fundamentalis  ke  Injili  Baru,  ada  yang  menunjukkan  akar  penyebab 
permasalahan tersebut - pengaruh dari sekolah-sekolah yang tidak alkitabiah.
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Tak pelak lagi,  sejumlah tertentu mahasiswa muda (dari  latar-belakang 
injili)  dan  para  gembala  yang  kurang  berpengaruh  yang  pernah 
berkecimpung di  Yale,  Universitas Chicago,  atau universitas terkemuka 
lainnya,  telah  merumuskan  kembali  keyakinan  religius  mereka  ketika 
masih berada di dalam lembaga-lembaga tersebut.

Dalam hal  itu,  mereka tidak  selalu  mempertahankan  pedoman mereka 
kepada  sikap  injili  terhadap  Alkitab.  Seminari-seminari  khususnya 
kerapkali harus mengambil pilihan yang sulit dalam mempekerjakan staf 
pengajar  di  antara  orang-orang  yang terlatih  tersebut.  Kerugian  rohani 
bisa  terjadi  ketika  seseorang  dipekerjakan  yang  tetap  memakai  nama 
Evangelikal  tanpa  kebenaran  Evangelikalisme  yang  mempertahankan 
infalibilitas atau ketiadasalahan Alkitab.[45]

Sehelai Kain Linen Kotor

Secara tradisi seminari-seminari telah menjadi sumber pelayan-pelayan Tuhan 
yang terlatih. Sayangnya, tidak banyak lagi seminari yang tetap berdiri di atas 
iman lama dan pengajaran orthodoks Alkitab.  Dalam ruang penelitian ini,  kita 
tidak  bisa secara  terperinci  menguji  spektrum seminari  yang luas  itu.  Terlalu 
banyak kain linen yang harus diuji, namun kita harus membatasi diri kita kepada 
satu contoh jelas yang bisa dipakai untuk menggambarkan masalah itu. Contoh 
yang kita pilih adalah  Fuller Theological Seminary. Untuk mendapat hasil studi 
yang lengkap mengenai permasalahan di Fuller, orang harus membaca karya 
hebat dari George Marsden yang berjudul Reforming Fundamentalism: Fuller 
Seminary and the New Evangelicalism. Buku tersebut mengembangkan tujuh 
masalah:

(1) Fuller Seminary dimulai dengan tujuan khusus untuk mengubah citra dan 
arah fundamentalisme. Penulis ini ingat ketika seminari itu mulai didirikan. 
Pada saat itu ia adalah seorang mahasiswa di Bob Jones University. Dr. 
Bob Jones, Sr.,  baru kembali dari perjalanannya di  West Coast (Pantai 
Barat) dimana ia mengunjungi sahabatnya, Charles Fuller, pengkhotbah 
radio  yang  terkenal.  Dr.  Jones  berkata  kepada  mahasiswa-mahasiswa 
theologinya, "Anak-anak, saya baru saja mengunjungi Charlie [Fuller]. Ia 
mengatakan kepada saya bahwa ia akan memulai sebuah seminari yang 
akan  menghasilkan  orang-orang  yang  akan  mengubah  denominasi-
denominasi sesat yang lama. Saya mengatakan kepada Charlie, bahwa 
hal itu tidak akan terjadi dan bahwa ia akan menyesali keputusannya itu". 
Saya tidak ingat semua hal lain yang dikatakan Dr. Jones pada hari itu, 
namun  ia  sangat  terganggu  oleh  masalah  tersebut.  Sebagai  seorang 
mahasiswa muda, saya tidak menyerap penuh signifikansi mengenai apa 
yang dikatakannya, namun terbukti perkiraannya benar.
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(2) Ketegangan muncul pada masa awal di Fuller ketika sekolah itu berusaha 
mempertahankan  hubungan  dengan  kaum  fundamentalis,  sementara 
tetap  berusaha mengejar  perubahan.  Wilbur  Smith  menjadi  sandungan 
khusus  di  kalangan yang berusaha keras  untuk  melakukan perubahan 
radikal. Smith berasal dari "kelompok lama" dan prihatin dengan apa yang 
dianggapnya sebagai kecenderungan doktrinal yang tidak sehat.

(3) Kaum fundamentalis semakin hari semakin menolak seminari tersebut.

(4)  Pertentangan  terjadi  di  antara  staf  pengajar  mengenai  sifat  inspirasi 
Alkitab dan masalah-masalah lainnya.

(5) Anggota staf pengajar yang konservatif  mulai  keluar.  Mereka termasuk 
Wilbur Smith, Charles Woodbridge dan Harold Lindsell. Alasan utama 
dibalik pengunduran diri  ini adalah melemahnya posisi sekolah tersebut 
terhadap  sikap  kemutlakan  Alkitab.  Lindsell  mendokumentasikan 
perjuangan mengenai hal ini di dalam bab "The Strange Case of Fuller  
Theological  Seminary" ("Kasus  Aneh  Seminari  Theologi  Fuller")  di 
dalam bukunya  The Battle for the Bible ("Pertempuran demi Alkitab").[

46]

(6)  Seminari  tersebut  mengubah  pernyataan  doktrinalnya  untuk 
mengakomodasi kelompok yang tidak percaya bahwa Alkitab tidak ada 
kesalahan. Di antara pemimpin kelompok ini adalah putera sang pendiri 
sendiri,  Daniel  Fuller,  yang  menjadi  dekan  fakultas  tersebut.  Ini 
merupakan  gerakan  final  yang  memacu  sekolah  itu  menuju  posisi 
theologis yang semakin ke sayap kiri.

Cerita  menyedihkan  tentang  bubarnya  Fuller Seminary tersebut  seharusnya 
menjadi  peringatan bagi  semua pihak yang bermaksud meliberalisasi  doktrin-
doktrin  Alkitab.  Awal  kompromi  pasti  akan  berkembang  semakin  besar 
dengan berlalunya waktu. Ada kalangan yang memandang kompromi di dalam 
theologi  sebagai  suatu  tanda  kedewasaan.  Wuthnow  mencatat  bahwa  para 
cendekiawan injili masa kini "kurang dogmatis dalam menghadapi kalangan yang 
menganut  pandangan  yang  berbeda".[47] Memang  begitulah  kenyataannya, 
namun  sikap  tersebut  telah  menjadi  kehancuran  gerakan  injili.  Kita  harus 
"memegang ajaran yang sehat" (2 Tim. 1: 13). Kewaspadaan dan perjuangan 
terus-menerus adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan iman. Ada satu 
semangat perjuangan tertentu yang diperlukan jika kita ingin mempertahankan 
"iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus" (Yudas 3).

Salah  satu  ilustrasi  paling  menyedihkan  mengenai  betapa  jauhnya  arus 
kompromi menyeret seorang cendekiawan dapat dilihat di dalam kasus Bernard 
Ramm. Karena  ketika  masih  muda  Ramm  diasuh  di  dalam  lingkungan 
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fundamentalis yang kuat, maka karya-karya awalnya sangat menolong (misalnya 
Protestant Biblical Interpretation). Namun karena menyimpan keinginan untuk 
diterima secara akademis, Ramm bergeser semakin jauh dari  posisi  theologis 
yang mantap. Betapa mengagetkannya jika kita membaca dengan teliti bukunya 
yang berjudul After Fundamentalism yang terbit tahun 1983 dan mendapatkan 
ia  membela  sistem theologi  Karl  Barth,  yang menolak  ketiadasalahan Alkitab 
(inerrancy) serta doktrin-doktrin utama lainnya. "Betapa besarnya kejatuhan itu!"

Turun ke Tengah-tengah Jalan

Untuk  menyebarkan  pendapat  dibutuhkan  publikasi.  Injili  Baru  segera 
menggunakan  media  tulisan  agar  bisa  menyebarkan  pengajaran  mereka. 
Banyak sekali cendekiawan yang mampu menulis di antara mereka, dan banyak 
badan penerbit yang siap menerbitkan karya-karya mereka. Salah satu langkah 
awal dan yang signifikan dalam menyebarkan injil Injili Baru adalah didirikannya 
majalah  Christianity  Today.  Harold  Ockenga  dan  Billy  Graham,  dengan 
bantuan seorang Presbyterian awam yang kaya,  J. Howard Pew, mewujudkan 
terbitan  berkala  yang  menjadi  suara  terkemuka  Injili  Baru  tersebut.  Dalam 
pembicaraan  mengenai  pendirian  majalah  itu,  Billy  Graham  mengusulkan 
kepada Harold Lindsell agar Carl Henry dipertimbangkan untuk menempati posisi 
editor,  karena  kemungkinan  ia  juga  fundamentalistik.  Marsden,  dalam 
analisisnya  mengenai  kecocokan  Graham  dan  Lindsell  dalam  kutipannya 
menulis,

Majalah  baru  tersebut,  seperti  yang  diharapkan  Graham,  akan 
"menancapkan bendera injili  di tengah-tengah jalan, dengan mengambil 
posisi theologis konservatif, tetapi dengan pendekatan liberal yang nyata 
terhadap permasalahan sosial. Ia akan memadukan (sisi) liberalisme yang 
terbaik  dengan (sisi)  fundamentalisme yang terbaik  tanpa berkompromi 
secara theologis". Ia akan dinilai baik maupun buruk oleh Dewan Gereja 
National dan Dunia (the World and National Council of Churches). Lebih 
spesifik lagi, "Pandangannya tentang Penginspirasian Alkitab agak sama 
jalurnya dengan buku Bernard Ramm yang terakhir [The Christian View of 
Science and the Scripture], yang menurut pendapat saya tidak bergeser 
jauh  dari  Penginspirasian,  namun  sebaliknya  memberi  dukungan  yang 
kuat kepada keyakinan kita mengenai Penginspirasian Alkitab".[48]

Frase "di tengah-tengah jalan" adalah istilah yang sangat cocok digunakan untuk 
para pendukung Injili Baru. Strategi aslinya adalah menekankan sifat kesamaan 
di antara para pemimpin ekumenis, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan 
yang lebih luas untuk majalah tersebut. Demi kehormatannya, Carl Henry tidak 
menyetujui pendekatan ini, meskipun dengan berjalannya waktu, pendekatan ini 
menjadi pendorong yang umum dari majalah itu. Dalam terbitan awalnya, muncul 
dua  editorial  kunci:  "Beranikah  Kita  Hidupkan  Kembali  Konflik  Modernis-
Fundamentalis?"  (10  Juni  1957)  dan  "Beranikah  Kita  Mengulang  Kontroversi 
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Itu?"  (24  Juni  1957).  Editorial  tersebut  menggambarkan  perkembangan 
ketidaksabaran  yang  berusaha  terus  menghidupkan  perdebatan  antara 
liberalisme dan fundamentalisme. Editorial yang lain menyatakan bahwa majalah 
tersebut akan "membawa dampak positif yang luas dan konstruktif, bukan negatif 
dan destruktif."[49] Dengan demikian halaman-halaman Christianity Today terus-
menerus  mencerminkan  filosofi  ini,  yaitu  penolakan  terhadap  semangat 
perjuangan menentang kesesatan dan para pencetus ekumenisnya.

Kebanyakan  orang  Injili  Baru  mula-mula  merupakan  penulis  yang  produktif. 
Orang-orang seperti  Carl Henry, Bernard Ramm, Edward J. Carnell, Vernon 
Grounds, dan Harold Ockenga menghasilkan banyak buku. Carnell terutama 
sangat keras menentang fundamentalisme dan menumpahkan kebenciannya di 
dalam  The  Case  for  Orthodoxy.  Posisi  lemah  mengenai  inspirasi  Alkitab 
dinyatakan di dalam buku Dewey Beegle, The Inspiration of Scripture. Usaha 
untuk  membela  praktek  penginjilan  ekumene dilakukan oleh  Robert  Ferm di 
dalam terbitannya, Cooperative Evangelism. Pembahasan telah dilakukan lebih 
dahulu  di  dalam  buku  Carl  Henry,  The  Uneasy  Conscience  of  Modern 
Fundamentalism, dimana ia memberikan tempat yang lebih besar kepada kaum 
injili  untuk terlibat  di  dalam masalah sosial.  Karyanya,  Remaking the Modern 
Mind juga merupakan sebuah hasil  signifikan pada masa itu.  Bernard Ramm 
berusaha menyesuaikan pengajaran alkitabiah dengan pandangan ilmiah yang 
beredar di dalam karyanya Christian View of Science and Scripture.

Semua  karya  tersebut  mempunyai  kesamaan  karakteristik  (ciri)  tertentu. 
Pertama-tama, mandat akademis dan kemampuan dari para penulis itu terbukti. 
Mereka  dibaca  luas  dan  sangat  berpengetahuan.  Hal  ini  membuat  tulisan 
mereka  mendapat  kredibilitas  besar,  terutama di  antara  para  injili  yang lebih 
muda,  yang  merasa  bahwa  fundamentalisme  kurang  mendapat  penghargaan 
akademis. Dalam banyak karya mereka, kaum Injili Baru mula-mula memberikan 
kepercayaan  yang  amat  besar  kepada  tulisan  musuh-musuh  Kekristenan. 
Kecenderungan ini berlangsung sampai saat ini. Karya kaum Injili  Baru penuh 
dengan catatan kaki dan bibliografi  yang diambil dari para penulis liberal  dan 
neo-orthodoks,  namun secara  khusus kurang rujukannya dengan karya-karya 
dari  kaum fundamentalis  yang solid.  Ini  merupakan bagian  dari  usaha terus-
menerus untuk membentuk iman Kristen agar sesuai dengan konteks modern. 
Proses  inilah  yang  kini  disebut  "kontekstualisasi" oleh  beberapa  kalangan, 
yakni usaha untuk "memodernisasikan" pengajaran dan metode gereja agar 
lebih sesuai dengan budaya sekitarnya pada masa kita.

Dampak dari Organisasi ' Parachurch '

Injili  Baru  bukan saja  menyusup ke  dalam gereja-gereja  mapan,  namun juga 
menyebar melalui perantaraan pelbagai kelompok inter-denominasi, di antaranya 
ada yang sangat berpengaruh. Salah satu organisasi demikian adalah Campus 
Crusade-nya Bill Bright. Bright merupakan mahasiswa di Fuller Seminary ketika 
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ia merasa prihatin atas kebutuhan rohani para mahasiswa dan mulai melayani di 
antara  mereka.  Ia  tidak  menyelesaikan  kuliah,  namun meninggalkan  kampus 
pada  tahun  1951  untuk  mendirikan  organisasinya.  Selama  bertahun-tahun 
anggota  Crusade memiliki  hubungan yang dekat dengan  Fuller Seminary dan 
telah banyak menyerap pandangan posisi itu. Dalam bukunya, Revolution Now, 
Bright  menyatakan bahwa Kristus  adalah seorang revolusioner  terbesar  yang 
pernah ada dan mengajak para pengikutNya untuk mencari suatu strategi yang 
dapat membantu mengubah dunia. Sebuah film yang diproduksi oleh  Crusade 
menggunakan judul demikian -  Come Help Change the World. Ini kelihatannya 
mengabaikan  pengajaran  alkitabiah  yang  jelas,  bahwa  misi  jemaat  bukanlah 
mengubah  dunia,  namun  memberitakan  Injil,  sehingga  dapat  membawa 
kumpulan orang keluar dari dunia untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Crusade 
memiliki hubungan yang erat dengan tim penginjilan ekumenis Billy Graham, dan 
banyak Injili Baru terkemuka terlibat di dalam dewan Campus Crusade, orang-
orang seperti Harold Ockenga, Mark Hatfield dan Dan Fuller. Seorang mantan 
pengerja Campus Crusade menyebutkan karakteristik pelayanan mereka:

Salah  satu  alasan  mengapa  pengajaran  Campus Crusade demikian 
populer adalah karena pengerja  Campus Crusade diajarkan untuk tidak 
menggunakan "jargon Kristen",  seperti  saksi,  bertobat,  berubah,  darah,  
neraka, dosa, diselamatkan, kekudusan, dan  kesesatan ...  Kebanyakan 
mahasiswa dan anggota staff Campus Crusade yang bergabung bersama 
saya tetap  menolak  untuk meninggalkan gereja-gereja  dan denominasi 
yang sesat ...  Dalam semua pertemuan  Campus Crusade yang pernah 
saya hadiri, saya merasa tidak pernah sekalipun mendengar kata baptisan 
itu disebutkan ... Mereka kelihatannya menganggap jemaat lokal sebagai 
sebuah  tubuh  malang dan  meronta-ronta  yang  terdesak membutuhkan 
program dan metodologi super-semarak yang memberi nafas hidup dari 
Crusade.[50]

Kelompok  lain  yang  mewakili  semangat  Injili  Baru  adalah  Inter-Varsity dan 
World Vision.  Kelompok-kelompok kurang terkenal lainnya yang tak terhitung 
dapat ditambahkan ke jumlah tersebut.

Salah satu dari media terkuat untuk penyebaran pengajaran Injili  Baru adalah 
National  Association  of  Evangelicals (NAE).  Didirikan  pada  tahun  1942, 
organisasi ini telah menjadi corong suara dari para pemimpin gerakan Injili Baru. 
Sementara  NAE mendahului  munculnya  Injili  Baru,  kaum  Injili  Baru  ketika 
sungguh-sungguh  mulai  tampil,  meneguhkan  dan  mempromosikan  NAE. 
Berbagai denominasi yang tercakup di dalam  NAE akan memberikan gagasan 
theologis untuk dimasukkan ke dalam organisasi itu. Beberapa di antara anggota 
kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

The Baptist General Conference (BGC)
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Assemblies of God (AG)

Christian and Missionary Alliance (CMA)

Evangelical Free Church (EFC)

Church of God (COG)

The Wesleyan Church

International Pentecostal Holiness Church (IPHC)

Free Methodist Church (FMC)

Keanggotaannya  dibebani  dengan  kekudusan  yang  berat  dan  gereja-gereja 
Pentakosta.  Sebenarnya,  keanggotaan  NAE-lah  yang  telah  memberi  banyak 
kehormatan  kepada  badan-badan  tersebut  di  dalam kalangan  injili,  sehingga 
mereka tidak perlu mengedepankan identifikasi mereka.

NAE memiliki  kecenderungan ekumenis yang luas, baik pada tingkat nasional 
maupun melalui  afiliasi  regional  mereka.  Virgil  Law,  pemimpin  dan jurubicara 
Washington Association of Evangelicals, menyatakan bahwa "kaum injili kadang-
kadang merasa mereka lebih sama dengan kaum Protestan liberal yang mereka 
tinggalkan 40 tahun yang lalu dibandingkan dengan saudara-saudara dari kaum 
fundamentalis".[51] Ia  meneruskan  pengamatannya  bahwa  "kaum  injili 
menyambut hangat kaum liberal".[52]

NAE  mengambil  posisi  yang  jelas  menentang  pemisahan  gerejawi 
(church/ecclesiastical  separation).  Ketua  pertamanya,  Harold  Ockenga,  yang 
pada saat itu merupakan gembala  Park Street Church di Boston, menjelaskan 
keyakinannya  sebagai  berikut:  "Strategi  fundamentalis  adalah  salah.  Hal  ini 
memunculkan semboyan untuk memiliki jemaat yang murni, baik sebagai jemaat 
maupun  sebagai  denominasi.  Eksegesis  2  Kor.  6:  14-18  dan  perumpamaan 
tentang  ilalang  merupakan  dasar  ekklesiologinya.  Praktek  menyedihkan  yang 
disebut  "paham keluar-dari"  berkembang.  Keyakinan bahwa seseorang harus 
memiliki  dan  akan  menemukan  sebuah  jemaat  yang  murni  di  dunia 
menyebabkan perpecahan".[53]

NAE mempunyai karakteristik semangat damai dan kooperatif. Mereka berusaha 
sedapat  mungkin  untuk  inklusif.  Ia  sungguh-sungguh  merupakan  "koalisi  injili 
baru".[54]  Sementara  para  pemimpin  yang  mendirikan  NAE terutama berasal 
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dari  kaum  Calvinis,  mereka  melihat  ada  peluang  untuk  mengembangkan 
kerjasama yang luas di  antara berbagai kelompok yang berbeda, yang dalam 
penilaian mereka, tidak harus mengorbankan keyakinan pribadi. Sehingga judul 
sejarah  pertama yang  definitif  dari  kelompok  itu  adalah  Cooperation  Without 
Compromise (Kerjasama Tanpa Kompromi).

NAE  mempunyai  banyak  organisasi  afiliasi.  Salah  satunya  adalah  National 
Religious  Broadcasters (NRB =  Badan Penyiar  Agama Nasional).  Salah satu 
alasan  utama  dibentuknya  organisasi  NRB adalah  konflik  mengenai  siaran 
agama.  Federal  Council  of  Churches (pendahulu  dari  National Council of 
Churches yang  sekarang)  membujuk  jaringan-jaringan  utama  untuk  menolak 
menjual jam-siar kepada penyiar-penyiar agama dengan alasan bahwa hal ini 
akan  menghentikan masalah  "keributan  agama".  Namun sebenarnya,  penyiar 
fundamentalis telah berhasil menjangkau semakin banyak pendengar yang bisa 
ditolerir  oleh  para  pemimpin  yang  sesat,  sehingga  mereka  berusaha 
menghentikannya.  Pembatasan  siaran  rohani  merupakan  bagian  dari  perang 
mereka  melawan  fundamentalisme.  NRB dibentuk  pada  tahun  1944  untuk 
melindungi  hak  penyiar  injili  dan  untuk  memungkinkan  mereka  untuk  terus 
mengudara.  NRB kini  menaungi  spektrum yang  luas,  termasuk  radio  rohani, 
pribadi-pribadi  maupun  kelompok-kelompok  televisi  (kebanyakan  orang  Injili 
Baru)  dan telah  menjangkau  keluar  benua Amerika  Serikat,  termasuk  orang-
orang dari negara lain.

Mengkontaminasi Amanat Agung
Injili Baru mempunyai pengaruh yang mendunia melalui berbagai organisasi misi, 
demikian  juga  melalui  konferensi-konferensi  dunia  yang  dihadiri  oleh  orang-
orang  dari  berbagai  negara.  Jadi,  permasalahan  Injili  Baru  tidak  terbatas  di 
Amerika Serikat saja, tetapi akan dihadapi oleh misionari dari negeri lain.

Salah satu faktor utama awal mendunianya penyebaran pengajaran Injili  Baru 
adalah  Kongres Dunia Injili yang diselenggarakan di Berlin pada tahun 1966. 
Billy Graham menjadi motivator utama di balik kongres ini.  Banyak informasi 
mengenai  hal  itu  bisa  diperoleh  di  dalam dua  buku-besar,  One  Race,  One 
Gospel, One Task, yang diedit oleh Carl Henry dan Stanley Mooneyham. Carl 
McIntire,  seorang  pemimpin  fundamentalis,  dilarang  masuk  kongres 
tersebut, walaupun  ia  memegang  surat  kepercayaan  pers.  Namun,  Oral 
Roberts, pemimpin Pentakosta, disambut dengan tangan terbuka. Ini merupakan 
salah satu pertemuan internasional yang menyebarkan virus Injili Baru kepada 
sejumlah besar para pemimpin dari negeri lain. Pada tahun 1969 Kongres Injili 
Amerika Serikat dilaksanakan di Minneapolis. Kira-kira lima ribu orang hadir dan 
pembicaranya  adalah  Billy  Graham  dan  yang  lain.  Dalam  pertemuan  itu 
ditekankan masalah aksi sosial.

Key '73 merupakan jaringan lain dari rangkaian usaha keras misi ekumenis itu. Ia 
merupakan usaha penginjilan ke kota-kota dan masyarakat-masyarakat secara 
serentak  dan membenua.  Terdapat  130 kelompok  gereja  yang berpartisipasi. 
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Komite  Eksekutifnya  terdiri  dari  Presbyterian,  Baptis  Amerika,  Methodis, 
Southern Baptist, Anglikan dan lain-lain. Themanya adalah "Memanggil Benua 
Kita  Datang  Kepada  Kristus".  Gagasan  usaha  tersebut  lahir  dalam  sebuah 
pertemuan khusus di Marriot Key Bridge Motor Hotel di Arlington, Virginia, pada 
tahun 1967. Apa yang dinamakan dengan Key Bridge Consultation ini dipimpin 
oleh  Billy  Graham  dan  Carl  Henry  dan  terdiri  atas  kira-kira  empatpuluh 
pemimpin.  Mereka  memutuskan  mengembangkan  beberapa  rencana  untuk 
menghadapi setiap orang di Amerika Utara dengan Injil. Walau itu merupakan 
tujuan yang mulia, namun metode pencapaiannya diputuskan secara ekumenis. 
Para  pemimpin  di  antara  beberapa  denominasi  yang  paling  sesat,  seperti 
misalnya  United Methodist Church,  turut ambil  bagian. Demikian juga dengan 
kelompok-kelompok Katolik Roma. Perhatikan penjelasan para uskup Katolik di 
Missouri ketika mereka memanggil orang setia untuk turut ambil bagian:

Kami,  Uskup-uskup  Katolik  Missouri,  dengan  sukacita  mengumumkan 
kepada  anda  semua,  bahwa  sebagai  wakil  umat  Katolik,  kami  telah 
menerima sebuah undangan  untuk  bergabung di  dalam program yang 
dikenal dengan Key '73 ...

Ia akan dipenuhi dengan semangat ekumenisme yang asli... Salah satu 
cara untuk memupuk pembaharuan hubungan pribadi kita dengan Kristus 
adalah dengan sepenuh hati mengambil bagian di dalam pengorbanan diri 
Kristus di dalam Misa, ketaatan penuh kepada Kristus yang hadir di dalam 
Ekaristi,  yakni  pertemuan  pribadi  dengan  Kristus  sang  Pemulih  dan 
Pendamai di dalam Sakramen Penebusan Dosa... penggunaan Rosario... 
Kita harus berusaha keras untuk memperdalam ketaatan dan kesetiaan 
kepada Bapa Tersuci. Paus Paulus VII.[55]

Sedikit  sekali  yang  memperhatikan  perbedaan  antara  kesesatan  dan  orang 
percaya. Salah satu brosur Key '73 berkata, "Key '73 merupakan sebuah tanda 
yang  penuh  pengharapan,  sehingga  peperangan  antara  sebuah 
fundamentalisme yang mati  dan sebuah liberalisme yang tidak bernyawa kini 
ditinggalkan di belakang, dan hanya merupakan perang bagi mereka yang ingin 
hidup dengan masa lalu".[56] Pernyataan ini tentu saja hanya merupakan wujud 
suatu angan-angan, yaitu, bahwa fundamentalisme dan liberalisme telah mati, 
sehingga  kita  pindah  kepada  masalah  yang  lebih  besar  dan  lebih  baik. 
Sebenarnya,  masih  ada  peperangan  sengit  antara  kesalahan,  seperti  yang 
terwujud di dalam liberalisme. Dan kebenaran, seperti  yang terwujud di dalam 
fundamentalisme.

Pada tahun 1974 langkah berikutnya diambil untuk memperluas cakupan Injili 
Baru  ke  seluruh  dunia.  Kongres  Internasional  Penginjilan  Dunia 
diselenggarakan  di  Lausanne,  Switzerland.  Sekali  lagi,  sebuah  semangat 
ekumenis menang.  Billy Graham menjadi ketua kehormatan. Tokoh lain yang 
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menjadi  komite  perencana  adalah  Bill  Bright,  Leighton  Ford,  Don  Hoke, 
Harold  Lindsell,  Stan  Mooneyham,  dan  Clyde  Taylor.  Graham  dan  Carl 
Henry berbicara di  situ,  demikian juga  Malcolm Muggeridge,  Ralph Winter, 
George Peters, Rene Padilla, Donald McGavran, John Stott dan lain-lain. Ada 
yang  berkomentar,  bahwa kongres  tersebut  jelas  sekali  merupakan  "Sebuah 
Konsorsium Kompromi". Sekitar  dua-perlima  orang  injili  yang  hadir  adalah 
anggota  gereja  yang  berafiliasi  dengan  World  Council  of  Churches (Dewan 
Gereja-gereja  Dunia).  Billy  Graham  menegaskan  kembali  fakta  bahwa  ia 
mempunyai  "hubungan yang hangat"  dengan  World Council  of  Churches dan 
berharap akan terus demikian. Konsep penginjilan ekumenis didorong dengan 
kuat.

Pertemuan di  Lausanne memberikan dorongan yang besar  kepada apa yang 
dinamakan  "ethno-theological"  atau  pendekatan  "kontekstualisasi"  bagi 
pekerjaan  misi  luar  negeri.  Salah  satu  sub-komitenya  adalah  "Konsultasi 
Lausanne mengenai Injil dan Budaya". diketuai oleh John Stott. Ia berpendapat 
bahwa "hanya ... dengan hasil Kongres Lausanne mengenai Penginjilan Dunia 
pada tahun 1974, para pemilih injili yang secara bulat mengakui budaya sebagai 
pusat  kepentingan  sebagai  jalan  komunikasi  yang  efektif  bagi  Injil"[57] Ini 
memang sebuah pernyataan yang sangat signifikan. Benarkah "budaya" memiliki 
peran  utama  yang  terpenting  di  dalam  memberitakan  Injil?  Ini  jelas  suatu 
penyimpangan  dari  pandangan  misi  yang  tradisional  (dan,  kami  yakin,  yang 
alkitabiah).  Kita  tidak  boleh  mengadaptasikan  diri  kepada  manusia.  Manusia 
yang  seharusnya  menundukkan  diri  kepada  Allah.  Allah  tidak  mempunyai 
pengajaran  yang  harus  dibentuk  oleh  budaya  manusia.  Ia  mempunyai 
pengajaran yang menyatakan sebuah ultimatum kepada manusia yang tersesat, 
bahwa mereka harus bertobat dan kembali kepadaNya.

Apa yang dimaksud dengan "kontekstualisasi"?  Ada yang mengatakan istilah 
tersebut "mengacu kepada titik yang meninggalkan pemikiran theologi sistematik 
menuju  kepada  pandangan  sejarah  kontemporer  yang  bertentangan  dengan 
tradisi alkitabiah".[58] Dengan kata lain, orang berusaha agar pengajaran dapat 
disesuaikan  dengan  keinginan  manusia  dan  pemikiran  mereka,  bukan  yang 
memanggil  mereka untuk menerima pola pemikiran Alkitab.  McGavran, sang 
'imam agung' "Gerakan Pertumbuhan Gereja" menyampaikan hasil penelitian 
yang mengagetkan ini: "Hambatan besar orang untuk bertobat adalah masalah 
sosial,  bukan  theologis.  Akan  banyak  orang  Islam  dan  Hindu  yang  segera 
bertobat, jika ada jalan bagi mereka untuk menjadi Kristen tanpa meninggalkan 
saudara mereka, yang bagi mereka kelihatan seperti pengkhianatan".[59]

Kitab  Suci  secara  khusus  menyatakan  bahwa  hambatan  pertobatan  adalah 
karena masalah theologis. Manusia sudah mati karena dosa-dosanya (Ef. 2: 
1),  dan  benar-benar  buta  akan  kebenaran  rohani  (2  Kor.  4:  3-4).  Tidak 
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seorangpun yang mencari Allah (Rom. 3: 11); mereka dihinggapi kekerasan hati 
(Rom. 2: 5). Semua penyesuaian kultural (budaya) di dunia tidak akan mengatasi 
keadaan-keadaan  ini.  Hanya  pekerjaan  Roh  Allah  yang  berkuasa  melalui 
pemberitaan Injillah yang akan menghasilkan perubahan!

Dari pertemuan Lausanne I (dibandingkan dengan pertemuan Lausanne II yang 
berikutnya),  hadirlah  gegap-gempita  "Perjanjian  Lausanne".  Keputusan 
pertemuan itu  menghasilkan limabelas pernyataan yang dianggap merupakan 
cermin  "konsensus  injili"  dalam  hal-hal  tertentu  yang  menjadi  pedoman  bagi 
doktrin dan praktek. Ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama  berkaitan 
dengan  Kitab  Suci. Pernyataan  itu  berbunyi,  "Kami  mengakui  inspirasi, 
kepenuhan  kebenaran  dan  otoritas  Allah,  baik  di  dalam  keseluruhan 
Perjanjian  Lama  maupun  Perjanjian  Baru  sebagai  satu-satunya  Firman 
Allah yang tertulis, tanpa kesalahan di dalam semua pernyataannya, dan 
merupakan satu-satunya pedoman iman dan praktek yang sempurna".[60] 
Susunan kata  tersebut  diciptakan untuk  memenuhi  keinginan  Injili  Baru  yang 
mempertahankan posisi bahwa Alkitab tidak "tegas" (mengajar dengan otoritas 
yang mutlak) mengenai hal-hal seperti geografis, ilmu pengetahuan, atau rincian 
sejarah,  kecuali  hanya  doktrin  yang  penting  untuk  keselamatan.  Bidang  lain 
adalah yang  berkaitan dengan Roh Kudus. Pernyataan itu mendorong orang 
Kristen  untuk  berdoa  mohon  kunjungan  khusus  dari  Roh  Kudus,  sehingga 
"segala karuniaNya bisa memperkaya tubuh Kristus".[61]  Hal ini termasuk 
untuk mengakomodasi kaum kharismatik yang hadir dalam jumlah besar. Salah 
satu uraian yang paling menyedihkan mengenai keadaan evangelikalisme pada 
saat itu adalah keterangan yang dimuat di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh 
pimpinan salah satu seminari  injili  yang paling bergengsi  di  Amerika,  sebuah 
institusi yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai fundamentalis. Sebagai 
peserta  yang  diundang,  ia  menyimpulkan  bahwa  walaupun  kita  tidak  setuju 
dengan metode orang lain, kita tidak boleh mengkritik mereka yang mencoba 
menginjil. Sebagai anggota  Independent Fundamental Churches of America 
(Gereja-gereja  Fundamental  Independen  Amerika),  ia  menulis  sebuah  artikel 
untuk publikasi resmi mereka. (Harus dicamkan secara terbuka, bahwa banyak 
anggota organisasi tersebut tidak menyetujui kesimpulannya.) Penulis tersebut 
mengatakan,

Bagi  penulis,  tantangan  yang  kita  hadapi  di  dalam  IFCA bukanlah 
pertanyaan mengenai apakah Konferensi Lausanne itu harus begini atau 
begitu...  Masalah  sesungguhnya  yang  kita  hadapi  adalah  pertanyaan 
mengenai apa yang harus kita lakukan secara konstruktif sebagai sebuah 
gerakan dan sebagai individu dan gereja agar Injil bisa diberitakan kepada 
segala  makhluk.  Sebelum kita  sendiri  secara  bulat  menyepakati  tugas 
penginjilan dunia, kita tidak boleh mengkritik orang lain yang secara jujur 
berusaha ke arah itu.[62]

[
[
[

45



Sayangnya, pengamatan yang baru dikutip di atas merupakan ciri-ciri jawaban 
dari  berbagai  kalangan  injili  untuk  mengkompromikan  program sejenis  ini.  Ia 
kekurangan  semangat  juang  untuk  membongkar  kesalahan  yang  seharusnya 
diperoleh  di  dalam  analisis  seorang  pemimpin  Kristen  terhadap  pandangan 
theologis  yang  demikian  campur-aduk  seperti  yang  ditemukan  di  dalam 
konferensi di Lausanne. Penulis menyurati pemimpin Kristen tersebut pada saat 
itu. Sebagian surat tersebut dikutip disini, karena membahas beberapa hal yang 
sangat penting yang harus dihadapi orang Kristen.

Saya baru saja selesai membaca artikel anda dalam  Voice edisi Maret-
April  tentang  Kongres  Penginjilan  Dunia  di  Lausanne.  Saya  sangat 
kecewa dengan artikel tersebut.  Artikel itu tidak memaparkan bahaya 
tersembunyi  dan kompromi terbuka dari  pertemuan tersebut  yang 
dulu  pernah  dinyatakan  di  dalam  Kongres  Berlin  beberapa  tahun 
yang lalu. Anda memang menyebutkan fakta bahwa ada diantara mereka 
yang orthodoksi  theologisnya diragukan,  tetapi  anda tidak menekankan 
hal penting ini seperti yang dikatakan Kitab Suci. Jelas "khalayak ramai 
yang  campur-aduk"  ini  sama sekali  tidak  mewakili  posisi  historis  IFCA 
seperti  yang  saya  pahami.  Bagi  saya  kelihatannya  tantangan  yang 
dihadapi IFCA berkaitan langsung dengan pertanyaan "mengenai apakah 
Konferensi Lausanne memang harus demikian".

Hal  ini  merupakan  masalah  yang  sangat  penting.  Ada  atau  tidaknya 
orang-orang yang hadir disitu yang mempunyai hati bagi misi dunia dan 
keprihatinan kepada orang-orang yang terhilang ada disamping masalah 
ini.  Masalahnya  adalah  apakah  keprihatinan  ini  dinyatakan  di  dalam 
kerangka alkitabiah atau tidak. Saya yakin tidak ...

Gaya  kompromi  yang  dicerminkan  di  Lausanne  harus  benar-benar 
diungkapkan  oleh  orang-orang  yang  memegang  posisi  pimpinan  dan 
memiliki pengaruh. Banyak diantara kita yang "sungguh-sungguh memiliki 
beban komitmen untuk penginjilan dunia", karena itu kita percaya bahwa 
kita memiliki hak dan kewajiban alkitabiah untuk mengkritik mereka yang 
berusaha keras untuk menginjil dalam konteks yang tidak alkitabiah.[63]

Christian  Century  yang  liberal  memberikan  komentar  mengenai  pertemuan 
Lausanne:  "Selain  itu,  'Perjanjian  Lausanne',  yang  merupakan  sebuah 
penegasan  iman  dan  kesaksian  injili  yang  singkat  namun  berbasis  luas, 
membuat  jelas  bahwa  banyak  orang  Protestan  konservatif  telah  siap 
menumpahkan  isi  koper  fundamentalis  yang  menghambat  mereka  untuk 
mengambil bagian secara penuh di dalam kehidupan gerejawi yang mendunia".[

64]
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Pada tahun 1989 Kongres Penginjilan Dunia Internasional kedua bersidang di 
Manila. Billy Graham juga merupakan salah seorang pendukung pertemuan ini. 
Ada yang menyebut pertemuan itu sebagai "Global Camp Meeting". Pertemuan 
itu diikuti oleh berbagai peserta yang berasal dari latar-belakang dan perspektif 
theologis yang berbeda. Paling sedikit ada tiga masalah menonjol yang muncul 
dari pertemuan ini:

1. Bisakah kharismatik dan non-kharismatik bekerjasama?

2. Sampai tahap apa misi injili akan menjangkau pelayanan sosial?

3. Bagaimana orang menanggapi suara yang berkembang dari gereja "Dunia 
Ketiga"?

Leighton Ford menjadi ketua kongres tersebut. Pesertanya berasal dari setiap 
denominasi besar mulai dari Katolik Roma sampai kelompok injili, dan dari garis 
utama Protestan  sampai  kelompok  kharismatik.  Ada  yang  menyebut  kongres 
tersebut merupakan pertemuan antar-kultural dan antar-denominasional terbesar 
yang pernah ada.

Nomor pertama dari ketiga masalah yang disebut di atas secara khusus sangat 
penting. Kelompok kharismatik hadir dalam jumlah yang besar.  Jack Hayford, 
seorang gembala Pentakosta dari California, mengajukan satu permintaan yang 
kuat kepada semua kalangan injili  agar terbuka bagi manifestasi "tanda-tanda 
dan  mujizat"  yang  ajaib.  Katanya,  gereja  akan  berkembang,  jika  mengalami 
"tanda-tanda dan mujizat".

Ada desakan luas agar orang Kristen terlibat dengan masalah sosial.  Banyak 
yang  merasa,  bahwa  "Manifesto  Manila" yang  dicetuskan  itu  merupakan 
pernyataan  resmi  kongres  tersebut,  terlalu  berat  mencerminkan  theologi 
pembebasan. Dalam keadaan yang terbaik, theologi pembebasan menekankan 
perlunya untuk mengoreksi penyakit-penyakit sosial dunia melalui usaha gereja. 
Bagi  para  theolog  pembebasan,  keselamatan  dipersamakan  dengan 
transformasi  sosial  dan  politis.  Dalam  keadaan  yang  terburuk,  theologi 
pembebasan merupakan suatu gerakan sosial  yang keras,  revolusioner,  yang 
diwarnai dengan Marxisme.

Banyak yang gembira dengan keluasan yang ditunjukkan di dalam pertemuan 
itu.  "Lebih-lebih  karena konferensi  tersebut  memanifestasikan  rasa  persatuan 
yang  luar  biasa,  sebab kaum kharismatik  dan  non-kharismatik  bergandengan 
tangan  dan  beribadah  bersama,  dan  orang  Katolik  Roma  dan  Orthodoks 
disambut sebagai peserta dan mendapat perlakuan yang sama".[65]  Pengamat 
yang sama mencatat, "Perkembangan penting lainnya adalah melunaknya sikap 
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keras Lausanne yang ada sampai saat ini terhadap Dewan Gereja-gereja Dunia. 
Sebuah ranting zaitun diulurkan bagi gerakan ekumenis".[66]

Richard Heldenbrand meneliti dampak Injili Baru terhadap misi dalam karyanya 
yang  sangat  berwawasan,  Christianity  and New Evangelical  Philosophies. 
Dengan secara khusus mengevaluasi dampak pekerjaan misi Charles Kraft dan 
Eugene Nida, Heldenbrand mencatat bahwa pekerjaan mereka membawa efek 
yang  merugikan.  Pada  masa  itu  Kraft  adalah  dosen  di  Fuller  Theological  
Seminary dan  Nida  menjadi  Sekretaris  di  Persatuan  Terjemahan  Alkitab 
Amerika.  Mereka mengemukakan sebuah pendekatan terjemahan Alkitab dan 
pemberitaan Injil yang mengatakan bahwa pertimbangan yang terpenting adalah 
apakah para pendengar itu memahami pesan yang disampaikan, bukan apakah 
pesan itu akurat atau tidak. "Fokus lama di dalam penerjemahan adalah bentuk 
dari pesan tersebut ... Tetapi fokus yang baru telah berubah dari bentuk pesan 
menjadi tanggapan dari si penerima pesan".[67]

Sementara kita jelas menginginkan terjemahan yang bisa dimengerti oleh orang 
biasa, kita juga harus selalu waspada agar terjemahan tersebut membawa arti 
yang sesungguhnya dari teks yang asli. Jika kita tidak melakukan hal itu, maka 
Kitab  Suci  hanya  merupakan  sebongkah  tanah  liat  yang  bisa  dibentuk 
seenaknya oleh si penerjemah. Penekanan harus selalu diberikan kepada pesan 
tersebut, karena ia adalah pesan dari Allah dan tidak boleh dirusak dengan cara 
apapun. "Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi 
yang  beroleh  firmanKu,  biarlah  menceritakan  firmanKu  itu  dengan  benar!  ... 
Bukankah firmanKu seperti api, demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang 
menghancurkan bukit batu?" (Yer. 23: 28-29).

Melihat Melalui Kacamata Kitab Suci

Bagaimana orang harus menguji Injili Baru dari sudut Kitab Suci? Pertama-tama 
harus dicatat bahwa prinsip akomodatif tidak diajarkan di dalam Perjanjian Baru. 
Kita tidak boleh memangkas pesan atau mengubah metode Allah agar pesan 
kita  didengar  orang.  Hamba  Allah  harus  "memilah  firman  kebenaran  itu 
dengan benar" (rightly dividing the word of truth - KJV). LAI menerjemahkan 
dengan "berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu" (II Tim 2: 15). 
Ada  yang  menerjemahkannya  "memotong  dengan  lurus"  (cutting  a  straight 
course)  di  dalam Firman Kebenaran,  dan  ada juga yang menerjemahkannya 
"memperlakukan dengan benar" (correctly handling).  Permasalahannya adalah 
kita  tidak  boleh  menyesuaikan  Firman Allah  dengan keinginan  manusia.  Kita 
tidak boleh "serupa dengan dunia ini" (Rom. 12: 2), atau seperti yang dikatakan 
orang, "Jangan biarkan dunia membentuk anda menurut cetakannya".

Sementara  semangat  ekumenis  bagi  beberapa  kalangan  kelihatan  sangat 
bersaudara dan baik, namun hal ini tidak sesuai dengan instruksi Allah kepada 
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orang  percaya.  Kerapkali  konsep  yang  ada  di  balik  pendekatan  ini  adalah 
mengutamakan kasih daripada doktrin. Kaum ekumenis kadang-kadang merujuk 
Yoh. 17: 11, dimana Yesus mendoakan "supaya mereka menjadi satu". Mereka 
mencela orang Kristen yang menentang gerakan ekumene, menuduh mereka 
tidak taat kepada perintah ini dan membangkitkan "dosa perpecahan". Namun 
kita perlu diingatkan, bahwa permintaan Tuhan kita ini telah terjawab, dan orang-
orang percaya adalah satu di dalam tubuh Kristus (I Kor. 12: 13; Ef. 2: 22). Ayat 
tersebut  tidak  berbicara  tentang  kesatuan  organisasional,  tetapi  berbicara 
tentang  kesatuan  rohani.  Mencapai  kesatuan  organisasional  dengan 
mengkompromikan doktrin adalah salah. Secara khusus Paulus menulis, "Tetapi 
aku  menasehatkan kamu,  saudara-saudara,  supaya  kamu waspada terhadap 
mereka,  yang  bertentangan  dengan  pengajaran  yang  telah  kamu  terima, 
menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka!" (Rom. 16: 
17).

Salah satu aspek Injili  Baru yang memprihatinkan kaum fundamentalis adalah 
theologi kharismatik yang sudah merembes ke dalamnya. Para pendiri Injili Baru 
itu  sendiri  bukan  kharismatik,  tetapi  mereka  memberikan  suatu  penghargaan 
baru dengan mendesak bahwa kita harus menerima doktrin kharismatik sebagai 
sebuah pilihan hidup, bukan mencelanya sebagai sebuah kesalahan yang tidak 
alkitabiah. Kelihatannya penulis harus mengemukakan dua hal:  (1) Pandangan 
kaum kharismatik mengenai Roh Kudus dan pekerjaanNya adalah salah. (2) 
Kita  harus  menolak  posisi  mereka  dan  orang  Kristen  harus  diajarkan 
bahwa  theologi  dan  praktek  kharismatik  adalah  bertentangan  dengan 
pengajaran  Alkitab.  Namun  pendekatan  ini  tidak  populer  bagi  kaum  injili 
modern. Hal ini terlalu konfrontatif, terlalu memecah-belah, dan tidak ada kasih.

Buku  ini  tidak  akan  membahas  kelemahan  kharismatik.[68]  Paulus  bicara 
dengan  jelas  mengenai  kewajiban  kita  sebagai  gembala  dan  pemimpin-
pemimpin  Kristen:  "...  berpegang kepada perkataan yang benar,  yang sesuai 
dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan 
ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya" (Titus 1: 9). Itu 
adalah bagian positif dari pelayanan. Bagian yang negatif juga sama pentingnya. 
Ketika  bicara  tentang  mereka  yang  mengajarkan  doktrin  yang  salah,  Paulus 
mengatakan,  "...  Karena  itu  tegorlah  mereka  dengan  tegas  supaya  mereka 
menjadi  sehat  dalam  iman"  (Titus  1:  13).  Membiarkan  pengajaran  sesat 
disebarluaskan bukanlah suatu tanda keluwesan atau keramahan.

Injili  Baru  telah  melakukan  kerusakan  besar.  Ia  telah  merembes  di  dalam 
kalangan  injili.  Ia  telah  melemahkan  fondasi  alkitabiah  banyak  gereja  dan 
organisasi  dan  menekankan  prinsip  pragmatis  terhadap  theologi.  Dalam  bab 
berikut, kita akan meneliti satu orang yang mempopulerkan pendekatan ini lebih 
dari yang lain, yakni Evangelis Billy Graham.>
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[68]  Beberapa kesalahan  mendasar  dari  gerakan kharismatik  dapat  diringkas 
sebagai  berikut:  (1)  tidak  menyadari  bahwa  mujizat  Perjanjian  Baru  adalah 
dibatasi  sampai  pada  masa  rasul,  (2)  mengangkat  karunia  yang  kecil 
peranannya  (bahasa  lidah)  ke  tempat  yang  lebih  tinggi,  (3)  tidak  bisa 
membedakan  karunia-karunia  rohani  yang  permanen  dengan  karunia-karunia 
yang bersifat sementara, (4) salah-paham terhadap tujuan dari karunia bahasa 
lidah yang asli, dan (5) penekanan pada iman yang berpusat pada pengalaman 
yang  bertentangan  dengan  iman  yang  theologis.  Untuk  informasi  yang  lebih 
mendalam mengenai gerakan kharismatik, silakan merujuk kepada buku-buku: 
Victor  Budgen,  "Charismatics  and  the  Word  of  God";  Thomas  R.  Edgar, 
"Miraculous  Gifts:  Are  They  for  Today?";  Robert  Gromacki,  "The  Modern 
Tongues Movement";  John F. MacArthur, "Charismatic Chaos";  dan Ernest D. 
Pickering, "Charismatic Confusion".
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BAB 3 
Melebarkan Jalan Setapak

Penginjilan Ekumenis dan Billy Graham

Kelihatannya  aneh,  gerakan  Injili  Baru  mulai  melambung  di  atas  sayap 
penginjilan. Praktek  "penginjilan ekumenis" (ecumenical evangelism), yang 
memanfaatkan  kekuatan  gereja-gereja  yang  berasal  dari  bermacam-macam 
keyakinan theologis, menjadi mesin pendorong populer gerakan tersebut.

Evangelikalisme (Injili) dan Evangelisme (Penginjilan)

Orang  Kristen  yang  percaya  kepada  Alkitab  senantiasa  memegang  teguh 
perintah Kristus untuk memberitakan Injil  kepada dunia. Walaupun mengalami 
tekanan  kultural  dan  theologis  yang  hebat,  orang-orang  percaya  pada  Abad 
Pertengahan  tetap  bersaksi  demi  kebenaran.  Para  penguasa  gereja  Katolik 
Roma  memburu  mereka  tanpa  belas-kasihan,  namun  mereka  terus 
memberitakan Injil di seluruh benua Eropa. Keprihatinan atas kemurnian Injil-lah 
yang  menyulut  Reformasi,  Luther  menekankan  bahwa  keselamatan  hanya 
karena iman saja tanpa perlu  embel-embel  gerejawi  yang mengaburkannya. 
Kebangkitan  misi  besar  yang  dikirim  ke  negeri-negeri  yang  tidak  mengenal 
Tuhan  jelas  merupakan  bukti  perhatian  banyak  orang  terhadap  keselamatan 
orang-orang yang terhilang.

Di  Inggris  dan  Amerika  gerakan  penginjilan  besar  berkembang.  Di  bawah 
pemberitaan  George  Whitefield yang  hebat,  banyak  orang  ditobatkan. 
Kemudian D. L. Moody memberitakan Injil ke kota-kota besar Amerika dengan 
bentuk kampanye besar-besaran. Gaya ini diteruskan oleh evangelis-evangelis 
terkenal seperti  R. A. Torrey, Bob Jones, Sr., dan J. Wilbur Chapman. Billy 
Sunday, evangelis penuh warna yang terkenal di kota-kota, mendorong ribuan 
orang untuk  "menggebrak  jalan-jalan setapak",  dan mereka menelusuri  jalan-
jalan  kecil  berdebu  di  bawah  naungan  kemah-kemah  yang  didirikan  untuk 
kampanye Sunday.

Institut-institut  Alkitab  (kemudian  hari  menjadi  sekolah  tinggi  Alkitab)  seperti 
Moody Bible Institutes didirikan dengan tujuan utama melatih anak-anak muda 
untuk  memenangkan  jiwa  bagi  Kristus.  Sekolah-sekolah  seperti  Bob  Jones 
University dan  John  Brown  University didirikan  oleh  para  evangelis. 
Charles E. Fuller dan lainnya menutupi gelombang udara dengan Injil Kristus. 
Misi-misi  penyelamatan  seperti  Pacific  Garden  Mission di  Chicago  menjadi 
mercusuar Kristus ditengah-tengah perkampungan gelandangan di Amerika.

Jika ada suatu kegiatan yang dekat di hati kaum injili di dunia ini, maka itu adalah 
penginjilan.  Namun  bukan  berarti  bahwa  semuanya  adalah  saksi  yang 
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bersemangat,  namun  orang-orang  yang  sungguh-sungguh  lahir  baru 
kelihatannya  memiliki  hati  yang  khusus  untuk  pergi  memberitakan  Injil. 
Tragisnya,  dalam hal  inilah  mereka  terhalang,  sehingga  mereka  mengadopsi 
metode  penginjilan  yang  bertentangan  dengan  Firman  Allah.  Kepentingan 
mereka yang kuat di dalam penginjilan menyebabkan banyak di antara mereka 
yang  hanyut  ke  dalam metodologi  baru.  Kedengarannya  begitu  menarik  dan 
kelihatannya sangat  berhasil.  Siapakah yang begitu  tidak rohaninya sehingga 
menantang  seorang  evangelis  atau  penginjilannya?  Perbuatan  ini  dipandang 
banyak khalayak sebagai suatu pelanggaran terhadap kekudusan. Bukankah kita 
ada  di  dunia  ini  untuk  menginjil?  Jika  seseorang  melakukan  penginjilan, 
memenangkan banyak jiwa bagi Kristus, bukankah kita harus mendukungnya? 
Hal ini merupakan pemikiran (dan tetap menjadi pikiran) banyak orang. Apakah 
yang akibatkan oleh kekacauan dan konflik di dalam gereja Kristus ini?

Mulai Jatuh Ke Pinggiran Yang Licin
Tampil seorang di panggung penginjilan Amerika, yang mengubah pendekatan 
penginjilan banyak gereja untuk selamanya. Namanya adalah Billy Graham. Tak 
pelak  lagi,  bahwa hampir  boleh  dikatakan  ia  sendirilah  yang mempopulerkan 
alasan dan prinsip-prinsip Injili  Baru dan menyukseskannya. Harold  Ockenga, 
yang sudah kita identifikasikan mungkin sebagai "bapak" Injili Baru, tanpa ragu 
menyatakan bahwa  Billy Graham adalah "jurubicara dan teladan dari Injili 
Baru".[1] Pada  tahun  1958  ketika  masih  muda,  Graham  disebut  sebagai 
"pemimpin matang dari sebuah gerakan baru yang penting dalam Kekristenan 
modern.... Graham berdiri di garis terdepan komunitas Injili Baru".[2]

Saya ingat dengan Billy Graham muda. Pada tahun 1940-an ia adalah seorang 
narasumber populer untuk  Youth for Christ dan biasa mengunjungi almamater 
saya secara berkala. Dengan perawakan tinggi, gerak-geriknya canggung dan 
tampan, ia dengan mudah dikenal jika muncul di kampus.

Karena posisinya,  Bob Jones University sering "menyerang" filosofi penginjilan 
Graham,  maka  adalah  menarik  dicatat  bahwa  pada  masa  awalnya  yang 
fundamentalis,  Graham  bukan  hanya  seorang  mahasiswa  di  Universitas  itu, 
tetapi ia juga seorang pengagum berat pendiri Universitas tersebut, Bob Jones, 
Sr. Pada tahun 1944 ia menulis kepada Bob Jones, Jr., dan mengatakan, "Saya 
ingin anda pribadi yakin atas kasih dan kesetiaan saya kepada anda, Dr. Bob 
Senior,  dan segala  hal  yang dipertahankan oleh Sekolah Tinggi  Bob Jones". 
Kemudian pada Oktober 1950, Billy menulis kepada Bob Jones, Sr., dan berkata, 
"Mohon juga percaya kepada saya, saya membutuhkan saran dan nasehat anda 
dan  mendambakan  pengalaman  anda  yang  panjang  untuk  menuntun  saya 
melewati  berbagai  jebakan.  Kaum  modernis  mulai  menulis  surat  menentang 
saya... Kami semua, para evangelis muda memandang anda sebagai seorang 
ayah".[3]
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Pada  masa  itu  asosiasi  Graham  dan  pelayanannya  ada  di  pihak  gerakan 
fundamentalis. Bapak fundamentalis yang besar, W. B. Riley, gembala dari The 
First  Baptist  Church  of  Minneapolis,  telah  mendirikan  Sekolah-sekolah 
Northwestern di  kota  itu.  Riley  berencana  akan  melepaskan  kepemimpinan 
institusi-institusi  tersebut,  dan  secara  pribadi  memilih  Billy  Graham  untuk 
menggantikan dirinya sebagai pimpinan. Graham hanya bertahan tiga setengah 
tahun dalam kapasitas ini, tetapi ia tidak pernah merasa nyaman dengan jabatan 
tersebut. Sekolah  Northwestern menghadapi kesulitan keuangan dan akhirnya 
tutup  untuk  sementara,  namun  kemudian  dibuka  kembali  di  kampus  lain  di 
pinggir kota St. Paul. Sekolah tinggi tersebut jatuh ke tangan Injili Baru dan terus 
bergaya  demikian.  Seminari  yang  didirikan  Riley,  dan  pernah  suatu  waktu 
dipimpin  oleh  Graham,  dipindahkan  ke  fasilitas  Fourth  Baptist  Church  of  
Minneapolis yang digembalakan oleh Richard Clearwaters, dan diberi nama baru 
Central  Theological  Seminary,  dan  diteruskan  sebagai  fundamentalis  yang 
merupakan institusi yang separatis.

Graham  mulai  mengkhususkan  perjuangan  di  kota-besar,  dan  dalam  jangka 
waktu  tertentu  disponsori  oleh  gereja-gereja  fundamental.  Ketika  Graham 
menjadi kepala editor majalah W. B. Riley,  The Pilot, sang kepala majalah ini 
memproklamirkan "sikap militan terhadap Modernisme dalam segala bentuk". Ia 
duduk  sebagai  Dewan  Kerjasama  The  Sword  of  the  Lord,  surat  kabar 
fundamentalis  yang  kuat,  yang  diedit  oleh  John R.  Rice.  Ia  adalah  sahabat 
pribadi  Bob  Jones,  Sr.,  dan  Bob  Jones,  Jr.,  dan  dianugerahi  gelar  doktor 
kehormatan  oleh  Bob Jones  University.  Bob  Shuler,  gembala  fundamentalis 
besar  dari  Trinity  Methodist  Church di  Los  Angeles  dan  sahabat  Graham, 
menulis  di  dalam  Methodist  Challenge,  "Tak  satupun  evangelis  besar  yang 
pernah menerima sponsor dari kaum modernis. Billy sendiri bukan saja menolak 
untuk melaksanakan kampanye di bawah sponsor mereka, tetapi secara terbuka 
menyatakan bahwa ia  tidak pernah akan menerima sponsor  tersebut.  Dalam 
kampanyenya di Los Angeles, saya pribadi melihat dan mendengarnya menolak  
kesepakatan  dan  kerjasama dari  'Church  Federation'  yang  mewakili  'Federal  
Council', yang kini bernama 'National Council'".[4]

Selama bertahun-tahun Billy Graham adalah seorang fundamentalis. Ia didukung 
oleh kaum fundamentalis. Ia berbicara di dalam pertemuan fundamentalis dan 
membantu badan-badan fundamentalis. Namun sesuatu telah terjadi; ada yang 
berubah.  Apakah  yang  mendorong  sang  evangelis  muda  itu  berubah  dari 
seorang fundamentalis menjadi pemimpin terkemuka Injili Baru?

Beberapa  kejadian  mulai  memperingatkan  para  pemimpin  fundamentalis  dan 
membuat  mereka  bertanya-tanya  apa  yang  sedang  terjadi  dengan  Graham. 
Secara  terbuka  ia  mendukung  Alkitab  Revised  Standard  Version dalam 
kampanyenya di Pittsburgh sebelum Alkitab itu terbit untuk diuji. Terjemahan ini 
dibuat  oleh  para  cendekiawan  liberal  dibawah  bantuan  National  Council  of  
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Churches.  Keraguan semakin  bertambah  ketika  laporan mengenai  kampanye 
Graham  di  Jepang  mulai  terdengar  di  negeri  ini.  Nama  para  gembala  dan 
pemimpin agama terkemuka yang bekerjasama adalah para anggota "Kyodan", 
yaitu dewan gereja Jepang yang sama dengan  National  Council  of  Churches 
yang  liberal.  Kaum liberal  Jepang  yang  terkemuka  tampil  di  depan  bersama 
Graham.  Tindakan  tersebut  menimbulkan  kebingungan  besar  dari  kalangan 
misionari di negeri tersebut yang mengambil sikap menentang "Kyodan".

Kecenderungan  serupa  mulai  muncul  dalam beberapa  kampanye  Graham di 
Inggris  Raya.  Orang-orang  dari  gereja  Liberal  mengambil  bagian  di  dalam 
pemberitaan itu. Orang yang keluar dari gereja dinasehatkan agar kembali  ke 
Gereja Inggris yang liberal. Para pemimpin fundamentalis di negeri itu kecewa, 
karena merasa bahwa orang yang menyatakan diri  sebagai  seorang saudara 
fundamentalis  telah  menjual  murah  pendiriannya.  Dalam  kampanyenya  di 
Skotlandia,  Billy  melepaskan  sebutan  "fundamentalis",  dengan  menyatakan 
bahwa  istilah  itu  mengandung  aura  kefanatikan  dan  sempit,  yang  tidak  ia 
nyatakan.  Dalam  sebuah  surat  yang  ditujukan  kepada  Tom  Malone dalam 
mempertahankan perkembangan kebijakannya untuk bekerjasama dengan kaum 
liberal,  Graham  menyatakan  bahwa  perbedaan  doktrin  tersebut  tidaklah 
demikian serius. "Mereka berbeda dengan kita mengenai penginspirasian Alkitab 
dan mengenai teori tentang penebusan".[5] Tentu saja perbedaannya jauh lebih 
banyak dari yang dikatakan ini, tetapi meskipun dibatasi dengan hal-hal ini saja, 
perbedaan-perbedaan tersebut sudah sangat signifikan.

Sudah semakin  jelas  bahwa Billy  Graham telah  mengubah pendiriannya dan 
sudah jelas bukan lagi seorang fundamentalis seperti  dahulu. Dalam suratnya 
kepada Dr. James, editor surat kabar  Southern Baptist, "Baptist Standard", 
Graham mengatakan bahwa ia  merasa Program Kerjasama  Southern  Baptist 
merupakan  program  terbaik  di  dunia  dalam  mendorong  orang  Kristen  untuk 
memberi,  dan  bahwa  mereka  yang  menentang  program itu  tidak  memahami 
perumpamaan tentang gandum dan ilalang, dan ingin mencabut akar ilalang itu 
sekarang,  bukan  membiarkannya  sampai  pada  hari  penghakiman.  Dukungan 
demikian  sangat  mengecewakan  pihak-pihak  yang  menentang  Program 
Kerjasama itu,  karena lembaga itu mendanai  sekolah-sekolah tinggi,  seminari 
liberal,  dan  kerja  keras  misionari  yang  menghancurkan  iman  ribuan  orang. 
Dosen-dosen tulen liberal dan neo-orthodoks seperti Emil Brunner dan Robert 
McCracken  menjadi  dosen  tamu  terhormat  di  lembaga-lembaga  Southern 
Baptist yang didanai  oleh Program Kerjasama. Setelah membaca pernyataan 
Graham,  John  R.  Rice bertanya  kepadanya  melalui  surat,  sebagai  salah 
seorang  anggota  Dewan  Kerjasama  Sword  of  the  Lord,  apakah  ia  dengan 
kesadaran  masih  bisa  terus  menandatangani  pernyataan  doktrinal  yang 
tercantum  pada  halaman  depan  setiap  terbitan.  Pernyataan  itu  adalah: 
"Mingguan Independen Kristen, Memegang Teguh Inspirasi Verbal Alkitab, 
Keillahian  Kristus,  Penebusan  DarahNya,  Keselamatan  Karena  Iman, 
Pemenangan Jiwa Perjanjian  Baru,  dan  Kedatangan  Premilenial  Kristus, 
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Menentang Modernisme, Keduniawian dan Formalisme". Dalam jawabannya, 
Graham menyatakan bahwa ia tidak yakin dirinya masih menyetujui pernyataan 
doktrinal  seperti  yang  diemban  oleh  mingguan  tersebut  dan  mengajukan 
pengunduran dirinya dari Dewan Kerjasama.

Apa  yang  terjadi  dengan  Billy  Graham?  Apakah  ia  dikalahkan  oleh  godaan 
popularitas?  Apakah ia  menyimpulkan  bahwa menjadi  seorang  fundamentalis 
akan membuat dirinya terkucil dari kebanyakan elit agama di dunia ini? Dalam 
kampanyenya pada tahun 1949 di  Los  Angeles  sebelum putus  hubungannya 
dengan  fundamentalisme  secara  terbuka,  ia  menarik  perhatian  William 
Randolph  Hearst, tokoh  surat  kabar  yang  terkemuka.  Ketika  menceritakan 
pengalamannya di  Los Angeles, Graham mengatakan bahwa suatu malam ia 
memperhatikan "para wartawan dan juru foto memenuhi semua tempat. Salah 
seorang memberitahu kepadanya bahwa mereka menerima sebuah memo dari 
Mr. Hearst yang berbunyi, 'Lambungkan Graham,' dan dua surat kabar Hearst 
memberikan  publikasi  yang  luas  tentang  diri  saya.  Surat  kabar  lainnyapun 
segera menyusul".[6]

Fakta  bahwa Graham telah  berubah tak  dapat  dipungkiri.  Timbul  perdebatan 
yang seru tentang apakah perubahan tersebut  baik atau buruk. Martin Marty, 
seorang liberal,  menganggap perubahan Graham sebagai hal yang positif:  "Ia 
telah berubah dan dewasa...  Semua mengatakan bahwa Graham mengusung 
Injili  Baru,  kini  disebut  Injili,  ke  dalam  orbit  ekumenis  tanpa  membuatnya 
kehilangan jiwanya... Sementara banyak kalangan fundamentalis dan injili masih 
berdesak-desakan dengan kebanggaan sektarian, Graham akan menolak datang 
ke kota anda, jika undangan itu tidak mendapat dukungan luas oleh 'persekutuan 
gereja' ".[7] Kalangan lain menganggap bahwa Graham meninggalkan taraf yang 
tinggi menuju taraf yang rendahan. "Namun Graham lebih cocok sebagai anak 
yang  hilang  daripada  seorang  musafir.  Perjalanannya  merupakan  pelarian 
progresif  dari  seorang Kristen berakar  fundamental  yang solid ke negeri  jauh 
yang ekumenis-kompromistis".[8]

Bob  Shuler,  seorang  pemimpin  fundamentalis  yang  mengenal  baik  Graham 
seperti  juga dengan yang lainnya,  memberikan hasil  pengamatan ini:  "Tetapi 
percayalah  kepada  saya,  ada  sebuah  jurang  pemisah  besar  di  antara  Billy 
Graham yang saya lihat, saya kenal dan kasihi serta yang saya percayai dalam 
kebangunan  rohani  di  Los  Angeles,  karena  ia  berdiri  teguh  tanpa  ikatan 
kompromi dan mengumumkan bahwa ia tidak akan bersekutu baik secara pribadi 
maupun dalam pelayanan Injilnya  dengan kaum liberal  dan modernis  di  kota 
besar  tersebut  -  saya katakan,  bahwa ada penghalang yang tak terjembatani 
antara posisi  separasi dan sikap yang ditunjukkan oleh evangelis besar ini  di 
New York dan San Francisco".[9]
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Sungguh menyedihkan harus menuliskan kata-kata demikian!

Jejak Kompromi Yang Panjang
Ulat Dalam Apel Besar

Walaupun  Billy  Graham  mulai  melemahkan  posisinya  sebelum  tahun  1957, 
namun pada tahun itulah titik  balik  utama kariernya terjadi.  Pada tahun 1951 
sekelompok pelayan fundamentalis di  New York City mengadakan pertemuan 
dan  memutuskan  mengundang  sang  evangelis  untuk  mengadakan  sebuah 
kampanye pemberitaan Injil.  Graham menjawab mereka, bahwa ia tidak akan 
hadir  kecuali  jika  semua  gereja  Protestan  di  daerah  itu  diundang  untuk 
mengambil  bagian  dan  semua  gereja  yang  bekerjasama  terwakili  di  dalam 
berbagai komite kampanye itu. Jack Wyrtzen, seorang pemimpin pemuda New 
York yang terkemuka, dan sekitar sepuluh orang fundamentalis yang lain merasa 
bahwa mereka tidak bisa masuk di dalam kampanye demikian, kecuali orang-
orang  dan  gereja-gereja  yang  bekerjasama  setuju  menandatangani  suatu 
pernyataan  doktrinal  fundamentalis.  Sebuah  pernyataan  doktrinal  dirancang, 
disetujui  oleh  Graham,  tetapi  ditolak  oleh  anggota-anggota  Komite  Eksekutif 
tertentu.  Beberapa  anggota  mengundurkan  diri.  Kemudian  Graham  menulis 
sepucuk surat kepada Komite tersebut, dimana ia mendesak agar "komite secara 
bulat harus mendukung program ekumenis bersemangat yang akan ditunjukkan 
melalui  kampanye  itu"  dan  harus  "menunjukkan  semangat  kasih  ekumenis 
kepada  semua  kelompok".[10]  Setelah  berkali-kali  diskusi,  Graham  menolak 
undangan  kaum  fundamentalis  itu  seperti  yang  juga  ia  lakukan  terhadap 
undangan  lain  yang  disampaikan  pada  tahun  1954.  Akhirnya  ia  menerima 
undangan  dari  Dewan  Protestan  New  York,  sebuah  afiliasi  Dewan  Gereja 
Nasional (National Council of Churches).

Pada tahun 1957 pertemuan itu (yang dinamakan General Crusade Committee, 
selanjutnya  kita  sebut  saja  Crusade)  dilaksanakan  di  New  York  City.  Hadir 
tokoh-tokoh liberal yang terkemuka, termasuk Henry P. Van Dusen, yang ketika 
itu  menjadi  Ketua  Union  Theological  Seminary di  New  York,  salah  satu 
kelompok  sayap  kiri  dan  liberal  ranking  tertinggi  di  Amerika.  Meski  faktanya 
demikian, Graham menyambutnya sebagai seorang pemimpin religius besar dan 
seorang yang dimenangkan oleh Billy Sunday [11]. Yang juga hadir disitu adalah 
modernis Methodis Ralph Sockman, mantan anggota organisasi front-Komunis, 
"Methodist  Federation  for  Social  Action". Tokoh  terkemuka  lainnya  di  dalam 
Crusade itu adalah John Sutherland Bonnell, gembala liberal dari  Fifth Avenue 
Presbyterian Church. Graham menjadi pembicara tamu dari sayap-kiri  Colgate-
Rochester Divinity School, sebuah kubu yang sesat. Pengacara James Bennett, 
penduduk lama New York City yang merupakan seorang pemimpin Kristen yang 
kuat  selama  bertahun-tahun,  memperkirakan  bahwa  General  Crusade 
Committee dihadiri kira-kira 120 modernis dan orang tidak percaya, serta kira-
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kira duapuluh fundamentalis. Komite Eksekutifnya terdiri atas limabelas modernis 
dan lima fundamentalis.

Partisipasi yang sama sekali palsu dari kaum liberal di dalam kampanye besar 
seperti ini merupakan peristiwa pertama dalam penginjilan di Amerika. Mereka 
menonjol di mimbar dan banyak di antara mereka yang memimpin doa di dalam 
sesi-sesi lain pada pertemuan itu. Gereja mereka menerima ratusan kartu suara. 
Marble Collegiate Church,  yang digembalakan oleh  Norman Vincent Peale, 
yang pasti tidak akan disebut fundamentalis atau pelayan alkitabiah, menerima 
kartu suara yang terbanyak dibandingkan dengan semua gereja di New York.[12]

Angin Jahat dari Golden Gate

Crusade berikut di San Francisco meneruskan kecenderungan yang dibangun di 
New York.  Anggota-anggota  General  Crusade Committee adalah orang-orang 
seperti  Lowell  Berry,  seorang  anggota  dewan  pengawas  Pacific  School  of  
Religion,  yang pada waktu itu merupakan orang Yahudi yang sedang praktek 
lapangan, adalah anggota staff pengajar; Fred Parr, anggota dewan dari institusi 
yang  sama;  dan  Mrs.  William  Lister  Rogers,  pencetus  "Festival  Iman"  yang 
terkenal negatif yang diselenggarakan pada tahun 1955 di  Cow Palace dengan 
peserta enam agama - Kristen, Yahudi, Islam, Budha, Hindu dan Confucianisme. 
Pada  saat  perjamuan  pembukaan  Crusade,  Graham  diperkenalkan  oleh 
Sandford Fleming, mantan ketua Northern California Council of Churches, yang 
bertahun-tahun menjadi ketua  Berkeley Baptist Divinity School, sebuah institusi 
yang terkenal karena oposisinya terhadap kebenaran alkitabiah.

Spiral Yang Terus Melingkar Ke Bawah

Pada tahun 1961 Graham mengajukan pemikiran mengenai masalah baptisan 
bayi.  Dalam  sebuah  terbitan  Lutheran,  pendapat  dari  Graham  tersebut 
dimunculkan:  "Saya  masih  mempunyai  beberapa  masalah  pribadi  dalam 
masalah  baptisan  bayi  ini,  tetapi,  semua  anak  saya,  kecuali  yang  terkecil, 
dibaptis  ketika  masih  bayi...  Saya  percaya  bahwa  sesuatu  terjadi  pada  saat 
seorang  bayi  dibaptis.  Kita  tidak  bisa  sepenuhnya  memahami  misteri  Allah, 
namun saya  percaya  sebuah  mujizat  dapat  terjadi  pada  anak-anak  tersebut, 
sehingga mereka dilahirbarukan, yakni, menjadi Kristen melalui baptisan bayi".[

13]

Dalam konvensi tahunan Full Gospel Businessmen's Fellowship yang kesepuluh 
di Seattle pada tahun 1962, Graham menjadi pembicara utama. Ia memperluas 
hubungannya dengan orang Pentakosta dan kharismatik selama bertahun-tahun. 
Pada tahun yang sama ia menyelenggarakan sebuah pertemuan ekumenis di 
Chicago. Para gembala dan gereja kuat yang memegang teguh Alkitab di daerah 
itu  menentang  pertemuan  tersebut,  namun  Graham  berjalan  terus  dengan 
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kecepatan penuh.  Di  antara pemimpin yang ikut  dalam pertemuan itu  adalah 
Charles Crowe, gembala First Methodist Church of Wilmette yang liberal; August 
Hintz,  seorang  Baptis  liberal  dan  gembala  North  Baptist  Church;  dan  H.  S. 
Chandler,  wakil  ketua  eksekutif  Church  Federation  of  Greater  Chicago.  Alan 
Redpath,  yang  kemudian  menjadi  gembala  Moody  Church,  memberikan 
sambutan dalam acara makan pagi para gembala dan mendukung pertemuan 
itu.

Penilik  Methodist  liberal  sayap-kiri,  Gerald  Kennedy,  menjadi  ketua  crusade 
Graham di  Los  Angeles  pada  tahun 1963.  Inilah  Kennedy  yang  menuliskan, 
"Saya  percaya kesaksian  Perjanjian  Baru,  dilihat  secara  keseluruhan,  adalah 
bertentangan  doktrin  keilahian  Yesus,  meskipun  saya  merasa  banyak  sekali 
saksi yang mendukung keilahian Yesus".[14] Orang demikian kelihatannya tidak 
memenuhi syarat untuk terlibat di dalam suatu pengabaran Injil.

Pada  tahun  yang  sama,  dalam  pemberitaannya  di  Uruguay,  Graham 
menampilkan gembala  First  Methodist  Church dari  Montevideo sebagai  wakil 
ketua dari kampanye itu. Tokoh ini secara terbuka mendukung teori evolusi dan 
dilaporkan pernah mengatakan bahwa allah Budha adalah sama dengan Allah 
kita, walaupun cara pendekatan kita kepadaNya berbeda.[15]

Sambil berjalan di jalan ekumenisnya, Graham bergerak semakin dekat kepada 
National  Council  of  Churches maupun  gereja  Katolik  Roma.  Ia  menjadi 
pembicara  utama  dalam  pertemuan  National  Council di  Miami,  Florida,  4-9 
Desember 1966. Dalam perkataannya ia menyatakan, "Saya merasa terhormat 
dan bangga bisa mengambil bagian dalam pertemuan ini bersama anda... untuk 
mencari pemecahan atas beberapa masalah yang dihadapi di dalam penginjilan 
masa kini".[16] Sungguh suatu misteri yang tak terpahami mengenai wawasan 
strategi  penginjilan  besar  apakah yang bisa diberikan oleh  orang-orang yang 
bahkan belum lahir baru itu. Hanya dalam beberapa tahun kemudian, Graham 
mendapat  penghargaan gelar  Doctor  of  Humane Letters dari  Belmont  Abbey 
College di  Belmont,  Carolina  Utara,  sebuah  sekolah  Katolik  Roma.  Sang 
evangelis menemukan sahabat dari kubu Protestan liberal maupun Katolikisme 
Roma yang sesat.

Kongres  Penginjilan  Amerika  Serikat  yang  dilaksanakan  di  Minneapolis, 
Minnesota, daerah kantor pusat Graham, pada tanggal 8-13 September 1969. 
Hadir sembilan puluh dua wakil denominasi. Dua wakil Katolik Roma muncul di 
dalam  program.  Ralph  Abernathy,  ketua  Southern  Christian  Leadership 
Conference, dan  Leighton  Ford,  evangelis  terkenal,  dua-duanya  membahas 
tentang perlunya orang-orang Kristen bersikap "revolusioner". Musik konferensi 
tersebut  menampilkan penyanyi  folksong dan group-group "rock  Kristen".  Pat 
Boone  dan  The  Spurrlows juga  ikut  bernyanyi.  Abernathy  menantang 
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pendengarnya  untuk  menjadi  penginjil,  menghapuskan  perang,  rasisme,  dan 
kemiskinan. Ia menyerukan kepada para pendengarnya agar mendesak presiden 
untuk  "mengakhiri  perang  Vietnam  yang  tidak  berperikemanusiaan;  memberi 
pengakuan  kepada  China  Komunis  di  PBB;  ...  menuntut  pembagian 
kemakmuran yang lebih adil  di  dalam masyarakat,  dimana 90% kemakmuran 
dikuasai oleh hanya 10% warganegara".[17] Alangkah hebatnya pemberitaan Injil 
ini! Tetapi Abernathy belum selesai. Ia menyatakan, "Kita semua adalah anak-
anak dari Allah yang maha tinggi - kita semua bersaudara ...Bawalah Injil Yesus 
Kristus ke lorong-lorong dan jalan-jalan kecil. Beritahukan kepada semua anak-
anak Tuhan, 'Engkau ada artinya; engkau semua ada nilainya; engkau adalah 
anak-anak  Allah'".[18]  Jika  semua  orang  adalah  anak  Allah,  untuk  apa  lagi 
melaksanakan Kongres tentang Penginjilan?

New  York  Times menghargai  semangat  baru  keterbukaan  di  antara  kaum 
fundamentalis  yang  kini  muncul  dari  isolasi  selama  bertahun-tahun.  "Para 
pemimpin konservatif mengatakan bahwa kemunculan dari isolasi masa lalu ini 
dipacu oleh keberhasilan Dr. Graham... Ini adalah sebuah ekumenisme injili baru' 
".[19]

Kewajiban orang Kristen untuk terlibat dalam aksi sosial sangat ditekankan di 
dalam pertemuan di Minneapolis. Harold Ockenga berpidato dalam Kongres itu 
dan mengamati, "Saya kira kita sebagai kaum injili, dalam suatu jangka waktu, 
bereaksi terhadap injil sosial Walter Rauschenbusch, dst., telah bereaksi agak 
berlebihan  terhadap  wewenang  ini,  sehingga  membuat  kalangan  kita  hanya 
mengutamakan  diri  sendiri.  Dan  pergumulan  itu  telah  berlangsung  beberapa 
dekade. Namun beberapa waktu yang lalu, muncul suatu ikrar yang disebut Injili 
Baru".[20]  Ia  meneruskan  pernyataannya  bahwa  Injili  Baru  memulihkan 
keseimbangan  pengajaran  gereja,  memadukan  catatan  keselamatan  pribadi 
dengan tanggungjawab aksi sosial. Seperti juga dengan kebanyakan orang yang 
mengajukan  anggapan  demikian,  ia  tidak  menyodorkan  otoritas  alkitabiah 
sebagai pendukungnya. Bagian Perjanjian Baru manakah yang berisi  perintah 
kepada jemaat-jemaat Kristus yang terorganisir untuk terlibat di dalam reformasi 
sosial?  Kita  tidak  menemukan  perintah  tersebut.  Itu  adalah  hasil  pemikiran 
manusia, bukan deklarasi Allah yang maha kuasa.

Penyakit Itu Menyebar Ke Luar Negeri
Perhatian  itu  telah  muncul  di  dalam Kongres  Penginjilan  Dunia  Internasional 
yang  dilaksanakan  di  Lausanne,  tahun  1974.  Peserta  Katolik  Roma  sangat 
menonjol, termasuk Benjamin Tonna, Koordinator Penginjilan Vatikan. Perjanjian 
Lausanne  yang  dihasilkan  dari  pertemuan  tersebut  sangat  lemah  secara 
doktrinal; alasannya antara lain adalah karena Kongres itu berpendapat bahwa 
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masalah-masalah  seperti  baptismal  regeneration ("lahir  baru  karena 
baptisan") dan berbahasa lidah terlalu kontroversial untuk dibahas.

Pertemuan  di  Manila,  Philipina  tahun  1977,  sebagian  disponsori  oleh  Dewan 
Gereja  Nasional  Philipina.  Graham  juga  berpendapat  bahwa  "kita  telah 
menerima dukungan yang luar biasa dari Gereja Katolik".[21] Pada tahun yang 
sama itu, Graham menyelenggarakan sebuah pertemuan di Budapest, Hungaria, 
sebuah  negara  Komunis,  dimana  Graham  memuji  kebebasan  agama  yang 
ditemukannya.  Tak  satupun  perkataan  mengenai  orang-orang  percaya  yang 
menderita di bawah tangan besi komunisme. Para pemimpin kampanye tersebut 
adalah kaum ekumenikalis kompromistis yang bekerjasama secara terselubung 
dengan  rezim Komunis.  Paling  sedikit  salah  satunya  adalah  anggota  Komite 
Eksekutif dari World Council of Churches.

Graham telah membantu memberikan kredibilitas bagi perkembangan gerakan 
kharismatik seluruh dunia. Dalam sebuah wawancara ia diminta untuk menilai 
gerakan  kharismatik.  Ia  menyatakan  bahwa  "mereka  benar-benar  telah 
memberikan dampak besar bagi semua denominasi. Dengan cara baru mereka 
juga  menyatukan  banyak  orang  Kristen  yang  berasal  dari  berbagai  latar 
belakang dan keyakinan...  Pada umumnya,  gerakan tersebut  menjadi  sebuah 
kekuatan positif dalam kehidupan banyak orang".[22]

Tahun 1984 dipandang sebagai tahun kerja keras tim Graham di Inggris Raya 
yang  disebut  "Mission  England."  Kampanye  ini  dianggotai  oleh  campuran 
berbagai  tokoh  agama  yang  lazim.  Uskup  Hugh  Montefiore,  uskup  dari 
Birmingham, mendukung pemberitaan Graham, menulis dan berbicara dengan 
semangat  tentang  kepemimpinan  tersebut.  Tokoh  ini  tak  lain  dan  tak  bukan 
adalah  uskup  yang  pada  tahun  sebelumnya  menyatakan  pandangan  bahwa 
manusia  dapat  diselamatkan  di  luar  Kekristenan.  Ia  juga menyatakan bahwa 
orang  Yahudi  dapat  diselamatkan  tanpa  Kristus  dan  tidak  akan  masuk  ke 
neraka.[23]  Sejumlah besar pendukung ada hubungan dengan Gereja Inggris, 
yang  terutama  sangat  percaya  dengan  baptismal  regeneration  of  infant 
(baptisan  bayi  yang  menyelamatkan).  Pemimpin-pemimpin  agama  liberal 
seperti  Uskup  Agung  Robert  Runcie  dan  Uskup  John  Baker  memuji  sang 
evangelis (Graham) dan pekerjaannya. Ya, ada banyak yang "maju ke depan", 
namun untuk apa mereka datang? Maurice Rowlandson, yang telah berkali-kali 
bekerjasama dengan  Graham di  Inggris,  menyampaikan  wawasannya,  "Anda 
akan kaget melihat keringanan hati mereka yang maju ke depan. Mereka tidak 
mempunyai latar belakang; mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Injil. 
Sebenarnya, beberapa di antara mereka hanya ingin menyentuh lapangan sepak 
bola".[24]
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Pada  tahun  1985  Billy  kembali  lagi  ke  daerah  asal  pelayanan  penginjilan 
awalnya - Los Angeles. Pemberitaannya di sana didukung oleh lebih dari dua 
ribu gereja.  Robert Schuller dari Katedral Kristal  yang terkenal, adalah salah 
satu  di  antaranya.  Charles  Swindoll dari  First  Evangelical  Free  Church di 
Fullerton merupakan pendukung lainnya.

Metode penginjilan  dengan cara  kompromi  yang didukung oleh  Billy  Graham 
telah  menyebar  luas  di  seluruh  dunia  melalui  berbagai  konferensi  yang 
disponsori  seluruhnya atau sebagian oleh organisasi Graham. Misalnya, pada 
bulan  Juli  1986,  delapan  ribu  evangelis  dan  pengerja  Kristen  bertemu  di 
Amsterdam  dalam  pertemuan  yang  diumumkan  sebagai  International  
Conference  for  Itinerant  Evangelists (Konferensi  Internasional  Bagi  Penginjil 
Keliling).  Banyak  peserta  yang  datang  dengan  pembiayaan  dari  organisasi 
Graham.  Kebanyakan  denominasi  terwakili,  termasuk  Katolik  Roma  dan 
anggota-anggota  gereja  Orthodoks.  "Dalam sebuah  konferensi  pers,  Graham 
mengatakan  bahwa  meskipun  ada  ketidaksepakatan  mengenai  metode  atau 
aspek  pemberitaan,  namun  penginjilan  adalah  satu-satunya  kata  yang  dapat 
mempersatukan. Menyetujui perlunya menyebarkan Injil, katanya, berarti sebuah 
'ekumenisitas' dimana anda tidak bisa bernaung di bawah suatu payung. Ia juga 
mengingat kehadirannya sendiri di dalam kebanyakan sidang  World Council of  
Churches, dan memperkirakan bahwa 'mayoritas' pesertanya adalah berasal dari 
denominasi-denominasi WCC".[25]

Disini  telah  terjadi  kesesatan  besar. Promosi  penginjilan  bukan  berarti 
memberi  hak kepada seseorang untuk menyeleweng dari  perintah Kitab Suci 
yang  sudah  jelas.  "Janganlah  turut  mengambil  bagian  dalam  perbuatan-
perbuatan  kegelapan  yang  tidak  berbuahkan  apa-apa,  tetapi  sebaliknya 
telanjangilah  perbuatan-perbuatan  itu"  (Ef.  5:  11).  Kita  diperintahkan  untuk 
"menjauhi" mereka yang menyebarkan doktrin yang sesat (II Tim. 3: 5). Banyak 
pemimpin  dan  peserta  pertemuan  Billy  Graham  melakukan  "perbuatan-
perbuatan kegelapan". Mereka adalah "rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, 
yang  menyamar  sebagai  rasul-rasul  Kristus"  (II  Kor.  11:  13).  Mereka  harus 
ditegur dan dijauhi, bukannya dipuji dan dirangkul.

Menyerempet Masalah di Rusia

Sebelum keruntuhan komunisme di Uni Soviet, Billy Graham berbicara beberapa 
kali di negeri itu. Tindakan dan perkataannya menunjukkan kekurang-pahaman 
yang mengkhawatirkan tentang keadaan yang sebenarnya di  negeri  tersebut. 
Sebagai  misal,  dalam  kunjungan  tahun  1982,  Graham  merangkul  hangat 
Metropolitan Filaret of Minsk, kepala departemen internasional gereja Orthodoks 
Rusia  yang  dikendalikan  oleh  negara.  Ingatlah  bahwa  orang-orang  tersebut 
berkuasa atas izin otoritas Komunis dan diharuskan bekerjasama penuh dengan 
para pemimpin atheis mereka. Ketika ia berkhotbah di Gereja Baptis Moskow, 
seorang wanita muda membentangkan sebuah spanduk yang bertulisan,  "Ada 
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lebih  dari  150  orang  dipenjarakan  karena  menginjil".  Graham 
mengabaikannya.  Waktu  ditanya  mengenai  hal  itu,  ia  mengatakan  bahwa 
bahkan di  Amerika Serikatpun ada orang yang ditahan karena menyebabkan 
kekacauan.  Lebih  lanjut  ia  menyatakan,  "Disini  terdapat  banyak  perbedaan 
agama  dan  cara  menjalankannya  dengan  Amerika  Serikat.  Tetapi  itu  bukan 
berarti  tidak  ada  kebebasan  agama  di  Uni  Soviet".[26]  Pada  saat  ia 
mengucapkan  kata-kata  tersebut,  ratusan  orang  Kristen  yang  berani  sedang 
berada di  kamp-kamp konsentrasi  di  Soviet karena kesetiaan mereka kepada 
Yesus  Kristus  dan  Injil.  Penulis  mempunyai  persekutuan  dengan  banyak  di 
antara mereka sejak kejatuhan komunisme. Sungguh suatu pukulan keras bagi 
mereka  ketika  mendengar  laporan  bahwa  evangelis  terkemuka  dunia  itu 
menyatakan  bahwa  di  Rusia  ada  kebebasan  agama! Kita  harus 
mengacungkan  jempol  kepada  majalah  Time yang  bukan  merupakan  kubu 
fundamentalisme, karena catatannya yang penuh wawasan:

Meski  demikian,  sepanjang minggu,  Graham kelihatannya lupa dengan 
peranan  agama  yang  berbahaya  di  dalam  sebuah  negeri  yang 
mengesahkan  atheisme-ilmiah  dan  melarang  penginjilan  umum.  Ia 
merupakan sebuah negeri  dimana hanya gereja Orthodoks Rusia yang 
diakui  secara  resmi  dan  diizinkan  dalam  keadaan  damai  yang  relatif, 
sementara kelompok Protestan hanya diberi toleransi jika tunduk kepada 
larangan pemerintah dan akan diganggu jika tidak mematuhi  larangan. 
Orang  Baptis  yang  mendengar  Injil  dari  Graham  boleh  mengadakan 
kebaktian, tetapi mereka tidak bisa memberitakan Firman Allah kepada 
umum atau mendidik anak-anak mereka sesuai perintah agama.[27]

Gereja  Baptis  yang  digambarkan  sambil  lalu  disini  adalah  dari  "gereja  yang 
terdaftar", yaitu gereja yang setuju untuk tunduk kepada tuntutan para penguasa 
Komunis mereka. Mereka dibatasi,  tetapi saudara-saudara mereka yang lebih 
berani, yakni "gereja-gereja yang tidak terdaftar" lebih dibatasi lagi. Mereka tidak 
boleh  memiliki  gedung  gereja,  harus  bertemu  di  tempat-tempat  rahasia,  dan 
pemimpin-pemimpin  terbaik  mereka  dilucuti  dan  dikirim  ke  kamp-kamp 
konsentrasi.

Sebagai pemimpin Kristen yang dianggap sudah matang, Graham seharusnya 
lebih menunjukkan kepekaan dan keberanian daripada yang terlihat. Sekali lagi, 
demi apa yang disebutnya keterbukaan, ia telah berkompromi. M. Stanton Evans 
sangat  tepat  ketika  menyatakan,  "Perjalanan  Graham  adalah  sebuah 
propaganda ceroboh yang mempesonakan bagi kemenangan Soviet".[28]

Beberapa tahun kemudian, sang evangelis diundang untuk mengambil  bagian 
untuk  memperingati  seribu  tahun  "Kekristenan"  di  Uni  Soviet  (orang 
menganggap  bahwa  gereja  Orthodoks  yang  liturgis  dan  formalistik  adalah 
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sebuah  bagian  dari  Kekristenan).  Gereja  Rusia  menelusuri  asal-usul  mereka 
pada tahun 988 ketika pangeran Vladmir membaptiskan orang-orang Kievan Rus 
(kemudian  disebut  Rusia)  di  Sungai  Dnieper  dekat  Kiev.  Partisipasi  Graham 
tersebut termasuk berkhotbah di katedral-katedral Orthodoks. Tentu saja ia tidak 
bicara  tentang  masalah  yang  bertentangan  dengan  pengajaran  sesat  gereja 
kuno tersebut. Sebaliknya ia mengatakan, "Saya sungguh merasa terhormat bisa 
bergabung  dengan  anda  di  dalam  kesempatan  yang  bersejarah  dan  penuh 
sukacita ini dalam mengenang peringatan 1.000 tahun baptisan di Rusia, yaitu 
peristiwa  baptisan  oleh  Pangeran  Kievan  Vladmir".  Ia  juga  mengatakan, 
"Peristiwa  1.000  tahun  baptisan  Rusia  ini  mengingatkan  kita  semua  sebagai 
orang-orang percaya di dalam Kristus, bahwa hal-hal yang mempersatukan kita 
jauh lebih penting daripada hal-hal yang cenderung mengisolasi kita".[29]

Adalah  skenario  yang  mustahil:  seorang  rohaniwan  Amerika 
menyampaikan  khotbah  penginjilan  di  Uni  Soviet  di  tengah-tengah 
perangkap  Katedral  Orthodoks  Rusia  yang  tenang,  dengan  didampingi 
seorang imam besar berjanggut yang mengenakan jubah emas dan topi 
tinggi yang berdiri bangga disampingnya; dan pejabat-pejabat pemerintah 
Soviet, serta pemimpin-pemimpin Protestan liberal dari  World Council of  
Churches yang bertaburan di antara ribuan orang yang cukup beruntung 
menjadi 'sendok-sepatu' di dalamnya. Kebetulan sekali selama perayaan 
seribu tahun Gereja Orthodoks Rusia pada bulan yang lalu... Peringatan 
yang menampilkan evangelis Billy Graham di Katedral Santo Vladmir di 
Kiev, mempersingkat beberapa perubahan dramatis yang jelas terjadi... di 
dalam gereja.[30]

Tak satu katapun yang mencela praktek kesesatan terhadap gereja tuan 
rumah! Tidak ada teguran terhadap penyelewengan Firman Allah yang jelas 
terjadi  seperti  yang  dilakukan  Yeremia.  Tidak  ada  keberanian  untuk 
membongkar  "ahli-ahli  Taurat  dan  orang-orang  Farisi,  dan  orang-orang 
munafik",  seperti  yang diucapkan langsung oleh Tuhan (Mat.  23: 13-14). 
Yang ada hanya pernyataan "positif", perkataan-perkataan yang tidak berbahaya 
yang menyejukkan dan tidak menghakimi.

Ketika ditanya kebebasan agama apakah yang dimiliki oleh warga negara Soviet, 
Graham menjawab, "Beberapa kelompok bersikap sangat  fanatik  dan mereka 
melakukan hal-hal yang dianggap benar, padahal sebenarnya mereka melawan 
hukum  Soviet  dan  mereka  mendapat  masalah.  Tetapi  anda  bisa  datang  ke 
gereja. Mereka sedang membangun tujuh gereja Baptis yang baru di Moskow".[

31]  Apa  yang  tidak  disampaikan  oleh  Graham  adalah  bahwa  gereja-gereja 
tersebut  hanya  boleh  dibangun  oleh  orang-orang  Baptis  kompromi  yang 
menyerah kepada tekanan Komunis dan bekerjasama dengan pemerintah yang 
fasik.  Orang  Baptis  yang  menolak  berkompromi  dengan  keyakinan  mereka 
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dengan kejam, dipenjarakan dan dibunuh. Dahulu ketika para rasul diancam oleh 
para pemegang kuasa politis dan agama, dan diberitahu bahwa mereka tidak 
boleh  memberitakan Injil,  mereka menjawab,  "Kita  harus lebih  taat  kepada 
Allah dari pada kepada manusia" (kis. 5: 29). Ada hukum yang lebih tinggi 
daripada hukum Soviet (atau hukum pemerintah yang lain). Itulah hukum dari 
Allah,  dan kepada hukum itulah kita harus taat,  meskipun karena hal  ini  kita 
harus konflik dengan pemerintah yang berwewenang.

Mencemari Perairan
Sikap kompromi Billy Graham mempunyai dampak yang merusak dan luas. Sidik 
jarinya sangat jelas di dalam gerakan Injili Baru. Prinsip-prinsip yang ia tanamkan 
melalui kebanyakan pelayanannya kini diterima luas oleh kaum injili.

Jalan Yang Lebar

Semangat  keterbukaan  dan  keluasan  yang  kini  bisa  dilihat  dalam  berbagai 
penginjilan,  pada  mulanya  dikembangkan  oleh  Graham.  Dialah  yang  mulai 
menggapai kaum liberal  beberapa tahun yang lalu,  ketika banyak orang yang 
percaya  Alkitab  menentangnya.  Dalam  menjelaskan  posisinya  yang  melebar, 
kelihatannya ia mengesankan lepas dari  standar alkitabiah yang diikuti orang. 
"Posisi saya sebagai seorang 'pemberita Injil' sama sekali berbeda dibandingkan 
jika saya adalah seorang ketua sebuah sekolah Alkitab atau gembala sebuah 
gereja atau seorang dosen theologi.  Sambil  memegang posisi  theologis yang 
teguh,  namun di  dalam pemberitaan Injil  harus ada kelonggaran (fleksibilitas) 
persekutuan".[32]  Tetapi  benarkah  Allah  memperbolehkan  persekutuan  yang 
lebih  luas  cakupannya  bagi  seorang  evangelis  daripada  kepada  orang-orang 
percaya?  Dimanakah  kita  temukan  prinsip  itu  di  dalam Alkitab?  Bolehkah  ia 
bersekutu dengan khalayak National Council of Churches, sementara gembala-
gembala  setia  yang  berusaha  mempertahankan  kemurnian  jemaat  mereka, 
menolak melakukan hal itu? Apakah Allah menggunakan standar ganda?

Kita telah melihat bahwa evangelis ini enggan untuk mengutuk sistem agama 
yang  sesat  dan  para  pengajarnya.  Ia  tidak  pernah  membongkar  kesesatan 
kelompok-kelompok seperti  Dewan Gereja Dunia dan Nasional (National and 
World Council of Churches). Namun Alkitab mendesak pelayan-pelayan yang 
setia kepada Allah untuk memerangi secara terbuka para pengajar sesat, dan 
"tegorlah  mereka  dengan  tegas"  (Titus  1:  13).  Paulus  dengan  berani 
mengidentifikasi nama  Himeneus dan Aleksander, yang telah mengandaskan 
iman (I Tim. 1: 20). Bahkan "rasul yang dikasihi", Yohanes, menunjuk pembual 
yang sombong,  Diotrefes, dan mengecam perbuatannya (III Yoh. 9). Sekedar 
bersikap "positif"  tidak mendatangkan suatu kebaikan yang khusus.  Ada juga 
aspek-aspek  negatif  di  dalam  kebenaran,  dan  hal  tersebut  juga  harus 
disampaikan.
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Melalui  usaha Billy  Graham, banyak orang merasa bahwa liberalisme religius 
bukan lagi musuh besar seperti yang dahulu pernah dipikirkan oleh bapak-bapak 
pendahulu  kita.  Kaum  fundamentalis  mula-mula  berperang  melawan 
modernisme (liberalisme) tanpa ampun. Kini kita diberitahu bahwa kaum liberal 
tersebut  tidak  benar-benar  jahat.  Darimanakah  gagasan  ini  muncul  di  antara 
orang-orang  yang  mengaku  mengikuti  Alkitab?  Ia  muncul  dari  kubu-kubu 
pemberitaan Billy Graham, dimana kaum liberal dan fundamentalis dengan cepat 
berbaur.  "Gereja  tidak  bisa  dibagi  menjadi  dua kubu lagi:  modernisme...  dan 
fundamentalisme...  Karena dampak evangelistik  raksasa yang dipelopori  oleh 
Billy  Graham telah mematahkan perpecahan ini,  dan telah melahirkan reaksi-
reaksi  baru".[33]  Gembala-gembala yang lebih  muda dan pemimpin-pemimpin 
Kristen  mengangkat  Graham  sebagai  teladan,  dan  tidak  takut  lagi  untuk 
memperluas persekutuan mereka. David Fisher, gembala Crystal Free Church di 
pinggiran kota Minneapolis mengatakan, "Kita hidup di luar mimpi Billy Graham, 
demikian juga orang lain yang seperti kita. Mereka menurunkan hambatan dan 
menjangkau keluar".[34] Artikel yang sama itu juga menyatakan, "Dalam banyak 
hal  angin perubahan itu merupakan jasa dari  kerja keras ekumenis evangelis 
Billy  Graham,  yang  memutuskan  lebih  dari  30  tahun  yang  silam untuk  tidak 
melakukan suatu pemberitaan di suatu kota, jika tidak didukung oleh rohaniwan 
lokal".[35]

Tak pelak lagi, Graham telah berjasa besar membangun gereja yang ekumenis 
dan membuatnya menjadi istimewa.

Salah satu contoh yang sering digunakan mengenai "ekumenisme lokal" 
yang  efektif  adalah  pelayanan  pemberitaan  gaya  Billy  Graham.  Sejak 
tahun 1950-an, pemberitaan yang sering dilakukan oleh evangelis Baptis 
tersebut  telah  mengikutsertakan  rohaniwan  lokal  yang  berasal  dari 
berbagai denominasi - beberapa di antaranya kurang berpengalaman atau 
kurang tertarik di  dalam ekumenisme tradisional  -  yang dalam minggu-
minggu kerja tersebut segera mulai mempromosikan acara itu. Walaupun 
Graham tidak bermaksud demikian, menurut pengamatan Richard Mouw, 
pembantu rektor  Fuller Theological Seminary di Pasadena, California, 
barangkali  ia adalah "tokoh ekumenis yang paling penting yang pernah 
ada".[36]

William Ward Ayer, pengkhotbah radio yang terkenal dan gembala yang lama 
melayani  di  Gereja  Baptis  Kalvari  New  York  yang  besar,  dahulu  pernah 
mengamati  bahwa  penginjilan  ekumenis  Graham  adalah  mendukung 
gerakan ekumene.
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Sungguh menyedihkan melihat pikiran kita yang cemerlang itu tertipu oleh 
musuh. Liberalisme telah mengubah namanya, namun sifatnya tidak, dan 
beberapa theolog kita yang antusias dan bersemangat merasa mereka 
dapat  menjembatani  jurang  pemisah  antara  Kekristenan  yang 
menyelamatkan  dan  agama  yang  tidak  menyelamatkan  dengan 
kerjasama yang bersahabat dan ramah. Tetapi jurang tersebut tak dapat 
dijembatani - ia adalah "jurang pemisah besar yang sudah pasti". Struktur 
tipis  yang  sedang  dibangun  oleh  kelompok  ini  ternyata  akan  menjadi 
sebuah jebakan bagi jutaan orang yang berusaha menyeberang; sebab di 
sisi yang satu adalah Jemaat, sang Mempelai Kristus, dan di sisi  yang 
lain, "Gereja Besar Yang Akan Datang" dari editorial anda, yang... dalam 
kenyataannya adalah gereja  sundal,  dan keduanya tidak mungkin bisa 
disatukan.[37]

Acungan jempol bagi William Ward Ayer! Apakah kini masih ada hamba Tuhan 
yang lebih berani dari dirinya?

Kesampingkan perbedaan doktrinal yang "tidak pada intinya" - inilah pesan yang 
disampaikan Graham kepada pemimpin-pemimpin muda gereja yang terkesan. 
Berdasarkan alasan ini ia berusaha berjalan ditengah-tengah garis doktrin yang 
sulit  dan yang diperdebatkan.  Bahkan sahabatnya,  Carl  Henry,  mengamati,  " 
Buku-bukunya  cenderung  menyembunyikan  perpecahan  doktrin  di  dalam 
kalangan injili".[38]  Sebenarnya,  Billy  Graham ingin semua orang menjadi 
sahabatnya. Ia tidak mau melukai perasaan kaum liberal, kharismatik, atau 
Katolik.  Jika ada persoalan,  ia ingin berada di sisi  semua pihak. Namun 
nabi  Allah  tidak  mempunyai  pendirian  seperti  demikian. Ketika  Allah 
memberikan  amanat  kepada  Yeremia,  Ia  memberitahu  Yeremia,  bahwa  ia 
diangkat  untuk  "mencabut  dan  merobohkan,  untuk  membinasakan  dan 
meruntuhkan,  untuk  membangun dan  menanam"  (Yer.  1:  10). Disini  ada 
empat unsur negatif dan dua unsur positif. Kesalahan harus dihancurkan dan 
tanah yang tertutup semak duri harus dibersihkan sebelum pertumbuhan dapat 
dicapai  di  atas  bangunan  kebenaran.  Penghancuran  atas  kesalahan  harus 
mendahului  pembangunan  kebenaran.  Orang  tidak  bisa  mengatakan,  seperti 
yang  dilakukan  Graham,  ketika  ditanyai  penilaiannya  tentang  gerakan 
kharismatik, "Saya kira gerakan kharismatik telah dipakai di berbagai tempat oleh 
Allah,  misalnya  di  Swedia".[39]  Bagaimana  orang  bisa  mengatakan  bahwa 
sebuah gerakan yang salah secara theologis itu dipakai dengan luar biasa oleh 
Allah?  Apakah  Allah  memakai  theologi  yang  salah  untuk  mencapai 
kehendakNya?

Bergandengan Tangan Dengan Paus
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Hubungan dekat Graham dengan Gereja Katolik Roma menimbulkan teka-
teki banyak kalangan. Gereja Roma mengajarkan baptisan menyelamatkan, 
perlunya  perbuatan  baik  untuk  masuk  surga,  repetisi  (pengulangan) 
pengorbanan  Kristus  di  atas  mezbah  gereja,  kemustahilan  untuk 
mengetahui  kepastian seseorang masuk surga,  perlunya mengagungkan 
perawan Maria, dan pengajaran sesat lainnya yang tak terhitung.  Namun 
sebaliknya, Graham, ketika melayani di Polandia, ia berkhotbah di gereja-gereja 
Katolik  Roma  dan  disambut  hangat  oleh  para  pemimpinnya.  Salah  satu 
pemimpin Katolik Roma menyambut Graham sebagai tipe tokoh injili yang bisa 
menghasilkan "dialog yang penuh buah" dengan gereja Katolik.[40] Wakil ketua 
eksekutif  Belmont  Abbey  College,  sebuah  sekolah  Katolik  Roma  yang 
memberikan gelar doktor kehormatan kepada Billy Graham, memberi pendapat 
mengenai  pelayanan sang evangelis  itu:  "Mengetahui  pengaruh Billy  Graham 
yang luar biasa atas kaum Protestan, dan kini direalisasi di dalam pengakuan 
Katolik  atas  ketaatan  dan  ketulusannya  yang  mengacu  kepada  pengajaran 
Kristus yang juga ia ajarkan, saya ingin mengatakan bahwa ia akan membawa 
bersama  Katolik  dan  Protestan  ke  dalam  sebuah  semangat  ekumenis  yang 
sehat... Billy Graham mengajarkan theologi moral dan injili yang sangat diterima 
oleh Katolik".[41]

Orang  akan  mengira  bahwa  seorang  evangelis, yaitu  orang  yang 
mengkhususkan  diri  di  dalam  "evangel",  Injil,  akan  memanggil  manusia 
keluar dari  pemujaan yang sia-sia dan sistem pengajaran yang sesat ke 
dalam terang kebenaran Perjanjian Baru. Tugas seorang evangelis adalah 
menunjukkan jalan keselamatan yang terang kepada orang yang mencari-
cari  dan  tersesat.  Jalan  keselamatan  ini  tidak  bisa  diperoleh  di  dalam 
gereja Katolik Roma.  Namun tetap saja sang evangelis ini membiarkan umat 
gereja Katolik memenuhi gereja itu.

Seorang Katolik yang kebingungan [pada tahun 1960-an] menulis kepada 
Dr.  Graham  mengutarakan  keprihatinannya  mengenai  fakta  bahwa 
"banyak keyakinan lama telah diguncang," dan ia bertanya kepada sang 
evangelis:  "Kemanakah  semua  itu  akan  berakhir?"  Dr.  Graham 
menanggapi  melalui  kolom  "Jawaban  Billy  Graham"  di  dalam  terbitan 
Chattanooga  Free Press,  dan  menjawab,  "Gereja  anda akan  melewati 
gejolak yang dimunculkan oleh kekuatan awam maupun rohaniwan itu ...

"Praktek  penyembahan bisa saja  berubah,  tetapi  ketulusan ibadah kita 
tidak perlu berubah...

"Dalam segala hal janganlah keluar dari gereja! Tetaplah disitu, tetaplah 
dekat dengan Tuhan, dan gunakan pengalaman tersebut sebagai sebuah 

[
[

72



kesempatan untuk membantu gereja anda memenuhi kehendak Allah dan 
apa yang dunia butuhkan".[42]

Dengan  dasar  Alkitab  mana  seorang  pemberita  Injil  bisa  menasehati  orang 
Kristen yang percaya di  dalam Kristus untuk tetap bertahan di  dalam sebuah 
gereja  sesat  yang  menyangkal  kebenaran-kebenaran  pokok  yang  sedang  ia 
ajarkan? Betapa tragisnya! Alangkah menyakitkannya mengetahui seorang yang 
seharusnya tahu lebih banyak, ternyata memberikan nasehat seperti demikian! 
"Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu 
jahat,  yang  mengubah  kegelapan  menjadi  terang  dan  terang  menjadi 
kegelapan,  yang  mengubah  pahit  menjadi  manis,  dan  manis  menjadi 
pahit" (Yes. 5: 20). Jika seorang berusaha menuntun orang lain menuju terang, 
tetapi ia sendiri tidak bisa membedakan terang dengan kegelapan, maka betapa 
kacaunya kepemimpinannya!

Dengarkan  salah  satu  kesaksian  dari  orang  yang  mendengar  nasehat  sang 
evangelis  yang  menyebabkan  kerusakan  rohaninya.  Ia  diselamatkan  oleh 
pemberitaan Graham di New York City. Ia mengatakan kepada pemberi nasehat 
yang  berbicara  kepadanya,  bahwa ia  adalah  seorang  anggota  gereja  Katolik 
Roma. Pada saat itu ia baru berumur empat belas tahun, ia mendengarkan Dr. 
Graham dengan sungguh-sungguh ketika memberikan instruksi kepada mereka 
yang maju ke depan pada akhir kebaktian itu. Mereka disuruh kembali ke gereja 
dimana mereka berasal. "Karena Billy Graham menyuruh saya ke Gereja Katolik, 
saya mendapat kesan bahwa gereja ini adalah gereja yang benar... Apa yang 
saya dapatkan dari Lembaga Billy  Graham itu? Kira-kira satu setengah tahun 
saya berada di dalam kegelapan dan pengabaian terhadap Alkitab, karena Billy 
Graham menyuruh saya ke Gereja Katolik".[43]

Membuka Diri Untuk Kaum Liberal

Kebijakan untuk menganjurkan para petobat pergi ke gereja-gereja liberal dibela 
oleh W. R. White yang saat  itu menjadi  Ketua  Baylor University di  Texas.  Ia 
menyatakan hal  itu  merupakan tindakan yang sehat,  karena "petobat-petobat 
baru dengan pengalaman kasih karunia yang sejati ditanamkan di dalam gereja-
gereja liberal tersebut sebagai saksi Perjanjian Baru... Lagipula Kristus, Paulus 
dan semua evangelis besar juga mengikuti pola yang sama ini".[44] Membaca 
pernyataan  sesat  yang  berasal  dari  seorang  pemimpin  Kristen  ini  sungguh 
menyesakkan. Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah Baptis, yang mengaku 
meyakini  keistimewaan  Baptis  tentang  keanggotaan  jemaat  yang  lahir  baru, 
suatu ketika bisa membela tindakan yang menyuruh petobat untuk ke gereja-
gereja yang tidak menjalankan keanggotaan jemaat yang lahir baru? Kita bukan 
bergabung ke dalam sebuah jemaat agar bisa menginjili para anggotanya. Kita 
menggabungkan  diri  ke  dalam  sebuah  jemaat  agar  bisa  menyembah  Allah 
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bersama-sama dengan orang-orang percaya sejati lainnya, untuk diajar dengan 
doktrin  Alkitab  yang  benar,  dan  kemudian  pergi  menginjil  orang-orang  yang 
tersesat.

Waktu  telah  menelan  korban.  Pada  masa-masa  awal  kompromi  Graham, 
terdapat  banyak sekali  kaum fundamentalis  yang menentang  dirinya,  bahkan 
juga  dari  sahabat-sahabat  terdekatnya.  Namun  kini  oposisi  umum dan  vokal 
terhadapnya telah menurun dan terdengar sayup-sayup. Bahkan mereka yang 
menyatakan diri  tidak setuju terhadapnya juga cenderung bungkam mengenai 
masalah itu,  karena takut  mengusik  jemaat  mereka atau takut  dicap sebagai 
"kelompok fundamentalis tukang berkelahi".  "Mereka mengobati luka umatKu 
dengan  memandangnya  ringan,  katanya:  Damai  sejahtera!  Damai 
sejahtera!,  tetapi  tidak  ada  damai  sejahtera'  (Yer.  6:  14).  Tetapi  damai 
sejahtera tidak bisa dibeli dengan harga kompromi kebenaran. Harganya 
terlalu mahal.

Wajar saja jika muncul pertanyaan: "Jika Graham sendiri bukan seorang liberal, 
mengapa kaum liberal  mendukung pemberitaannya?" Salah satu alasan yang 
jelas  adalah  fakta  bahwa  Graham  tidak  mengecam  liberalisme  seperti  yang 
dilakukan oleh para evangelis terdahulu. Ia tetap menolak untuk membongkar 
kesesatan itu, dan sebaliknya malah memuji mereka dan menghargai mereka 
sebagai  pemandu  rohani.  Barangkali  salah  satu  jawaban  paling  singkat  atas 
pertanyaan kita tersebut bisa kita peroleh dari seorang liberal Inggris terkemuka, 
Leslie  Weatherhead,  yang  pada  masa  itu  menjadi  gembala  City  Temple di 
London, Inggris.

Secara pribadi saya tidak setuju dengan beberapa theologi Billy Graham... 
namun jelas saya menerima nilai kesaksian Graham dan saya mencatat 
dua hal tentang dia. Ia tidak memaksakan pandangan theologinya kepada 
orang lain, dan kedua, meskipun Hamba-hamba dari semua denominasi 
mengkritisi  dirinya,  sepengetahuan  saya,  ia  tidak  pernah  serta-merta 
mengangkat  suara  atau  pen-nya  untuk  mengatakan  bahwa  dalam 
penciumannya, theologi kita berbau busuk... Saya menyimpulkan bahwa 
setiap Hamba yang mengajar jemaat-jemaat kecil seharusnya bersukacita 
bahwa  Billy  Graham  sedang  membantu  kita  mengisi  jemaat  demi 
kepentingan kita. Kita dapat mengajarkan theologi kepada orang, jika kita 
memiliki orang yang bisa mengajar.[45]

Pada intinya ia ingin mengatakan, "Billy Graham bisa membuat orang datang 
ke gereja  saya dengan theologi  injilinya,  dan kemudian saya bisa terus 
mengajar mereka dengan theologi liberal saya". Sebuah perdagangan yang 
hebat,  bukan?  Theologi  liberal  telah  kehilangan  kekuatannya,  sehingga  tidak 
bisa mengisi jemaat; jadi ia harus disuguhi theologi injili  yang memang sudah 
melanda jemaat.
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Semangat kompromi yang diprakarsai dan disebarkan oleh Billy Graham inilah 
yang kini merembes ke dalam gereja-gereja injili  dimana-mana. Gunakan cara 
apa  saja  agar  mendapatkan  banyak  orang  untuk  memenuhi  gereja.  Ini 
merupakan  sebuah  pragmatisme  religius  yang  membabi  buta.  Ia  merupakan 
theologi yang tidak menyusahkan.

Prinsip Alkitabiah Versus Penginjilan Ekumenis
Ada beberapa  prinsip Alkitab  yang bisa  digunakan sebagai  pedoman untuk 
menilai filosofi operasional penginjilan ekumenis.

1. Kita tidak boleh bersekutu dengan kaum liberal agar bisa memenangkan 
mereka kepada Kristus.

"Bersekutu"  dengan  kaum  liberal  artinya  bekerjasama  dengan  mereka 
dalam konteks religius dengan tujuan untuk mencapai hasil-hasil rohani. 
"Berikan rangkulan kasih anda kepada orang liberal,  barangkali  mereka akan 
berubah". Ini adalah pendekatan yang dipegang banyak orang. Namun itu bukan 
pendekatan dari Allah. Hal yang terutama dan yang terpenting bagi Allah adalah 
tentang  kemurnian  jemaat  (gereja).  KekudusanNya  dan  kekudusan  umatNya 
harus  dipertahankan  dengan  harga  apapun.  Allah  lebih  mengutamakan 
kekudusan  daripada  segala  hasil.  Allah  tidak  tertarik  dengan  keberhasilan 
penginjilan  yang akan merusak karakter  kekudusan jemaat.  "Kuduslah  kamu, 
sebab Aku kudus" (I Ptr. 1: 16). Kekudusan adalah berkaitan dengan separasi 
dari  segala sesuatu  yang jahat.  Liberalisme religius  adalah  jahat;  karena itu, 
kekudusan  adalah  termasuk  memisahkan  diri  dari  mereka.  Setelah 
menggambarkan kemerosotan rohani dan kerusakan moral pada akhir zaman, 
terutama  dalam  menyinggung  popularitas  agama  munafik,  Paulus 
menginstruksikan orang-orang percaya untuk "menjauhi" mereka (II Tim. 3: 5). 
Filosofi  Graham menolak  bahwa kita  harus  "menjauhi"  (menolak  persekutuan 
mereka),  sebaliknya  menawarkan  rencana  yang  "lebih  baik"  -  bergabung  di 
dalam kerja keras religius mereka.

Filosofi Graham mengenai masalah ini telah terbentuk lama sebelumnya, ketika 
ia menulis sebuah artikel yang menentukan berjudul "Fellowship and Separation" 
("Persukutuan dan Pemisahan").  Ia mengatakan, "Tidak ada kesimpulan yang 
lain  bahwa  penekanan  utama  Perjanjian  Baru  adalah  tentang  persekutuan, 
bukan  mengenai  separasi.  Seruan  itu  bukan  mengenai  keluar,  namun  agar 
bersatu".[46]

Marilah kita menganalisis pernyataan singkat atas pendekatan Graham terhadap 
masalah  kritikal  ini.  Memang  benar  bahwa  Perjanjian  Baru  banyak  sekali 
menyinggung tentang persekutuan. Tetapi persekutuan yang dimaksud adalah 
persekutuan  antara  orang-orang  percaya  lahir  baru,  bukan  persekutuan 
antara  orang-orang  percaya  dan  orang-orang  tidak  percaya. Banyak 
pemimpin agama yang bersekutu dengan Graham dapat dikategorikan sebagai 
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orang-orang tidak percaya. Mereka menyangkal banyak doktrin utama Alkitab. 
Walaupun mereka menyatakan diri sebagai orang Kristen, mereka sebenarnya 
bukan  orang  Kristen  dalam  pengertian  alkitabiah.  Tetapi  Graham  tetap 
meneruskan  dongeng  bahwa  mereka  itu  orang  Kristen  yang  hanya  berbeda 
pandangan mengenai  beberapa masalah.  Dan Perjanjian  Baru  memang juga 
mengajarkan persekutuan maupun separasi. Total ayat mengenai persekutuan 
bisa saja lebih banyak jumlahnya (saya tidak menghitungnya), karena surat-surat 
Perjanjian  Baru ditulis  untuk  dipakai  di  dalam kumpulan jemaat-jemaat  Allah, 
dimana  penekanan  tersebut  dibutuhkan.  Namun,  pengajaran  yang  jelas 
mengenai masalah separasi (pemisahan diri) dari yang jahat juga tidak kurang 
banyaknya.  Allah  senantiasa  memiliki  keseimbangan  yang  tepat  di  dalam 
FirmanNya.

2. Kita tidak boleh menghormati nabi-nabi palsu sebagai pemimpin Kristen 
yang sejati.

Ilustrasi-ilustrasi mengenai penghargaan Graham kepada para pemimpin gereja 
sesat telah diberikan. Graham merupakan tamu terhormat pada saat pelantikan 
James  Albert  Pike sebagai  Bishop  Coadjutor (Penilik  Pembantu  Pengambil 
Keputusan) California untuk Gereja Episkopal Protestan Amerika Serikat. Pike 
adalah orang tidak percaya yang paling terkemuka, seorang musuh terbuka bagi 
kebenaran alkitabiah yang tak ternilai. Ketika Billy pertama kali mulai mendorong 
agenda ekumenikalnya dalam pemberitaan di  New York pada tahun 1957,  ia 
menulis  sepucuk surat  yang menolak kebenaran kritik  yang ditujukan kepada 
pemberitaan tersebut yang mengatakan, "Komite pendukung adalah orang-orang 
saleh  yang  berusaha  menjangkau  populasi  New  York  yang  besar  dengan 
kesaksian Kristus yang telah bangkit".[47]  Siapakah "orang-orang saleh" yang 
melayani  tersebut? Salah satunya adalah James Sutherland Bonnell,  seorang 
liberal terkemuka. Pengacara  James Bennett, yang dengan berani menentang 
pemberitaan  Graham  di  New  York  dan  kehilangan  banyak  sahabat  karena 
pendiriannya itu, menulis:

Masalah semakin kacau, ketika seorang sahabat saya, yang menelpon 
kantor  pusat  Billy  Graham  Crusade di  New  York,  diberitahu  bahwa 
mereka tidak menganggap Dr. John Sutherland Bonnell sebagai seorang 
modernis. Sahabat saya terkejut karena secara pribadi ia tahu bahwa Dr. 
Bonnell  pada  tahun  1951  menolak  untuk  menandatangani  pengakuan 
iman  fundamental  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  organisasi  Billy 
Graham yang ada pada saat itu, dan pada tgl. 23 Maret 1954, ia menulis 
sebuah artikel yang diterbitkan dalam majalah Look, yang dengan sangat 
jelas mengimplikasikan bahwa ia tidak percaya kepada beberapa doktrin 
Injil yang mendasar (fundamental), termasuk Kebangkitan Tubuh Yesus.[

48]
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Bagaimana mungkin orang mengabarkan "kesaksian Kristus yang bangkit" 
jika  mereka  sama  sekali  tidak  percaya  dengan  "Kristus  yang  telah 
bangkit"?

Bagaimana  Paulus  menghadapi  nabi-nabi  palsu  yang  menyangkal  iman?  Ia 
memperingatkan  orang  yang  "menentang  kebenaran"  dan  menyebutnya 
"akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji" (II Tim. 3: 8). Paulus 
tidak pernah mempertimbangkan untuk menempatkan orang-orang demikian ke 
dalam posisi kepemimpinan dalam pemberitaan Injil. Mereka sendiri perlu diinjili 
dan tidak seharusnya bertugas menginjili  orang lain.  Mereka adalah jiwa-jiwa 
tersesat yang sangat membutuhkan seorang Juruselamat. Nabi Yeremia dalam 
Perjanjian Lama pun tidak memuji  nabi-nabi palsu pada masa itu:  "Celakalah 
para  gembala  yang  membiarkan  kambing  domba  gembalaanKu  hilang  dan 
terserak!"  -  demikianlah  firman  Tuhan...  Aku  akan  membalaskan  kepadamu 
perbuatan-perbuatanmu  yang  jahat..."  (Yer.  23:  1-2).  Billy  Graham  tidak 
menyampaikan  pernyataan  seperti  itu.  Karena  itulah  ia  sangat  populer  di 
kalangan nabi-nabi palsu masa kini.

3. Kita  tidak  boleh  tidak  taat  kepada  Alkitab  karena  alasan  ingin  
memenangkan jiwa bagi Kristus.

Banyak penginjilan modern yang kelihatannya didasarkan pada premis bahwa 
Allah  membutuhkan  semua  bantuan  yang  bisa  Ia  dapatkan  untuk  membuat 
manusia  diselamatkan;  jadi  jika  kita  harus  melakukan  sedikit  "kecurangan" 
terhadap prinsip-prinsip alkitabiah, maka jelas kita dibenarkan untuk melakukan 
hal  itu.  Tujuan  (menyelamatkan  jiwa)  membenarkan cara  (kerjasama dengan 
orang-orang tidak percaya). Dimanakah prinsip ini diajarkan di dalam Alkitab?

Saya ingat  beberapa tahun yang  lalu  seorang gembala  terhormat,  William 
Ashbrook, dan saya diminta untuk menyampaikan pidato dalam pertemuan para 
gembala  mengenai  masalah  pemberitaan ekumenis Billy  Graham. Sahabat 
saya  berdiri  untuk  menyampaikan  sambutannya.  Ucapannya  adalah  sebagai 
berikut: "Tugas utama seorang Kristen bukanlah untuk memenangkan jiwa". 
Terdengarlah  desah  dan  gerutu.  Ia  menunggu  beberapa  saat  sebelum 
mengucapkan  kalimat  keduanya.  "Tugas  utama  seorang  Kristen  adalah 
melakukan kehendak Allah". Memang benar demikian. Tentu saja kita tidak 
mengatakan,  bahwa  orang-orang  Kristen  tidak  memenangkan  jiwa.  Mereka 
harus  melakukannya,  namun  harus  di  dalam  konteks  prinsip-prinsip 
alkitabiah. Ketika  Petrus  dan  sahabat-sahabatnya  telah  bekerja  keras 
sepanjang malam dan tidak  berhasil  menangkap seekor  ikanpun,  sang  Tuan 
Nelayan mengambil alih. Petrus, yang sama sekali bukan seorang nelayan yang 
lemah, mengetahui bahwa ada seorang yang lebih besar di dalam perahu, dan 
berkata,  "Guru...  karena  Engkau  menyuruhnya,  aku  akan  menebarkan  jala 
juga"  (Luk.  5:  5).  Dengan  perkataan  lain,  "Sesuai  kehendakMu,  aku  akan 
menjala." Banyak  ikan  yang  tertangkap,  dan  Kristus  memberitahu  mereka 
bahwa  pada  masa  yang  akan  datang  mereka  akan  "menjala  manusia,"  dan 
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bukan ikan.  Untuk  menjala  manusia dibutuhkan ketaatan yang besar  kepada 
Firman Kristus seperti  juga halnya tugas menjala  ikan.  Kita  harus melakukan 
penjalaan  ikan  rohani  kita  di  dalam  ketaatan  kepada  prinsip-prinsip  yang 
diungkapkan Kristus. Hal inilah yang tidak dipahami oleh penginjilan ekumenis.

Saul mendapat pelajaran berharga:  Sesuatu yang terbaik tidak bisa diganti 
dengan sesuatu yang baik - yaitu ketaatan penuh kepada Allah. Raja Israel 
yang pertama itu diperintahkan secara khusus untuk menyerang bangsa Amalek, 
musuh fasik Allah dan umatNya, dan untuk menumpas mereka dan segala yang 
ada padanya (I Sam. 15: 2-3). Karena mengabaikan perintah itu dan mengambil 
keputusannya sendiri, Saul menyisihkan sebagian kambing domba dan lembu-
lembu Amalek. Ketika nabi Samuel datang kembali, ia menanyakan apakah Saul 
telah  memenuhi  perintah  Tuhan.  Ia  mendapatkan  bahwa  Saul  tidak 
melaksanakannya.  Namun  Saul  telah  siap  dengan  pembelaan  atas 
pembangkangannya.  Ia  melanggar  perintah  Allah  mengenai  hewan  ternak 
Amalek  untuk  mematuhi  perintah  Allah  mengenai  keharusan  korban  hewan. 
Hewan ternak yang ia sisihkan adalah untuk dipakai sebagai korban bagi Allah. 
Mengenai  hal  itu  Samuel  mengucapkan  pernyataan  yang  monumental: 
"Apakah  Tuhan  itu  berkenan  kepada  korban  bakaran  dan  korban 
sembelihan  sama  seperti  kepada  mendengarkan  suara  Tuhan? 
Sesungguhnya,  mendengarkan  lebih  baik  daripada  korban  sembelihan, 
memperhatikan  lebih  baik  daripada  lemak  domba-domba  jantan.  Sebab 
pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah 
sama seperti menyembah berhala dan terafim..." (I Sam. 15: 22-23).

Billy  Graham  dan  para  pengikutnya  membenarkan  ketidaktaatan  terhadap 
larangan  Allah  untuk  bekerjasama  dengan  kesesatan  dengan  dalih  untuk 
memenangkan jiwa bagi Kristus dan hal ini menutupi segala pertimbangan yang 
lain. Namun alasan ini  jelas bertentangan dengan prinsip yang diberikan oleh 
Samuel.  Korban  adalah  baik,  tepat  dan  alkitabiah  jika  dilaksanakan  sesuai 
dengan kehendak Allah. Tetapi jika dilaksanakan di luar kehendak Allah, maka 
korban tidak akan diterima. Demikian juga halnya dengan penginjilan. Penginjilan 
diperintahkan di dalam Alkitab, demikian juga ketaatan kepada Tuhan. Kita tidak 
mungkin menginjil sambil menentang Allah.

4. Kita  tidak  bisa  menentang  Alkitab  dengan  dalih  bahwa  kita  sedang 
menunjukkan kasih Allah.

Banyak orang Kristen memiliki  pandangan yang menyimpang mengenai  kasih 
Allah.  Injili  baru  menyatakan,  "Lencana  kemuridan  Kristen  bukan  orthodoksi, 
tetapi  kasih".  Arus  Injili  Baru  menyerukan  fakta  bahwa  kaum  separatis 
fundamentalis  itu  kasar  dan abrasif,  sementara  mereka penuh dengan kasih. 
Kasih,  menurut  mereka,  mengesampingkan  kesalahan  doktrin  dan 
mengakomodasikan hampir  setiap orang yang menyatakan diri  sebagai orang 
Kristen. Kasih tidak mengkritisi maupun mengecam. Kasih mempersatukan.
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Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa kasih dan ketaatan berjalan seiring. 
Perhatikan firman Tuhan berikut ini:

1.  "Jikalau  kamu  mengasihi  Aku,  kamu  akan  menuruti  segala 
perintahKu" (Yoh. 14: 15).

2.  Barangsiapa  memegang  perintahKu  dan  melakukannya,  dialah  yang 
mengasihi Aku' (Yoh. 14: 21).

3. "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firmanKu ..." (Yoh. 14: 23).

Di dalam FirmanNya Tuhan memerintahkan kepada umatNya untuk "jangan 
turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak 
berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan 
itu."  (Ef.  5:  11). Para  pengkhotbah  liberal  merupakan  sumber  "perbuatan-
perbuatan  kegelapan".  Bersekutu  dengan  mereka  berarti  tidak  taat  kepada 
perintah ini; melakukan hal ini, sebenarnya adalah tidak mengasihi.

Perikop ini, ditambah lagi dengan perkataan Kristus yang baru saja dikutip dari 
Injil Yohanes, dengan jelas menyatakan bahwa jika seseorang mau taat kepada 
Kristus,  maka  ia  harus  menolak  kerjasama  dengan  kesesatan.  Namun  para 
pendukung  penginjilan  ekumenis  tidak  menerima  alasan  ini.  Meskipun 
menghadapi  teguran  alkitabiah,  mereka  tetap  saja  ingin  menyenangkan  para 
pemimpin gereja yang menyangkal Kristus.

5. Kita  tidak  perlu  menyenangkan  semua  pihak  agar  mendapat  simpati  
untuk mendengar Injil.

Salah satu alasan yang dibuat  oleh para pembela Graham adalah  mengenai 
fakta bahwa ratusan orang gereja  liberal  mendengar  Injil  Kristus karena para 
gembala dan gereja-gereja mereka turut bekejasama di dalam pemberitaan. Ini 
merupakan masalah pragmatisme agama yang menyolok. Kita gunakan metode 
apa saja,  tanpa menghiraukan prinsip-prinsip  alkitabiah.  Tentu  saja  ini  bukan 
metodologi  yang digunakan oleh para rasul mula-mula dan para pengikutnya. 
Paulus,  ketika  menghadapi  para  penganut  Yudaisme  yang  mencoba 
membumbui  Injil  Kristus  agar  sesuai  dengan  selera  para  pendengar  Yahudi, 
menyatakan,  "...adakah  kucari  kesukaan  manusia  atau  kesukaan  Allah? 
Adakah  kucoba  berkenan  kepada  manusia?  Sekiranya  aku  masih  mau 
mencoba  berkenan  kepada  manusia,  maka  aku  bukanlah  hamba 
Kristus" ((Gal. 1: 10). "Orang yang berusaha menyenangkan manusia jelas 
tidak  mungkin  melemparkan  anathema (kutukan)  kepada  orang  yang 
memberitakan injil-injil palsu".[49]  Sungguh pengamatan yang tepat! Namun 
sayang, Billy Graham tidak "melemparkan anathema" terhadap para pendukung 
yang  mengajarkan  injil  sesat  yang  banyak  jumlahnya.  Sikapnya  untuk  tidak 
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melakukan hal ini menyebabkan ia mempunyai banyak sahabat, namun apakah 
ini memenuhi perintah Tuhan?

6. Kita tidak boleh membiarkan seolah-olah doktrin sesat itu tidak apa-apa.

Gereja Katolik Roma mengajarkan bidat, tetapi Billy Graham membiarkan dan 
membesarkan hati para pemimpinnya. Mereka mengajarkan banyak doktrin yang 
menentang  langsung  Firman  Tuhan;  tetapi  pemimpin-pemimpin  dan  para 
pengikutnya  tetap  ditampilkan  atau  dimasukkan  ke  dalam  pemberitaan  dan 
konferensi Graham. Demikian juga dengan kaum kharismatik yang memaksakan 
bahwa  karunia-karunia  tanda  masih  berlangsung  sampai  hari  ini.  Paulus 
berterus-terang tentang doktrin sesat ketika menulis, "Tetapi Roh dengan tegas 
mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu 
mengikuti  roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan" (I  Tim. 4:  1).  Murid yang 
dikasihi,  Yohanes,  bukan saja hanya memperhatikan manifestasi  kasih,  tetapi 
juga tentang menghapuskan kesalahan. Ia tidak membela muslihat doktrin yang 
naif. "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, 
tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak 
nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia" (I Yoh. 4: 1). 
Berkenaan  dengan  perikop  tersebut,  ia  mengatakan  bahwa  kita  harus  bisa 
membedakan antara "Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan" (I Yoh. 4: 
6). Kepekaan rohani  itu  penting dan harus dilatih.  Ada perbedaan yang 
besar  antara  kebenaran  dan  kesesatan  dan  perbedaan  ini  tidak  bisa 
dibiarkan atau disembunyikan.

7. Kita  harus  menyadari  bahwa  pengajaran  (doktrin)  yang  benar  harus 
diprioritaskan  di  atas  persekutuan,  dan  bahwa persekutuan  yang  benar  
adalah didasarkan kepada pengajaran (doktrin) yang benar.

Doktrin  telah  mengalami  masa  yang  jahat.  Sedikit  sekali  yang  mau 
mempertahankan apa yang mereka sebut  dengan "pagar" doktrin.  Sebaliknya 
mereka bermaksud menekankan persatuan di  dalam Kristus dan berkat  yang 
mereka lihat akan tercurah dari sana.

Namun pandangan doktrin  Allah  lebih  kuat  daripada pendapat  dari  beberapa 
kalangan  injili.  Ketika  jemaat  lokal  pertama  didirikan  di  Yerusalem, 
karakteristiknya sudah terkenal.  Ada empat di antaranya, tetapi yang pertama 
disebut adalah bertekun (berpegang teguh) dalam "pengajaran rasul-rasul" (Kis. 
2: 42). Persekutuan, memecahkan roti dan berdoa mengikuti setelah penyebutan 
doktrin.  Patut diperhatikan bahwa doktrin menempati urutan pertama. Bagi 
banyak injili masa kini, hal ini tidak merupakan keutamaan yang tertinggi. Tidak 
lama kemudian di dalam sejarah kerasulan, Paulus menekankan "hal-hal yang 
telah menjadi ajaran yang sehat (doktrin yang benar)", agar diajarkan kepada 
jemaat (Titus 2: 1). Paulus kerapkali merujuk kepada "ajaran yang sehat", yaitu 
doktrin yang sehat dan tidak terkontaminasi oleh kesesatan. Ia sangat ingin 
agar doktrin demikian dihidupkan terus-menerus di dalam jemaat-jemaat.
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Penginjilan  ekumenis  tidak  selaras  dengan  program  dan  prinsip  Allah.  Ia 
merupakan  sebuah  usaha  untuk  menyatukan  sesuatu  yang  tidak  bisa 
dipersatukan.  "Berjalankah  dua  orang  bersama-sama,  jika  mereka  belum 
berjanji?" (Amos 3: 3). "... Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran 
dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" (II. 
Kor. 6: 14). Allah telah memisahkan terang dari kegelapan dan tak seorangpun, 
meskipun dengan alasan penginjilan, yang boleh meruntuhkan tembok-tembok 
yang dibangun oleh Allah.
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BAB 4 
Menuai Puting Beliung

Kaum Injili Muda Yang Duniawi
Mahasiswa cenderung lebih radikal daripada pengajarnya. Ini terlihat jelas dalam 
perkembangan Injili Baru. Sementara gerakan itu berkembang, banyak anggota 
yang  lebih  muda  mengadopsi  posisi  theologis,  etika  dan  moral  yang  telah 
bergeser jauh dari kaum Injili Baru yang lebih awal dan bahkan membuat mereka 
sendiri menjadi prihatin. Jika satu orang berkompromi, maka akan menurunkan 
yang  lain,  dan  dalam  waktu  yang  tidak  lama  beberapa  di  antaranya  sudah 
berjalan jauh di jalan yang salah.

Pada  tahun  1970-an  sebuah  kelompok  Injili  Baru  yang  lebih  radikal  mulai 
muncul. Perkembangannya dicatat dalam dua buku oleh Richard Quebedeaux, 
The Young Evangelicals dan The Worldly Evangelicals.  Benih yang ditabur 
oleh  para  pemimpin  Injili  Baru  mula-mula  memang telah  menghasilkan  buah 
yang pahit. Begitu jauhnya beberapa di antara "wajah baru" tersebut melangkah, 
sehingga para pembimbing mereka sendiri menjadi kuatir. Filosofi Injili Baru yang 
orisinil telah menjadi bumerang yang menyerang balik kepada pelemparnya.

Orang-orang yang menyenangkan dan pandai bicara banyak di dalam kelompok 
ini. Joe Roos berada di garis depan dalam hubungan dengan People's Christian 
Coalition,  sebuah  kelompok  yang  menyebarkan  pandangan  politik  liberal. 
Leighton  Ford,  ipar  Billy  Graham,  terkenal  sebagai  seorang  evangelis.  Tom 
Skinner, seorang mantan pemimpin gang Harlem, ada di antara mereka. Penulis-
penulis  seperti  Bruce  Larson  bisa  menjadi  wakil  tipe  injili  seperti  ini.  Larson 
menghasilkan  sebuah  pandangan  "pencerahan"  seks  bagi  orang  Kristen  di 
dalam  bukunya,  Ask  Me  to  Dance.  Wanita-wanita  seperti  Nancy  Hardesty 
menjadi sangat aktif.

Karakteristik dari "Sayap Kiri" 

Kaum Injili Baru muda yang duniawi sangat pantas dikategorikan sebagai "sayap 
kiri' dari gerakan ini. Sedangkan "sayap kanan" adalah terdiri dari kaum Injili Baru 
yang  lebih  tua  seperti  Kenneth  Kantzer,  Carl  Henry,  dan Harold  Lindsell. 
Beberapa di antara mereka menyatakan kecemasan atas pemikiran radikal yang 
berasal  dari  sayap kiri  itu,  terutama tentang masalah  inspirasi  Alkitab.  Siapa 
yang menabur angin, akan menuai puting beliung (Hos. 8: 7).

Perasaan Anti Fundamentalisme Yang Semakin Meningkat

Pada pertengahan tujuhpuluhan Richard Quebedeaux mencatat,  "Kebanyakan 
orang  di  luar  komunitas  injili  itu  sendiri  ...  sama  sekali  tidak  menyadari 
perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam injili  dalam beberapa tahun 
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terakhir".[1] Penulis yang lain lebih jauh lagi memperingatkan, "Apa yang harus 
disadari  injili  adalah bahwa ada sebuah  latitudinarianisme (paham yang tidak 
menganggap  penting  dogma)  yang  merangkak  di  dalam  kalangan  mereka 
sendiri,  terutama di  kalangan yang disebut injili  muda,  yang dapat  dimengerti 
berusaha  melepaskan  kekakuan  theologis  dan  kultural  serta  kepicikan  latar 
belakang mereka".[2]

Orang bisa menambahkan bahwa mereka telah berhenti "merangkak" dan kini 
sedang berlari. Ada gereja Injili Baru yang membual tentang "fundamentalis yang 
kembali"  ("repatriating fundamentalists").  Segala tuduhan liar muncul melawan 
fundamentalis  yang,  menurut  nabi-nabi  kegelapan tersebut,  telah  membebani 
umat  Allah  dengan  ketentuan  dan  peraturan  konyol  dan  mustahil,  sehingga 
menghambat pertumbuhan mereka di  dalam Tuhan.  Banyak orang baik  yang 
tertarik  dengan  gereja-gereja  demikian,  karena  mereka  tersinggung  dengan 
gereja-gereja fundamentalis dimana mereka dibesarkan.

Melemahkan Firman Allah

Pada  umumnya  Injili  Baru  orisinil  memegang  sikap  historis  penginspirasi 
Alkitab  yang  penuh  dan  verbal  (verbal  and  plenary  inspiration). Namun 
retakan mulai  muncul  di  fondasi,  bahkan sejak masa awal  Fuller  Theological  
Seminary, dan retakan ini mulai melebar. Dewey Beegle di dalam bukunya, The 
Inspiration  of  Scripture,  tanpa  malu-malu  mengatakan,  "Kita  perlu 
memperingatkan diri kita bahwa formulasi inspirasi verbal dan penuh, hanyalah 
sekedar sebuah doktrin - sebuah doktrin yang tidak alkitabiah mengenai masalah 
tersebut".[3]  Kemudian,  seorang  dosen Fuller  Seminary,  Paul  King Jewett, 
menghasilkan  sebuah  buku  berjudul  Man  as  Male  and  Female,  dimana  ia 
menyimpulkan  bahwa  Paulus  merupakan  korban  dari  budayanya  dan  salah 
dalam beberapa pernyataan yang dibuatnya mengenai  subordinasi  wanita.  Ia 
menyatakan  bahwa  Alkitab  masih  tetap  otoritatif  bagi  orang-orang  percaya, 
walaupun mengandung kesalahan seperti itu.

Harold Lindsell, yang merupakan salah satu wakil  tanpa cela dari  Injili  Baru 
mula-mula,  menghasilkan sebuah karya  bersejarah  yang luar  biasa  di  dalam 
bukunya,  The Battle for the Bible (1976). Dengan gamblang ia menunjukkan 
bahwa banyak orang yang disebut "injili" telah membuang doktrin ketiadasalahan 
Alkitab (inerrancy) dan secara terbuka menyatakan bahwa Alkitab mengandung 
kesalahan. Bab bukunya mengenai "Kasus Aneh  Fuller Theological Seminary" 
menguraikan  pertentangan  internal  staf  pengajar  sekolah  tinggi  tersebut 
mengenai  masalah  inspirasi  Alkitab.  (Lindsell  merupakan  salah  satu  anggota 
pengajar orisinil di Fuller).
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Fuller  Seminary menanggapi  Lindsell  dalam sebuah  terbitan  khusus  berjudul 
The Authority of Scripture at Fuller. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa 
Fuller Seminary tidak  menganut  doktrin  ketiadasalahan  (infalibilitas)  Alkitab, 
meskipun  hal  ini  secara  historis  telah  dipahami  orang-orang  Kristen  yang  
meyakini  Alkitab.  Fuller  mendefinisikan  kembali  istilah  tersebut  -  Alkitab 
sempurna  dalam  masalah  iman  dan  praktek,  namun  mengandung  berbagai 
kesalahan  (ada  yang  lebih  suka  dengan  istilah  "inkonsistensi")  mengenai 
masalah-masalah  "yang  kurang  penting".  Salah  seorang  penulisnya,  William 
LaSor, menyatakan Alkitab sebagai "sangat dapat dipercaya dan akurat", tetapi 
ini masih jauh dari pernyataan bahwa Alkitab adalah "sempurna." Penulis yang 
sama ini berkomentar, "Dalam pikiran saya ada sebuah perbedaan yang jelas 
antara mengatakan bahwa Alkitab sepenuhnya tidak ada kesalahan mengenai 
segala hal yang diajarkan di dalamnya dengan mengatakan bahwa Alkitab tanpa 
kesalahan dalam segala hal (seperti geologi, astronomi, genealogi, angka dsb.), 
jika hal-hal ini tidak berpengaruh terhadap konteks pengajarannya",[4]

Dengan kata lain, konsep yang dipertahankan oleh Fuller Seminary dan banyak 
orang  injili  muda  dan  duniawi  adalah  bahwa  Alkitab  sempurna  jika  ia 
"mengajarkan" suatu doktrin atau kebenaran, tetapi ia menjadi tidak sempurna 
lagi jika berbicara mengenai hal-hal lain seperti geologi atau sejarah. Pernyataan 
ini  mencerminkan  keadaan  yang  sangat  serius  di  dalam  jemaat  modern. 
Mempertanyakan keabsolutan infalibilitas Firman Allah yang kudus merupakan 
sebuah kejahatan berat dan patut dikecam secara terbuka. Sudah terlalu lama 
beberapa  kalangan  injili  berusaha  menutupi  hal-hal  tersebut  dengan  alasan 
"kasih  Kristen"  atau  untuk  "memelihara  persatuan".  Kita  tidak  membutuhkan 
kasih maupun persatuan dengan mengorbankan kebenaran.

Salah seorang "pengawal tua" Injili Baru, Carl Henry, mengeluarkan peringatan 
ini beberapa tahun yang lalu: "Namun tumbuhlah barisan depan sarjana-sarjana 
muda dari sekolah-sekolah tinggi injili yang memegang gelar doktorat dari pusat-
pusat  sekolah  theologi  injili,  yang  kini  mempertanyakan  atau  memungkiri 
inerrancy dan doktrin  tersebut  tidak dipertahankan lagi  secara konsisten oleh 
para  staf  pengajar  injili...  Beberapa  masih  tetap  memakai  istilah  itu  dan 
meneguhkan dukungannya, namun meski demikian, makna istilah tersebut telah 
diperlonggar".[5] Penulis yang lain juga mempunyai pengamatan serupa, tetapi 
lebih terperinci bahwa,

herannya  sekelompok  injili  yang  sama-sama  berdedikasi  bersatu 
menekankan bahwa penerimaan doktrin-doktrin Kristen yang historis tidak 
mewajibkan kita harus percaya Alkitab tidak ada salah. Kelompok terakhir 
ini  mempertahankan  bahwa jika  "inerrancy" merujuk  kepada  apa  yang 
dikatakan Roh Kudus melalui para penulis Alkitab, maka firman digunakan 
dengan tepat, tetapi mendefinisikan inerrancy diluar pengertian ini adalah 
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memberi kesan "sangat bertentangan dengan pikiran para penulis Alkitab 
dan manfaat dari Kitab Suci itu sendiri", kata sebuah pernyataan.

Apa  yang  kini  membuatnya  menjadi  sebuah  permainan  baru  adalah 
munculnya sebuah kelompok injili  yang baru. Orang-orang ini menerima 
doktrin-doktrin  utama  Kekristenan  dalam  pengertian  penuh  dan  literal, 
namun menerima bahwa higher critics cukup beralasan: ada kesalahan di 
dalam Kitab  Suci,  dan  beberapa  ajarannya  harus  disesuaikan  dengan 
kondisi kultural dan historis.[6]

Dengan  terang-terangan  injili-injili  muda  dan  duniawi  tersebut  mengadopsi 
pandangan  inspirasi  Alkitab  yang  tidak  tegas.  Melalui  proses  waktu,  hal  ini 
lambat-laun mempengaruhi gereja dan lembaga-lembaga Kristen. Seorang "injili 
muda"  yang  terkenal  mengatakan  demikian:  "Posisi  ini  -  yakni  menegaskan 
bahwa  Alkitab  tidak  ada  salah  dan  sempurna  dalam  pengajaran  mengenai 
masalah iman dan perilaku, namun penegasan tersebut tidak berlaku terhadap 
sejarah dan alam semesta - secara bertahap semakin meningkat di antara para 
theolog injili yang sangat dihormati".[7]

Sejak pernyataan-pernyataan itu ditulis, kini telah berlalu kurang lebih duapuluh 
tahun. Sejak saat itu keadaan terus memburuk.

Tunduk Kepada Berhala Ilmu Pengetahuan (Sains)

Para injili  muda yang duniawi  menjadi  sangat  terpikat  dengan pemikiran ilmu 
pengetahuan  modern.  Banyak  di  antara  mereka  merasa  bahwa  oleh  karena 
kaum fundamentalis begitu menolak pengajaran yang mengatasnamakan ilmu 
pengetahuan,  mereka mendapat  julukan "obscurantist"  ("orang tidak  mengerti 
apa-apa"). Memang benar bahwa kaum fundamentalis menentang banyak teori 
ilmuwan modern,  namun penolakan ini  tidak  akan membuat  mereka menjadi 
obscurantist. Filosofi ilmu pengetahuan modern banyak sekali yang mati-matian 
menentang wahyu Firman Allah. Jika ada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang 
valid, kita akan menerimanya. Mereka ada karena mereka merupakan bagian 
dari  ciptaan yang dirancang Allah. Kita bersyukur dengan perkembangan dan 
penemuan  yang  begitu  maju  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  sehingga 
kehidupan kita lebih nyaman. Namun konsep dasar yang menaungi mayoritas 
ilmuwan masa kini sama sekali bertentangan dengan Firman Allah. Menariknya, 
salah seorang pendiri Injili Baru, Carl Henry, menyadari hal ini dan dengan cara 
yang sangat bagus membahas permasalahan tersebut.[8]Di sisi yang lain, para 
injili  muda  tidak  melihat  ada  yang  salah  dengan  upaya  untuk  menyatukan 
kebenaran alkitabiah dengan pemikiran evolusi.[9]
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Memonyetkan Manusia

Sejak  Darwin  mengemukakan teori  evolusi  di  dalam buku  Origin  of  Species, 
orang-orang yang belum diselamatkan telah menggunakannya sebagai jawaban 
hebat  untuk  menjelaskan  asal-mula  alam  semesta  dan  segala  isinya  tanpa 
campur tangan Allah yang berdaulat. Teori evolusi merupakan salah satu target 
utama dari kaum fundamentalis mula-mula sementara mereka berperang dengan 
kaum  modernis.  Dalam  buku  orisinil  The  Fundamentals, Profesor  George 
Frederick Wright dari  Oberlin College menulis, "Arus besar doktrin evolusi yang 
sedang  kita  perangi  merupakan  sesuatu  yang  secara  praktis  menghapuskan 
Allah dari seluruh proses penciptaan, dan menurunkan manusia kepada belas 
kasihan mekanis alam semesta, roda-roda dimana mesinnya dibiarkan bergerak 
tanpa suatu petunjuk langsung dari Allah".[10]

Namun para injili muda ingin menggantikan catatan penciptaan yang alkitabiah 
dengan pandangan kontemporer,  karena malu dengan pandangan penciptaan 
(creationist) yang dipandang rendah oleh para ilmuwan kondang. Para injili muda 
telah berusaha mencari cara yang cerdik untuk menghubungkan temuan-temuan 
para ilmuwan yang tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan Alkitab. Injili-
injili "rumput-hijau" ("green-grass" - sebuah istilah untuk para injili muda) tersebut 
dibela oleh seorang penulis sebagai berikut:

Bagaimana posisi "para injili muda" mengenai masalah ilmu pengetahuan 
dalam hubungan dengan Alkitab?

Para  injili  "rumput-hijau"  ini...  tidak  memegang  pendirian  teguh  seperti 
bapak-bapak  fundamentalis  pendahulu  kita.  Injili-injili  "rumput-hijau" 
berpendapat  bahwa  keseluruhan  dualisme  Kekristenan  dan  ilmu 
pengetahuan, termasuk kontroversi mengenai evolusi, bukanlah kekuatan 
yang sesungguhnya.  Sebaliknya karena mempelajari  ilmu pengetahuan 
ketika masih di bangku kuliah, mereka merasa bahwa ilmu pengetahuan 
harus dipertahankan.

Jadi mengapa harus ditentang?[11]

Mengapa kita harus "menentang" ilmu pengetahuan? Karena tidak semua "ilmu 
pengetahuan" adalah ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Kebanyakan ilmu 
pengetahuan dibangun di atas asumsi yang tidak berdasar dan tanpa bukti, yang 
muncul dari hati manusia yang belum diselamatkan dan memberontak, terutama 
mengenai  masalah  asal  mula  ciptaan.  Mengenai  tindakan  penciptaan  dan 
pemeliharaan  Allah  tersebut,  mereka  "sengaja  tidak  mau tahu"  (II  Ptr.  3:  5). 
Frase ini mengindikasikan kesengajaan penolakan terhadap wahyu kebenaran 
Allah demi teori-teori yang dihasilkan oleh pikiran manusia yang tidak lahir baru.
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Posisi  yang  populer  di  kalangan  para  injili  muda  adalah  mengatakan  bahwa 
beberapa pasal di bagian awal Kitab Kejadian mengajarkan kebenaran theologis, 
tetapi bukan kebenaran ilmiah. Dengan metode demikian, kaum non-literal bisa 
memaksa pasal-pasal tersebut masuk ke dalam teori asal-mula apa saja yang 
mereka  pegang.  Jack  Rogers,  seorang  yang  menolak  inspirasi  verbal, 
menyatakan, "Sarjana-sarjana theologi  telah lama mengetahui  bahwa sebelas 
pasal  yang  pertama dari  Kitab  Kejadian  adalah  keterangan  theologis,  bukan 
ilmiah".[12]Namun sebaliknya seperti  yang ditulis  oleh seorang ilmuwan sejati 
dan percaya kepada Alkitab, "Dalam kesimpulan akhir, semua kebenaran adalah 
satu. Allah tidak menciptakan satu alam semesta yang berealitas lahiriah dan 
satu  alam semesta  yang berealitas rohani.  Allah  yang sama ini  menciptakan 
segala sesuatu, dan FirmanNya diberikan oleh Roh Kudus untuk menuntun kita 
ke dalam kebenaran".[13]

Menghilangkan Kutil Masyarakat

Dalam diskusi mengenai asal-mula Injili Baru, kita mencatat bahwa salah satu 
penekanannya adalah mengenai keterlibatan sosial. Namun dengan berlalunya 
waktu,  muncullah  pandangan  yang  semakin  radikal  dari  sumber-sumber  injili 
yang diakui.  Kaum injili  muda yang duniawi  terutama sangat  terpikat  dengan 
alasan ini.  Seorang dosen di  Calvin College menyatakan bahwa gereja harus 
menjadi  "ragi  bagi  masyarakat"  dan  membenarkan  para  injili  muda  untuk 
"bergabung dengan kaum liberal untuk tujuan sosial".[14]Ada yang melangkah 
terlalu  jauh  dengan  alasan  bahwa  panggilan  aksi  sosial  sebenarnya  adalah 
bagian dari Injil. Mark Hatfield, seorang Senator Amerika Serikat, memohon kita 
untuk "berpaling kepada permasalahan theologis revolusi sosial pada zaman ini. 
Mengurangi permasalahan tersebut berarti telah memenuhi setengah bagian dari 
Injil".[15]

Mempertahankan  di  luar  konsep  Perjanjian  Baru  bahwa  aksi  sosial  adalah 
termasuk  mengamankan  Injil  Kristus merupakan  sebuah  pekerjaan  yang 
mustahil.  Esensi  Injil  dinyatakan di  dalam I Korintus 15: 3-4 dan sama sekali 
tidak mencakup aksi sosial. Sementara orang yang memiliki Roh Kudus di dalam 
dirinya, akan dan harus memperhatikan keadaan orang-orang yang kekurangan, 
tetapi  mengatakan  bahwa  misi  gereja  adalah  untuk  mengurangi  penderitaan 
mereka,  sama  artinya  dengan  mempertahankan  posisi  yang  tidak  didukung 
Perjanjian Baru. Sebagai hasil usaha penginjilan gereja, banyak permasalahan 
sosial dapat dikurangi, tetapi Kristus maupun para rasul tidak pernah mendorong 
suatu usaha untuk menghapuskan penyakit sosial dari Kerajaan Romawi, yang 
sangat  banyak  itu.  Itu  bukan  merupakan program Allah  untuk  masa  ini.  Kita 
harus menempatkan prioritas yang ditempatkan Allah - yaitu di atas kebutuhan 
rohani umat manusia.
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Berpihak Pada Wanita

Di  antara  para  injili  muda  yang  duniawi  muncul  sebuah  gerakan  "feminis 
religius". Beberapa wanita seperti Nancy Hardesty, Sharon Gallagher, dan Lucille 
Sider  Dayton menjadi  jago-jago "kebebasan wanita"  injili  yang vokal.  Mereka 
menumpahkan kemarahan kepada komunitas fundamentalis dan salah seorang 
diantaranya  menyatakan,  "Bahwa  wanita  lebih  rendah  (inferior)  dari  pria  itu 
merupakan  sebuah  doktrin  yang  sudah  mapan  dalam  kebanyakan  gereja 
Fundamentalis dan Injili".[16]Pernyataan ini cacat, dan sengaja diwarnai dengan 
kata  "lebih  rendah".  Orang-orang  Kristen  alkitabiah  tidak  mempertahankan 
bahwa wanita itu "lebih rendah". Ada perbedaan yang sangat jelas antara wanita 
yang "lebih rendah" dan wanita yang "bersikap patuh/tunduk (submissive)". Kata 
yang  pertama  mengimplikasikan  kekurangan  karakter  atau  ketidakmampuan, 
sebaliknya kata yang terakhir menunjukkan respon terhadap Firman Allah dan 
instruksi-instruksi  yang  berkenaan  dengan  wanita  secara  senang  hati  dan 
sukarela.

Dari  kalangan injili-injili  mudalah untuk pertama kalinya muncul "kaum feminis 
injili".  "Guru"  mereka  adalah  Paul  King  Jewett  dari  Fuller  Seminary.  Seperti 
sudah disebutkan di bagian depan, Jewett berpendapat bahwa instruksi Paulus 
mengenai wanita di dalam surat Efesus dan di tempat yang lain jelas merupakan 
refleksi budaya dimana Paulus hidup dan bukan merupakan perintah illahi bagi 
kita  yang  hidup  pada  masa  ini.  Bersama  yang  lain,  ia  mempromosikan  hak 
wanita untuk ditahbiskan di dalam pelayanan Injil.[17]

Ikut Rombongan Kereta Musik Ekumenis

Injili Baru yang orisinil menjalankan ide untuk menyusupkan orang-orang muda 
yang  percaya  Alkitab  dan  cemerlang  yang  akan  "membalikkan  keadaan"  ke 
dalam denominasi-denominasi sesat garis lama. Sementara dalam kalangan injili 
muda yang duniawi ini terpecah beberapa pendapat mengenai masalah tersebut, 
namun banyak yang memilih pendekatan ini. Seperti yang telah kita lihat, Billy 
Graham  telah  membantu  mempopulerkan  pendekatan  "penyusupan"  itu,  dan 
tidak heran jika banyak injili muda yang mengikutinya.

Majalah  Eternity menggambarkan  berbagai  gerakan  pembaharuan  injili  yang 
terjadi di dalam denominasi-denominasi besar, dalam artikel berjudul  "On Not 
Leaving It to the Liberals".[18] Salah seorang narasumber, Tom Howard, yang 
kemudian menjadi dosen bahasa Inggris di Gordon College, menyatakan bahwa 
"gereja  membutuhkan  lebih  dari  sekedar  pribadi-pribadi  yang  tekun  dengan 
Perjanjian  Baru yang mereka pegang";  sehingga ia  memilih  gereja  Episkopal 
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dengan para peniliknya yang merupakan "penerus para rasul yang terpilih" dan 
karena "kehidupan yang sakramental dan liturgis".[19]

Para  injili  muda  sama-sama  mempertahankan  pandangan  inklusif  dari  para 
pengajarnya yang dahulu. "Injili baru kurang tajam separatistiknya dibandingkan 
dengan  para  pendahulunya,  fundamentalisme...  Pendukung  injili  baru  tetap 
berada di dalam denominasi induknya kecuali jika denominasinya benar-benar 
telah sesat. Disini kaum konservatif masih dapat menggunakan pengaruh ragi 
mereka,  mereka masih  bisa  mengadakan dialog  dengan  rekan sejawat  yang 
lebih liberal".[20]

Injili-injili muda yang duniawi tersebut bukan hanya lebih ekumenis dibandingkan 
dengan  kaum  fundamentalis  mula-mula,  namun  beberapa  di  antaranya  juga 
berorientasi  kepada theologi  kharismatik.  Sikap mereka digambarkan sebagai 
berikut:  "Seperti  yang  telah  kita  katakan,  para  penganut  Pembaharuan 
Kharismatik  (Charismatic  Renewal)  menganggap  pengalaman  Pentakosta 
sebagai tembok denominasional dan ideologis yang lebih penting, sementara ia 
menjernihkan dan menegaskan apakah Kristen otentik itu di dalam setiap tradisi, 
tanpa  memaksakan  perubahan  struktural  atau  bahkan  doktrinal  dalam  suatu 
tubuh jemaat.  Sikap mereka biasanya bersahabat  terhadap  World  Council  of  
Churches, rekan sejawat wilayahnya, dan struktural ekumenis yang lain".[21]

Di dalam Ivy Halls*(Aula Kampus)

Kaum injili muda menunjukkan penghinaan terhadap "mentalitas institut Alkitab" 
dan tidak begitu berguna bagi  institut  Alkitab dan sekolah tinggi Alkitab. Bagi 
mereka pendidikan tersebut tidak relevan. Mereka sangat menguasai seni-seni 
liberal.  Secara  khusus  mereka  tidak  menyukai  pendekatan  pendidikan  yang 
"dogmatis". Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh tiga profesor dari  Wheaton 
College,  kita  dapatkan  pandangan  ini.  Penulis-penulisnya  mengamati 
departemen Alkitab dari institut dan sekolah tinggi Alkitab fundamentalis:

Doktrin  diajarkan  dari  sudut  perspektif  mempelajari  atau  "menghafal" 
pernyataan-pernyataan dogmatis...

Dengan demikian, setelah para mahasiswa menghabiskan empat tahun di 
dalam suasana yang dibebani dengan kekudusan, dimana mereka dilatih 
untuk  'mengendus"  para  liberal  dan  diperlengkapi  dengan  jawaban-
jawaban untuk menghadapi kritik-kritik theologis dan serangan terhadap 
Alkitab,  mereka  diutus  keluar  oleh  departemen Alkitab  sebagai  contoh 
orang  Kristen  yang  terdidik...  Pada  saat  evaluasi  final  atas  gerakan 
fundamentalis dilakukan, peran yang dimainkan oleh departemen Alkitab 
di dalam perkembangan dan solidifikasi penginjilan barangkali akan dinilai 
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luar  biasa.  Namun  sudah  sepantasnya  para  sejarawan  menanyakan 
apakah  yang  disebarkan  itu  Kekristenan  alkitabiah  sejati  ataukah 
Kekristenan yang dikondisikan secara kultural.[22]

Membaca  pernyataan  ini,  orang  akan  langsung  melihat  pelecehan  terhadap 
pendekatan pendidikan yang berpusat  pada Alkitab. Pernyataan itu menyindir 
dengan rujukan "dikondisikan secara kultural". Hal ini sangat ironis, karena jika 
ada  suatu  pendidikan  yang  dikondisikan  secara  kultural,  maka  itu  adalah 
pendidikan  Injili  Baru  yang  atas  nama  "keunggulan"  pendidikan 
"mengkondisikan"  mahasiswa-mahasiswanya  dengan  budaya  humanistik  dan 
fasik dari dunia ini.

Tujuan  pendidikan  Kristen  dalam  pemikiran  kebanyakan  orang  adalah  untuk 
memberikan  pendekatan  "prasmanan".  Tugas  dosen  adalah  memaparkan 
kepada para mahasiswa segala pilihan dan pendapat yang ada, dan tugas para 
mahasiswa  adalah  menentukan  pilihan  atas  apa  yang  dipaparkan.  Hal  ini 
dipahami  oleh  beberapa  kalangan  suatu  pendidikan  "liberal",  yaitu 
mengembangkan  proses  pemikiran  mahasiswa  itu  sendiri,  sehingga  akan 
menjadikannya sebagai pribadi yang "dewasa".

Secara tradisional, sekolah-sekolah Kristen telah berusaha memelihara standar 
perilaku pribadi yang cukup tinggi di antara mahasiswa mereka. Demikian juga 
ada  ketentuan  yang  harus  diikuti  dan  disiplin  yang  harus  diterapkan  jika 
ketentuan tersebut tidak ditaati. Namun, kaum injili muda memberontak terhadap 
konsep ini sebagai suatu "legalisme". Pendekatan mereka diadopsi oleh banyak 
kalangan dan telah menyebabkan kelonggaran perilaku di banyak kampus yang 
mengaku sekolah tinggi Kristen. Banyak sekolah tinggi Kristen merasa bahwa 
mereka  sedang  menanamkan  kedewasaan  kepada  para  mahasiswa  dengan 
menghapuskan  ketentuan  dan  peraturan  dan  mengizinkan  mereka  untuk 
mengambil  keputusan mereka sendiri.  Wakil  ketua dari  sebuah sekolah tinggi 
yang dianggap sebagai sekolah tinggi Kristen menyatakan bahwa sekolahnya 
kini  telah  menekankan  "kebebasan  mutlak  bagi  mahasiswa"  dan 
mengesampingkan  semua  "ketentuan  Mickey  Mouse  dalam  kehidupan 
mahasiswa".

Tendensi liberal di dalam theologi dan gaya hidup pribadi juga telah tertumpah 
ke  dalam sikap politik  para mahasiswa.  Mereka mengeluh tentang hubungan 
yang  mereka  lihat  antara  Kekristenan  konservatif  dengan  politik  konservatif 
(sebuah  kasus  diuraikan  secara  rinci  di  dalam  buku  Richard  Pierard,  The 
Unequal Yoke: Evangelical Christianity and Political Conservatism). Banyak 
kaum injili  yang lebih  muda telah  menjadi  aktivis  sosial  liberal  dan berusaha 
menyembuhkan  penyakit-penyakit  sosial  melalui  praktek  politik.  Pada  tahun 
1970-an  orang-orang  fanatik  ini  mengorganisir  apa  yang  dinamakan  "Koalisi 
Rakyat  Kristen".  Mereka  mendukung  theologi  "radikalisme  Kristen"  yang 
mencakup  pendukung  gerakan-gerakan  politik  liberal  dan  usaha  untuk 

[

94



mengawinkan  Injil  Kristen  dengan  "pengutukan  profetik"  terhadap  berbagai 
permasalahan sosial  masa kini.  Mereka tidak sabar melihat apa yang mereka 
pandang  sebagai  kekudusan  dan sikap  "duniawi  lainnya"  di  pihak  kaum injili 
yang  lebih  tua  dan  ingin  menyerang  permasalahan  masyarakat  melalui  aksi 
kerjasama  politis.  Seorang  pengamat  pada  saat  itu  menyatakan, 
"Kecenderungan  berada  di  sayap-kiri  di  antara  injili  yang  lebih  muda  terus 
berkembang".[23]

Melonggarkan Larangan

Para  injili  muda  dan  duniawi  mendukung  gaya  hidup  yang  lebih  bebas 
dibandingkan dengan yang telah umum diterima oleh orang-orang Kristen yang 
saleh.  Pandangan  ini  tercermin  di  dalam  sebuah  buku  berjudul  Sex  for 
Christians,  yang ditulis  oleh  profesor  Lewis  Smedes  dari  Fuller Seminary.  Di 
dalam bab  "Responsible  Petting" ("Percumbuan  yang Bertanggungjawab"),  ia 
menyatakan  bahwa  bercumbu  (bermain  cinta)  merupakan  sebuah  alat 
"penemuan bersama" ("mutual discovery")".[24] Dalam sebuah pernyataan kuat 
yang menguraikan sikap para injili muda, seorang penulis mengatakan,

Perubahan besar ketiga dalam evangelikalisme kontemporer telah terjadi 
pada sikap kultural mereka.

Terpisah dari kultur yang lebih luas yang ditandai oleh etika Kristen yang 
sederhana dan bersifat pribadi yang berkarakteristik revivalisme modern, 
maka kehidupan yang benar  bagi  para injili  kebanyakan lebih  ditandai 
oleh legalisme yang hampa. Merokok, minum, dansa, pergi  ke bioskop 
dan berjudi, misalnya, tidak diperbolehkan.

Sebagai  reaksi  terhadap  apa  yang  mereka  anggap  sebagai  legalisme 
yang  menekan,  para  injili  yang  lebih  muda  hampir  secara  universal 
menolak  tabu-tabu  itu  sebagai  hal  yang  mengikat;  dan  bahkan, 
penggunaan kata-kata empat-huruf, dengan mudah langsung bisa dilihat 
dalam  pembicaraan  dan  tulisan  mereka.  Juga  sangat  jelas  dengan 
mobilitas sosial  atas dan akomodasi kultural,  injili  secara keseluruhan - 
bahkan juga beberapa kalangan gereja injili, sekolah tinggi, seminari dan 
pelayanan-pelayanan kampus yang lebih konservatif - tidak punya waktu 
lagi untuk mengecam hal-hal tabu lama khusus yang kini telah menjadi 
gangguan sosial, terutama masalah minuman keras.[25]

Penekanan  kepada  apa  yang  dianggap  dengan  "kebebasan"  ini  terus 
berlangsung  sampai  saat  ini.  Jika  ada  yang  bersikap  menentang  beberapa 
masalah kesusilaan yang disebut di atas, maka orang itu akan disebut legalis. 
Namun  mereka  yang  membuat  tuduhan  tersebut,  sebenarnya  telah  gagal 
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menunjukkan bagaimana dosa-dosa seperti minum dan merokok bisa dianggap 
sebagai bagian dari kehidupan yang saleh. Kita baru bisa memutuskan dengan 
menyelidiki  Firman  Allah  apa  yang  merupakan  gaya-hidup  yang  saleh.  Jelas 
mengkonsumsi  alkohol,  yang  membahayakan  tubuh  manusia,  secara  terang-
terangan tidak mungkin merupakan sebuah aktivitas yang "saleh". Paulus bicara 
tentang  "kebenaran  yang  nampak  dalam ibadah  kita"  (yaitu,  yang  menuntun 
kepada kehidupan yang saleh, Titus 1:1). Ada kaitan yang vital antara theologi 
(kebenaran) dengan gaya-hidup seseorang (kesalehan/kekudusan). Kompromi di 
dalam bidang theologis juga akan menuju ke arah kompromi di dalam hidup.

Bergandeng Tangan Dengan Orang-orang Tidak Percaya

Filosofi  dasar  bekerjasama  dengan  orang-orang  tidak  percaya  di  dalam 
kampanye penginjilan yang dipopulerkan oleh Billy  Graham disambut dengan 
antusias oleh para injili muda yang duniawi. Kenneth Strachan, yang kemudian 
menjadi  direktur  Misi  Amerika  Latin,  menyusun  gagasan  yang  dinamakan 
"Evangelism-in-depth". Gagasan  ini  merupakan  suatu  pendekatan  penginjilan 
yang disesuaikan untuk gereja-gereja dan kelompok-kelompok di Amerika Latin. 
Gagasan itu bertujuan mempersatukan semua kekuatan gereja untuk memenuhi 
negara Amerika Latin dengan Injil.

Kerjasama  antara  beberapa  pemimpin  misi  dan  perwakilan-perwakilan  misi 
dengan Dewan Gereja Dunia mulai meningkat sementara para injili yang lebih 
muda menyebarkan pendekatan tersebut. Di dalam majalah World Vision, yang 
diterbitkan oleh organisasi dengan nama yang sama, tekad tersebut menyatakan 
bahwa para injili harus bekerjasama dengan injili lain yang ada di dalam Dewan 
Gereja  Dunia  agar  memperkuat  kesaksian  dan  pengaruh  mereka  di  dalam 
organisasi tersebut.[26] Hal yang terutama, kaum injili seharusnya tidak berada di 
dalam  Dewan  Gereja  Dunia  yang  merupakan  benteng  theologi  dan  praktek 
liberal  yang  sangat  dibenci  Tuhan.  Kedua,  kaum  injili  lain  seharusnya  tidak 
membantu  ketidaktaatan  mereka.  Namun  "generasi  kedua"  Injili  Baru  sama 
sekali  tidak  merasa  menyesal  dengan  kerjasama  mereka  yang  erat  dengan 
kaum liberal.

Banyak  injili  muda  secara  terbuka  menyatakan  hasrat  mereka  untuk 
bekerja lebih erat dengan kaum liberal theologis, bukan hanya dalam misi-
misi,  tetapi  dalam  hal  apa  saja.  Meningkatnya  pemusatan  pandangan 
terhadap  nilai  dan  prioritas  yang  dilakukan  oleh  kaum  Injili  (setidak-
tidaknya, generasi yang muncul) dan didukung secara prinsip oleh kaum 
liberal Ekumenis utama, dipandang sebagai sebuah titik terang di langit. 
Pemusatan  pandangan  ini  dapat  diilustrasikan  dengan 
memperbandingkan prioritas  dan nilai  kaum Injili  Muda dengan tujuan-
tujuan  yang  telah  dicetuskan  pada  tahun  1948  dengan  didirikannya 
Sidang Dewan Gereja Dunia di Amsterdam.[27]
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Ini  merupakan sebuah pernyataan yang menakjubkan. Penulisnya bersukacita 
dengan fakta bahwa kaum injili dan liberal, seperti yang terwakili di dalam Dewan 
Gereja  Dunia,  menjalin  hubungan  yang  semakin  erat.  Ini  merupakan sebuah 
pujian pemberhalaan rohani, karena "allah" yang disembah oleh Dewan Gereja 
Dunia  sangat  jelas  berbeda  dengan  Allah  yang  disembah  oleh  orang-orang 
Kristen. Nabi besar Hosea tidak bisa bersukacita dengan penyimpangan bangsa 
Israel  dalam  menyembah  berhala-berhala  yang  sesat.  Hosea  dengan  telak 
mengutuk  "roh  perzinahan"  yang  ada  di  antara  mereka  (Hos.  5:  4)  dan 
memberikan  penghakiman  atas  perzinahan  mereka  dengan  agama  sesat 
dengan  berkata,  "Sebab  engkau  telah  berzinah  dengan  meninggalkan 
Allahmu"  (Hos.  9:  1).  Jika  Hosea  masih  hidup  saat  ini,  maka  ia  akan 
memberitakan hal yang sama kepada para injili modern.

Melepaskan Diri Dari Pagar

Sementara  generasi  kedua Injili  Baru  tidak  menyangkal  pentingnya beberapa 
kerangka doktrinal, namun mereka berusaha menghancurkan sebanyak mungkin 
kendala  doktrinal.  Mereka  menganggap  doktrin  sebagai  sandungan  bagi 
ekumenitas  injili  dan  sebagai  kendala  bagi  persekutuan.  Pada saat  konvensi 
tahunan  National  Association  of  Evangelicals (NAE)  yang  ke-35,  beberapa 
narasumber berbicara dengan sangat keras menentang perlunya kesepakatan 
mengenai doktrin ketiadasalahan Alkitab. "Gembala Don Moonmaw dari Gereja 
Presbyterian Bel Air di Beverly Hills, California, mengajukan bahwa percaya di 
dalam Kristus, itulah dasar persatuan, bukan komitmen pada suatu pernyataan 
doktrinal, dan dalam hal ini ia memberikan dukungan yang lantang kepada Fuller 
Seminary.  Profesor Bernard Ramm dari  Eastern Baptist  Seminary mengecam 
"permusuhan ilmiah" yang 'menyerang, menghancurkan, dan menjatuhkan pihak 
lain' ".[28] Bukankah aneh jika Allah memberikan kita persenjataan rohani yang 
ditujukan untuk "meruntuhkan benteng-benteng" (II Kor. 10: 4)? Kedengarannya 
seperti "untuk menyerang", bukan?

Kaum injili baru tersebut dianggap sebagai kalangan yang tidak sabar dengan 
"masalah doktrinal seperti keselamatan kekal" oleh seorang penulis. Lebih lanjut 
ia menyatakan bahwa mereka menganggap "perdebatan tentang Alkitab (tentang 
infalibilitas,  inerrancy) tidak mendatangkan manfaat. Mereka lebih menekankan 
pengalaman  dan  menyandarkan  panggilan  Kekristenannya  di  dalam karakter 
kontak mereka dengan Kristus".[29]

Sikap pasif  dengan pembahasan mengenai  kebenaran theologis  yang kritikal 
terus mengganggu gereja. Kelihatannya kealpaan merupakan peringatan Paulus 
supaya kita tidak "diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran" (Ef. 4: 
14) dan agar kita menolak segala sesuatu yang "bertentangan dengan ajaran 
sehat" (I Tim. 1: 10). Paulus berulang kali mendesak agar kita mempertahankan 
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"iman" (I Tim. 6: 21), "kebenaran" (I Tim. 3: 15), dan "ajaran sehat" (I Tim. 4: 6). 
Yudas tidak merasa "berdebat" masalah doktrin bersifat bermusuhan, namun ia 
merujuknya sebagai "tetap berjuang untuk mempertahankan iman" (Yudas 3).

Para Injili Muda Beraksi

Banyak kaum muda injili yang duniawi aktif di berbagai organisasi  parachurch. 
Salah satu contohnya adalah  Campus Crusade, yaitu sebuah organisasi yang 
bertujuan  untuk  melayani  mahasiswa-mahasiswa  sekolah  tinggi.  Pendiri  dan 
pemimpinnya, Bill Bright telah aktif selama bertahun-tahun dalam menyebarkan 
pekerjaan  ekumenikal.  Ia  duduk  sebagai  komite  eksekutif  Key  '73,  sebuah 
program penginjilan  antar-benua yang terdiri  atas  kerjasama 130 denominasi 
plus gereja Katolik Roma.  Campus Crusade pada dasarnya mengemban citra 
pendirinya.  Mereka merupakan pelopor  penyebar  penginjilan  ekumenis,  yakni 
menggunakan pendekatan pragmatis untuk menjangkau dunia bagi Kristus.

Ada seorang pemimpin Kristen yang menghabiskan waktu seminggu penuh di 
kantor  pusat  Campus Crusade,  mengikuti  salah  satu  lembaga  pelatihan 
penginjilannya. Berikut adalah penilaiannya terhadap posisi mereka:

Selama seminggu saya  di  Arrowhead Springs,  saya  berbicara  dengan 
orang-orang yang mengikuti Lembaga Pelatihan Penginjilan Bagi Orang 
Awam yang dirancang secara kilat untuk meningkatkan pelayanan jemaat-
jemaat  lokal  denominasi-denominasi  yang  sesat.  United  Methodist 
Church,  United  Presbyterian  Church,  American  Baptist  Convention, 
demikian  juga  dengan  kaum  Episkopal  dan  Lutheran  juga  turut  di 
dalamnya, dan selama satu minggu penuh seminar dan kuliah, tak pernah 
disinggung  sekalipun  bahwa  para  petobat  harus  diperingatkan  tentang 
ancaman  gerakan  ekumene  yang  terus  meningkat  di  Amerika.  Pada 
kenyataannya, kami sengaja diarahkan untuk "tidak menyinggung hal-hal 
yang bernada menghina denominasi-denominasi gereja".[30]

Salah  satu  program  yang  dipromosikan  oleh  Campus Crusade diberi  nama, 
"Here's Life, America" ("Inilah Hidup, Amerika"). Program ini melibatkan ribuan 
sukarelawan dari  berbagai  gereja  pada daerah yang ditunjuk  yang menelpon 
orang-orang di dalam komunitas mereka dan berusaha mendapatkan "komitmen 
bagi Kristus" melalui telepon. Usaha ini kemudian ditindaklanjuti secara pribadi. 
Seperti biasa,  Campus Crusade menerima sukarelawan dari semua dan setiap 
gereja  tanpa  melihat  pandangan  doktrinal  mereka.  Seorang  gembala 
fundamentalis di daerah Chicago yang berpengalaman ketika ditanya apakah ia 
keberatan dengan program ini.

Ya,  saya  keberatan.  Ketika  saya  menyadari  kampanye  "Here's  Life,  
America" disponsori oleh Campus Crusade for Christ, saya tahu bahwa ini 
merupakan  sebuah  organisasi  yang  terus-menerus  menyebarkan 
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penginjilan  ekumenis  yang  berusaha  menjangkau  sebuah  kota  bagi 
Kristus...  Perwakilannya ingin tahu apakah saya ada pertanyaan. Saya 
bertanya kepadanya, apakah jenis gereja yang diminta untuk mengambil 
bagian  di  dalam  kampanye  itu  dan  ia  menjawab,  "Segala  jenis". 
Sesungguhnya  pada  minggu  itu,  ia  telah  berbicara  dengan  Unitarian 
Church di daerah itu dan meminta mereka untuk berpartisipasi. Mereka 
mengatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan penginjilan.[31]

Tidak ada satupun perikop di dalam Kitab Suci yang membiarkan pendekatan 
penginjilan seperti ini. Jika ada orang dan gereja yang menyangkal kebenaran 
Allah seperti yang disampaikan di dalam FirmanNya, kewajiban kita sudah jelas - 
"Jauhilah mereka itu!" (II Tim. 3: 5).

Terhanyut Ke Liberalisme

Para  injili  muda  yang  duniawi  ingin  mempertahankan  beberapa  identifikasi 
sebagai "kaum injili",  tetapi mereka telah berubah haluan sehingga membawa 
mereka menyimpang dari warisan tersebut. Dalam analisisnya terhadap gerakan 
"injili yang duniawi" Quebedeaux mengatakan,

Kini...  kaum injili  kiri  menawarkan pilihan yang lebih baik kepada kaum 
injili yang masih mempunyai keyakinan seperti injili, namun ingin bersikap 
seperti  kaum  liberal.  Lebih-lebih  di  antara  kelompok  ini  terdapat 
peningkatan  sejumlah  besar  orang  yang  benar-benar  telah  keluar  dari 
keyakinan  injili  menjadi  liberalisme.  Dengan  kata  lain,  mereka  secara 
intelektual  menolak  posisi  injili  (meskipun mereka tidak  mengakui  atau 
bahkan  menyadarinya),  namun  mereka  masih  mempunyai  ikatan 
emosional dengan gerakan yang mereka akui dan pelihara.[32]

Mereka  menganggap  denominasi-denominasi  utama  Protestan  yang  liberal 
sebagai saudara-saudara di dalam Kristus dan bukan sebagai kaum sesat yang 
harus dijauhi.

Dalam  ringkasan  buku  The  Worldly  Evangelicals ("Injili  yang  Duniawi"), 
penulisnya melakukan pengamatan yang kebenarannya telah terbukti:

Tetapi  sayap  kiri  injili  (dan  juga  kaum  injili  yang  lebih  konservatif), 
ditambah  dengan  pembaharuan  kharismatik  (charismatic  renewal), 
theologi relasional, penyangkalan terhadap ketiadasalahan mutlak Alkitab, 
analisis kultural yang terbuka, dan pandangan ekumenikal yang baru, kini 
sedang menuju ke kaum non-injili  -  yakni Protestan dan Katolik -  yang 
menyambutnya dengan tangan terbuka.  Sementara  banyak orang non-
injili  sendiri,  karena  dorongan  ketertarikan  studi  Alkitab  bersama  dan 
pribadi  dan  di  dalam  doa,  penginjilan,  dan  kerohanian,  kini  sedang 
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bergerak ke arah injili. Sebenarnya, kita akan segera melihat kebangkitan 
ekumenisme yang hebat  dari  kalangan injili  yang akan memperbaharui 
pencaharian ekumenikal yang populer di kalangan Protestan liberal pada 
awal 1960-an.[33]

Pada saat seseorang berkompromi, orang itu akan semakin menyimpang ke jalur 
yang  salah.  Penginjilan  masa  kini  telah  sangat  terpengaruh  oleh  mereka. 
Penyimpangan tersebut belum berhenti. Ia terus berlanjut sampai saat ini.>

--------------------------------------------------------------
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BAB 5 
Menyenangkan Semua Pihak

Injili Baru yang "Baru"

Injili Baru menjadi "semakin baru" melalui berjalannya waktu. Tidak semua orang 
menyadari  kenyataan atau signifikansi  ini.  Beberapa kalangan yang mengaku 
sekolah  fundamentalis  menenangkan  kegelisahan  para  anggotanya,  bahwa 
mereka  menentang  Injili  Baru.  Namun  Injili  Baru yang  mereka  singgung  itu 
adalah gerakan tigapuluh tahun yang lalu atau lebih - yaitu nama yang didukung 
oleh Carl Henry, Harold Ockenga, dan Edward Carnell. Injili Baru telah melalui 
perjalanan panjang sejak dicetuskan. Banyak kalangan, sementara menolak Injili 
Baru  yang  lama,  namun menganut  Injili  Baru  yang  "baru"  tanpa  mengetahui 
dengan jelas hubungan antara keduanya.

Di bawah Payung yang Lebar
Paulus memperingatkan orang-orang percaya untuk tidak "diombang-ambingkan 
oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan 
mereka yang menyesatkan" (Ef. 4: 14). Pernyataan ini jelas berbicara mengenai 
penyimpangan konstan yang terbukti di dalam perkembangan theologi manusia. 
Ia  juga  memperingatkan  bahwa  para  theolog  dan  pengajar-pengajar  agama 
sangat  rentan terbujuk ketika mereka menjajakan karya-karya tidak alkitabiah 
mereka. Untuk membedakan theologi dan metodologi yang baik dengan yang 
buruk, dibutuhkan ketajaman rohani yang tepat, suatu kualitas yang kelihatannya 
sudah  sangat  sulit  ditemukan  pada  masa  kini.  Sementara  kita  diperintahkan 
untuk membedakan "Roh kebenaran" dan "roh yang menyesatkan" (I Yoh. 4: 6), 
namun itu bukanlah pekerjaan yang populer.

Perubahan Keadaan
Untuk  menggambarkan  angin  perubahan  yang  bertiup  melalui  kelompok-
kelompok religius masa kini, Hunter menyimpulkan secara tepat bahwa "kualitas 
yang berubah-ubah merasuki kalangan Injili".[1] Clark Pinnock menyebut dengan 
istilah yang lebih keras ketika ia menulis, "Kaum Injili merasakan ragi perubahan 
theologis  yang  memusingkan  yang  mereka  pikir  hanya  terjadi  pada  kaum 
liberal".[2]  Tentu saja  ada beberapa yang menganggap hal  ini  sebagai  tanda 
yang  baik.  "Jauhi  theologi  tradisional  yang  muluk-muluk,  kaku  dan  tidak 
responsif. Mari kita membuka jendela, biarkan angin segar bertiup, dan mari kita 
lebih  inovatif  dalam  pendekatan  theologis  kita".  Ini  merupakan  seruan 
kebanyakan kaum injili masa kini.

Dalam kenyataannya kebanyakan yang disebut orang injili itu terus bergerak ke 
kiri  menuju theologi liberal  total.  Beberapa di  antaranya sudah berpijak disitu. 
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Ketika membuat pernyataan demikian, seorang fundamentalis kerapkali dituding 
"memfitnah"  atau  "ekstrim"  Namun,  Pinnock,  yang  merupakan  seorang  non-
fundamentalis  dan  penulis  cerdas  yang  dihormati  oleh  kalangan  Injili  Baru 
mengatakan  sesuatu  yang  jauh  lebih  bagus  dibandingkan  dengan  yang  bisa 
dikatakan oleh seorang fundamentalis: "Konservatif  militan di antara kita tidak 
berpikir  secara  seksama  ketika  menuding  beberapa  di  antara  kita  dengan 
tuduhan  terlalu  menyerah  dengan  tanggungjawab  kita  terhadap  tantangan 
kritikisme Alkitab, evolusi, feminisme, theologi politis, dan sejenisnya. Ada tanda-
tanda bahwa beberapa injili sedang mengarah ke liberal religius, bukan karena 
mereka  melakukan  dengan  sekali  langkah  besar,  tetapi  karena  untuk 
mewujudkan  gagasan  mereka,  mereka  secara  tidak  sengaja  menempuh 
berbagai jarak dengan perubahan yang lebih kecil".[3]

Ini  merupakan  pernyataan  berwawasan  dan  pemikiran  mendalam  yang 
berharga.  Pernyataan itu dibuat  oleh orang yang seharusnya tahu,  karena ia 
telah  memulai  perjalanan  tersebut  selama  bertahun-tahun.  Adalah  sebuah 
kebenaran - bahwa kesesatan merangkak pelan, bukan berlari masuk ke dalam 
gereja.  Manusia tidak memulai dengan maksud untuk menjadi liberal.  Mereka 
tiba pada titik tersebut melalui perjalanan kompromi yang panjang. Penyesatan 
datangnya  sembunyi-sembunyi.  Yudas  memperingatkan  bahwa  "ada  orang-
orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu" (Yudas 4), 
dan Petrus berbicara tentang para pengajar yang "[secara rahasia] memasukkan 
pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan" (II Ptr. 2: 1).

Masalah itu  mengingatkan tentang gambaran yang diberikan beberapa tahun 
yang lalu mengenai theologi Karl Barth, yaitu "theology on the wing" ("theologi 
yang  sedang  melayang"),  karena  anda  tidak  akan  tahu  kemana  ia  akan 
mendarat  nanti.  Setelah  memberikan  sederetan  nama  pribadi,  institusi,  dan 
organisasi Injili Baru yang agak luas, Bloesch menyimpulkan, "Apa yang penting 
disadari  adalah  bahwa  setiap  pribadi  dan  persekutuan  yang  disebut  dalam 
masalah ini... sedang berubah. Sementara ada yang merupakan neo-evangelical 
(injili baru) atau neo-fundamentalist (fundamentalis baru) pada periode ini, dalam 
beberapa  tahun kemudian mereka  mungkin  lebih  tepat  dikelompokkan  dalam 
kategori  yang lain".[4]  Pengamat  lain  mengisyaratkan,  "Juga cukup beralasan 
untuk  meramalkan  bahwa  pandangan  kalangan  Injili  masih  akan  mengalami 
mutasi lebih lanjut yang akan membuat mereka bahkan semakin merosot dari 
iman historis yang telah ada saat ini".[5]

Kedua  penulis  tersebut  mengatakan  bahwa  injili  sedang  berubah.  Namun 
apakah  ia  berubah  menjadi  lebih  baik?  Ada  yang  mengatakan  ya.  Namun 
seorang  pengamat  hebat  tentang  masalah  injili  yang  memiliki  kontak  dan 
pelayanan  di  pelbagai  latar  belakang  mengatakan  tidak.  Berikut  ini  adalah 
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komentar Francis Schaeffer di dalam bukunya,  The Great Evangelical Disaster 
("Bencana Besar Injili"):

Dalam kalangan injili  terjadi  perubahan yang sangat cepat  searah 
dengan  apa  yang  terjadi  pada  denominasi-denominasi  limapuluh 
tahun yang lalu.

...  Terjadi  pertumbuhan  infiltrasi  gagasan  humanistik  ke  dalam 
theologi  dan  praktek.  Penerimaan  terhadap  pluralisme  dan 
berkembangnya  sikap  akomodatif.  Dan  apakah  tanggapan  dari 
kepemimpinan  injili?  Sebagian  besar  diam,  membiarkan  hal  itu 
semakin hari semakin meluncur, menyembunyikan perbedaan. Sekali 
lagi kita melihat bencana besar injili - yaitu kegagalan kepemimpinan 
injili  untuk  mengambil  sikap  secara  meyakinkan  dalam  hampir 
segala sesuatu untuk menentang sisi relativistik budaya kita.[6]

Beberapa  fundamentalis,  terutama  yang  muda,  yang  kelihatan  agak  tergiur 
dengan  gereja-gereja  Injili  Baru  tertentu  yang  menjamur,  ingin  juga  gereja 
mereka berkembang serupa,  dan mulai  bertanya-tanya apakah mereka harus 
"masuk ke  dalam arus"  dan mulai  bergerak  mengikuti  pasang-surut.  Godaan 
demikian  harus  dijawab  dengan  "melihat  ke  dalam  Alkitab".  Theologi  yang 
alkitabiah,  benar  dan  solid  bukan  bercirikan  gerakan,  namun  dengan 
stabilitasnya.  "Untuk  selama-lamanya,  ya  Tuhan,  firmanMu  tetap  teguh  di 
sorga" (Mzm. 119: 89). Kita harus "bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak 
bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil" (Kol. 1: 23). Paulus 
menasehatkan  kita  untuk  "berpegang  pada  segala  sesuatu  yang  telah  kita 
dengar darinya sebagai  contoh ajaran yang sehat"  (II  Tim. 1:  13).  Kita harus 
"berjuang  untuk  mempertahankan  iman"  (Yudas  3),  yang  mengindikasikan 
bahwa kita harus mempertahankan iman Kristen yang historis dan tidak berubah 
dan tidak boleh membiarkan para tukang obat menyimpangkan kita.

Para  gembala  muda  dan  orang-orang  percaya  perlu  menyadari  bahwa 
perubahan  tidak  selalu  berarti  kemajuan.  "Iman  bapak-bapak  kita"  yang 
merupakan wahyu illahi  tidak bisa diubah. Penekanan Perjanjian Baru adalah 
pada pemeliharaan iman, bukan pada mengembangkan kembali iman itu. Kita 
tidak  menemukan  nasehat  di  dalam  Kitab  Suci  untuk  "mengkontekstualisasi 
iman". "Iman" merupakan tubuh doktrin yang disingkapkan Allah kepada kita dan 
dituliskan di dalam Alkitab. Ia tidak memerlukan perubahan atau perbaikan. Ia 
kekal dan dapat dipercaya.

Binatangnya Sama - Namanya yang Baru

Sebagian kekacauan saat ini yang berhubungan dengan Injili Baru berasal dari 
fakta bahwa kini  terdapat  sedikit  sekali  perbedaan antara injili  dan Injili  Baru. 
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Prinsip-prinsip asli Injili Baru telah diterima secara sangat universal oleh orang-
orang yang menyebut diri sebagai injili, sehingga perbedaan apapun yang dibuat 
beberapa  tahun  yang  lalu  semuanya  telah  hilang.  Tidak  perlu  ragu  untuk 
mengatakan  bahwa  "Nama  gerakan  baru  Ockenga  yaitu  'New atau  Neo-
Evangelical'  ('Injili  Baru') disingkat menjadi 'Evangelical'  ('Injili')... Jadi jelas jika 
saat ini kita bicara mengenai cabang Kekristenan konservatif ini, sebenarnya kita 
bicara mengenai gerakan Injili".[7] Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, para 
injili  muda yang duniawi  mengambil  pendirian  yang bahkan  memalukan  para 
pendiri Injili Baru itu sendiri. "Gerakan tersebut sungguh di luar kendali mereka 
dan berkembang sebagai  akibat  dari  kekuatan yang tidak pernah diantisipasi 
dalam rencana mereka".[8]

Saat  ini  sedikit  sekali  orang yang menyebut  dirinya dengan istilah Injili  Baru. 
Namun  ini  tidak  berarti  bahwa  mereka  bukan  Injili  Baru.  Hal  ini  hanya 
menunjukkan bahwa tata-nama itu telah disusutkan. Barangkali hal ini jauh lebih 
berbahaya, karena ia tidak menggunakan suatu nama khusus, namun ia benar-
benar  berlayar  di  bawah  naungan  kata  yang  disegani  sepanjang  masa  - 
evangelical (injili).

Celah yang Terkuak
Anak muda kerapkali membawa gagasan yang melebihi para pendahulu mereka, 
dan  mahasiswa  cenderung  lebih  radikal  daripada  para  pengajarnya.  Francis 
Bacon mengatakan bahwa "anak-anak muda, dalam perilaku dan manajemen 
tindakan, mengusung lebih dari yang bisa mereka pikul, membuat lebih banyak 
kekacauan  daripada  ketenangan,  terbang  menuju  tujuan  tanpa 
mempertimbangkan  cara  dan  tingkatan,  dan  mengikuti  beberapa  prinsip  tak 
masuk akal yang pernah mereka spekulasikan".[9]

Jelas  inilah  yang  telah  terjadi  di  dalam Injili  Baru.  "Sayap  kanan"  Injili  Baru 
(anggota-anggota  yang  lebih  konservatif,  yang  lebih  tua)  kuatir  dengan  jarak 
yang telah ditempuh oleh "sayap kiri" (anggota-anggota yang lebih radikal, yang 
lebih muda).

Keprihatinan "Sayap Kanan"
Carl Henry, salah seorang pendiri asli Injili  Baru melakukan pengamatan yang 
signifikan  mengenai  Injili  Baru  yang  "baru".  Sebagai  reaksi  terhadap  karya 
Hunter,  Evangelicalism:  The  Coming  Generation,  Henry  mengungkapkan 
kecemasannya. Buku Hunter berisi penelitian yang dilakukan terhadap kampus-
kampus  sekolah  tinggi  injili  terkemuka  di  Amerika,  yaitu  penelitian  yang 
mengungkapkan  penyimpangan  yang  sangat  radikal  terhadap  norma-norma 
orthodoksi. Henry mengatakan:
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Ketika fokus seseorang bukan pada pinggiran kendali, tetapi pada pusat 
kendali yang penting, kampus-kampus injili yang diteliti, sebagai sebuah 
kelompok,  benar-benar  menunjukkan  kemunduran  theologis  yang 
memalukan.  Lebih-lebih  dalam  pendidikan  tingkat  sarjana  saya  di 
pelbagai kampus seminari, saya telah menegaskan persetujuan saya atas 
keakuratan  indikasi  Hunter,  sebagai  contoh,  bahwa  bahkan  pada 
beberapa  kampus  sekolah  tinggi  injili  yang  terbaik,  beberapa  dosen 
mengajarkan kepada mahasiswanya bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-
satunya jalan yang membawa manusia kembali kepada Allah dan semua 
ras manusia tidak harus mengaku sebagai keturunan Adam.[10]

Carl  Henry  punya  hak  untuk  prihatin.  Kompromi  awal  dari  Injili  Baru  telah 
menghasilkan tuaian mengerikan pada generasi kedua dan ketiga.

Harold Lindsell, seperti yang telah disinggung, merupakan sebuah bintang fajar 
di  dalam galaksi  Injili  Baru.  Setelah menjadi  dosen di  Fuller Seminary dalam 
suatu  masa,  ia  kemudian  menjadi  editor  majalah  Injili  Baru  yang  bergengsi, 
Christianity  Today.  Ia  adalah  "blue  chip"Injili  Baru.  Cobalah  simak  dengan 
seksama pengakuan yang mengejutkan di dalam tulisannya:

Dengan penuh penyesalan saya harus menyimpulkan bahwa istilah  injili 
telah  menjadi  begitu  rendah  derajatnya,  sehingga  kehilangan 
kegunaannya.  Beberapa  dekade  yang  lalu  ketika  label  injili  baru 
menciptakan semangatnya yang didasarkan pada satu aspek positif dan 
satu aspek negatif. Pada sisi positif ia mengambil-alih tanpa mengubah 
warisan dasar theologis fundamentalisme. Yang saya maksudkan dalam 
hal  ini  adalah  komitmennya  kepada  orthodoksi  historis  seperti  yang 
diwariskan  Perjanjian  Baru  dan  Reformasi,  dan  yang  sejak  saat  itu 
dinyatakan di  dalam pelbagai  pernyataan iman Kekristenan...  Pada sisi 
yang  negatif,  ia  melepaskan  sosiologi  fundamentalis  yang  tradisional, 
misalnya pemahaman fundamentalisme terhadap hubungan orang Kristen 
dengan  dunia  ...  Injili  baru berpaling  dari  sosiologi  fundamentalisme 
menuju interaksi positif dengan duniawi serta berpaling dari pertempuran 
pada tingkat intelektual menuju pendidikan theologis liberal... Barangkali 
jauh  lebih  baik  untuk  menerima  istilah  fundamentalis dengan  segala 
kejelekan yang dituduhkan oleh para pencelanya.[11]

Bukan  main!  Salah  seorang  arsitek  Injili  Baru  kini  berkata  bahwa istilah  injili 
dicurigai. Apa yang membuatnya dicurigai? Penyimpangan yang terus-menerus 
dan  kompromi  yang  terus  meningkat  terbukti  terjadi  pada  mereka  yang 
mengusung nama tersebut.
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Kelompok-kelompok Injili Baru
Donald Bloesch,  dalam analisisnya yang tajam mengenai keadaan injili  yang 
ditemukan di dalam bukunya, The Future of Evangelical Christianity, berusaha 
melukiskan kelompok "sayap-kanan" dan "sayap-kiri"  di dalam injili.  Ia melihat 
paling sedikit ada dua masalah penting yang cenderung membedakan mereka: 
(1) sifat inspirasi Alkitab, dan (2) pendekatan yang tepat dalam menafsir Alkitab 
[12]. Dalam pembahasan selanjutnya masalah-masalah tersebut akan diuraikan 
lebih rinci.

Di  antara seminari  yang ia  katakan lebih terbuka dengan angin baru,  namun 
masih terpengaruh oleh fundamentalisme disebutkan:

Trinity Seminary

Denver Theological Seminary

Covenant Theological Seminary

Talbot Theological Seminary

Bahwa  lembaga-lembaga  yang  disebutkan  itu  masih  diberi  suatu  ukuran 
"terpengaruh  oleh  fundamentalisme"  jelas  masih  dipermasalahkan  secara 
terbuka, namun sekolah-sekolah yang baru disebutkan tersebut adalah sekolah-
sekolah  yang  dipandang  Bloesch  sebagai  kelompok  "sayap  kanan"  di  dalam 
spektrum  injili,  sehingga  lebih  konservatif  dibandingkan  yang  lainnya.  Nama-
nama yang digolongkan "sayap kiri" adalah:

Fuller Theological Seminary

Gordon-Conwell Seminary

Bethel Theological Seminary

Regent College

Eastern Mennonite Seminary

Eastern Baptist Theological Seminary

North Park Theological Seminary

Bloesch  juga  memberikan  klasifikasi  badan  penerbit  Kristen.  Yang  termasuk 
"sayap-kiri" adalah sebagai berikut:
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William B. Eerdmans Publishing Company

Inter-Varsity Press

Fleming Revell

Word Books

"Sayap kanan" diwakili oleh:

Zondervan Publishing House

Thomas Nelson

Baker Book House

Tyndale House Publishers

Dari  terbitan  berkala  (majalah)  Kristen  yang  dikelompokkannya,  ia 
menganggap yang termasuk "sayap kiri" adalah:

Christian Scholar's Review

United Evangelical Action

The Evangelical Quarterly

Evangelical Newsletter

Sedangkan yang berhaluan kanan disebutkan:

Journal of the Evangelical Theological Society

The Westminster Theological Journal

Trinity Journal

Dalam pengamatannya mengenai pemimpin Injili Baru, ia menempatkan tokoh-
tokoh  berikut  sebagai  berhaluan  kanan: Francis  Schaeffer,  R.  C.  Sproul, 
James  Boice,  James  Parker,  Harold  O.  J.  Brown,  John  Gerstner,  John 
Warwick  Montgomery,  dan  Harold  Lindsell.  Dalam  kelompok  ini,  ia  juga 
menyebut  Carl  Henry,  Roger  Nicole,  John  Stott,  Vernon  Grounds,  dan 
Kenneth  Kantzer.  Bagi  Bloesch,  masalah  yang  memisahkan  klasifikasi  ini 
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adalah mengenai  inerrancy (ketiadasalahan Alkitab). Nama-nama yang disebut 
di atas mempertahankan  inerrancy, sebaliknya kelompok sayap kiri  lebih suka 
menggunakan  istilah  infalibilitas (kesempurnaan),  yang  percaya  bahwa  Kitab 
Suci adalah benar dalam pengajaran doktrin, tetapi tidak dalam bidang pemikiran 
yang lain. Dalam  kelompok berhaluan kiri ini didapatkan nama-nama seperti 
Clark Pinnock, F. F. Bruce, Bernard Ramm, Bruce Metzger, George Eldon 
Ladd, Jack Rogers, James Daane, Paul Jewett, Lewis Smedes dan lain-lain.

Dua Titik Masalah

Seperti  yang  telah  disebutkan  di  bagian  depan,  dua  masalah  penting  yang 
memisahkan  kedua  sayap  Injili  Baru  adalah:  (1)  penginspirasian  dan  (2) 
penafsiran (interpretasi). Bloesch sendiri yang telah mengadakan penelitian atas 
kedua "sayap" gerakan tersebut,  jelas berada dalam posisi  yang lebih  lemah 
dalam pembahasan  ini.  Baginya  Alkitab  adalah  "sebuah  saluran  yang  dipilih 
Allah, sebuah cermin, atau sebuah tanda wahyu illahi  yang dapat  dilihat".[13] 
Agar luput dari Warfield-Hodge, yaitu penekanan Princeton Seminary lama yang 
sangat  memuakkan  bagi  banyak  Injili  Baru  yang  "baru,"  Bloesch  memegang 
posisi berbahaya yang dekat dengan  neo-orthodoksi. Tidak mengherankan jika 
ia memuji para theolog neo-orthodoks yang berusaha "untuk memulihkan wahyu 
illahi yang bersifat dinamis".[14] Posisi Bloesch, yang dapat digolongkan sebagai 
sayap kiri Injili Baru adalah sebagai berikut:

1. Fundamentalisme  terlalu  menekankan  firman  di  dalam  Kitab  Suci, 
sehingga mengabaikan makna, kebenaran dan kuasa (kekuatan).

2. Sifat obyektif dari kebenaran dikompromikan dengan menyatakan bahwa 
kebenaran merupakan penyesuaian dengan kehendak dan tujuan Allah, 
dan tidak perlu harus dihubungkan dengan pernyataan yang proposisional 
(bersifat dalil).

3. Apa yang sekarang kita sebut sebagai kesalahan tidak dipandang sebagai 
kesalahan  oleh  para  penulis  Alkitab  maupun  orang  yang  hidup  pada 
zaman  dahulu  dan  dari  budaya  yang  berbeda.  Kita  tidak  boleh 
menerapkan pandangan dengan lebih keras tentang kesalahan kepada 
Alkitab.[15]

Pada  tahun  1965  ketika  masih  menjadi  dosen  theologi  Bethel  Theological  
Seminary di St. Paul, Minnesota, Clarence Bass memberikan sebuah pelatihan 
pada  acara  Founder's  Week (16  Februari  1965).  Pembahasannya  adalah 
"Hubungan  Antara  Inspirasi  dan  Inerrancy".  Dalam  kuliah  tersebut,  Bass 
menyatakan  bahwa  pandangan  inerrancy yang  dipertahankan  oleh  kaum 
fundamentalis  modern  baru  muncul  baru-baru  ini  dan  tidak  dianut  oleh  para 
cendekiawan  orthodoks  pada  masa  sebelumnya.  James  Hollowood,  yang 
kemudian menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Minnesota Baptist Convention, 
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meminta klarifikasi Bass atas pandangannya tersebut. Dalam surat balasannya 
kepada  Hollowood  pada  tanggal  16  September  1966,  Bass  mengatakan, 
"Maksud saya adalah ingin membedakan dengan jelas antara inspirasi sebagai 
sebuah doktrin Alkitab dan inerrancy sebagai sebuah korelasi logis".[16] Dengan 
kata lain,  Alkitab boleh saja diinspirasikan, tetapi belum tentu tidak ada salah 
(inerrant).

Pada  masa  ketika  Fuller Seminary mengubah  pernyataan  doktrinalnya,  telah 
menjadi  model dari  banyak kalangan Injili  Baru untuk membedakan  inerrancy 
(yang tidak mereka yakini) dan infalibilitas (yang dinyatakan sebagai keyakinan 
mereka). Perbedaan tersebut masih dipertahankan oleh beberapa kalangan. Apa 
yang  mereka  maksudkan  adalah  bahwa  Alkitab  memang  mengandung 
kesalahan  dalam  hal-hal  yang  tidak  krusial  seperti  geografi,  sejarah,  dan 
numerologi, namun masih dapat dipercaya (infallible) jika menyinggung doktrin-
doktrin  penting  dan  kritikal  yang  diajarkan  di  dalamnya.  Seorang  penulis 
menyimpulkannya sebagai berikut:

Dengan  masuknya  serangan  ilmu  pengetahuan  modern  dan  kritikisme 
Alkitab  ke  dalam  lingkungan  theologis  injili  Amerika...  posisi  teguh 
inerrancy menjadi semakin sulit dipertahankan. Dengan demikian doktrin 
"limited inerrancy"  ("ketiadasalahan  terbatas")  mulai  disebarluaskan 
sepanjang tahun 1960-an, dan akhirnya pada tahun 1972, dimasukkan ke 
dalam pernyataan iman yang dianut  oleh  Fuller  Theological  Seminary, 
sekolah tinggi theologi injili yang paling prestisius.

Posisi ini - yang menegaskan bahwa Alkitab tidak ada kesalahan (inerrant) atau 
sempurna (infallible)  dalam pengajaran mengenai  masalah iman dan perilaku, 
tetapi  belum tentu  dalam semua penegasannya  mengenai  sejarah  dan  alam 
semesta  -  secara  bertahap  menguasai  kalangan  theolog  injili  yang  paling 
terkemuka. Mereka merasa sangat yakin bahwa doktrin limited inerrancy sama-
sama  memelihara  otoritas  Alkitab  dan  memungkinkan  digunakannya  metode 
higher-criticism dalam mempelajari isinya.[17]

Sungguh menyedihkan jika para theolog yang mengaku injili  menenggelamkan 
pandangan  inspirasi  yang  diajarkan  oleh  Alkitab  sendiri  agar  mereka  dapat 
menggunakan metode studi Alkitab yang berkembang di dalam pikiran orang-
orang  tidak  percaya  yang  busuk  yang  membenci  Firman  Tuhan  dan 
pengajarannya! Metode higher criticism yang didambakan oleh kaum Injili Baru 
itu tidak lebih dari sekedar suatu pendekatan terhadap Alkitab yang humanistik 
dan rasionalistik.

Clark  Pinnock  adalah  wakil  dari  kalangan  "inerrancy terbatas"  ketika  ia 
mengatakan  bahwa  Alkitab  "mengandung kesalahan,  namun  pengajarannya 
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tidak".[18]  Ia  ingin  mengatakan bahwa tidak  semua presentasi  Alkitab adalah 
"pengajaran", atau instruksi doktrinal. David Hubbard, pemimpin Fuller Seminary, 
mengusulkan  bahwa  kita  harus  membuang  istilah  "inerrancy"  dan  hanya 
menggunakan istilah "infalibilitas".[19] Dengan cara berbeda ia mendukung hal 
yang sama seperti Pinnock.

Kebanyakan  kalangan  Injili  Baru  adalah  kharismatik  atau  terpengaruh  oleh 
gerakan  kharismatik.  Kaum  kharismatik  menekankan  pengalaman  spiritual 
khusus yang mereka klaim sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan 
orang Kristen. Banyak di antara mereka percaya bahwa masa kini Allah masih 
memberikan  wahyu  di  luar  Alkitab  (extra  biblical)  dan  menganggap  karunia 
bernubuat  sebagai  komunikasi  kebenaran illahi  yang terpisah dari  Kitab Suci. 
Jika benar demikian, maka tak pelak lagi Kitab Suci bukanlah wahyu final kita. 
Pandangan demikian sungguh sangat berbahaya dan, kita yakin, bertentangan 
dengan Kitab Suci maupun posisi orthodoks Kekristenan yang historis. Masalah 
mujizat  juga  berhubungan  dengan  perdebatan  tentang  apakah  Kitab  Suci  itu 
sudah cukup. Jika mujizat masih dibutuhkan, dan memang masih dilaksanakan 
pada  masa  kini,  maka  Alkitab  belum  memadai;  wahyu  tambahan  masih 
dibutuhkan,  wahyu  diberikan  dalam  bentuk  mujizat.  Banyak  orang  Kristen 
menyatakan  mengalami  mujizat  masa  kini,  dan  dalam  banyak  kasus, 
pengalaman-pengalaman  tersebut  memberikan  preseden  lebih  berotoritatif 
daripada  Alkitab.  "Alkitab  mutlak  harus  dibiarkan  untuk  menilai  setiap 
pengalaman.  Jika  ada  pengajaran  yang  kurang  jelas  dan  prakteknya  tidak 
didukung Alkitab, maka gereja masa kini tidak boleh menerimanya,  tanpa perlu 
menghiraukan betapapun indahnya dan menakjubkannya hasil  yang diperoleh 
dari pengalaman itu".[20]

Masa  anugerah ini  bukanlah  masa  mujizat.  Tak  satupun  orang  Kristen  yang 
percaya kepada Alkitab yang meragukan kemampuan Allah untuk melakukan 
mujizat; namun, masa kini bukanlah bagian dari rancanganNya untuk melakukan 
mujizat  itu.  Allah  meneguhkan  kesaksian  para  rasul  oleh  "tanda-tanda  dan 
mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan" (Ibr. 2: 4), tetapi 
ketika  masa  kerasulan  berakhir,  maka  tanda-tanda  yang  menyertainya  juga 
berakhir.

Sebenarnya Apa yang Dikatakan Alkitab?
Otoritas Alkitab telah digangsir oleh metode-metode penafsiran palsu. Schaeffer 
sangat tepat ketika menulis, "Alkitab dipaksa untuk hanya menyuarakan budaya 
sekitarnya  dalam sejarah  kita.  Alkitab  tunduk  kepada  budaya,  bukan  Alkitab 
yang  menghakimi  masyarakat  dan  budaya  kita".[21]  Para  cendekiawan  yang 
mengaku  injili  masa  kini  dapat  membuat  Alkitab  mengatakan  hampir  segala 
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sesuatu yang mereka inginkan hanya dengan mengadopsi metode penafsiran 
yang salah.

Hunter  membahas  tiga  alasan  yang  diyakininya  mengenai  mengapa  kaum 
konservatif  masa  kini  tidak  mampu lagi  mempertahankan  batasan  orthodoksi 
yang tradisional. Alasan kedua yang diberikannya berkaitan dengan penafsiran 
Alkitab.

Alasan  kedua  hanya  merupakan  kesimpulan,  namun  logika  dan  bukti 
meyakinkan hal itu. Yaitu bahwa meningkatnya sejumlah Injili yang tidak 
sungguh-sungguh percaya dengan kekudusan batasan-batasan simbolis 
tersebut...  Sekali  keyakinan  mereka  terhadap  fakta-fakta  utama  (yang 
dipegang oleh tradisi dan diajarkan oleh gereja-gereja) yang merupakan 
fakta-fakta  yang  paling  literal  dan  dalam  pengertian  yang  absolut 
melemah, maka keyakinan tradisional mulai hancur. Kasus paling penting 
dalam masalah ini adalah posisi Kitab Suci. Ketika diperbolehkan, seperti 
yang terus terjadi di dalam Injili, untuk menafsir Alkitab secara subyektif 
dan  memandang  bagian-bagian  Kitab  Suci  secara  simbolis  atau  tidak 
mengikat,  maka  Kitab  Suci  kehilangan  otoritasnya  untuk  ditaati.  Boleh 
saja  ia  tetap  diinspirasikan,  tetapi  secara  substansial  ia  sudah  tidak 
mempunyai kekuatan.[22]

Dengan kata lain, jika seseorang membaca Efesus 5: 22, "Hai isteri, tunduklah 
kepada suamimu",  seperti  yang banyak  dilakukan oleh para  pengajar  Alkitab 
injili, ia akan jelas berkata, "Itu bukan perintah dari Allah; ia hanya merupakan 
cerminan sikap kerabian dan sikap pria Paulus yang  bias (berat-sebelah). Kita 
boleh mengabaikannya". Penafsiran (interpretasi) menjadi cara yang enak untuk 
membuang ayat-ayat Kitab Suci yang tidak disukai dan tidak diinginkan. Inilah 
yang dirujuk oleh Clark ketika ia mengeluh tentang kaum injili yang seenaknya 
dengan  Kitab  Suci.  "Menurut  saya,  yang  lebih  serius  adalah  penggunaan 
eksegesis secara tidak langsung untuk meruntuhkan otoritas Alkitab, terutama 
dalam mendukung gaya hidup orang Kristen tertentu".[23] Kami yakin apa yang 
dirujuknya disini  adalah upaya tahun-tahun terakhir  dari  mereka yang disebut 
para  cendekiawan  injili  untuk  menjustifikasi  gaya-hidup  seperti  misalnya 
homoseksual sebagai "Kristen".

"Pergeseran Besar Injili" ("EvangelicalMegashift")

Perubahan besar sedang terjadi di dalam injili secara keseluruhan. Robert Brow 
melihatnya  dan  berhasil  memberikan  beberapa  ciri  utama  atas  apa  yang 
disebutnya injili "model baru". Dalam meneliti gagasannya harus diingat bahwa 
tidak  semua  orang  injili  setuju  dengan  semua  yang  diuraikannya.  Namun, 
pengamatannya  jelas  menguraikan  petunjuk  yang  mengesankan  banyak 
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kalangan. Berikut adalah karakteristik yang ia pandang menonjol di dalam Injili 
Baru.

1. Allah dipandang sebagai Bapa yang penuh kehangatan, bukan seorang 
Hakim yang keras.  Hal  ini  membuat  banyak kalangan menolak  doktrin 
historis mengenai siksaan kekal di neraka.

2.  Iman  lebih  merupakan  sebuah  pencaharian  terus-menerus  terhadap 
petunjuk yang benar daripada sebuah keputusan yang dilakukan suatu 
saat.[24]

3.  Murka  Allah  harus  diingat,  bukan  sebagai  hukuman kemarahan,  tetapi 
sebagai  konsekwensi  buruk  yang  disebabkan  oleh  perilaku  yang 
menyedihkan. "Jadi murka lebih merupakan suatu dorongan kasih atau 
teguran  untuk  membantu  kita  di  dalam  (atau  menjaga  kita  di  dalam) 
pelukan. Injili  model-baru menjauhi penggunaan kengerian neraka yang 
menakutkan manusia untuk mengambil suatu keputusan".[25]

4.  Dosa  tidak  akan  menyebabkan  kita  dihukum  di  neraka.  Ia  hanya 
menimbulkan  perhatian  kebapakan  Allah  dengan  maksud  untuk 
mendisiplinkan dan koreksi.

5.  Jemaat  (gereja)  bukan  sebuah  "benteng  bagi  orang-orang  yang  telah 
diselamatkan  atau  sebuah  agen  untuk  menyelamatkan  jiwa",  namun 
merupakan  sebuah  institusi  "untuk  menawarkan  sumber-daya  Roh 
kepada  semua orang  yang  mau belajar  untuk  mengasihi  dan  memiliki 
Allah dan saudara-saudaranya".[26]

6.  Misi  bukan  suatu  upaya  untuk  menyelamatkan  orang-orang  fasik  yang 
terhilang dari (hukuman) neraka. Ia lebih merupakan "pendaftaran melalui 
baptisan  bagi  setiap  orang  yang  ingin  belajar  dan  melatih  mereka, 
membentuk mereka menjadi keluarga-keluarga jemaat dimana Roh akan 
mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan".[27]

7.  Kristus  menyelamatkan  dengan  hidupNya  yang kekal  dan sama sekali 
bukan melalui salib.

Pada butir ketujuh ini, perhatikanlah pernyataan berikut:

Injili  model-baru...  menganggap  Anak  Allah  baik  sebagai  Tuhan  dan 
Hamba, maupun Gembala dan Domba. Jelas pada saat disalib Ia bukan 
sebagai  Domba.  Identitasnya  sebagai  Domba  adalah  kekal  dalam  arti 
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bahwa ia telah menanggung dosa-dosa kita dan segala konsekwensinya 
sejak ciptaan pertama dijadikan menurut  gambar Allah. Ini  berarti  salib 
bukan merupakan harga penghakiman, namun merupakan ekspresi yang 
kelihatan  di  dalam sebuah  tubuh  yang  dibatasi  ruang-waktu  atas  sifat 
kekalNya sebagai Anak.[28]

Untuk  membuktikan  semua  kesalahan  yang  ada  di  dalam  kesimpulan  ini 
diperlukan waktu yang lebih dari yang kita sediakan di dalam buku ini. Tak pelak 
lagi,  seorang  mahasiswa  theologi  tahun  pertamapun  akan  dengan  mudah 
melihat kesalahan uraian tersebut dari sudut alkitabiah. Seperti yang telah kita 
katakan, tidak semua Injili  Baru akan setuju dengan Brow, tetapi fakta bahwa 
artikelnya bisa diterbitkan di  dalam majalah terkemuka Injili  Baru,  Christianity 
Today, membuktikan "ada sesuatu yang membusuk di Denmark".

Melihat "Penampilan Baru"

Bagaimana orang mengenal Injili Baru dengan dandanan yang lebih up-to-date?

Semangat "Ramah Tamah"
Franky  Schaeffer  mengungkapkannya  sebagai  berikut:  "Panggilan  akomodasi 
yang jelas dan nyaring hadir terbungkus dengan nama Injil Ramah-tamah. Dosa 
sebagai  sumber  dari  segala  permasalahan  umat  manusia  disingkirkan  dan 
panggilan  untuk  pertobatan jarang  dilakukan".[29]  Injili  masa kini  dihancurkan 
oleh relasionalisme, yaitu sikap baik dalam bergaul dengan orang. Bruce Larson, 
seorang penulis Injili Baru terkenal sendiri memberitahukan bahwa "kualitas dan 
cakupan relasional  dan kemampuan dan kerelaaan untuk bergaul  merupakan 
ciri-ciri  orthodoksi,  bukan  doktrin".[30]  Dengan  kata  lain,  penekanan  dalam 
theologi  berubah  menjadi  relasional,  bukan  konseptual.  Meski  demikian, 
kecenderungan  ini  menyebabkan  perubahan  pengharapan  yang  besar  dari 
kebanyakan  anggota  gereja  atas  pelayanan  gembala.  Banyak  yang 
menginginkan  agar  gembalanya  memusatkan  khotbah  yang  berhubungan 
dengan topik "bagaimana harus melakukan sesuatu", bukan topik tentang doktrin 
(pengajaran). Hal ini akan dibahas lebih lanjut nanti.

Sikap  injili  masa  kini  adalah,  "Jangan  menyinggung  siapapun.  Mari 
memberitakan Injil  sedemikian rupa agar  menimbulkan kesan yang baik  bagi 
dunia yang belum diselamatkan".  "Pertama-tama, kebanyakan Injili  diam-diam 
mengakui  bahwa  hegemoni  Protestan  di  Amerika  telah  menyerah  kepada 
serangkaian sistem keyakinan agama, karena mereka sendiri  telah diikat oleh 
kode toleransi agama liberal yang kuat... Sebagai reaksi, Injili mengadopsi sikap 
sosial  yang  membela,  "Jangan  menyakiti  hati  orang,  karena  inilah 
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kebenarannya". Yaitu sikap yang sopan, lemah lembut, dan keramah-tamahan".[

31]

Semangat lemah-lembut atau "keramahan" ini merembes ke dalam injili. Hal ini 
mempengaruhi pendekatan yang digunakan oleh kaum injili dalam memberitakan 
Injil  dan  sikap  mereka  terhadap  doktrin-doktrin  utama  Alkitab  secara  umum. 
"Proses  sopan-santun  menyebabkan  Injili  lebih  melonggarkan  aspek-aspek 
ofensif seperti: pikiran jahat yang melekat, perilaku dan gaya-hidup yang penuh 
dosa,  kemurkaan  Allah  yang  maha  benar  dan  maha  cemburu,  serta 
kesengsaraan dan kematian kekal di neraka".[32] Gembala yang populer, Chuck 
Swindoll,  mengatakan,  "Jika  muncul  pelayanan  kebangunan-anugerah,  maka 
dogmatisme dan teguran Alkitab akan menghilang... Yang ada adalah semangat 
keterbukaan".[33]

Salah  seorang  pendiri  asli  Injili  Baru,  Carl  Henry,  tidak  terkesan  dengan 
"perkembangan"  yang  telah  dicapai.  Ia  menjadi  gusar  oleh  beberapa 
kecenderungan dan menegur mereka.

Berbeda dengan mereka yang termasuk modernisme, para jurubicara injili 
ragu-ragu  untuk  menyatakan  semua  kesalahan  agama  yang  tidak 
alkitabiah. Mereka lebih suka bicara perihal "kehebatan" orthodoksi injili. 
Singkatnya, berbeda dengan semangat toleransi yang berkembang dan 
demi kepentingan sopan-santun dialog, keyakinan Kristen telah dikemas 
untuk pemasaran yang lebih besar. Masalah hukuman eskhatologis dan 
neraka  sebagai  tujuan  akhir  orang  fasik  yang  tidak  mau  bertobat 
disingkirkan,  dikurangi,  atau  diperkenalkan  secara  setengah-setengah 
(semi-apologetically). Istilah "bidat" hilang dalam dialog antar-agama.[34]

Apa kata Alkitab? Tuhan kelihatannya tidak terlalu memikirkan diriNya dengan 
Injil yang ramah ketika Ia menghardik, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan 
orang-orang Farisi,  hai kamu orang-orang munafik" (Mat.  23: 14 dst.).  Paulus 
juga  tidak  bersikap  sangat  manis  ketika  ia  menuding  sesama  orang  Yahudi 
mengenai  penyaliban  Yesus  dan  menyatakan  bahwa  "sekarang  murka  telah 
menimpa  mereka  sepenuh-penuhnya"  (I  Tes.  2:  14-16).  Kelihatannya  dalam 
benak sang rasul sama sekali tak terpikir "dialog yang membantu", ketika dengan 
tegas ia mencela mereka yang mengajarkan injil yang sesat sebagai orang yang 
"terkutuk" (Gal. 1: 9). Singkatnya, metode penyajian kebenaran alkitabiah seperti 
yang  ditunjukkan  oleh  para  rasul,  peletak  dasar  jemaat,  tidak  cocok  dengan 
"penampilan baru" injili. Orang Kristen mula-mula tidak secara khusus membuat 
semua orang untuk merasa nyaman.
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Hidung dari Lilin
Hidung  dari  lilin  dapat  dibentuk  menjadi  bentuk  apa  saja  yang  dikehendaki. 
Dengan hidung dari lilin, anda bisa memuaskan keinginan hampir semua orang 
dengan  "roman  muka  yang  dirombak".  Hidung  demikian  dapat  diterima  oleh 
hampir setiap bentuk yang diinginkan.

Injili Baru diawali dengan semangat akomodatif. "Janganlah saling menentang, 
namun mari  saling  membangun.  Biarlah  kita  mencari  berapa  banyak  pijakan 
bersama yang dapat kita isi bersama dengan kaum liberal dan neo-orthodoks. 
Mari kita berusaha menarik lingkungan yang lebih luas dan merangkul sebanyak 
mungkin  kalangan  daripada  lebih  mempersempit  lingkungan  yang 
mengesampingkan banyak kalangan". Untuk melakukan hal itu, tentu saja orang 
harus  berkompromi.  Kompromi  dimulai  dengan  hal-hal  yang  kecil,  namun 
sedihnya  berkembang  menjadi  besar  dan  berkenaan  dengan  hal-hal  yang 
penting. Sejak awal Injili Baru telah diwarnai dengan kesombongan intelek.

Injili  menjadi  terhormat.  Pada  tingkat  tertentu,  kehormatan  ini  juga 
menuntut  harga  tertentu...  Sebagian  karena  konsekwensi  atas  sikap 
akomodatif  mereka  kepada  standar  kultural  yang  berlaku  untuk 
menyesuaikan tempat baru dalam masyarakat yang ditempati oleh banyak 
kalangan Injili, pada tahun-tahun terakhir orang dapat mengidentifikasikan 
keterbukaan tertentu mengenai standar gaya-hidup, politik, dan orientasi 
theologis, bahkan mengenai inerrancy Alkitab.[35]

Kaum Injili Baru mula-mula, khususnya orang-orang sekolahan dan cendekiawan 
mereka,  gelisah  dengan  anggapan  mengenai  posisi  mereka  yang  terisolir  di 
dalam  masyarakat,  terutama  di  dalam  masyarakat  religius.  Mereka  ingin 
mendapat  pengakuan yang lebih,  mereka ingin artikel  dan buku-buku mereka 
diterbitkan  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  "terhormat",  dan  dipandang 
sebagai para cendekiawan yang otentik. Bloesch jelas menjadi sasaran ketika ia 
menulis,  "Banyak akomodasi  masa kini,  seperti  juga pada masa lalu,  berakar 
pada perhatian untuk membuat iman cocok atau dibutuhkan oleh orang-orang 
yang meremehkan budaya".[36] Ini  sungguh berbahaya! Mencoba membentuk 
"iman  para  pendahulu  kita"  menjadi  sebuah  sistem yang bisa  dianggap  oleh 
dunia yang rasionalisitis dan tidak mengenal Tuhan sebagai sesuatu yang bisa 
diterima bukanlah sebuah pendekatan yang alkitabiah.

Ada yang membedakan apa yang mereka sebut dengan "theologi konfesional" 
dengan "theologi revisionis". Yang dimaksud dengan "konfesional" oleh mereka 
adalah "orthodoksi yang bersejarah." Sedangkan yang mereka maksud dengan 
"revisionis"  adalah  pembaharu,  yakni  theologi  Injili  Baru  yang  berusaha 
menyesuaikan Firman Allah dengan selera modern. Theologi revisionis "tunduk 
pada kehidupan dan pikiran gereja yang direvisi  atau diperbaharui  dipandang 
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dari  kesadaran  dunia  baru...  Ini  mencerminkan  sikap  akomodatif  terhadap 
Zeitgeist (semangat zaman)".[37]

Ada apa ini? Jelas ini adalah: bahwa banyak injili  modern telah menjadi malu 
terlihat memikul salib. Mereka terkekang oleh pikiran akan ditolak dan dicemooh 
oleh dunia yang tidak percaya. Mereka ingin menjadi pusat perhatian. Mereka 
tidak  mau  dipandang  rendah  sebagai  "orang  fanatik  berleher  merah"  dan 
"penepuk Alkitab". Karena itulah mereka berusaha "mendandani" iman Kristen. 
Hunter  mengatakan  bahwa  jika  injili  modern  ingin  terus  mengajar  dan 
melaksanakan iman seperti yang dahulu dilakukan oleh para pendahulu mereka, 
maka mereka akan sangat terhambat dalam menjangkau dunia sekitar mereka. 
Dengarkan pengakuan luar biasa dan memilukan ini:

Singkatnya,  untuk  memperkuat  batasan  tradisional  simbolis 
Protestanisme  yang  orthodoks,  kaum  Injili  dituntut  untuk  berani 
menantang  hambatan-hambatan  kultural  dan  sosial  tersebut.  Mereka 
harus  secara  terbuka  menghimbau  dan  dengan  tegas  menerapkan 
simbol-simbol  iman  mereka  dengan  "lebih  keras"  dan  lebih  "ofensif". 
Dalam istilah praktis, ini berarti secara terbuka memberi label pendosa, 
bidat,  atau fasik  kepada orang-orang tertentu;  meskipun,  semua orang 
menghadapi  bahaya penghakiman dan hukuman kekal  Allah.  Bertindak 
demikian tentu akan menyebabkan konsekwensi-konsekwensi yang tidak 
menguntungkan. Mereka akan dipersalahkan dan dikucilkan, bukan saja 
oleh non-Injili (orang-orang yang ingin mereka menangkan), namun juga 
pengikut-pengikut mereka.[38]
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Dalam pikiran kita yang terliar sekalipun, kita tidak akan bisa memahami rasul 
Paulus  ataupun  rasul  manapun  yang  mempertahankan  posisi  seperti  yang 
digambarkan  di  atas.  Apakah  Stefanus,  martyr  Kristen  pertama,  mengamati 
keinginan dari para pendengarnya, mempertimbangkan konsekwensi ucapannya 
yang negatif, sehingga memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih 
moderat? Ia sama sekali tidak melakukan hal seperti  itu. Berhadapan dengan 
sekelompok pendengar Yahudi yang antagonis, ia mengatakan bahwa mereka 
adalah "orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga" 
dan bahwa mereka adalah penentang Roh Kudus (Kis. 7: 51). Akibat perkataan 
itu,  orang  banyak  tersebut  "sangat  tertusuk  hati  mereka,  dan  mereka 
menyambutnya dengan gertakan gigi" (Kis. 7: 54). Stefanus pasti akan menjadi 
orang injili yang buruk jika hidup pada abad 20-an. Jika kita ditanya, bagaimana 
menjelaskan bahwa pandangan hidup injili  pada saat  ini  kelihatannya seperti 
memiliki  dukungan  masyarakat  yang  lebih  besar  daripada  yang  mungkin 
diperoleh pada masa lalu, maka kita perlu melihat pengamatan ini: "Jawabannya 
dapat  ditemukan di  dalam perubahan sikap kultural  Injili  yang tercatat  dalam 
sejarah. Hal ini mengakibatkan pelunakan dan pemolesan terhadap unsur-unsur 
alam pikiran Protestan orthodoks yang lebih tajam dan lebih tegas. Walaupun 
pada  inti  doktrinalnya  alam  pikiran  ini  secara  esensial  tetap  tidak  berubah, 
namun secara  kultural  ia  telah  diedit  agar  memenuhi  syarat  keramahan  dan 
kesopanan...hal  ini  disebabkan  oleh  akomodasi  yang  dimodifikasi  pada 
modernitas kultural yang plural".[39]

Peringatan-peringatan  serupa  meskipun  berasal  dari  mereka  yang  bukan 
dianggap  sebagai  "fundamentalis  yang  melotot",  namun  bisa  tak  terhitung 
banyaknya.  Salah  seorang  penulis  non-fundamentalis  menyatakan  bahwa 
"kompromi, atau 'akomodatif', merupakan ancaman yang paling berat terhadap 
injili masa kini".[40] Di tempat lain ia mengatakan, "Kita merasionalisasi sikap dan 
perbuatan kita dengan menyatakan bahwa zaman baru menuntut pendekatan 
baru.  Dan  banyak  sekali  di  antara  kita  yang  siap  untuk  memeluk  dan 
mengidentifikasikan diri dengan sistem nilai masyarakat masa kini yang bobrok 
dan  merugikan,  hanya  karena  masyarakat  kita  memberikan  sambutan 
persahabatan dan penerimaan yang hangat.  Rasanya enak dipuji" (penekanan 
cetak miring dari penulis).[41]

Apakah  seruan  Kristus  kepada  murid-muridNya?  "Setiap  orang  yang  mau 
mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku" 
(Mat.  16:  24).  Orang  yang memikul  salib  tidaklah  populer.  Salib  itu  dihindari 
orang. Salib artinya siap mati. Duniawi tidak menghendaki salib. Dan apa lagi 
yang dikatakan Kristus? "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah 
lebih dahulu membenci Aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah 
dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, 
melainkan Aku telah  memilih  kamu dari  dunia,  sebab itulah  dunia membenci 
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kamu"  (Yoh.  15:  18-19).  Apakah anda akan menyebut  ini  sebagai  semangat 
akomodatif?

Feminisme Injili
Dalam  tahun-tahun  terakhir  kita  melihat  kebangkitan  feminisme  radikal  yang 
mempunyai pendukung yang sangat vokal dan pandai bicara, baik pria maupun 
wanitanya. Di bumi ini, pribadi-pribadi kuat dan bicara terang-terangan seperti 
Mary Daly menyampaikan agenda feminis dengan kekuatan besar. Amandemen 
Persamaan  Hak  Azasi  diperdebatkan  bertahun-tahun,  namun  belum  juga 
menjadi  hukum  tanah  ini.  Meski  demikian,  kaum  feminis  yang  radikal  telah 
berhasil melakukan banyak kemajuan.

Tentu  saja  orang  bisa  melihat  dunia  yang  akan  binasa  ini  turut  di  dalam 
rombongan  feminis,  karena  mereka  buta  kerohaniannya  dan  tidak  memiliki 
kesetiaan  pada  otoritas  Firman  Allah.  Namun,  orang  akan  tercengang 
menyaksikan mereka yang menyatakan diri sebagai injili mengemukakan banyak 
gagasan sama yang dipegang oleh orang fasik. Perkembangan dari apa yang 
dinamakan feminisme injili berawal bersama dengan munculnya para injili muda 
yang duniawi pada masa 1970-an. Pada tahun 1976 Quebedeaux mengamati:

Gerakan wanita itu telah mencapai hasil yang besar di dalam semua sub-
group tersebut. Hampir semua injili muda menerima penggunaan bahasa 
yang inklusif, penahbisan wanita, pernikahan yang sederajat (egalitarian) 
dan Amandemen Persamaan Hak Azasi... Walaupun semua feminis injili 
secara  alkitabiah  berakhir  di  tempat  yang  sama,  kelompok  yang  lebih 
konservatif  (kelompok  limited inerrancy)  berpegang pada prinsip bahwa 
Alkitab  tidak  mengajarkan  seperti  yang  diperkirakan  bahwa  Alkitab 
mengajarkan tentang peranan wanita yang lebih rendah di dalam gereja 
dan  masyarakat;  namun  sebaliknya  penafsiran Alkitab  yang  telah 
dikondisikan  secara  kultural.  Namun  kelompok  radikal,  yang  mengikuti 
Jewett,  berargumentasi  bahwa  jelas  Perjanjian  Baru  membawa 
pembebasan bagi semua orang dan tidak dimaksudkan untuk menekan 
wanita  modern  dengan  memaksakan  ketentuan  struktur  keluarga 
patriarkal  abad  pertama.  Paulus...  ketika  menuntut  posisi  wanita  yang 
lebih rendah dari pria ... adalah salah.[42]

Mereka yang menyebut diri feminis injili menyatakan bahwa theologi orthodoks 
dan historis adalah "buah pikiran" kaum pria yang mencerminkan ketidakadilan 
mereka. Eloise Fraser, seorang profesor theologi dari Eastern Baptist Seminary 
ketika menulis, mengeluh mengenai para theolog injili yang menyatakan mereka 
melaksanakan theologi mereka yang "berasal dari atas", dari sudut wahyu illahi. 
Namun  Fraser  mengatakan,  bahwa  "kebanyakan  theologi  ditulis  berdasarkan 
pengalaman pria terhadap Allah, dunia dan lainnya".[43] Ia sangat gusar dengan 
apa yang disebutnya dengan "pengajaran paternalistik di seminar-seminar kita" 
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yang  dikatakannya  "menghancurkan  kreatifitas  theologis  demi  kepentingan 
paternalistik untuk mempertahankan pengendalian pikiran orang".[44] Kebenaran 
dari masalah ini adalah, kita telah terlalu banyak "kreatifitas theologis", sehingga 
membawa manusia keluar dari batas-batas Kitab Suci. Kita harus mengurangi 
kreatifitas manusiawi dan lebih berserah kepada otoritas Kitab Allah. Feminisme 
Injili merupakan hasil kreatifitas manusiawi dan bukan hasil eksegesis alkitabiah.

Darimana  datangnya  sistem  baru  dan  menakjubkan  yang  dikenal  dengan 
feminisme injili ini? Bagaimana mungkin tak satupun penjelasan dari gereja yang 
besar  dan dihormati  selama berabad-abad  yang  menyingkapkan "kebenaran-
kebenaran"  baru  tersebut?  Mengapa  feminisme  injili  baru  menjadi  fenomena 
pada abad duapuluh? Apakah karena kini kita mempunyai cendekiawan yang 
lebih  mampu  dan  lebih  kudus  dengan  pengertian  rohani  yang  lebih  besar 
dibandingkan dengan yang dahulu? Tidak, karena feminisme menjadi populer di 
dunia dan beberapa kalangan injili kini ingin membuat gereja menjadi "modern", 
"up-to-date", dan  "relevan".  Munculnya  feminisme  injili  bertepatan  dengan 
kebangkitan feminisme duniawi. Pengajarannya tidak terdapat di dalam Alkitab, 
tetapi mengacu kepada masyarakat fasik di sekeliling kita. Kita tahu bahwa pada 
tahun-tahun  terakhir  ada  usaha  dari  para  pendukung  feminisme  injili  untuk 
mencari  pembenaran pandangan  mereka dari  Alkitab,  namun usaha tersebut 
belum pernah terjadi sampai ada pihak yang merasa perlu membawa konsep 
duniawi mengenai peranan wanita ke dalam gereja. Oleh karena itu pembelaan 
alkitabiah harus dicari agar cocok bagi orang Kristen yang dianggap menerima 
Alkitab  sebagai  otoritas  final.  "Sebenarnya  beberapa  pemimpin  injili  telah 
mengubah  pandangan  mereka  mengenai  inerrancy sebagai  konsekwensi 
langsung  dari  usaha  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  feminisme.  Tidak  ada 
perkataan yang lebih cocok selain  kata akomodasi.  Ini  adalah penyimpangan 
Alkitab  secara  langsung  dan  sengaja  agar  sesuai  dengan  semangat  duniawi 
zaman  kita,  dimana  semangat  modern  bertentangan  dengan  pengajaran 
Alkitab".[45]

Jika kaum injili  tidak dianggap sebagai pejuang otoritas Alkitab, permasalahan 
belum  tentu  menjadi  lebih  buruk.  Seorang  penulis  menunjuk  perikop-perikop 
seperti Efesus 5 dan I Timotius 2 yang, selama berabad-abad, telah dipahami 
sebagai penafsiran injili yang mengajarkan ketundukan wanita yang saleh, kini 
terbukti  sebagai  perikop-perikop  yang  bermasalah  bagi  kaum  feminis  injili. 
Mengenai  perikop-perikop  tersebut  dan  pengajarannya,  seorang  penulis 
mencatat,  "Pendapat  mengenai  subordinasi  dan  inferioritas  wanita  sulit 
disembunyikan. Yang membuat perikop-perikop tersebut secara khusus menjadi 
"sulit"  (seperti  istilah  yang  diperlunak  oleh  seorang  feminis  Injili)  adalah 
komitmen Injili pada literalisme dan inerrancy Alkitab. Tanpa komitmen itu, 'ayat-
ayat bermasalah' tersebut sama sekali tidak bermasalah. Ayat-ayat itu dengan 
mudah diabaikan atau direlativisir dengan menyatakan bahwa ayat-ayat Alkitab 
tersebut  hanya  mencerminkan  latar-belakang  budaya  penulisnya  dan  bukan 
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kebenaran  yang  penting".[46]  Sebenarnya  ini  hanyalah  cara  kebanyakan  injili 
modern  menangani  masalah  itu.  Kebenaran  utamanya,  kata  mereka,  telah 
dikacaukan  melalui  transmisi  melalui  pikiran  para  chauvinist (kelompok  yang 
melebih-lebihkan - penerjemah) pria abad pertama (yaitu para rasul),  dan kita 
yang  memiliki  wawasan  yang  lebih  luas  pada  abad  keduapuluh  harus 
melepaskan kekacauan dan mencari kebenaran-kebenaran yang kekal.

Alkitab  sangat  jelas.  Allah menciptakan laki-laki  dan wanita  untuk dibedakan, 
pribadi-pribadi  yang memuliakan Tuhan,  yang tunduk kepada FirmanNya dan 
produktif dengan peran yang diberikan. Alkitab tidak mengajarkan "inferioritas" 
wanita,  dan para theolog sejati  tidak pernah menganut paham tersebut.  Allah 
menciptakan  wanita  bagi  laki-laki  sebagai,  secara  literal,  "penolong  yang 
sepadan dengan dia" (Kej. 2: 18). Wanita Kristen harus berusaha menyamai atau 
melebihi  wanita-wanita  kudus  zaman  dahulu  dan  menunjukkan  sikap  yang 
berasal  dari  "roh yang lemah lembut  dan tenteram,  yang sangat  berharga di 
mata Allah" (I  Ptr.  3:  4).  Wanita-wanita yang telah diselamatkan harus "hidup 
bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada 
suaminya" (Titus 2: 5). "Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-
sia, tetapi isteri yang takut akan Tuhan dipuji-puji" (Amsal 31: 30). Tak satupun 
gambaran-gambaran ini yang cocok dengan wanita ideal yang dinyatakan oleh 
kaum feminis  injili.  Banyak dari  mereka yang bersuara  tinggi,  "lancang",  dan 
menuntut "hak-hak" mereka. Seorang wanita yang kudus tidak demikian.

Perkedel Yang Tidak Begitu Surgawi
Ketika  saya  masih  remaja,  keluarga  saya  tidak  begitu  berada.  Kami  harus 
menghemat.  Untuk  itu,  ibu  saya  sangat  ahli  memanfaatkan  semua  makanan 
yang masih  tersisa selama seminggu.  Dengan yakin  ia  mencampur  berbagai 
bahan  makanan  yang  berbeda,  menambahkan  bumbu,  dan  menyajikan 
"perkedel surgawi"nya yang terkenal. "Apa yang ada di dalamnya? Siapa yang 
tahu? Kami makan saja dan mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa masih 
ada sesuatu yang bisa dimakan. Kini semakin banyak "perkedel theologis" yang 
sedang disajikan dengan macam-macam porsi.

Beberapa tahun yang lalu salah satu kelompok yang ada sebelum World Council  
of  Churches (Dewan  Gereja  Dunia)  membuat  slogan  "Doktrin  memisahkan, 
pelayanan  mempersatukan".  Sementara  tidak  semua  injili  sepenuhnya 
menyetujui  tujuan  dari  perkataan  itu,  namun  meskipun  demikian,  slogan  itu 
mencerminkan sikap injili  yang merata. Ketika saya masih menjadi gembala di 
sebuah kota di bagian barat-tengah, seorang gembala kharismatik lokal datang 
menemui  tata-usaha  sekolah  kami.  Ia  mengomentari  perkembangan  agama 
yang sedang terjadi,  "Apa yang harus kita lakukan adalah melupakan semua 
masalah doktrin ini, dan mengasihi Yesus saja". Kedengarannya bagus, bukan? 
Kita  tidak  perlu  doktrin  -  cukup Yesus saja.  Namun harap dijawab,  siapakah 
Yesus  itu?  Pada  saat  anda  berusaha  menjawab  pertanyaan  itu,  maka  anda 
sudah masuk ke dalam bidang doktrin.
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Kedangkalan  tertentu  telah  berkembang  di  dalam  kalangan  injili  selama 
bertahun-tahun. Ini bukan berarti tidak ada yang memperhatikan theologi, tetapi 
Carl Henry mencatat bahwa sementara injili berkembang, "sedikit sekali theologi 
serius mendapat perhatian...  Youth for Christ (Pemuda bagi Kristus), misalnya, 
lebih  mudah  melontarkan  'sorak-sorai  bagi  Yesus'  daripada  mengulang 
Pengakuan  Iman Rasuli".[47]  Bloesch mengeluh  bahwa "secara  khusus  yang 
mencolok  dalam kehidupan  jemaat  Amerika  adalah  menghilangnya  substansi 
doktrinal dan rasuli. Terjadi suatu keasyikan dengan menguatnya kehidupan dari 
dalam dan keselamatan holistik (universal), tetapi kesetiaan kepada iman rasuli... 
sangat menyedihkan".[48] Ketika membahas evolusi tentang  Fuller Theological  
Seminary masa  kini,  Roberta  Hestenes,  yang  pernah  mengajar  disitu, 
mengatakan  bahwa  tujuan  dari  sebuah  seminari  bukan  hanya  untuk 
pengembangan intelektual,  tetapi memelihara semangat pelayanan, karena itu 
"pembentukan rohani barangkali lebih penting daripada ketepatan theologis".[49] 
Tetapi  bagaimana mungkin orang memiliki  pertumbuhan rohani  tanpa disertai 
pertumbuhan  theologis,  yakni  pemahaman  doktrin  yang  mendalam?  Petrus 
memperingatkan  kita  untuk  "bertumbuh  dalam  kasih  karunia  dan  dalam 
pengenalan  akan Tuhan dan Juruselamat  kita,  Yesus Kristus"  (II  Ptr.  3:  18). 
"Pertumbuhan"  dan "pengenalan" berjalan seiring.  "Pengenalan" berhubungan 
dengan peningkatan pemahaman kebenaran doktrinal. Jika ada lembaga yang 
harus berpegang teguh pada "ketepatan theologis",  maka itu adalah seminari 
theologis (sekolah theologi).

Yang  populer  sekarang  adalah  konsep  bahwa  kasih  adalah  bahan  yang 
terpenting  di  dalam  kehidupan  orang  Kristen.  Secara  umum  yang  dimaksud 
dengan kasih adalah suatu toleransi yang longgar terhadap kesalahan, bahkan 
kesalahan yang kasar, dan semangat lemah-lembut untuk menerima setiap dan 
semua  orang  yang  menyebut  diri  injili.  Sikap  inilah  yang  telah  membuat 
pengajaran kharismatik menjadi sebuah fitur gereja kontemporer yang demikian 
istimewa. Para pemimpin gereja akan mengatakan, "Saya secara pribadi bukan 
kharismatik, namun gerakan kharismatik telah melakukan banyak hal yang baik, 
dan kita tidak boleh mengecamnya. Kita harus mengasihi saudara-saudara itu". 
Jadi, dalam nama kasih, segala macam pengajaran sesat dimaafkan. Kita perlu 
mendengarkan Martin Luther yang menulis, "Doktrin itu bukan milik kita tetapi 
milik  Allah...  Karena  itu,  sedikitpun  kita  tidak  boleh  melepaskannya  atau 
mengubahnya...  Terkutuklah  kasih  karunia  yang  dipertahankan,  karena 
perusakan doktrin  iman itu....  Karena doktrin  merupakan  satu-satunya  terang 
yang ... menunjukkan jalan kepada kita untuk menuju ke surga. Jika ada satu 
bagian yang goyah, maka semuanya akan menjadi goyah. Jika hal itu terjadi, 
maka kasih karunia tidak bisa menolong kita".[50]
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Namun ada yang mencatat,  bahwa banyak artikel  tentang doktrin  yang telah 
ditulis, dan banyak diskusi juga telah dilakukan. Menanggapi hal ini kita mencatat 
dua hal: (1) pada umumnya diskusi-diskusi tersebut di luar jangkauan dari rata-
rata orang percaya di dalam sebuah jemaat lokal, dan (2) mereka yang terlibat 
dalam diskusi berbagai kasus tidak mempunyai itikad untuk menegaskan bahwa 
pandangan tertentu sebagai  satu-satunya pandangan yang benar.  Ia  menjadi 
sebuah "opsi (pilihan)" atau suatu "pandangan alternatif". Dalam banyak kasus 
terjadi  kekurangpastian  yang  nyata,  disertai  keengganan  untuk  mencap 
pandangan  injili  tertentu  sebagai  sesuatu  yang  salah.  Gerakan  kharismatik 
menambah  permasalahan  ini,  karena  banyak  dari  mereka  memperkenalkan 
gagasan  bahwa  "Baptisan  Roh"  merupakan  katalisator  yang  akan 
mempersatukan  semua  orang  dan  perbedaan  doktrinal  yang  lain  dapat 
diabaikan.  Martyn  Lloyd-Jones  sensitif  mengenai  masalah  ini  dan 
memprihatinkannya ketika ia masih hidup. "Ini merupakan salah satu masalah 
besar yang dihadapi oleh kita sebagai orang Kristen injili pada masa kini, karena 
ada orang injili yang kini berbicara seperti berikut: mereka mengatakan bahwa 
doktrin  tidak menjadi  masalah. Dengan kata lain,  mereka mengatakan bahwa 
anda bisa memiliki  kesatuan sejati  ini,  meskipun terdapat  pertentangan besar 
mengenai doktrin-doktrin yang esensial dan vital".[51]

Kita semua bisa bersyukur kepada Allah karena pencemaran doktrin ini bukan 
merupakan  sikap  Paulus.  Ia  tidak  pernah  mengabaikan  atau  mengecilkan 
kebenaran  Alkitab  yang  mahal  sambil  berpura-pura  mempraktekkan  kasih 
Kristen.  Ia  menasehatkan  agar  doktrin  yang  sehat  diajarkan.  Ia  juga 
memperingatkan,  "Jika  seorang  mengajarkan  ajaran  lain  dan  tidak  menurut 
perkataan sehat... dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia 
adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa" (I Tim. 6: 3-4). 
Tugas para gembala adalah "selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-
saudara kita" sehingga mereka akan "terdidik dalam soal-soal pokok iman kita 
dan  dalam ajaran  sehat"  (I  Tim.  4:  6).  Mereka  harus  memberikan  perhatian 
khusus  dalam  "membaca  Kitab-kitab  Suci,  dalam  membangun,  dan  dalam 
mengajar" (I Tim. 4: 13).

Setan Berada di Balkon Paduan Suara
Pergeseran doktrinal yang telah kita bicarakan juga nyata terjadi di dalam bidang 
musik  Kristen.  Kecengengan  dan  kedangkalan  theologi  yang  demikian  jelas 
terjadi  di  dalam gereja masa kini  dapat  dilihat  dalam fenomena yang dikenal 
sebagai "Musik Kontemporer Kristen". Mengenai hal ini Horton menyampaikan 
pengamatannya yang sangat tajam:

Dengan  kata  lain,  pergeseran  tersebut...,  secara  umum,  adalah  suatu 
perubahan penekanan dari berpusat kepada Allah (God-centered), yang 
bagi saya merupakan iman yang historis dan obyektif, tetapi di luar saya, 
menjadi berpusat kepada manusia (man-centered) yang merupakan iman 
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eksistensial,  subyektif,  yang  hanya  menekankan  pengalaman  pribadi 
dengan Roh atau dengan Yesus semata-mata.

Perubahan ini tercermin dalam ungkapan, "Mari kita mengasihi Yesus saja 
- theologi hanya penghambat saja".[52]

Musik Kristen Kontemporer yang kini sangat disukai oleh banyak kalangan injili 
menjadi saksi kemerosotan theologis gereja. Orang-orang Kristen yang rohani 
sangat terkejut dengan musik yang berbunga-bunga, liar, tidak tertib dan duniawi 
yang dinyanyikan dan dimainkan oleh kelompok-kelompok yang disebut group 
rock Kristen. Ini bukan hanya sekedar masalah kesenjangan generasi. Antara 
yang rohani dan yang kedagingan terdapat perbedaan. "Musik yang lebih tua 
pada  dasarnya  bersifat  intelektual;  ia  ada  di  dalam  akal-budi  dan  dalam 
perasaan yang dikenal oleh akal-budi; musik baru menggoncang seluruh tubuh 
dan  merasuki  jiwa".[53]  Disini  Reich  ingin  membedakan  musik  klasik  yang 
sekuler  dan  rock  modern,  namun  hal  yang  serupa  bisa  digunakan  untuk 
membedakan  musik  tradisional  Kristen  dan  "irama  modern".  Pendapat  yang 
serupa ini juga ditegaskan oleh Robert Pattison di dalam bukunya, The Triumph 
of Vulgarity: Rock Music in the Mirror of Romanticism ("Kemenangan Kekasaran: 
Musik  Rock  dalam  Cermin  Romantisme").  Ia  mengatakan,  "Syair  lagu  rock 
diliputi  oleh  bahasa  emosi:  kebutuhan,  keinginan,  dan  perasaan  merupakan 
susunan  dari  perbendaharaan  katanya  yang  abstrak.  Logika  dan  akal-sehat 
selalu diiringi dengan kehilangan masa muda dan kematian semangat hidup".[54]

Budaya  musik  rock  masa  kini  nyata  sekali  telah  ditahbiskan  dan  telah 
mengenakan jubah paduan suara gereja. Beberapa tahun yang lalu kita mulai 
mendengar seruan, "Anda tidak mungkin menjangkau anak-anak muda kecuali 
jika  anda  menggunakan  gaya  musik  kesukaan  mereka".  Sejak  kapan 
pragmatisme  terang-terangan  dijadikan  standar  gereja  untuk  menjangkau 
keluar?  Para  gembala  dan  pemimpin  gereja  menjadi  grogi  dan  memutuskan 
bahwa mereka harus bersaing dengan budaya rock sekuler. Karena itu mereka 
menjadi  "entrepreneur pendorong  emosional".  Sekali  Allah  menjadi  komoditi 
untuk  pemuasan-diri,  maka  nasibnya  tergantung  kepada  perilaku  emosional 
pasar".[55]

Pendorong utama musik populer Kristen modern adalah pengalaman. Ia sangat 
cocok dengan budaya egoisme masa kini, dimana pribadi-pribadi menekankan 
"pemenuhan kebutuhan mereka". "Rock merupakan musik yang diciptakan untuk 
tunduk  kepada  visi  budaya  baru  ini...  Ia  memiliki  daya-tarik  alami  bagi  anak 
muda, yang menyukai kebisingan, emosional, dan tontonan sensual. Selain itu ia 
juga memenuhi keinginan kebanyakan orang dewasa Barat yang canggih, yang 
telah  bosan  dengan  tradisi  budaya  tinggi  dan  ingin  mencari  kebebasan 
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pengalaman".[56] Walaupun musik memang bisa mencerminkan emosi, namun 
ia  tidak boleh  hanya sekedar  emosional.  Sebaliknya,  ia  harus  terikat  dengan 
akal-budi dan tertambat erat dengan konsep theologi yang diajarkan di dalam 
Kitab Suci. "Aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal-budiku" (I Kor. 14: 
15).  Musik  yang  memuliakan  Allah  bukan  hanya  merupakan  perasaan  hati, 
namun juga harus memiliki keabsahan intelektual. "Musik pop masa kini, dengan 
pengecualian  tertentu,  mencerminkan  apathisme  terhadap  masalah-masalah 
kehidupan modern yang serius...  Porsi terbesar musik 'Top 40' adalah  upbeat 
(irama yang tidak terlalu keras),  enteng,  dan cocok untuk dansa, tidak terlalu 
berat untuk pikiran dan perasaan. Dan, anehnya, gaya persis 'Top 40' inilah yang 
mendominasi seluruh industri musik Kristen".[57]

Di  dalam karya  menariknya,  Will  Evangelicalism Survive  Its  Own Popularity? 
Johnston  mengatakan  bahwa  "tidak  ada  bidang  yang  lebih  nyata  lagi  dari 
faddisme (pengikut mode) injili selain daripada preferensi dan ekspresi musikal 
kita...  Selera  musikal  mudah  didikte  oleh  para  pengikut  mode  daripada  oleh 
orang  yang  sungguh-sungguh  merindukan  kerohanian  yang  benar...  dan  ini 
berarti  bahwa  lagu  terbaru  yang  menggelitik  kelihatannya  akan  menjadi 
keharusan bagi kita".[58]

Adaptasi Budaya
Gagasan itu kini sudah umum, yaitu jika ingin berhasil menjangkau orang-orang 
fasik  masa  kini,  kita  harus  mempelajari  budaya  mereka  dan  berusaha 
mengadaptasikan pengajaran Kristen ke dalamnya. Orang Kristen fundamentalis 
yang  alkitabiah  sama  sekali  meragukan  pernyataan-pernyataan  yang  berasal 
dari  ucapan  dan  tulisan  para  pemimpin  Injili  Baru.  Kelihatannya  Allah 
membutuhkan pertolongan untuk menobatkan orang-orang berdosa. Kita harus 
sedapat mungkin menghilangkan perbedaan antara gereja dan dunia, sehingga 
dapat membuat Injil Kristus lebih cocok dengan dunia. Permasalahannya adalah, 
sekali proses itu dimulai, gereja akan mulai lebih duniawi daripada dunia menjadi 
lebih  gerejawi.  Salah  seorang  pendiri  Injili  Baru,  Carl  Henry,  pada  hari-hari 
senjanya  menyampaikan  pengakuan:  "Sementara  kaum  injili  berusaha 
mempengaruhi budaya, secara simultan budaya itu sendiri  melakukan jebolan 
yang memalukan ke dalam kehidupan injili".[59]

Dengan hadirnya kaum injili  yang muda dan duniawi yang telah disinggung di 
bagian depan buku ini, maka muncullah suatu usaha yang disepakati bersama 
untuk  "memperbaharui"  iman  Kristen  dan  mengadaptasikannya  ke  dalam 
lingkungan kontemporernya. Beberapa tahun yang lalu Quebedeaux mengakui 
fakta  ini  ketika  ia  mengatakan,  "Pengaruh  budaya  yang  lebih  luas  terhadap 
gerakan injili kontemporer tidak kurang menggemparkan. Tidak salah pernyataan 
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Marty  yang  menyatakan  bahwa kaum injili  semakin  hari  semakin  melakukan 
kompromi dengan budaya yang lebih luas".[60]

Kaum injili  modern berhasrat untuk membuat "iman" menjadi mode dan dapat 
diterima  oleh  zaman  kita.  Mereka  mengatakan,  bahwa  kita  bisa  mendapat 
pengetahuan  dari  orang-orang  yang  belum  diselamatkan  di  sekitar  kita. 
Pemahaman  dari  dunia  "dengan  mudah  akan  datang  dari  orang-orang  tidak 
percaya  seperti  halnya  dari  orang-orang  percaya...  Orang-orang  non-Kristen 
dapat  memampukan  orang-orang  Kristen  untuk  melihat  implikasi  Injil  dengan 
lebih jelas".[61]

Dengan  kata  lain,  orang-orang  fasik,  dengan  pikiran  yang  sama  sekali  buta 
terhadap kebenaran rohani dan persepsi yang berbelit-belit, mampu menuntun 
orang  Kristen  mengenal  sifat  dunia  ini  dan  kebutuhannya.  Aneh  jika  Rasul 
Paulus  tidak  memiliki  wawasan  tentang  kemampuan  orang-orang  fasik  yang 
sangat menolong ini. Ia lebih memandang mereka sebagai "orang-orang yang... 
pikirannya  yang  sia-sia  dan  pengertiannya  yang  gelap,  jauh  dari  hidup 
persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan 
karena  kedegilan  hati  mereka"  (Ef.  4:  17-18).  Orang-orang  fasik  tidak  bisa 
menilai dunia secara benar maupun memberitahu orang Kristen bagaimana cara 
menginjil  secara benar,  karena mereka sama sekali  tidak memiliki  pengertian 
rohani.  Hal  ini  jelas  mementahkan  usulan  dari  seorang  injili  muda  yang 
mengatakan  bahwa  kita  perlu  mengembangkan  theologi  kita  dengan 
"mendengarkan  budaya  kita"  dan  tetap  memelihara  "Kitab  Suci".[62]  Baginya 
theologi memiliki dua sumber - budaya yang berlaku dan Kitab Suci. Posisi yang 
benar dan historis adalah, bahwa theologi hanya bersumber dari eksegesis Kitab 
Suci.  Seseorang  tidak  mungkin  memegang  Alkitab  di  satu  tangan  sambil 
memiringkan  satu  telinganya  untuk  mendengarkan  pendapat  duniawi.  Alkitab 
telah  lulus  dari  penghakiman  final  dunia,  bukan  dunia  yang  telah  lulus  dari 
penghakiman Alkitab.

Orang-orang Kristen yang percaya Alkitab seharusnya sangat prihatin dengan 
"rasionalitas  modernitas  yang  jelas  mempunyai  pengaruh  nyata  dalam  alam 
pikiran Kristen Injili".[63] Dengan cara apakah pengaruh ini menyatakan dirinya? 
Karakteristik  budaya  duniawi  manakah  yang  terlihat  di  dalam  Kekristenan 
modern? Kenneth Myers di dalam bukunya, All God's Children and Blue Suede 
Shoes, menyebutkan beberapa di antaranya.[64]

• Berfokus kepada hal yang baru
• Meyakini aksesibilitas (kemudahan) langsung
• Meninggikan popularitas
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• Tertarik pada hal-hal sentimental
• Isi dan bentuknya ditentukan oleh permintaan pasar
• Mencerminkan keinginan-keinginan pribadi
• Kecenderungan pada relativisme

Semua hal ini dengan mudah ditemukan di dalam gerakan pertumbuhan gereja 
modern, dalam pelayanan gereja-gereja raksasa (megachurches), dalam Musik 
Kristen  Kontemporer  yang  populer,  dalam  khotbah  para  selebritis  injili,  dan 
dalam literatur injili masa kini.

Sementara  kaum  injili,  setidak-tidaknya  secara  teori,  mengakui  otoritas  final 
Firman Allah, namun dalam praktek,  mereka meruntuhkan otoritasnya melalui 
penafsiran  yang  dipengaruhi  oleh  budaya.  Pengamatan  Pinnock,  meskipun 
panjang lebar,  namun penting untuk  memahami perkembangan yang sedang 
terjadi di dalam kalangan injili.

Setiap  generasi  membaca  Alkitab  sebagai  dialog  dengan  visi  dan 
perkiraan  budayanya  sendiri  dan  terpaksa  mengikuti  alam  pikiran 
zamannya... Kini... kita membaca lagi Alkitab, namun dalam konteks abad 
keduapuluh dan menemukan wawasan baru yang tidak kita  perhatikan 
sebelumnya.  Seperti  Augustine yang mengikuti  pemikiran Yunani  kuno, 
demikian juga kita berdamai dengan budaya modern. Dengan pengaruh 
budaya modern, kita merasakan realitas sebagai sesuatu yang dinamis 
dan historis,  sehingga menyebabkan kita memandang hal-hal  di  dalam 
Alkitab  dengan  cara  yang  berbeda  dengan  yang  sebelumnya.  Zaman 
dimana kita bisa menjadi  realis  yang naif  di  dalam hermeneutika telah 
lewat; keberadaan kita mempengaruhi apa yang kita lihat, dan perbedaan 
doktrin Alkitab yang kaya mempunyai makna bahwa perubahan orientasi 
adalah  selalu  dimungkinkan,  sehingga  memampukan  kita  untuk 
berkomunikasi  dengan  pendengar-pendengar  kontemporer  kita  dengan 
nada yang segar.[65]

Pelajari pernyataan ini dengan seksama. Hal utama yang dikatakan oleh Pinnock 
adalah, bahwa penelitian Alkitab kita tidak boleh hanya menggunakan eksegesis, 
yaitu untuk mengetahui apa yang dikatakan Alkitab, tetapi harus juga disertai 
dengan masukan dari  budaya dunia.  Hal  ini  sungguh merupakan pendekatan 
yang  berbeda  dengan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  para  penafsir  Alkitab 
fundamentalis yang historis. Kini dunia yang membantu kita untuk menafsirkan 
Alkitab.  Hal  ini  hanya akan menyebabkan bencana rohani  seperti  yang telah 
terjadi. Kita tidak boleh menjadi "realis dalam hermeneutika", kata Pinnock. Kita 
tidak  bisa begitu  saja  menarik  makna yang ada di  dalam Alkitab.  Kita  harus 
menafsirkannya  melalui  kacamata  modernitas.  Dalam  hal  ini,  kita  harus 
"memandang hal-hal di dalam Alkitab dengan cara yang berbeda dengan yang 
sebelumnya".  Beberapa  kalangan  injili  merasa  malu  dengan  fakta  bahwa 
penafsiran  Alkitab  tradisional  tidak  seiring  dengan  pandangan  orang-orang 
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zaman sekarang, sehingga mencari jalan untuk menyesuaikan Alkitab dengan 
pandangan-pandangan  modern  tersebut,  sementara  tetap  mempertahankan 
bahwa mereka adalah "injili". Ini adalah manipulasi hermeneutika yang cekatan, 
namun  merupakan  cara  yang  menghancurkan  inerrancy dan  otoritas  Alkitab 
yang  lebih  rumit  dibandingkan  dengan  serangan  "kaum  modernis"  zaman 
dahulu. Hermeneutika injili  modern, dengan pemutarbalikannya yang licik atas 
makna Firman Allah yang sejati, adalah lebih berbahaya daripada serangan yang 
lebih  mencolok  dari  mereka  yang  menyatakan  diri  tidak  bersahabat  dengan 
Alkitab.

Pencaharian Pembaharuan Masa Kini
Yang  dicatat  di  depan  adalah  beberapa  karakteristik  injili  masa  kini.  Salah 
satunya adalah "menginginkan hal-hal yang baru". Karakter yang satu ini telah 
menjadi duri bagi banyak gembala. Anggota-anggota jemaat dari gereja-gereja 
yang lebih tradisional dan fundamentalis telah terpengaruh oleh pemikiran injili 
kontemporer melalui kontak pribadi, literatur, radio dan televisi, serta pertunjukan 
dramatis dan musik yang mengesankan. Sebaliknya, gereja fundamentalis dan 
alkitabiah kelihatan agak membosankan dan tidak menggairahkan, dan (surgawi 
melarang!)  kita  tidak  boleh  mengizinkan  apapun  yang  "menggairahkan". 
Beberapa,  terutama  para  konstituensi  fundamentalis  yang  lebih  muda,  telah 
terpikat dengan pendekatan dan gaya Injili  Baru. C.S. Lewis mencatat bahwa 
salah  satu  perbedaan  terbesar  antara  wanita  dan  pria  modern  dengan  para 
pendahulu mereka yang pra-modern adalah keyakinan bahwa yang baru lebih 
baik  dibandingkan  yang  lama  (tua).[66]  Terjadilah  arus  pencaharian 
pembaharuan yang telah menawan banyak injili. Banyak gereja yang termasuk 
Injili Baru melonggarkan peraturan terhadap para anggotanya, sehingga merujuk 
kepada para "baby boomers" (generasi muda tahun 1960-an yang bergaya hidup 
bebas - penerjemah) yang tidak suka ditekan oleh komitmen gereja yang kuat. 
Johnston memperingatkan:

Ini  adalah masa terbuka terhadap standar gereja yang "lama". Dengan 
enteng  kita  bertanya:  Apa  hak  gereja  untuk  berharap  saya  mematuhi 
ketentuan-ketentuan yang dibuat bertahun-tahun yang lampau? Standar 
yang telah menjadi fosil ini hanya mengekang gaya saya, dan membuat 
saya  kelihatan  kuno  di  hadapan  orang  yang  sedang  ingin  saya 
menangkan bagi Kristus? Mengapa saya harus terbelenggu oleh beban 
yang  tidak  perlu  ini?  Berdasarkan  pendirian  inilah  kita  lebih  suka 
mengurangi jumlah dan intensitas tuntutan yang dibebankan kepada diri 
kita dan membuat suatu komitmen yang lebih longgar.[67]

Alkitab  sama  sekali  tidak  mengajar  kita  untuk  menyesuaikan  diri  dengan 
pendapat duniawi agar Injil mau didengar. Dunia itu jahat. Ia menentang Allah, 
dan berada dalam kegelapan dan alam maut. "Sebab semua yang ada di dalam 
dunia,  yaitu  keinginan  daging  dan  keinginan  mata  serta  keangkuhan  hidup, 
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bukanlah  berasal  dari  Bapa,  melainkan  dari  dunia"  (I  Yoh.  2:  16).  Yakobus 
mengatakan,  "persahabatan  dengan  dunia  adalah  permusuhan  dengan 
Allah" (Yak. 4: 4). "Dunia... tidak mengenal Allah oleh hikmatnya" (I Kor. 1: 21), 
namun gereja modern tetap saja merujuk kepada hikmat dunia ini dan merasa 
lebih  baik  melakukan  hal  tersebut.  Tuhan  Yesus  Kristus  ditempatkan  untuk 
mengeluarkan umatNya dari dunia (Yoh. 17: 6), bukan membuat mereka nyaman 
tinggal  di  dalamnya.  Orang-orang  percaya  harus  konsentrasi  untuk 
"mengalahkan dunia" (I Yoh. 5: 4), bukan membiarkan dirinya dikalahkan oleh 
dunia.

Daya Tarik Psikologi
Kalangan injili  masa kini  telah terpesona dengan psikologi.  Sebuah penelitian 
mengenai buku-buku yang diterbitkan oleh delapan penerbit besar literatur injili 
mengungkapkan bahwa 12,30% dari semua judul buku tersebut adalah termasuk 
kategori  yang  dapat  didefinisikan  bersifat  "psikologis",  yakni  usaha  untuk 
menjelaskan kebutuhan emosional dan psikologis manusia dipandang dari sudut 
Alkitab.[68] Hal ini mencerminkan subyektifisme yang unik dalam kalangan injili. 
Ia mempengaruhi dunia pengkhotbah, karena banyak kalangan injili  masa kini 
tidak menginginkan instruksi doktrinal dari Firman Allah, namun lebih menyukai 
khotbah mengenai hal-hal praktis atau diskusi tentang "bagaimana" menjawab 
permasalahan hidup dan mengatasi kebingungan jiwa manusia. "Sebagai reaksi 
terhadap  polemik  generasi  yang  terdahulu,  mereka  menyimpulkan  bahwa 
keutuhan  psikologis  merupakan  tujuan  yang  lebih  bermanfaat  daripada 
ketepatan doktrinal. Sungguh memalukan menyadari bahwa di dalam berbagai 
konferensi dan  retreat injili, diskusi kelompok kecil dan dinamis lebih menonjol 
daripada ceramah-ceramah yang ilmiah".[69]

Seperti  kesaksian  yang  dapat  diberikan  oleh  setiap  gembala  fundamentalis, 
masa  kini  jelas  terjadi  kemerosotan  ketertarikan  pada  masalah  doktrinal  dan 
kebenaran Firman Allah yang mendasar  dibandingkan beberapa tahun silam. 
Pengajaran Alkitab yang kokoh menjadi kurang populer dan digantikan dengan 
khotbah  topik-topik  psikologis.  Tak  pelak  lagi  bahwa  "psikologi  sedang 
memainkan peran utama di dalam kemerosotan Kekristenan yang terus menerus 
dan goyah".[70]

Ada  tempat  yang  sah  sebagai  rujukan  nasehat  yang  alkitabiah.  Pergumulan 
pribadi dan petunjuk dari Kitab Suci senantiasa seimbang. Paulus "menasehati, 
menguatkan dan mendesak" orang-orang percaya di Tesalonika "seperti  bapa 
terhadap anak-anaknya" (I Tes. 2: 11-12). Ia adalah penasehat yang alkitabiah. 
Tetapi kini begitu banyak orang yang telah berlalu hanya sebagai "penasehat 
Kristen" yang tidak ada apa-apanya.[71]
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Racun Di dalam Teko
Injili  Baru  berasal  dari  pikiran  kaum  intelektual  injili.  Mereka  banyak  yang 
merupakan profesor dari berbagai sekolah injili. Mereka menyentuh hidup ribuan 
orang muda yang terkesan seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka saat 
ini.  Satu  persatu  institusi  terpelajar  yang  didirikan  dan  diasuh  oleh  kaum 
fundamentalis masa lalu mulai jatuh menjadi mangsa pengajaran Injili Baru.

Bagaimana  sekolah-sekolah  yang  dianggap  injili  itu  bisa  bergeser  dari 
tambatannya?  Pertama,  melalui  pengaruh  para  anggota  staf  pengajar.  Staf 
pengajar setiap hari berkomunikasi dengan pelajar dan - lebih sering daripada 
pengelola - mempunyai pengaruh yang terus menerus terhadap pelajar itu. Jika 
seseorang ingin  mempertahankan pendirian  fundamentalis  yang kokoh,  maka 
orang  harus  mempekerjakan  staf  pengajar  yang  berasal  dari  keyakinan  itu. 
Tetapi  darimanakah  kebanyakan  profesor  di  sekolah-sekolah  injili  itu 
memperoleh keahliannya? Mereka adalah lulusan dari beberapa institusi yang 
paling  liberal  di  dunia.  Sementara  secara  terpisah  ada  juga  contoh 
fundamentalis-fundamentalis  besar  yang  merupakan  lulusan  institusi-institusi 
tersebut  yang  tidak  tercela,  namun  jumlah  mereka  sangat  kecil.  Walaupun 
seorang pribadi tidak selalu menerima apa saja yang dipaparkan kepadanya di 
dalam  suatu  institusi  pembelajaran  yang  lebih  tinggi,  namun  hampir  boleh 
dikatakan ia akan sangat terpengaruh. "Dengan pengembangan fakultas yang 
memiliki  tingkat  doktorat  yang  terbaik  dalam setiap  disiplin  ilmu  akademis  di 
seminari dan sekolah tinggi injili, tidaklah mengherankan bahwa institusi-institusi 
yang sama ini sangat terpengaruh oleh para cendekiawan yang dihasilkan dan 
diajar  di  universitas-universitas  sekuler  yang  paling  bergengsi".[72]  Ini 
merupakan sebuah lingkaran setan.

Banyak kaum injili  muda... memasuki dunia akademis, dan memperoleh 
pendidikan  non-gelar  dan  tingkat  kesarjanaan  dari  sekolah-sekolah 
sekuler yang terbaik. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam proses itu... 
banyak dari injili-injili  muda tersebut mulai  dirasuki oleh alam pemikiran 
anti-Kristen  yang  mendominasi  pemikiran  sekolah  dan  para  profesor 
mereka. Di dalam proses itu, setiap pandangan Kristen injili yang istimewa 
diakomodasikan kepada pemikiran sekuler disiplin ilmunya dan semangat 
yang ada di dalam zaman kita. Untuk melengkapi siklus itu, banyak dari 
antara  mereka  yang  kini  kembali  mengajar  di  sekolah-sekolah  injili, 
dimana materi  yang mereka sajikan di  dalam kelas sedikit  sekali  yang 
bersifat keistimewaan Kristen.[73]

Banyak  sekolah-sekolah  dan  seminari  yang  mengaku  Kristen  lebih  tertarik 
dengan gengsi  gelar  akademis  dari  para  profesor  mereka  daripada terhadap 
komitmen rohani dan doktrinal mereka. Hunter, dalam pengamatannya di dalam 
survei terhadap institusi-institusi injili yang luas, mengatakan, "Fokus pendidikan 
juga  berubah.  Barangkali  ukuran  yang  paling  nyata  mengenai  hal  ini  adalah 
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perubahan peran dari para profesor. Sebelumnya, orthodoksi (dalam denominasi 
yang benar) menjadi penguji  utama bagi persyaratan akademis sebuah posisi 
sekolah tinggi,  penekanan itu kini  hampir  secara eksklusif  diserahkan kepada 
kompetensi dan mandat akademi tersebut".[74] Salah seorang staf pengajar dari 
sebuah  sekolah  tinggi  injili  mengatakan,  "Siapa  yang  ingin  mempertahankan 
dogmatisme [agama] dan parokhialisme [moral]...? Saya tidak - dan kebanyakan 
kolega  saya  juga  tidak.  Kami  menginginkan  iman  injili  yang  menonjol,  tetapi 
sejak  kapan bentuk  komitmen agama ini  juga mengharuskan komitmen yang 
tegas  tentang  rumah-tangga  yang  berpusat  pada  pria  dan  segala  hal  yang 
sangat tidak menyenangkan itu? Apa yang dikatakan oleh beberapa kalangan 
sebagai 'kontaminasi' atau 'erosi', saya sebut itu sebagai sebuah 'keberhasilan' 
".[75]

Berbeda dengan hal ini, kita mendapat peringatan Paulus yang kelihatan sangat 
prihatin agar doktrin yang benar diteruskan dari generasi ke generasi. "Apa yang 
telah  engkau  dengar  daripadaku  di  depan  banyak  saksi,  percayakanlah  itu 
kepada orang-orang yang dapat  dipercayai,  yang juga cakap mengajar  orang 
lain" (II Tim. 2: 2). "Apa yang telah didengar" oleh Timotius, tentu saja, adalah 
doktrin-doktrin iman mulia yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Ia harus 
memastikan  bahwa  doktrin-doktrin  tersebut  dipelihara  (dipertahankan)  secara 
utuh dan diteruskan kepada orang-orang yang diajarnya.

Seiring dengan kemerosotan keyakinan doktrinal  itu,  terjadi  juga kemerosotan 
standar.  Sebaliknya  hampir  semua  sekolah  tinggi  Kristen  biasanya  memiliki 
standar perilaku yang agak keras, banyak, jika bukan kebanyakan dari mereka, 
sungguh-sungguh  telah  melonggarkannya.  Hunter  mencatat  bahwa  mereka 
bahkan memperkenalkan standar apa yang sebenarnya mereka miliki  dengan 
"cara yang penuh kesadaran dan bernada agak minta maaf".[76] Dengan kata 
lain,  mereka  kelihatannya  malu  untuk  mengakui  bahwa  mereka  mempunyai 
standar yang bebas untuk diikuti para mahasiswa.

Karunia Kharismatik
Lahirnya Injili Baru mendapat tambahan akseptasi umum dari garis Pentakosta 
lama yang merupakan mayoritas anggota  National Association of Evangelicals 
(NAE =  Asosiasi  Injili  Nasional).  Kemudian,  ketika  gerakan  kharismatik  yang 
baru-baru bangkit, mereka juga diasimilasikan ke dalam gerakan Injili Baru dan 
mempunyai  pengaruh  yang  sangat  luas  di  dalamnya.  Akibatnya,  terjadilah 
perubahan-perubahan  di  dalam  injili.  "Gerakan  kharismatik  yang  sedang 
berkembang juga mengubah karakter banyak injili di dalam hal-hal yang penting. 
Penekanan berubah... ke arah aspek pengalaman Kekristenan, yakni perasaan 
kedekatan  kepada  Yesus  melalui  Roh  yang  ada  di  dalam".[77]  Kami  telah 
memberikan pendapat  atas penekanan ini,  yang begitu  menonjol  dalam injili. 
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Pengalaman  menjadi  lebih  penting,  atau  setidak-tidaknya  sama  pentingnya 
dengan doktrin.

Gereja-gereja  injili,  meskipun  tidak  selalu  bersifat  kharismatik,  namun 
bekerjasama  dengan  kharismatik  dan  menolak  untuk  menentang  mereka. 
Charles  Swindoll,  seorang  penulis  populer  dan  tokoh  radio,  barangkali 
menyimpulkan  dengan  cukup  bagus  sikap  yang  berlaku  ketika  ia  mencoba 
mempertahankan konsep kasih-karunianya: "Berikut adalah contoh ikatan-kasih 
karunia yang lain.  Saya bukan seorang kharismatik.  Namun, saya merasa itu 
bukan  panggilan  saya  untuk  memberondongkan  tembakan  artileri  theologis 
kepada saudara-saudari kharismatik saya. Siapa yang bisa mengetahui berapa 
banyak  kebaikan  yang  telah  mereka  lakukan dan pelayanan  luar-biasa  yang 
banyak  mereka  miliki?  Gereja  yang  saya  gembalakan  bukan  sebuah  gereja 
kharismatik...  tetapi  itu  bukan  berarti  bahwa  kita  memutuskan  persekutuan 
dengan  pribadi-pribadi  yang  lebih  banyak  dari  kelompok  itu  atau  menembak 
mereka dari dekat".[78]

Namun,  pertanyaan yang harus  dihadapi  adalah  berikut:  Apakah pengajaran-
pengajaran kharismatik  itu  alkitabiah? Jika  jawabannya adalah  ya,  maka kita 
harus  menerimanya.  Jika  jawabannya  tidak,  maka  kita  harus  menentangnya. 
Permasalahannya bukan pada apakah kaum kharismatik  itu  orang yang baik 
atau tidak, atau bahkan apakah mereka itu orang Kristen. Masalahnya adalah 
sifat dari kebenaran itu. Apakah Alkitab mengajarkan bahwa karunia berbahasa 
lidah masih berlangsung di  dalam jemaat masa kini,  beserta dengan karunia-
karunia khusus lainnya yang dinyatakan oleh banyak orang kharismatik? Jika 
tidak,  maka  pengajar-pengajar  Alkitab  yang  setia  tidak  boleh  berdiam  diri, 
sementara doktrin-doktrin tersebut disebarluaskan, sehingga menjangkiti banyak 
orang. Paulus terus menerus menentang doktrin sesat, sementara ia melayani 
jemaat-jemaat yang masih bayi. Ia memberikan tuntunan kepada gembala muda 
Timotius dengan wejangan berikut: "...  dengan lemah lembut dapat menuntun 
orang  yang  suka  melawan,  sebab  mungkin  Tuhan  memberikan  kesempatan 
kepada  mereka  untuk  bertobat  dan  memimpin  mereka  sehingga  mereka 
mengenal kebenaran" (II  Tim. 2:  25).  Tujuannya adalah bahwa para pengajar 
harus  menghadapi  orang-orang  yang  menyimpang  dari  kebenaran,  berusaha 
mengoreksi  mereka,  dan  berdoa  agar  mata  mereka  dicelikkan  dan  doktrin 
mereka  berubah.  Jika  kharismatik  salah  di  dalam  pengajaran  mereka  (dan 
memang mereka salah), maka orang-orang yang memiliki pegangan Kitab Suci 
yang lebih baik harus mengatakan mereka salah, menunjukkan kepada mereka 
mengapa,  dan  berusaha  memenangkan  mereka  ke  dalam  posisi  yang  lebih 
alkitabiah. Bersikap diam di hadapan kesalahan bukanlah tanda kasih karunia 
dan kasih Kristen.
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Kesimpulan
Injili  Baru  terus  berkembang dengan cepat.  Dari  awal  yang kecil  pada tahun 
1950-an telah berkembang menjadi gerakan yang besar dan pervasif (merasuk), 
yang  telah  menjerat  gereja,  sekolah  dan  organisasi-organisasi  parachurch. 
Orang-orang  yang  menentangnya  dicap  sebagai  kaum  fanatik  yang  tidak 
mempunyai kasih dan kaum obscurantist (orang yang tidak jelas) yang berpikiran 
sempit. Tetapi syukur kepada Tuhan, masih banyak orang yang belum "bertekuk 
lutut" dan menyerah kepada pengajaran yang tidak alkitabiah dan sikap gerakan 
ini.  "Kenakanlah  seluruh  perlengkapan  senjata  Allah...  berdirilah  tegap, 
berikatpinggangkan kebenaran..." (Ef. 6: 11, 14).>
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BAB 6 
Mimbar Prasmanan

Konsep "Memasarkan Yesus"

Salah satu pengalaman di restoran yang menjadi kesukaan isteri saya adalah 
mengelilingi  salad bar (meja yang menyajikan berbagai jenis salad yang boleh 
dipilih sesuai selera pengunjung - penerjemah). Dari bahan makanan lezat yang 
ada disitu,  ia  bisa  menjadikannya sebagai  makanan utama.  Semakin banyak 
pilihan, semakin ia menikmatinya.

Banyak gereja kontemporer kini telah menjadi spesialis yang mengelola "salad 
bar"  rohani.  Disitu  tersedia  apa  saja  yang  diinginkan.  Jika  anda  tidak  suka 
dengan suatu tawaran, maka dengan mudah anda akan mendapatkan pilihan 
lain yang lebih memenuhi selera rohani anda. Pendekatan "salad bar" seperti ini 
menarik banyak sekali orang, namun apakah itu membangun jemaat yang kuat?

Apakah Pelanggan Selalu Benar?
Banyak gereja modern dibangun dengan konsep bahwa orang harus mengetahui 
apa  yang  dituntut  oleh  pasar  dan  kemudian  menyesuaikan  pelayanannya 
dengan  tuntutan-tuntutan  tersebut.  Ini  merupakan  semangat  kapitalis  yang 
mengenakan pakaian  religius.  Sebuah gereja  di  sebuah kota  di  barat-tengah 
meneliti  lingkungan  sekitarnya  dan  bertanya  kepada  para  warga  mengenai 
gereja bagaimana yang paling mereka sukai ada di daerah itu. Para penghuni 
daerah  itu  memberikan  banyak  usulan,  dan  kemudian  gereja  itu  mulai 
membangun  sebuah  gereja  baru  yang  sesuai  dengan  keinginan  yang  telah 
disampaikan. Sebagai contoh, menurut angket tersebut, nama "Baptis" dianggap 
ofensif, sehingga gereja itu dengan sukarela menanggalkan nama tersebut.

Kita  sama  sekali  tidak  mendapatkan  satu  ayatpun  yang  mendukung  konsep 
"pemasaran gereja" ("church marketing") yang kini digembar-gemborkan secara 
luas.  Rasul-rasul  tidak  mengadakan  survei  terhadap  masyarakat  ramai  yang 
fasik di kota-kota Romawi untuk mengetahui jenis gereja apa yang mereka rasa 
lebih tepat. Mereka mengikuti pola yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, 
bukan pendapat-pendapat yang diperoleh melalui survei lingkungan sekitarnya. 
Apakah yang diketahui orang-orang binasa mengenai gereja yan tepat? Tidak 
ada! Secara rohani mereka inkompeten, buta dan memberontak terhadap Allah. 
Mereka  tidak  memiliki  kemampuan  rohani  yang  dibutuhkan  untuk  menilai 
keaslian suatu gereja dengan semestinya. Mereka binasa karena pelanggaran 
dan dosa. Orang binasa tidak bisa memberikan penilaian yang benar-benar baik.

Sebenarnya,  jenis  gereja  yang  diinginkan  oleh  rata-rata  orang  Amerika  yang 
belum diselamatkan sungguh sangat bertentangan dengan yang digambarkan di 
dalam Perjanjian Baru. Orang yang belum diselamatkan menginginkan gereja 
yang  bisa  menenangkan  perasaan  mereka,  sebaliknya  Tuhan  menginginkan 
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gereja yang dapat membuat orang itu merasa sangat bersalah dengan dosanya. 
Orang  yang  belum  diselamatkan  menyukai  hingar-bingar  gaya  musik 
kontemporer,  sementara  Tuhan  menginginkan  musik  yang  memuliakan  Sang 
Juruselamat.  Orang  yang  belum  diselamatkan  menginginkan  gereja  yang 
memiliki  standar  atau  tuntutan  yang  sedikit,  sebaliknya  Tuhan  menginginkan 
gereja  yang  menyerukan  kepada  jemaatnya  untuk  melayani  dengan 
pengorbanan  dan  tidak  mementingkan  diri.  Tuhan  tidak  mengundang  orang-
orang binasa untuk mengkritik jemaatNya, karena mereka adalah "...pembenci 
Allah,  ...  sombong...,  [dan]  tidak  berakal"  (Rom.  1:  30-31).  Kehendak  Allah 
mengenai  organisasi,  metodologi,  dan  pengajaran  tentang  jemaat  lokal 
diwahyukan di dalam Perjanjian Baru. Wahyu tersebut tidak boleh disesuaikan 
atau  diperdebatkan  maupun  terbuka  untuk  dikoreksi  oleh  mereka  yang  tidak 
memiliki ketajaman rohani.

Jalan Menuju Salad Bar

Mode  pemasaran  gereja  yang  berkembang  dianut  oleh  Injili  Baru.  Banyak 
pemimpin  gerakan  itu  dididik  di  institusi-institusi  Injili  Baru.  Leith  Anderson, 
misalnya,  adalah  penulis  dua  buku  populer  yang  menekankan  pendekatan 
pemasaran  gereja.  Ia  adalah  sarjana  lulusan  dari  dua  sekolah  Injili  Baru 
terkemuka -  Conservative  Baptist  Seminary di  Denver  dan  Fuller  Theological  
Seminary.

Prinsip-prinsip  yang  melekat  dalam  Injili  Baru  juga  muncul  dalam  gerakan 
pemasaran gereja dimana prinsip-prinsip ini secara khusus telah diterapkan di 
dalam  bidang  pertumbuhan  gereja.  Sementara  beberapa  kalangan 
fundamentalis  telah  terpikat  dengan  teknik  pemasaran  gereja,  sesungguhnya 
Injili Baru terutama telah menyebarkan dan melaksanakannya. Beberapa prinsip 
pegangan yang didukung oleh pemasaran gereja yang berasal  dari  Injili  Baru 
dapat disebutkan.

Yang Dinamakan Negativisme Dianggap Hina
Injili Baru menghindari kritik terbuka terhadap theologi dari kalangan injili yang 
lain.  Dengan  nada  yang  serupa,  para  pendukung  pemasaran  gereja 
menasehatkan orang-orang yang ingin membangun kesuksesan,  yakni  gereja 
yang bertumbuh agar jangan mengkritik pandangan dari sesama orang percaya. 
Sebagai  contoh,  theologi  kharismatik  tidak  ditantang  oleh  kalangan  non-
kharismatik. Karena itulah, kalangan kharismatik sering merasa nyaman di dalam 
gereja yang pernyataan doktrin resminya bukan non-kharismatik.

Keterbukaan dan Penekanan Kepada Perbedaan
Secara historis Injili Baru membangga-banggakan keaneka-ragaman besar yang 
ada di dalam kalangan umum yang disebut "injili". Mereka mendirikan payung 
besar  yang  menaungi  pribadi-pribadi  dan  gereja-gereja,  dimana  berbagai 
keyakinan yang berbeda-beda bisa  bernaung di  bawahnya.  Pandangan  yang 
sama ini  ditemukan  di  dalam gerakan  pemasaran  gereja.  Jurubicara  mereka 
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menasehati  para  pengikutnya  untuk  mengurangi  apa  yang  mereka  namakan 
"perbedaan denominasional",  yang mereka maksudkan adalah  hal-hal  seperti 
mode  baptisan,  organisasi  gereja,  doktrin  tentang  keselamatan  kekal,  dan 
pendapat-pendapat mengenai karunia rohani.  Mereka menyerukan penekanan 
kebenaran injili yang lebih umum yang tidak "memecah-belah".

Pragmatisme dalam Metodologi
Dengan lahirnya penginjilan ekumenikal di bawah kepimpinanan Billy Graham, 
berkembanglah semangat pragmatis dalam kalangan injili. "Cara apapun boleh, 
asal memenangkan jiwa". Jika muncul kritik yang menentang filosofi ekumene, 
maka  pembelanya  kerapkali  menjawab,  "Tapi  'kan  jiwa-jiwa  diselamatkan! 
Bagaimana anda bisa menentang pemenangan jiwa?" Dengan demikian praktek 
ketidaktaatan  yang  menyatukan  kaum  liberal  dengan  orang-orang  yang 
mempercayai Alkitab dengan alasan penginjilan ini mendapat dukungan. Prinsip 
umum yang serupa itu kini menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mengajar 
kita  bagaimana  membangun  gereja.  Salah  satu  contoh  misalnya  adalah 
digunakannya  raungan  musik  rock  yang  serak  di  hadapan  mimbar  Allah. 
Pembelaan  atas  praktek  ini  adalah  "Ia  mengisi  gereja-gereja  kita  dan 
menjangkau orang. Mari kita melakukannya!"

Sungguh jalan ke mimbar prasmanan itu berasal dari kubu Injili Baru. Kompromi, 
tanda dari Injili Baru, merupakan pedoman pemasaran gereja yang prinsipiil.

Puncak Penjualan Religius

"Saatnya  untuk  Mencari",  sebuah  artikel  dalam  majalah  sekuler  Newsweek, 
mengadakan  penelitian  iklim  religius  yang  sedang  terjadi  dan  secara  khusus 
menganalisis  faktor-faktor  yang  memotivasi  para  pengunjung  gereja.  Kutipan 
berikut mengikhtisarkan kecenderungan umum dari artikel tersebut.

"Daripada saya yang menyesuaikan diri dengan sebuah agama, lebih baik 
saya mencari sebuah agama yang cocok dengan saya".

"Agar bisa mengakomodasi, banyak hamba Tuhan yang dengan mudah 
menghapuskan dosa dari perbendaharaan katanya".

"Terdapat suatu semangat yang lebih mengutamakan manusia daripada 
doktrin dan denominasi".

"Pasar  kini  merupakan sistem penilaian  yang paling  banyak digunakan 
oleh para pelaksana gereja yang lebih muda usia".[38]

Seorang analis yang bukan fundamentalis, menyerukan peringatan yang perlu 
diperhatikan, "Kita dicobai untuk mengurangi pentingnya komitmen dan ketaatan. 
Kita  digoda untuk memperlunak kebenaran agar generasi  yang tegar-tengkuk 
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mau mendengarkan kita dengan  fair. Ada garis yang tajam antara pemasaran 
yang  cekatan  dan  kerohanian  yang  berkompromi".[39] Penulis  yang sama di 
dalam  bukunya  yang  lain  menyatakan,  "Seringkali  gereja-gereja  besar  dan 
sedang  berkembang  mendapat  banyak  jemaat  dengan  mengkompromikan 
kepercayaan mereka agar bisa mempertahankan pertumbuhan mereka".[40]

Wajarlah  jika  kita  bertanya,  "Bolehkah  tujuan  menghalalkan  segala  cara?" 
Banyak kalangan yang disebut pakar pertumbuhan gereja masa kini memberikan 
kesan bahwa gereja harus melakukan apa saja yang diperlukan untuk menarik 
berduyun-duyun orang datang ke sana. Sikap seperti  itu sangat dikecam oleh 
nabi  Yesaya  berabad-abad  yang  lalu  ketika  ia  menegur  bangsa  Israel: 
"Celakalah  orang-orang  yang  pergi  ke  Mesir  minta  pertolongan,  yang 
mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, 
dan  kepada  pasukan  berkuda  yang  begitu  besar  jumlahnya,  tetapi  tidak 
memandang  kepada  Yang  Mahakudus,  Allah  Israel,  dan  tidak  mencari 
Tuhan" (Yes. 31: 1). Israel ditegur karena menyandarkan diri kepada kekuatan 
kedagingan manusia, bukannya kekuatan Allah. Gereja masa kini sedang berada 
di dalam bahaya karena mengulangi kesalahan tersebut.

Mengupayakan Kemustahilan
Konferensi dan seminar tentang bagaimana membangun gereja yang besar kini 
banyak  diselenggarakan,  dan  cukup  banyak  gembala  yang  sering 
menghadirinya. Banyak sekali buku yang bicara tentang masalah pertumbuhan 
gereja.  Presentasi-presentasi  mengenai  bagaimana  melakukannya  memberi 
kesan  bahwa  jika  rata-rata  gembala  menerapkan  metode  yang  disarankan 
sesuai  situasi  masing-masing,  maka gerejanya akan mengalami pertumbuhan 
yang fantastik. Sayangnya hal tersebut tidak terbukti secara mayoritas. Seorang 
penulis yang meskipun dirinya sendiri  adalah seorang gembala yang berhasil, 
namun dengan sangat  jujur  menyatakan penilaiannya  terhadap  arus  gerakan 
pertumbuhan  gereja:  "Orang-orang  top  Injili  telah  melakukan  dan  dapat 
melakukan  prestasi  yang  luar  biasa.  Mereka  menceritakan  kisah-kisah  yang 
menarik perhatian dan memberikan nasehat di dalam konferensi. 'Engkau juga 
dapat  melakukannya!'  Tentu saja  hal  tersebut  tidak  berlaku bagi  kebanyakan 
orang  yang hadir  disitu.  Sebenarnya,  keberhasilan  seorang  gembala  tertentu 
kerapkali adalah karena kharisma pribadi, kepemimpinan yang luar biasa, dan 
jenius kreatif yang tidak bisa ditiru oleh orang lain".[41]

Pameran dari banyak gereja besar dan sukses secara terus-menerus sebagai 
contoh yang harus ditandingi akan lebih merusak daripada menolong. Ada kesan 
bahwa  keberhasilan  pelayanan  adalah  ditandai  dengan  peningkatan  jumlah. 
Gembala-gembala yang gerejanya tidak menunjukkan bukti  peningkatan yang 
hebat akan merasa mereka telah gagal.
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Penulis buku ini telah mengajar Firman Tuhan lebih dari limapuluh tahun. Ia telah 
pergi  ke  ratusan  gereja  di  negeri  ini  dan  negeri  lainnya.  Rata-rata  gereja 
fundamentalis bukan gereja yang besar. Rata-rata gembalanya bukan seorang 
gembala  "super"  dan memang tidak  akan.  Beberapa di  antaranya memenuhi 
persyaratan  untuk  memimpin  pekerjaan-pekerjaan  besar  dengan  pelayanan 
berbagai bidang. Ini bukan hal yang buruk. Simaklah baik-baik nasehat Paulus: 
"Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada 
setiap  orang di  antara kamu: Janganlah kamu memikirkan hal-hal  yang lebih 
tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu 
rupa, sehingga kamu menguasai diri  menurut ukuran iman, yang dikaruniakan 
Allah  kepada kamu masing-masing"  (Rom. 12:  3).  Maksudnya adalah  bahwa 
setiap hamba Allah harus hati-hati dan realistis menilai karunianya dan merasa 
puas  melayani  di  dalam  lingkup  karunia-karunia  tersebut.  Bahwa  seorang 
gembala yang mampu mendirikan sebuah jemaat yang besar belum tentu berarti 
ia lebih rohani dibandingkan dengan gembala yang memiliki domba-domba yang 
lebih  sedikit.  Ada  beberapa  orang  yang  sangat  rohani  yang  tidak  pernah 
menggembalakan jemaat yang besar.

Menyingkirkan Doktrin!

Pengajaran  doktrin  yang  benar  mengalami  masa-masa  yang  jahat.  Doktrin 
dianggap  terlalu  berat  dan  tidak  cukup  praktis  untuk  ditampilkan  di  dalam 
khotbah  masa  kini.  Disamping  itu,  doktrin  memecah-belah  dan  menghambat 
seruan persatuan penginjilan yang lebih besar.

Seorang  gembala  gereja  raksasa  (megachurch)  yang  terkenal  mengatakan 
bahwa  kita  harus  berfokus  kepada  kebutuhan  manusia  daripada  berfokus 
kepada apa yang disebutnya kebenaran "theosentris":

Gereja  yang  menegur  orang-orang  tidak  percaya  dengan  sikap 
theosentris sama artinya dengan gagal di dalam misi... Saya berpendapat, 
bahwa  orang-orang  tidak  percaya  akan  memperhatikan  jika  saya 
menunjukkan  perhatian  yang  sejati  terhadap  kebutuhan  mereka  dan 
perhatian yang tulus atas penderitaan manusiawi mereka.

Telah beberapa dekade kita menyaksikan gereja di Eropa Barat dan di 
Amerika merosot kekuatannya, jumlah anggota dan pengaruhnya. Saya 
yakin  kemerosotan  ini  disebabkan  karena  penggunaan  komunikasi 
theosentris kita yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan emosional dan 
rohani manusia yang lebih mendalam.[42]

Pernyataan mengejutkan ini menghendaki restrukturisasi theologi Kristen, yakni 
pergeseran dari pendekatan yang berpusat kepada Allah (theosentris) menjadi 
pendekatan  yang  berpusat  kepada  manusia  (anthroposentris).  Ini  merupakan 
kesalahan yang sangat serius yang menyerang tepat pada inti theologi alkitabiah 
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dan orthodoks.  Apakah tujuan utama Allah  yang menyatakan diriNya kepada 
manusia  itu  untuk  memuliakan  diriNya  atau  untuk  memberikan  penghiburan 
kepada manusia? Apakah Alkitab itu sebuah kitab theosentris atau kitab yang 
anthroposentris?  Walaupun  wahyu  Allah  di  dalam  AnakNya  dan  di  dalam 
FirmanNya  membawa berkat  dan  penghiburan kepada  umat  manusia,  tujuan 
pokok  wahyu  bukanlah  untuk  memberkati  manusia,  namun  untuk  kemuliaan 
Allah.

Menekankan Penjualan
"Penggantian  posisi  Allah  semesta  alam  dengan  sesuatu  yang  bisa  dijual 
kepada manusia harus kita hentikan".[43] Banyak gembala dengan tulus akan 
mengucapkan  "Amin"  atas  pernyataan  ini.  Namun  sukses  yang  terlihat  jelas 
secara  halus  telah meyakinkan orang bahwa metode yang digunakan benar-
benar  dapat  diterima.  Namun seperti  yang ditunjukkan oleh  seorang penulis, 
"Pertanyaan  yang  memberondong  muncul:  Ketergantungan  kita  pada  teknik 
pertumbuhan  gereja  ataukah  pekerjaan  Roh  Kudus  yang  ajaib?"[44] Seluruh 
konsep "pemasaran gereja" menekankan teknik penjualan yang licin, bukannya 
bersandar kepada kuasa Allah. Pengabaian merupakan prinsip yang dinyatakan 
oleh  Rasul  Paulus:  "Baik  perkataanku  maupun  pemberitaanku  tidak 
kusampaikan  dengan  kata-kata  hikmat  yang  meyakinkan,  tetapi  dengan 
keyakinan akan kekuatan Roh" (I Kor. 2: 4). Salah seorang yang dirinya sendiri 
merupakan seorang gembala yang sangat berhasil, meminta perhatian terhadap 
keseriusan masalah yang sedang kita hadapi.

Os Guiness memperingatkan bahwa dua kekuatan kultural  yang paling 
kuat  yang  telah  diterima  oleh  gereja  dengan  tanpa  diselidiki  adalah 
gerakan  manajerial  dan  pengobatan  (theurapetic).  Bahaya  sedang 
menghampiri  pembaharuan  gereja  melalui  teknik  manajerial...  Gereja 
yang "user-friendly" ("bersahabat dengan pemakai"), jika yang dimaksud 
istilah ini  adalah untuk memenuhi  tujuan kultural  dan keinginan pribadi 
mode masa kini,  maka ia adalah gereja yang fasik. Boleh saja banyak 
orang  yang  hadir  disitu,  namun  apakah  mereka  sudah  dihadapkan 
masalah  serius  yang  diangkat  oleh  Injil  (dosa  dan  kasih  karunia)  dan 
panggilan untuk turut dalam pemuridan?[45]

Pertanyaan  terus-terang  yang  harus  dihadapi  oleh  setiap  gembala  adalah: 
Apakah saya membangun gereja  yang memuliakan Allah dan sesuai  dengan 
pola yang dinyatakan di dalam FirmanNya? Para gembala harus memperhatikan 
bagaimana ia membangun. Inilah pokok yang dimaksud di dalam I Kor. 3: 5-17. 
Sementara perikop ini kerapkali dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi orang 
percaya, tujuan utamanya adalah diperuntukkan kepada para gembala dan para 
pendiri gereja. Paulus memberitahukan bagaimana membangun sebuah gereja, 
bukan  bagaimana  membangun  suatu  kehidupan.  Sebagai  seorang  "ahli 
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bangunan yang cakap", Paulus meletakkan dasar bagi jemaat di Korintus. Orang 
lain  membangun  terus  di  atas  dasar  itu,  dan  semua yang  terbeban  sebagai 
pemimpin  jemaat  tersebut  (dan  juga  yang  lainnya)  pada  akhirnya  harus 
mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  mereka  bangun  kepada  Allah. 
"...bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu" (I Kor. 3: 
13). Artinya, kualitas jemaat lokal itu akan diuji pada hari Tuhan ketika semua 
pengerja dan pekerjaan mereka dinilai. Bisa saja membangun suatu gereja besar 
yang  dalam pandangan manusia  merupakan  kesuksesan yang nyata,  namun 
semua itu tidak akan luput dari ujian akhir dari Penguasa atas jemaat itu. Frase 
"bagaimana"  mengacu kepada kualitas  (mutu),  dan bukan kuantitas  (jumlah). 
Kita  tidak  bisa  membuat  Injil  diterima  oleh  dunia  yang  sesat,  ataupun 
bertanggungjawab atas tugas itu.  "Analisis mengenai  apa yang disukai  orang 
dan kebiasaan orang sebagai acuan yang harus gereja berikan kepada mereka 
cenderung mengecilkan konflik langsung yang senantiasa dihadapi Injil dengan 
dunia ini".[46]

Orang  tidak  bisa  menemukan  bahwa  Kitab  Suci  mendukung  "konsep 
pemasaran". Para rasul dan orang Kristen mula-mula hanya mengkhotbahkan 
Injil di dalam kuasa Roh Kudus dan selanjutnya Allah yang bekerja. "Dan tiap-
tiap  hari  Tuhan  menambah  jumlah  mereka  dengan  orang  yang 
diselamatkan" (Kis. 2: 47).

Faktor Hiburan (Entertainment)

Bahwa  kita  hidup  dalam  zaman  yang  gila-hiburan  adalah  tak  terbantahkan. 
Orang menginginkan  sensasi  setiap  saat.  "Orang  Kristen  mula-mula  bertemu 
untuk  beribadah,  berdoa,  bersekutu,  dan  dibangun  -  serta  tersebar  untuk 
memberitakan  Injil  kepada  orang-orang  tidak  percaya.  Banyak  orang  kini 
meyakini  bahwa kebaktian gereja harus menghibur orang-orang tidak percaya 
agar  menciptakan pengalaman enak yang akan membuat Kristus lebih cocok 
bagi mereka... Mereka berkata bahwa gereja harus mengadopsi metode-metode 
baru  dan program-program yang inovatif  untuk  menjangkau orang pada level 
dimana mereka hidup".[47]

Jika kita membaca Perjanjian Baru maka akan terungkap tidak adanya perhatian 
terhadap faktor  hiburan di  dalam kebaktian dan pelayanan penginjilan gereja. 
Perhatian  ditujukan  kepada  kebutuhan  manusia,  bukan  kepada  keinginan 
mereka. Michael Horton menyinggung permasalahan kita ini ketika ia menulis:

Mendekati  akhir  abad  duapuluh  kita  telah  berubah  menjadi  anak-anak 
nakal  Allah  yang  banyak  menuntut.  Dalam  gereja,  kita  harus  dihibur. 
Perasaan kita harus diisi... Kita harus mendapatkan apa yang terbaik di 
dunia...  Kita harus disajikan program-program yang memikat...  Khotbah 
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harus  diisi  dengan  anekdot-anekdot  cerdik  dan  aneka  ilustrasi,  yang 
sebenarnya tidak lain adalah untuk melangkahi rujukan doktrin: "Aku ingin 
tahu apa makna khotbah itu bagiku dan bagi pengalamanku sehari-hari".[

48]

Sebuah artikel di  Wall Street Journal menampilkan gereja  The Second Baptist  
Church of Houston, Texas, sebuah contoh gereja raksasa yang terkenal. Orang-
orang  yang  menghadiri  gereja  akan  "menyaksikan  pertunjukan  bergaya 
Broadway dengan  pesan  religius...  Dalam  aktivitas  dan  hiburan,  mereka 
menawarkan hal yang sama banyaknya seperti  yang mereka lakukan dengan 
agama".[49] Gereja tersebut sangat sukses, kata artikel tersebut, karena mereka 
telah menghapuskan "nyanyian pujian kuno dan ... dogma denominasional".[50] 
Sebagai  penggantinya,  "para  remaja  bergoyang  dan  bersorak  dengan  'Solid 
Rock'".[51] Gereja,  katanya,  "terutama  adalah  dirancang  bagi  generasi  yang 
tidak terlayani oleh theologi, yang pada dasarnya non-sektarian dan tidak terikat 
perasaannya dengan gereja tua sekitarnya. Sebagai pengunjung gereja, mereka 
pragmatis  dan  terbatas  waktunya,  dan  sangat  haus  dengan  ...  hiburan  yang 
mempesona".[52] Gereja tersebut menawarkan olahraga sepeda statis,  jacuzzi 
(kolam mandi kecil yang mempunyai mekanisme pusaran air - penerjemah), dan 
bioskop  mini.  Mereka  pernah  menampilkan  suatu  pertarungan  gulat  dengan 
peserta karyawan gereja agar Minggu malam ramai dihadiri.

Memperbanyak Aktivitas
Salah  satu  rahasia  untuk  membangun  gereja  yang  sukses,  katanya,  adalah 
menyediakan apa saja untuk semua orang. Gereja-gereja raksasa mirip dengan 
saingan sekulernya - yaitu mega mall. Semakin banyak toko yang menyediakan 
keperluan-keperluan  khusus  dikumpulkan  di  satu  tempat,  semakin  besar 
kemungkinan pembeli yang bisa mereka tarik. Prinsip yang sama ini diterapkan 
pada  pengembangan  gereja.  "Seringkali  mega-church berkembang,  bukan 
karena kehebatan penginjilan mereka atau khotbahnya yang lebih baik atau lebih 
cakap menghasilkan pemuridan yang sejati, tetapi oleh karena mereka memiliki 
sumber-daya  untuk  menciptakan  aktivitas-aktivitas  khusus  yang  menarik 
keinginan berbagai kelompok yang berbeda-beda".[53]

Perjanjian Baru memberikan deskripsi  yang lebih  menyeluruh atas  pelayanan 
jemaat lokal yang diberikan Allah. Ikhtisar yang berguna tersebut ditemukan di 
dalam Kis.  2:  42:  "Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul  dan dalam 
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa". 
Jemaat-jemaat  Perjanjian  Baru  mempunyai  ciri-ciri  memberitakan  Injil  (Kis.  5: 
42), berdoa (Kis. 12: 5), bernyanyi (Ef. 5: 19), memberikan persembahan (I Kor. 
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16: 2), membaptis (I Kor. 1: 14-16), melaksanakan perjamuan Tuhan (I Kor. 11: 
20-34),  dan  biasanya  saling  menguatkan  (Kis.  14:  22).  Pelayanan  gereja 
seharusnya merupakan pelayanan rohani. Gereja tidak boleh menjadi suatu klub 
olahraga  dan  kesehatan  religius,  tetapi  harus  menjadi  sebuah  sumber 
pemeliharaan dan pengajaran rohani.

Berhasil Mencapai Puncak
Salah satu keajaiban religius Amerika modern adalah Crystal Cathedral (Gereja 
Kristal),  yang digembalakan oleh Robert  Schuller,  guru gerakan pertumbuhan 
gereja  yang  terkenal.  Schuller  mengaku  sendiri  sebagai  murid  dari  Norman 
Vincent  Peale,  pengkhotbah  dan  psikolog  religius  New  York  yang  terkenal. 
Beberapa tahun yang silam Schuller  pergi  ke California Selatan dan memulai 
pelayanannya. Pelayanannya berkembang menjadi proporsi  yang hebat sekali 
dan menjadi model bagi banyak kalangan. Seperti apakah gereja tersebut?

Seluruh  gereja  berorientasi  kepada  program,  tim  pastoral  full-time 
berfungsi  sebagai  eksekutif  korporat.  Prinsip  manajemen  yang 
berlandaskan kesuksesan dunia bisnis dengan mudah ditransformasikan 
ke dalam model ini. Profit diukur dengan jumlah angka, baik itu keputusan 
pertama,  keanggotaan  maupun  persembahan.  Tim  tersebut  sangat 
qualified dan profesional.  Target  yang dipersiapkan  adalah  "cari  orang 
yang terluka dan pulihkan". Model ini memunculkan beberapa pertanyaan 
serius yang meluas mengenai tindakan mengakomodasikan Injil kepada 
perwujudan masyarakat konsumen.[54]

Apakah yang memotivasi begitu banyak gembala dan gereja (untuk mengikuti) 
konsep  pelayanan  yang  dikendalikan  oleh  konsumen  itu?  Michael  Horton 
berpendapat  sebagai  berikut:  "Ada  sesuatu  yang  dibanggakan  jika  menjadi 
bagian  dari  sesuatu  yang  dihargai  masyarakat.  Jika  kita  bisa  membangun 
gedung-gedung  yang  lebih  besar,  mempunyai  kumpulan  yang  lebih  besar, 
menciptakan perusahaan-perusahaan yang lebih  besar,  dan bersaing dengan 
produk lain yang diproduksi massal, maka kita akan menjadi bagian dari sesuatu 
yang penuh kekuatan, sesuatu yang relevan, dan dunia akan duduk tegak dan 
memperhatikan  kita...  Itu  juga  yang  mempengaruhi  orang-orang  percaya  di 
Korintus, yang telah melupakan akarnya".[55]

Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan banyak gereja tidak selalu merupakan 
hasil  penginjilan  terhadap  orang-orang  yang  terhilang.  "Jemaat  (gereja) 
bertumbuh  karena  penataan-kembali  orang-orang  kudus.  Kaum  Injili  hanya 
merupakan  gereja  yang  memainkan  musik,  berputar-putar  untuk  lebih 
mengasyikkan, gereja-gereja yang lebih besar".[56]
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Evaluasi
Apakah yang membuat  umat  Allah  berpaling  dari  prinsip-prinsip  dan prioritas 
Alkitab  dan  terpikat  dengan  pola  pertumbuhan  gereja  yang  kedagingan?  Os 
Guiness  menyebutkan  paling  sedikit  empat  faktor  yang  memberi  kontribusi 
munculnya  "agama  konsumen"  itu:  "(1)  Bubarnya  monopoli  denominasi-
denominasi  jalur-lama  dalam  kehidupan  religius  Amerika;  (2)  pengagungan 
terhadap kesuksesan; (3) komersialisasi budaya kita yang menyebar luas; dan 
(4)  upaya  orang  Kristen  untuk  mempengaruhi  budaya".[57] Faktor-faktor  ini 
masih dapat ditambahkan lagi paling sedikit satu faktor: meninggalkan theologi 
yang berpusat pada Allah menjadi  theologi  yang berpusat pada manusia dan 
pragmatis.  Persepsinya  sangat  lazim  bahwa  bagaimanapun  juga  Allah  yang 
berkuasa memerlukan bantuan untuk menyelesaikan tujuanNya di bumi. Karena 
itu,  sebagai  makhluk hidup kita harus bergegas turut  di  dalam penyelamatan 
Yang  Mahakuasa,  ditopang  dengan  cara  pemasaran  yang  terbaru  untuk 
membantu membebaskan jemaat Allah dari kegagalannya. Dalam artikel yang 
sangat berwawasan, Bill Hull bertanya, "Benarkah Gerakan Pertumbuhan Gereja 
Berhasil?"

Dengan sangat  menyesal saya harus menjawab, "Tidak".  Namun tetap 
saja  gereja  injili  kelihatan  seperti  seorang  anak  kecil  dengan  mainan 
barunya.  Sementara  gereja-gereja  dan  para  gembala  mengharapkan 
perlengkapan  yang  lebih  cekatan  dari  para  ahli  pemasaran,  para  ahli 
tersebut  didorong  untuk  semakin  kreatif  sehingga  akhirnya  metode-
metode  tersebut  menguburkan  pengajaran  di  dalam  ketidakjelasan. 
Karena  itu,  pertumbuhan  gereja  tidak  boleh  dijadikan  dasar  untuk 
membangun  gereja  yang  efektif;  metode  itu  berbasis  sosiologis,  ia 
dikendalikan  data  dan  memuja  kepada  mezbah  pragmatisme.  Ia  lebih 
menjunjung  tinggi  setiap  hal  yang  berhasil  dan  mendefinisikan  sukses 
dengan  pengertian  yang  duniawi  dan  sempit.  Ia  menawarkan  model-
model  yang tidak bisa diulang dan pemimpin-pemimpin yang tak dapat 
ditiru. Prinsip-prinsip bisnis modern lebih dirujuk daripada doktrin... Namun 
gereja tetap saja harus dikendalikan dengan pengajaran alkitabiah, bukan 
dengan survei pemasaran yang terbaru atau kecenderungan konsumen.[

58]

Ini merupakan sifat kedagingan yang menginginkan pengakuan dan kebesaran. 
Anak-anak Zebedeus sangat  memikirkan status mereka dalam kerajaan yang 
akan  datang.  "Perkenankanlah  kami  duduk  dalam  kemuliaanMu  kelak,  yang 
seorang lagi di sebelah kananMu dan yang seorang di sebelah kiriMu" (Mrk. 10: 
37).  Dalam  kesempatan  yang  lain  murid-murid  bertanya,  "Siapakah  yang 
terbesar  dalam  Kerajaan  Sorga?"  (Mat.  18:  1).  Pertanyaan  mereka 
kedengarannya sama sekali  tidak  asing,  sama dengan pertarungan di  antara 
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kaum injili  masa kini yang memperebutkan "hak menyombongkan diri". Alkitab 
memberikan penangkal terhadap masalah ini: "Masakan engkau mencari hal-hal 
yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya!" (Yer. 45: 5). Berapa banyak 
hamba Tuhan yang kini menghabiskan banyak pikiran, waktu dan energi untuk 
mencari "hal-hal yang besar"? Tujuan kita seharusnya adalah kehormatan dan 
kemuliaan Allah yang terpuji. "Sesungguhnya aku tahu, bahwa Tuhan itu maha 
besar" (Mzm. 135: 5).

Membangun Zona Nyaman

Para gembala dan gereja  Injili  Baru merasa sangat  terbeban untuk membuat 
semua pendengarnya merasa nyaman. Mereka tidak boleh "diancam" oleh sifat 
ibadah  maupun  oleh  pengajaran  yang  disampaikan.  "Kebaktian-kebaktian 
kerapkali  dilaksanakan  untuk  mengurangi  ketidaknyamanan  bagi  orang-orang 
tidak  percaya,  sehingga  mereka  mulai  menerima  agama  Kristen  sebagai 
pengaruh  yang  kokoh.  Katanya  orang  harus  meninggalkan  gereja  dengan 
perasaan nyaman di dalam dirinya, bukan dipanggil untuk menguji diri, sungguh-
sungguh bertobat, dan beriman kepada Tuhan".[59]

Jika Terompet Mengeluarkan Bunyi Yang Tidak Jelas

Pemikiran  Injili  Baru  telah  membawa  dampak  yang  luar  biasa  kepada  ilmu 
pengetahuan  pengajaran.  Selama  berabad-abad  Allah  dengan  sukacita 
memberkati  pengajaran  FirmanNya  yang  menyelamatkan  dan  membangun 
jutaan orang. Namun, pengajaran telah mengalami masa-masa yang sulit.  Ini 
adalah  masa  "sharing"  ("saling  membagi")  dan  "interacting"  ("interaksi/saling 
berhubungan").  Banyak  orang  tidak  menginginkan  pernyataan  yang  otoritatif, 
namun hanya sekedar "observasi" dimana "observasi-observasi" tersebut dapat 
diperbandingkan. Ini adalah masa pengajaran humanisme.

Mari Bersikap Positif
Bagi Injili Baru dosa asal merupakan pengajaran yang negatif. Berulang kali kita 
diberitahu  oleh  kalangan  yang  mengajarkan  bagaimana  membangun  gereja 
besar bahwa kita harus bersikap "affirmative" ("mengiyakan") daripada bersikap 
"prophetic" ("sesuai yang dinubuatkan") dalam pengajaran kita. Pada dasarnya 
orang  bersikap  affirmative,  ketika  pendengar-pendengarnya  mempunyai 
perasaan positif  dalam diri  mereka, bukan perasaan negatif.  Sedangkan yang 
disebut  pengajaran  yang  prophetic adalah  jenis  pengajaran  yang  membuat 
pendengarnya tidak nyaman. Leith  Anderson menyatakan bahwa "pengajaran 
telah  berubah  ketika  anggota-anggota  jemaat  yang  berdiri  di  pintu  berkata, 
'Terima kasih, Pak Gembala. Hari  ini  anda benar-benar telah menyindir saya, 
dan  saya  menyukainya'".[60] Meskipun  demikian,  pertanyaan  yang  paling 
penting  adalah  sebagai  berikut:  Pengajaran  bagaimana  yang  diinginkan  oleh 
Allah? Apakah petunjuk pengajaran yang dinyatakan di dalam Firman Allah?

[
[

15



Para pengamat masalah agama masa kini mencatat bahwa orang modern tidak 
menghendaki  gaya  pengajaran  yang  sama  dengan  para  pendahulu  mereka. 
Salah  seorang  pengamat  berpendapat  bahwa  kita  harus  mengesampingkan 
gereja  raksasa  yang  menjadi  model  bagi  kebanyakan  gereja  dan  mencatat 
bahwa  gereja-gereja  tersebut  mengutamakan  'pengajaran  positif'  (saya  tidak 
menemukan satupun pengajaran konfrontasional dalam kebanyakan daftar nama 
pertumbuhan  gereja  yang  saya  lihat)".[61] Dalam  biografi  Robert  Schuller, 
pemimpin gereja yang dijadikan model gerakan pertumbuhan gereja masa kini, 
penulisnya  menyatakan  bahwa  Schuller  belajar  dari  Norman  Vincent  Peale, 
gembala liberal dari Manhattan, bahwa kita harus memperlakukan orang secara 
positif.  Kita  harus  menghindari  membuat  mereka  merasa  bersalah,  namun 
sebaliknya  membuat  mereka  merasa  nyaman  dengan  diri  mereka.[62] Jika 
seorang  pengkhotbah  dapat  membuat  cukup  banyak  orang  merasa  nyaman 
dengan diri mereka, maka ia dapat menarik cukup banyak orang. Orang suka 
mendapat perlakuan yang nyaman, merasa mereka memiliki potensi dari dalam 
untuk "berhasil",  untuk sukses di  dalam kehidupan.  Tidak heranlah jika "para 
pengelitik  telinga"  kontemporer  tersebut  dapat  menarik  pendengar  yang 
sedemikian banyaknya.

Matzat menyampaikan himbauan yang keras agar kembali kepada pengajaran 
alkitabiah, yang menekankan pada dosa dan kasih karunia.

Sekalipun  demikian,  pendekatan  utama  yang  saya  ajukan,  yang  telah 
menjadi  ciri  khotbah  dan  pengajaran  injili  selama  berabad-abad,  dan 
bersandar penuh pada wahyu Alkitab, kini dikutuk oleh banyak kalangan 
injili.  Roy  Anderson,  yang  mengajar  suatu  mata  pelajaran  yang 
menggabungkan penyanjungan-diri dengan theologi di  Fuller Theological  
Seminary di  Pasadena,  California,  mengeluhkan  tentang  kesuraman 
psikologis  dari  salib...  Memang  tidak  bisa  disangkal  bahwa  salib 
menyebabkan  suatu  "kesuraman  psikologis"  kepada  kita.  Secara 
theologis,  kita  menganggap  hal  tersebut  sebagai  bagian  dari  proses 
menuju pertobatan.[63]

Perkataan  berikut  ini  sungguh  jitu:  "Masa  kini  orang  tidak  membutuhkan 
keselamatan pribadi...  tetapi perasaan, ilusi  sesaat mengenai keadaan pribadi 
yang baik, kesehatan, dan keamanan psikis".[64] Memang benar demikian, tetapi 
bolehkah kita arahkan pengajaran kita untuk memuaskan keinginan kedagingan 
ini?  Gembala-gembala  yang  berpengalaman  sering  mendengar  keluhan  itu, 
"Tetapi,  Pak  Gembala,  anda  tidak  memenuhi  keinginan  saya".  Seorang 
pengamat mengatakan bahwa "fokus adalah pada diri seseorang, bukan kepada 
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Kristus".[65] Ada  lagi  yang  mencatat,  "Dengan  berkhotbah  tentang  'tuntutan 
keinginan' kerapkali kita mengajarkan keegoisan dan memuja idaman".[66] Jika 
para  pengkhotbah  menyerah  kepada  arus  pemikiran  ini,  maka  mereka  akan 
memberikan  apa yang ingin  mereka dengar,  bukan lagi  hal  yang Allah  ingin 
mereka dengar. Ini adalah perbedaan yang sangat besar.

Psikologi dan Mimbar
Seperti yang sudah disinggung di depan, orang Kristen injili telah terpikat dengan 
psikologi. Pesona ini sungguh amat mempengaruhi khotbah. Orang lebih tertarik 
untuk  mendengar  perasaannya  dipaparkan  dan  dianalisis  daripada 
mendengarkan kebenaran obyektif  dari  Kitab Suci.  "Kita  sedang hidup dalam 
zaman  dimana  fokus  pelayanan  yang  ditekankan  kepada  konsultasi  dan 
manipulasi  kelompok,  bukannya  kepada  pengajaran.  Keahlian  dalam  bidang 
psikologi  dan  dalam  manajemen  gereja  dianggap  lebih  penting  daripada 
menyelami Firman Allah".[67]

Apakah  tugas  utama  pengkhotbah  adalah  sebagai  psikolog  mimbar,  yang 
menawarkan "Tensoplast rohani" bagi luka emosional para pendengarnya, atau 
sebagai  seorang  yang  menyatakan  kebenaran  Firman  Allah  yang  kaya  dan 
beraneka ragam? Banyak khotbah masa kini,  terutama di dalam gereja-gereja 
yang  dianggap  sebagai  model  kesuksesan,  dipusatkan  kepada  topik-topik 
psikologis  -  yang  memenuhi  keinginan  emosional  pribadi,  membantu  pribadi 
untuk  mencapai  pengagungan  diri  sendiri,  dan  memecahkan  permasalahan 
pribadi  dan  antar-pribadi  mereka.  Alkitab  menjadi  buku  pegangan  untuk 
psikologi.  "Teori  kepribadian,  psychopathology,  kesehatan,  dan  perubahan 
therapeutic telah menggantikan anthropologi,  dosa, kasih karunia, kekudusan, 
dan  pembenaran  yang  alkitabiah.  Budaya  psikologi,  sosial,  dan  otoritas 
pragmatis  terbukti  sangat  kuat.  Kebenaran  Alkitab  kelihatannya  tidak  cukup 
memadai untuk diterapkan".[68]

Betapa menyedihkan jika ada yang berpikir bahwa kebenaran Alkitab tidak bisa 
diterapkan  masa  kini!  Firman  Allah  dituliskan  untuk  memenuhi  kebutuhan 
manusia, namun yang paling penting adalah untuk mengungkapkan pemikiran 
Allah  dan  menuntun  manusia  untuk  menyingkirkan  kedagingannya  dan 
mengarah kepada Allah. Penekanan zaman ini adalah "keinginanku", bukan lagi 
pada  umat  Allah.  Akibatnya  para  pengkhotbah  telah  berpaling  dari  eksposisi 
kebenaran alkitabiah dan buru-buru mencari ayat-ayat dan perikop yang dapat 
"memenuhi keinginan". Mereka yang tidak "memenuhi keinginan" bisa terancam 
kehilangan pekerjaan!
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Mari Saling Bertukar Pikiran
Konsep  studi  Alkitab  beberapa  kalangan  adalah  berkumpul  dalam  suatu 
kelompok  bersama,  membuat  mereka  membuka  Alkitab,  dan  kemudian 
mengelilingi  lingkaran tersebut untuk mengetahui "apa makna perikop ini bagi 
saya".  Dalam  keadaan  demikian,  praktek  ini  hanya  menghasilkan  suatu 
akumulasi  kebodohan.  Pertanyaan  pertama  yang  harus  ditanya  seseorang 
adalah: "Apakah arti perikop itu?" bukan "Apa arti perikop itu  bagi saya?" Agar 
bisa menjawab pertanyaan tersebut, orang harus memiliki ketajaman rohani dan 
beberapa  pengetahuan  mengenai  prinsip  penafsiran  Alkitab.  Namun  sangat 
disayangkan,  banyak orang hampir  tidak  tertarik  dengan apa yang dikatakan 
Allah, karena mereka hanya ingin mencari jawaban atas permasalahan mereka. 
Banyak  pengajaran  masa  kini  telah  terinfeksi  dengan  pendekatan  pengujian 
wahyu Allah yang subyektif  dan mementingkan diri-sendiri  ini.  Leith Anderson 
mencatat bahwa khotbah gaya lama biasanya "memberitahukan apa yang harus 
dilakukan  orang".  Tetapi  waktu  telah  berubah.  "Orang  Amerika  modern  tidak 
menghendaki politisi, dokter, atau gembala mereka memberitahukan apa yang 
harus  mereka  lakukan...  Pembicara  masa  kini  lebih  merupakan  seorang 
'komunikator' daripada seorang 'pengkhotbah'. Gaya pengajaran yang lebih tua 
menggunakan ciri  kata-kata seperti  'seharusnya', dan 'harus' dan 'musti'  ".[69] 
Perkataan  tersebut  harus  dihindari  oleh  mereka  yang  hendak  membangun 
gereja-gereja yang besar dan sukses.

Pengkhotbah  terkenal  Inggris,  Martyn  Lloyd-Jones,  beberapa tahun yang lalu 
mengeluhkan pengaruh tertentu yang merusak karakter dan keotentikan khotbah 
modern. Salah satunya adalah perubahan dari "preaching" (khotbah/pengajaran) 
menjadi  "sharing"  (saling  berbagi)...  Penyembahan  'dibebaskan'".[70] Ketika 
pendekatan "sharing"  diadopsi,  perhatian orang langsung berubah dari  wahyu 
Allah menjadi persepsi manusia.

Arus ekspektasi terhadap para pengkhotbah telah menyebabkan banyak hamba 
Allah berpikir ulang tentang pendekatannya. Haruskah saya mengalah kepada 
tuntutan  orang,  mengabaikan  pendekatan  ekspositori  dan  menyampaikan 
"khotbah"  kepada  "orang  Kristen"?  Pertanyaan  sulit  ini  dihadapi  oleh  para 
gembala.

Dunia ingin agama menjawab pertanyaan "praktis" mengenai hubungan, 
membesarkan  anak,  citra-diri,  gaya  hidup,  "how  to  do"  (bagaimana 
melakukan sesuatu), dan segala ini dan itu. Allah jangan campur tangan! 
Ia tidak boleh menghambat.

Agama tidak boleh mencampuri apa yang harus dipercayai atau apa yang 
harus  dilakukan  oleh  seseorang.  Ia  hanya  boleh  membantu  dunia 
memecahkan permasalahan praktis mereka.[71]
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Selama berabad-abad orang Kristen telah menemukan jawaban permasalahan 
kehidupan yang terberat di dalam pengajaran Alkitab. Namun jawaban-jawaban 
tersebut ditemukan sebagai aplikasi kebenaran doktrinal yang mulia mengenai 
Allah dan pekerjaanNya. Para pengkhotbah besar masa lalu tidak menggunakan 
Kitab  Suci  dengan  tujuan  utama  untuk  memenuhi  keinginan  manusia,  tetapi 
untuk  mencari  dan  menyatakan  pikiran  dan  tujuan  Allah.  Dengan  demikian 
mereka telah memenuhi kebutuhan manusia.

Tolong Jangan Ajak Saya Berpikir!
Orang Amerika modern semakin meningkat minatnya terhadap sajian hiburan. 
Televisi  telah  merusak  budaya  kita  dalam  skala  yang  sangat  luas.  Para 
pengkhotbah kini setiap Minggu menghadapi anggota-anggota yang sepanjang 
minggu itu telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton hiburan yang 
terkini.  Televisi  telah  membuat  masyarakat  umum  sangat  sadar  hiburan.  Ia 
sungguh membawa dampak merugikan terhadap kemampuan (dan keinginan) 
untuk berpikir dan mengikuti argumentasi yang logis. Karena khotbah didasarkan 
pada akal sehat dan gagasan yang tersusun rapi, maka banyak orang modern 
yang sulit mengikuti suatu eksposisi Alkitab. Seorang pengamat televisi dengan 
tepat mengatakan:

Bentuk  komunikasinya  (dan  bentuk  pengetahuannya)  mendorong 
keengganan abstraksi, analisis, dan refleksi yang mencirikan budaya kita 
dalam segala tingkatan. Berpikir kerapkali menjadi pekerjaan yang sulit.

Sajian  hiburan  instan  televisi  yang  berlebihan  bukan  saja  memberikan 
kelegaan  terhadap  beban  kerja  yang  demikian  berat,  namun  juga 
menawarkan alternatif  "jalan  keluar"  (seperti  rock  'n'  roll)  yang atraktif, 
yang  membuat  akal-sehat  seolah-olah  bertentangan  dengan  zaman 
(anakhronistis), dangkal dan tidak perlu.[72]

Dalam sebuah pengujian menarik mengenai perbedaan antara generasi "Pre-
Boomers,"  "Baby  Boomers,"  dan  "Baby  Busters",  Gary  McIntosh  mencatat 
bahwa "sementara khotbah ekspositori (penguraian/pemaparan) telah dianggap 
lazim  pada  masa  itu,  namun  kini  generasi  baby boomers dan  baby busters 
menekankan  'cara'  berkhotbah  dan  khotbah  yang  'berorientasi  kepada 
permasalahan'".36 Tetapi berkenaan dengan kecenderungan ini, si pengkhotbah 
harus  bertanya,  "Apakah khotbah murni  dan dapat  diterima  yang merupakan 
pernyataan kehendak Allah untuk didengar manusia atau yang manusia ingin 
Allah katakan? Secara historis, khotbah dianggap sebagai seni komunikasi bagi 
manusia atas kebenaran kekal dari Alkitab mengenai Allah dan pekerjaanNya 
dengan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka. Titik awal pengajaran berasal 
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dari Allah, bukan manusia. Ini bukan berarti bahwa pengajaran alkitabiah yang 
sejati  sama  sekali  tidak  praktis.  Namun  dalam  mengajar,  si  pengkhotbah 
mengawali  dengan  sebuah  eksposisi  atas  apa  yang  dikatakan  Allah,  dan 
kemudian  menerapkan  aplikasi  kepada  kebutuhan  pribadi  manusia.  Alkitab 
ditulis  tidak  sekedar  untuk  memuaskan  kebutuhan  manusia  dan  memberi 
jawaban  atas  permasalahan  rutin  mereka.  Ia  ditulis  untuk  menunjukkan 
kemuliaan Allah dan untuk mengetahui tujuan Allah terhadap penciptaan alam 
semesta,  malaikat,  bumi,  Israel,  dan  jemaat.  Bahwa  ada  orang  yang  tidak 
mendapatkan  "berkat"  ketika  beberapa  bagian  Alkitab  diuraikan,  tidak  berarti 
penguraian  tersebut  tidak  cocok atau  tidak  ada gunanya.  Menilai  pengajaran 
hanya melalui  dampaknya saja  sama dengan memandangnya dari  perspektif 
egoistis. "Sebenarnya terdapat kecenderungan di dalam injili kontemporer yang 
menjauhi pengajaran ekspositori dan doktrinal, dan bergerak menuju pendekatan 
thematis  di  atas  mimbar  yang  berdasarkan  pengalaman,  pragmatis,  dan 
dangkal...  Para  pengunjung gereja  dipandang sebagai  konsumen yang harus 
ditawari sesuatu yang mereka sukai".37

Salah  seorang  pendukung  utama  "pendekatan  baru"  di  dalam  khotbah 
(pengajaran)  adalah  Leith  Anderson,  gembala  dari  sebuah  gereja  raksasa  di 
Twin Cities. Dua buku karyanya,  Dying for Change danA Church for the 21st 
Century telah membawa dampak besar terhadap pemikiran banyak pengkhotbah 
muda  dan dianggap sebagai  pernyataan terkemuka dari  filosofi  pertumbuhan 
gereja yang dipromosikan oleh Injili Baru. Karena keunggulan Anderson dalam 
hal ini, kita dibuat terhenyak untuk mempertimbangkan apa yang dikatakannya 
mengenai  pengajaran  dan  hal-hal  yang  berhubungan  langsung  dengan 
pengajaran.

Paradigma  lama  mengajarkan  bahwa  jika  anda  memiliki  pengajaran 
benar, anda akan merasakan Allah. Paradigma baru mengatakan bahwa 
jika anda merasakan Allah, anda akan memiliki pengajaran benar. Hal ini 
bisa  mengusik  beberapa  kalangan  yang  mempunyai  asumsi  bahwa 
kebenaran  proposisional  harus  selalu  mendahului  dan  mendikte 
pengalaman  religius.  Pola  pikir  tersebut  merupakan  produk  theologi 
sistimatik  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting...  Namun, 
theologi  alkitabiah  merujuk  kepada  Alkitab  untuk  mencari  pola 
pengalaman yang diikuti oleh proposisi (dalil). Pengalaman Keluaran dari 
Mesir mendahului catatan Keluaran di dalam Alkitab.38

Pernyataan  mengagetkan  ini  menggambarkan  hal  yang  sebenarnya  tentang 
pergeseran penekanan yang telah terjadi di dalam gereja modern. Pengalaman 
lebih  dipentingkan  daripada  pengetahuan,  dan  sebenarnya  telah  dijadikan 
sebagai  pembenaran  pengetahuan.  Argumentasi  yang  mengatakan  Keluaran 
menyokong  teori  bahwa  pengalaman  tentang  Allah  mendahului  pengetahuan 
tentang  Allah  adalah  tidak  benar.  Jelas  Allah  telah  menanamkan  banyak 

3
3

15



pengetahuan  tentang  diriNya  kepada  Musa  dan  bangsa  Israel  sebelum  Ia 
memebebaskan mereka dari tanah Mesir. Allah menampakkan diri kepada Musa, 
berbicara  kepada  Musa,  dan  menginstruksikan  kepadanya  bahwa  Ia  akan 
membawa bangsaNya keluar dari Mesir dan masuk ke dalam Tanah Perjanjian 
(Kel.  6:  1-8).  Berbagai  tulah (wabah)  atas tanah Mesir  bersifat  penyingkapan 
(Kel. 7-11) dan mempersiapkan bangsa tersebut untuk menghadapi pengalaman 
Keluaran. Tentu saja kitab Keluaran ditulis setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, 
namun fakta ini sama sekali tidak menunjukkan gagasan bahwa penyingkapan 
mengikuti pengalaman. Penyingkapan (wahyu) kepada bangsa Israel purba pada 
masa ini di dalam sejarah mereka adalah melalui Musa, langsung dan segera, 
dan  bukan  diberikan  dalam  bentuk  tulisan.  Instruksi  yang  tegas  diberikan 
mengenai bagaimana bangsa Israel harus meninggalkan tanah Mesir. Instruksi-
instruksi tersebut didahului dengan perkataan seperti "Berfirmanlah Tuhan" (Kel. 
11: 1 dan 12: 1). Perkataan tersebut mengindikasikan wahyu illahi, yakni wahyu 
yang  mendahului  peristiwa-peristiwa  aktual  Keluaran  dan  memberikan  dasar 
bagaimana Musa harus  bertindak dalam memimpin bangsa Israel  keluar  dari 
perbudakan.

Menurut paradigma Anderson, pengalaman seseorang tentang Allah merupakan 
standar  yang  digunakan  untuk  menilai  kebenaran  suatu  pengajaran.  Hal  ini 
sungguh sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab dan juga posisi 
historis  orang Kristen  orthodoks.  Tentang keselamatan pribadi,  seorang yang 
tidak  percaya  mendengar  sebuah  kabar  (kebenaran  proposisional)  dan 
kemudian mengalami  keselamatan.  "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus 
[kebenaran  proposisional]  dan  engkau  akan  selamat  [pengalaman  lahir 
baru]"  (Kis.  16:  31).  Perintah  sama juga  diberikan  di  dalam Roma 6:  17-18 
dimana  Paulus  bersukacita  karena  para  pembacanya  "dengan  segenap  hati 
telah  mentaati  pengajaran  yang  telah  diteruskan  kepadamu".  Mengikuti 
penerimaan  kebenaran  proposisional  ini,  mereka  kemudian  mengalami 
kemerdekaan dari perhambaan dosa (ayat 18).

Seperti yang telah kami sebutkan dalam konteks yang lain, salah satu kesalahan 
utama Injili  Baru adalah kecenderungan untuk menekankan pengalaman yang 
berlebihan,  sehingga mengabaikan pengajaran yang benar. Kaum kharismatik 
telah menjadi pelopor dalam mengembangkan pola pikir ini dan secara umum 
mempengaruhi injili. Inilah sebabnya apa yang dinamakan Christian rock menjadi 
populer. Orang ingin "merasakan" sesuatu, bukan "mempelajari' sesuatu. Hal ini 
juga  menjelaskan  arus  ketakjuban  terhadap  apa  yang  dinamakan  psikologi 
Kristen. Sekali  lagi,  orang ingin "merasa nyaman dengan diri  mereka sendiri", 
tetapi sangat tidak tertarik untuk mencerna makanan sistematik dari Alkitab.

"Saya Tidak Suka Brokoli"
Ketika  George  Bush  menjadi  presiden  Amerika  Serikat,  ia  menyebabkan 
kegemparan  di  kalangan  petani  brokoli,  dan  memberikan  dukungan  kepada 
banyak anak-anak kecil,  ketika ia menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak 

15



suka brokoli. Banyak orang percaya memiliki keengganan yang serupa terhadap 
doktrin yang benar. Bagi orang-orang percaya kontemporer, setiap upaya untuk 
memulai pembicaraan masalah doktrin merupakan sesuatu yang membosankan 
dan  mengganggu.  Disini  Leith  Anderson  (dan  orang-orang  yang  sepaham 
dengannya)  mendukung  sikap  ini.  Anderson  mengutip  berbagai  perbedaan 
historis dalam gereja: Arminianisme vs. Calvinisme; baptisan bayi vs. baptisan 
orang dewasa; keabsahan karunia-karunia kharismatik; bentuk kepemerintahan 
gereja; dan theologi Reformed dan dispensasional. Ia menunjukkan bahwa "ada 
perkembangan pesat populasi gereja yang menganggap perbedaan-perbedaan 
tersebut  tidak  relevan.  Mereka  tidak  benar-benar  peduli  dengan  perbedaan 
tersebut,  dan mereka menunjukkan sikap dengan mudah berpindah dari  satu 
gereja  ke  gereja  lain  yang  berbeda  ideologinya".39 Setiap  gembala  yang 
berpengalaman  tentu  dapat  mengiyakan  fakta  bahwa  banyak  orang  percaya 
modern  kelihatannya  tidak  peduli  dengan  perbedaan  doktrinal.  Kita  bisa 
mengunjungi  komunitas  yang  sudah  pensiun  di  Florida  atau  Arizona  dan 
menemukan banyak mantan anggota gereja-gereja fundamentalis yang benar di 
Utara yang kini pergi ke gereja-gereja yang sangat kental Injili Baru dan kelihatan 
tidak menyadari bahwa ada yang keliru. Anderson terus mengagetkan kita ketika 
ia menggambarkan rata-rata pengunjung gereja masa kini dan menghimbau kita 
untuk  melayani  tingkah  mereka.  "Perbedaan-perbedaan  antara  Katolik  dan 
Protestan  tidak  terlalu  menjadi  masalah,  jika  sungguh-sungguh  dibandingkan 
dengan kepentingan Sekolah Minggu yang disukai oleh mereka dan anak-anak 
mereka.  Kadang-kadang  mereka  mengatakan,  'Jika  anak-anak  sudah  besar, 
kami  akan mempertimbangkan  untuk  kembali  ke  Gereja  Katolik'".40 Sungguh 
pendirian yang nyata! Tragedi yang lebih besar adalah bahwa para pengkhotbah 
dan para jemaat Injili  Baru tidak berani  memberitahu mereka apa yang salah 
pada  gereja  Katolik.  Hal  tersebut  dirasakan  terlalu  negatif,  konfrontatif,  dan 
divisif.  "...  jika  nafiri  tidak  mengeluarkan  bunyi  yang  terang,  siapakah  yang 
menyiapkan diri  untuk berperang?" (I  Kor. 14: 8). Terlalu banyak "bunyi yang 
tidak jelas" di atas mimbar negeri ini.

Berbagai  parameter  persekutuan  dan  keyakinan  doktrinal  yang  tidak  tepat 
mempengaruhi  pengajaran  seorang  gembala.  Salah  seorang  gembala 
menggambarkan sebuah program yang disediakan gerejanya untuk membantu 
gereja-gereja  belajar  bagaimana bertumbuh.  "Setengah lusin gereja  ikut-serta 
dalam satu kali  pertemuan -  kerapkali  terdiri  dari  kaum kharismatik  dan non-
kharismatik, denominasi besar dan independen, tua dan muda. Tidak ada upaya 
untuk mengubah perbedaan doktrinal atau denominasional... Hari berlalu dengan 
cepat  ketika  orang memilih  gereja  karena  nama denominasi,  mode baptisan, 
atau sistem theologi.41

Tetapi kita harus bertanya. Apakah Alkitab mengajarkan doktrin kharismatik dan 
juga doktrin non-kharismatik? Bisakah baptismal regeneration (lahir baru karena 
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baptisan) dan keselamatan hanya karena iman sama-sama didukung Kitab Suci? 
Jika  seseorang  mengajarkan  kesalahan,  bolehkah  seorang  gembala  atau 
seorang  pengajar  menegur  dan  mengoreksinya?  Pertanyaan  serius  ini 
menegaskan sifat pokok pelayanan. John Stott sangat benar ketika mengatakan 
bahwa,  "theologi  jauh  lebih  penting  daripada  metodologi"42 dan  bahwa 
pengajaran harus memiliki sebuah dasar theologis yang solid.

Jangan Terlalu Dogmatis
Keyakinan yang kuat tidak model lagi masa kini, terutama dalam dunia religius. 
"Live  and  let  live" ("Mari  kita  hidup,  dan  biarkan  orang  lain  juga  hidup") 
merupakan  motto.  Pola  berpikir  ini  telah  disinggung  dalam  pembahasan  di 
depan.  Jelas  hal  ini  mempengaruhi  sikap  banyak  orang  terhadap  pelayanan 
pengajaran.  Barna menyimpulkan,  "Pada tahun 2000,  orang Amerika  bahkan 
akan semakin kurang tertarik dengan keabsolutan, dan lebih menyukai perspektif 
yang  terbuka  bagi  nilai-nilai  relatif  untuk  mendapat  kepercayaan.  Melihat 
masalah dengan kacamata hitam-putih akan menjijikkan banyak orang".43 Tak 
pelak  lagi  pengamatan ini  mengandung  kebenaran tertentu,  namun bolehkah 
para  utusan  Allah  ketakutan  dengan  kecenderungan  ini  dan  mendiamkan 
pemberitaan  dari  Allah?  Bolehkah  seorang  pengkhotbah  mundur  dari 
pencaharian  makna  ayat-ayat  Kitab  Suci  yang  jelas  hanya  karena  takut  ada 
orang yang akan tidak menyetujuinya? Charles Spurgeon mendapat kritik keras 
pada  zamannya  karena  pembelaannya  terhadap  doktrin-doktrin  iman  agung 
secara  terbuka  dan  berulang-ulang,  namun  secara  luar  biasa  Allah  tetap 
memberkati pelayanannya. Rasul Paulus juga sama sekali tidak undur dari sikap 
dogmatisnya.  "Seperti  yang  telah  kami  katakan  dahulu,  sekarang  kukatakan 
sekali  lagi:  jikalau  ada orang yang memberitakan kepadamu suatu  injil,  yang 
berbeda  dengan  apa  yang  telah  kamu  terima,  terkutuklah  dia"  (Gal.  1:  90). 
Paulus tidak mungkin menjadi  seorang Injili  Baru yang baik.  Ia sangat pedas 
dengan dogmatismenya.

Tidak Terikat
Dahulu para pengkhotbah menekankan pentingnya keanggotaan di dalam suatu 
jemaat lokal. Sebaliknya, seorang penulis masa kini melihat keanggotaan jemaat 
sebagai sesuatu yang tidak bermakna. "Itu merupakan sebuah konsep yang lahir 
dari zaman yang berbeda. Kini di Amerika, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang 
berubah dengan cepat dan signifikan, kesetiaan dan komitmen jangka-panjang 
telah  menjadi  konsep masa lalu.  Kini  terjadi  peningkatan jumlah orang yang, 
meskipun datang ke gereja secara reguler dan aktif mengambil bagian di dalam 
pelayanan Tubuh, namun menolak untuk menggabungkan diri ke dalam gereja".4

4

Mengapa  bisa  demikian?  Mengapa  orang  tidak  mau menggabungkan  diri  ke 
dalam sebuah jemaat lokal? "Kini keanggotaan gereja mempunyai konotasi yang 
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negatif. Orang mempersepsikannya sebagai sesuatu yang membatasi dan tidak 
menguntungkan... Dengan kata lain, rata-rata orang dewasa berpendapat bahwa 
menjadi  anggota  sebuah  gereja  hanya  baik  bagi  orang  lain,  namun 
menyebabkan ikatan dan beban bagi diri sendiri yang tidak perlu".45

Penulis lain mencatat bahwa banyak orang mau datang ke gereja, namun tidak 
ingin bergabung. "Mereka lebih memandang jemaat lokal sebagai suatu jaringan 
(network)  daripada  suatu  organisasi  formal".46 Artinya,  mereka  ingin 
"jaringan"  (persekutuan  dan  berteman)  tanpa  menyatakan  suatu  komitmen 
kepada posisi dan pelayanan gereja itu sendiri.  Konsep lama suatu perjanjian 
jemaat  (dan  kami  percaya  hal  itu  alkitabiah)  sudah  kuno.  Perjanjian  jemaat 
merupakan  suatu  kesepakatan  yang  serius  antara  para  anggota  jemaat,  di 
hadapan Allah, bahwa mereka akan berusaha untuk hidup kudus, hadir dalam 
kebaktian dan mendukung jemaat dst.  Kini  jemaat lokal  dilihat  sebagai  suatu 
kemudahan  yang  menguntungkan  orang.  Hal  ini  terbukti  dalam kutipan  yang 
diberikan di atas yang mengindikasikan bahwa orang menganggap keanggotaan 
gereja sebagai sesuatu "yang tidak menguntungkan". Ini merupakan indikasi lain 
dari keegoisan yang terkandung di dalam zaman kita ini. "Saya akan mendukung 
sesuatu sepanjang saya menganggap itu  menguntungkan saya dan keluarga 
saya.  Jika  keuntungan  tersebut  tidak  sebesar  yang  seharusnya,  saya  akan 
pindah ke tempat lain". Kita diingatkan oleh keluhan Paulus, "sebab semuanya 
mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus" (Fil. 2: 21).

Bertentangan  dengan  pemikiran  beberapa  kalangan  itu,  keanggotaan  jemaat 
adalah  alkitabiah  dan  penting.  Jemaat  mula-mula  terbentuk  karena  ikatan 
bersama dari orang-orang yang bertobat yang "bertekun dalam pengajaran rasul-
rasul dan dalam persekutuan; mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 
dan berdoa" (Kis. 2: 42). Perkataan yang digunakan tersebut mengidentifikasikan 
suatu tingkat komitmen yang tinggi kepada jemaat lokal. Tanggungjawab orang-
orang percaya kepada jemaat lokal sangat vital, karena merupakan bagian vital 
bagi berfungsinya tubuh, dan tidak hanya sekedar sebagai para pengamat yang 
datang  dan  pergi  sekehendaknya.  Banyak  gereja  yang  membuat  kesalahan 
dengan  memperbolehkan  non-anggota  untuk  ambil  bagian  pelayanan  jemaat 
tanpa disertai suatu komitmen yang jelas atas posisi doktrinal atau standarnya. 
Mereka  menganggap  hal  ini  sebagai  suatu  pameran  kasih  dan  penerimaan 
Kristen, tetapi dalam kenyataannya, mereka memperlemah posisi gereja mereka 
dan sebenarnya membuat keanggotaan jemaat menjadi tak berarti.

Jemaat-jemaat sejati  yang mempunyai  keinginan untuk tetap alkitabiah harus 
memiliki suatu standar bagi para anggotanya. Sementara ada kalangan yang kini 
mencela hal ini  sebagai "legalisme", namun sebenarnya hal ini alkitabiah dan 
berhikmat.  Beberapa  tahun  yang  lalu  A.  W.  Tozer,  seorang  pemimpin 
denominasi  yang  dikenal  sebagai  Aliansi  Kristen  dan  Misionari,  memiliki 
ketajaman dan keberanian rohani yang besar untuk menyatakan hal yang tidak 
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populer. Bisakah mereka yang kini mengikuti jejaknya memiliki ketekunan rohani 
yang sama?! Ia menulis,

Kekristenan  Injili  dengan  cepat  berubah  menjadi  agama kaum borjuis. 
Kalangan yang hidup enak, kelas menengah-atas, politisi terkenal, yang 
menerima  agama  kita  berjumlah  ribuan...  membuat  kegembiraan  para 
pemimpin agama kita tak terkendali, yang kelihatannya benar-benar buta 
dengan fakta bahwa mayoritas besar para pendukung baru Tuhan yang 
mulia  tersebut  sedikitpun  belum  mengubah  kebiasaan  moral  mereka 
ataupun memberikan suatu bukti pertobatan sejati yang bisa diterima oleh 
bapak-bapak orang kudus yang mendirikan jemaat-jemaat.47

Pedoman-pedoman Pengajaran yang Alkitabiah

Kita  telah  melihat  filosofi  Injili  Baru  mempengaruhi  pengajaran  sebagai 
berikut:

1. Menekankan aspek positif pengajaran, namun mengabaikan aspek-
aspek peringatannya.

2. Diisi dengan psikologi.
3. Menggantikan pernyataan yang otoritatif dengan konsep "bertukar" 

pikiran.
4. Lebih  mengutamakan  khotbah  yang  "issued-oriented"  daripada 

eksposisi yang sehat.
5. Mengkhotbahkan apa yang manusia inginkan, bukan yang mereka 

butuhkan.
6. Menghindari apa yang dianggap sebagai "dogmatisme".

Sehubungan dengan penekanan yang telah berkembang di dalam kalangan 
Injili Baru ini, timbul suatu kebutuhan mendesak untuk meninjau pedoman-
pedoman  khotbah  yang  alkitabiah.  Khotbah  merupakan  kegiatan 
mengkomunikasikan Firman Tuhan kepada manusia. Untuk tugas besar itu 
jelas  kita  bisa  menemukan  beberapa  prinsip  illahi  di  dalam  lembaran-
lembaran Alkitab.

Sumber Khotbah Kita - Kitab Suci yang Sempurna

Banyak kelemahan di dalam pengajaran (khotbah) masa kini dapat dikembalikan 
kepada  pandangan  mengenai  inspirasi  dan  otoritas  Kitab  Suci  yang  lemah. 
Sementara ada perbedaan pandangan mengenai masalah ini di dalam kalangan 
Injili  Baru,  namun beberapa tahun terakhir  semakin nyata terlihat  pergeseran 
kepada  sikap  pandangan  mengenai  inspirasi  yang  makin  lemah.  Francis 
Schaeffer di dalam buku kajiannya, The Great Evangelical Disaster, menyerukan 
peringatan:  "Tetapi  kini  apa  yang  sedang  terjadi  di  dalam  injili?  Apakah  itu 
komitmen  kepada  keabsolutan  Allah  seperti  yang  dimiliki  oleh  jemaat  mula-

4

16



mula? Sayang kita harus mengatakan komitmen ini sama sekali bukan seperti 
itu...  Kaum Injili  bukan  bersatu-padu  mempertahankan  pandangan  yang  kuat 
atas  Alkitab.  Dengan  menyesal  kita  harus  mengatakan,  bahwa  di  beberapa 
tempat, seminari, institusi, dan individu yang dikenal sebagai kaum injili tidak lagi 
mempertahankan pandangan yang penuh terhadap Alkitab".48

Jika  orang tidak memegang teguh inspirasi  Alkitab  secara  penuh,  jelas  akan 
mempengaruhi pengajarannya. Jika seorang pengkhotbah meragukan inspirasi 
yang sempurna dari sebuah perikop, maka ia tidak akan bisa menguraikannya 
dengan otoritas. Perintah untuk "memberitakan firman" (II  Tim. 4: 2) didahului 
dengan perikop klasik mengenai inspirasi, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah" 
(II  Tim.  3:  16),  dan berdasarkan kebenaran itulah kita berkhotbah.  Komitmen 
bahwa  Alkitab  mutlak  sempurna  memberikan  kepercayaan  kepada  sang 
pengkhotbah dan menolongnya berkhotbah dengan kuasa dan otoritas.

Khotbah Ekspositori

Seperti  yang  telah  kita  lihat,  ada  suatu  gerakan  dari  beberapa  kalangan 
pemimpin  injili  untuk mengurangi  nilai  khotbah ekspositori  dan lebih  memberi 
penekanan pada khotbah mengatasi "masalah". Ketajaman khotbah ekspositori 
yang benar  dan utuh tidak mudah diperoleh,  karena dapat  dibuktikan melalui 
pengujian  atas  berbagai  ayat  mengenai  topik  tersebut.  Namun,  untuk  dasar 
pijakan kita dapat mengatakan bahwa khotbah ekspositori adalah jenis khotbah 
yang berusaha untuk memaparkan, menjelaskan, dan menerapkan suatu perikop 
atau perikop-perikop Alkitab, dimana argumentasi sang penulis dipertimbangkan, 
yaitu  susunan  gramatikal  (tatabahasa),  latar-belakang  historis,  dan  implikasi 
theologisnya.  Hal  pertama yang  diperhatikan  si  pengkotbah  adalah:  "Apakah 
yang  dikatakan  perikop tersebut?"  Perhatian  berikutnya  adalah  "Apa maksud 
perikop  tersebut?"  Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini  dibutuhkan 
penerapan  ketentuan-ketentuan  hermeneutika  (penafsiran).  Perhatian  yang 
terakhir  adalah  "Apa arti  perikop tersebut  bagi  saya?"  Ini  adalah  penerapan. 
Namun, perhatian utama kita haruslah untuk menemukan apa yang Allah ingin 
katakan di dalam perikop tersebut, bukan yang kita ingin perikop itu katakan.

Sementara tidak ada definisi formal tentang khotbah ekspositori di dalam Alkitab, 
ada  sebuah  ringkasan  yang  sangat  bagus  mengenai  materinya  di  dalam 
Nehemia 8: 9 - "Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan 
dengan jelas,  dengan diberi  keterangan-keterangan,  sehingga pembacaannya 
dimengerti". Dengan kata lain, para pengajar Israel mengambil perikop-perikop 
Alkitab, membacanya ayat demi ayat, dan menjelaskan makna dari ayat-ayat itu 
sesuai konteksnya. Sebenarnya mereka sedang menguraikan Alkitab. Khotbah 
ekspositori mempunyai sejumlah keuntungan:
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1. Ia menghargai doktrin penginspirasian Alkitab, membuat pengkotbahnya 
terikat pada teks dan menekankan kesucian Firman tertulis kepada para 
jemaat.

2. Ia  menghindarkan  sang  pengkhotbah  dari  fantasi  khayalan  yang  tak 
berdasar.

3. Ia  memungkinkan sang pengkhotbah untuk  mencakup berbagai  bidang 
kebenaran illahi yang berbeda dalam suatu periode waktu, bukan hanya 
memfokuskan  diri  pada  subyek  dan  masalah  favorit  atas  kepentingan 
tertentu.

4. Jika secara konsisten dilaksanakan oleh seorang gembala selama suatu 
periode  waktu  yang  panjang,  maka  akan  memberikan  pendidikan 
alkitabiah kepada jemaatnya, sehingga menghasilkan kedewasaan rohani 
dan kedalaman kehidupan kekristenan.

Pendapat Saya atau Petunjuk Allah?

Secara  historis,  orang  Kristen  alkitabiah  mempertahankan  bahwa  kebenaran 
obyektif  Alkitab  yang  tertulis  menggantikan  dan  secara  otoritatif  menafsirkan 
pengalaman semua orang yang mengaku Kristen. Tetapi konsep ini mendapat 
tantangan dari beberapa kalangan Injili Baru.

Otoritas  alkitabiah  telah  dirusak  oleh  munculnya  spiritualisme,  dimana 
acuannya  adalah  pada  penerangan  dari  dalam  atau  suara  dari  Roh, 
bukan lagi kepada Firman Allah yang tertulis. Kalangan ini menganggap 
bahwa ada  diskontinuitas  antara  apa  yang  dikatakan  Roh  pada  masa 
Alkitab  dan  apa  yang  dikatakanNya  pada  masa  kini.  Mereka  juga 
berpendapat bahwa Roh berbicara melalui ilmu pengetahuan sosial dan 
politik, dan ini berarti bahwa Alkitab ditafsirkan melalui penerangan baru 
yang datang melalui ilmu pengetahuan sosial.49

Sementara tidak semua kalangan Injili Baru mempunyai pandangan yang sama, 
namun banyak yang telah terpengaruh oleh pendekatan penafsiran Alkitab yang 
lebih subyektif. Gerakan kharismatik menambahkannya dengan acuan "wahyu" 
di luar Alkitab mereka.

Pengajaran  yang  digambarkan  di  dalam Alkitab  adalah  otoritatif.  "Sebab  Injil 
yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, 
tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang 
kokoh"  (I  Tes.1:  5).  Perkataan  "dengan  suatu  kepastian  yang  kokoh"  dapat 
diterjemahkan  "dengan  keyakinan  yang  mendalam",  yang  mengacu  kepada 
keyakinan kuat yang dipegang oleh pengkhotbah, bukan pendengar. Tuhan kita 
yang  penuh  berkat  "mengajar  mereka  sebagai  orang  yang  berkuasa,  tidak 
seperti ahli-ahli Taurat mereka" (Mat. 7: 29). Para rabi masa itu saling mengutip 
satu sama lain, dan seringkali tidak pasti dengan ketepatan yang diajarkan Kitab 
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Suci; namun Yesus tidak demikian. Mereka yang ingin mengajar seperti Yesus 
harus  pasti,  jelas,  meyakinkan,  dan tetap.  Tentu saja,  otoritas  Kristus  ada di 
dalam diriNya. Otoritas kita ada di dalam Kitab Suci. Salah satu perkataan untuk 
pemberita Injil  di  dalam Perjanjian Baru adalah  kerux.  Ia digunakan, misalnya 
dalam II  Tim. 1:  11,  dimana Paulus menyatakan ia ditunjuk sebagai  seorang 
"pemberita".  Seorang  pemberita  adalah  seorang  "bentara",  "seorang  utusan 
yang  diberi  otoritas  umum,  yang  membawa  pesan  resmi  dari  raja,  hakim, 
pangeran, komandan militer, atau yang memberikan surat perintah atau tuntutan 
publik"  (Kamus  Thayer).  Seorang  bentara  tidak  berunding  dengan  khalayak 
ramai untuk memastikan pesan apa yang mereka ingin dengar.  Ia maju terus 
dengan rasa percaya diri, mengumumkan pesan yang diterimanya dengan apa 
adanya,  tanpa  peduli  apakah  orang  ingin  mendengarkan  atau  tidak.  Dunia 
modern  perlu  mendengarkan  para  utusan  dari  tahta  Mahatinggi  yang 
menyampaikan pesan kabar baik yang kekal.

Dalam Keadaan Perang
Seorang  wanita  Kristen  dewasa  dalam jemaat  yang  saya  gembalakan  suatu 
ketika mendatangi  saya dan mengatakan,  "Saya senang mempunyai  seorang 
gembala yang melawan sesuatu dan tidak takut untuk mengatakannya secara 
terbuka". Tidak semua orang Kristen terhanyut oleh penyakit "positivisme" yang 
kelihatannya  telah  menawan  Kekristenan  modern  dengan  demikian  dalam. 
Masih ada orang-orang kudus yang dapat melihat tanpa tedeng aling-aling dan 
mencekal inti masalah yang berkembang ini.

Allah  menentang  para  pemberita  yang  "hanya  mengungkapkan  penglihatan 
rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan" (Yer. 23: 16). 
Mereka adalah "para nabi  yang bernubuat  palsu dan yang menubuatkan tipu 
rekaan hatinya sendiri" (Yer. 23: 26). Para pengkhotbah Injili Baru modern tidak 
akan menggunakan bahasa yang demikian keras untuk menggambarkan mereka 
yang  mengajarkan  kesalahan,  tetapi  Allah  para  nabi  zaman  dahulu 
melakukannya.  Yesaya berkata tentang bangsanya Israel,  "Celakalah bangsa 
yang berdosa, kaum yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, 
anak-anak  yang  berlaku  buruk!  Mereka  meninggalkan  Tuhan,  menista  Yang 
Mahakudus,  Allah Israel,  dan berpaling membelakangi  Dia" (Yes.  1:  4).  Jenis 
khotbah demikianlah yang tidak populer masa kini  dan yang dirujuk oleh Injili 
Baru sebagai khotbah "profetik". Mereka menuntut khotbah yang "mengiyakan", 
bukan  khotbah  "profetik".  Tetapi  khotbah  apakah  yang  Tuhan  inginkan,  dan 
khotbah apakah yang dicontohkan di dalam Kitab Suci? Pengkhotbah terbesar 
yang pernah hidup di  bumi,  Tuhan Yesus Kristus, yang mengucapkan celaan 
yang pedas tentang orang Farisi, kerapkali mengulang frase "Celakalah kamu, 
hai  ahli-ahli  Taurat  dan  orang-orang  Farisi,  hai  kamu  orang-orang 
munafik!"  (misal  dalam  Mat.  23:  13).  Perkataan  blak-blakan  seperti  ini  akan 
memalukan Injili  Baru masa kini, walaupun perkataan tersebut diucapkan oleh 
pribadi yang paling baik dan paling mengasihi yang pernah ada di dunia.
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Disini kita bukan sedang menyerukan khotbah yang kasar, sangat tajam, atau 
yang disengaja mengikis. Ada pengkhotbah yang dengan sengaja "mengambil 
sikap",  menjadi  pemberang  dan  menjijikkan  di  dalam  pelayanan  mimbarnya, 
mengulang-ulang masalah-masalah yang picik, sehingga tidak bisa memelihara 
domba-domba Allah. Tugas kita adalah "berpegang kepada kebenaran di dalam 
kasih"  (Ef.  4:  15).  Hanya  orang  percaya  yang  dikuasai  Roh  yang  dapat 
menunjukkan keseimbangan ini di dalam hidupnya.

Makanan Doktrin
Salah  satu  tanggungjawab  utama  pengkhotbah  adalah  untuk  mengajarkan 
doktrin  yang  sehat.  Paulus  menggambarkan  pekerjaan  pengkhotbah  sebagai 
berikut: "berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran  
(doktrin) yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran 
(doktrin)itu  dan  sanggup  meyakinkan  penentang-penentangnya"  (Titus  1:  9). 
Ayat ini mengatakan kepada anak-anak Allah harus (1) setia kepada Alkitab, (2) 
memiliki  pengetahuan  theologi,  (3)  merupakan  pengajar  doktrin,  dan  (4) 
penentang pengajaran sesat yang vokal. Sayangnya, kebanyakan unsur tersebut 
tidak ditemukan di dalam mimbar zaman ini. Karena itulah banyak orang kudus 
yang ciut, lemah, dan terhanyut oleh rupa-rupa 'angin' pengajaran.

Dalam  proses  mengajarkan  Firman,  utusan  Allah  harus  "menegor  dan 
menasehati  dengan segala kesabaran dan pengajaran [doktrin]  (II  Tim. 4:  2). 
Bagaimana Allah menilai seorang gembala itu baik? Paulus mengatakan bahwa 
"seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman 
kita dan dalam ajaran sehat" (I Tim. 4: 6). Sebelum menyebutkan karakteristik 
lain pelayanannya, Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia telah "sepenuhnya 
memahami  doktrin  Paulus"  (II  Tim.  3:  10).  Paulus  menomorsatukan  doktrin 
(pengajaran) dan seakan-akan mengatakan, "Doktrinku sangat penting dan aku 
ingin setiap orang mengetahuinya dengan tepat".

Konsep modern mengenai  pengkhotbah yang baik dan pengajaran yang baik 
seringkali bertentangan dengan pola yang dinyatakan di dalam Alkitab. Orang-
orang yang belum diselamatkan dan orang Kristen lahiriah bukanlah penuntun 
yang dapat diandalkan ketika berusaha mengembangkan filosofi khotbah. Satu-
satunya "penuntun khotbah" yang akurat dan otoritatif adalah Firman Allah itu 
sendiri.
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BAB 7
Uban Dimana-mana

Perubahan Injili Baru Yang Tidak Disadari
Iklan  televisi  itu  sangat  memikat!  Dengan  sasaran  jutaan  orang  yang 
rambutannya  sudah  beruban,  mereka  dengan  berani  menyatakan  -  "Secara 
bertahap  uban  akan  menghilang.  Rambut  putih  anda  langsung  terhapus". 
Dengan  harga  beberapa  botol  ramuan  yang  tepat,  katanya  orang  bisa 
memperoleh kembali penampilan mudanya.

Nabi zaman dulu,  Hosea,  juga memperhatikan tentang  rambut uban, namun 
dengan alasan yang berbeda. Dalam keluhan dengan hati yang hancur tentang 
bangsa yang dikasihinya, Israel, ia menulis: "Orang-orang luar memakan habis 
kekuatannya,  tetapi  ia  sendiri  tidak  mengetahuinya;  juga  ia  sudah  banyak 
beruban,  tetapi  ia sendiri  tidak mengetahuinya" (Hos. 7:  9).  Uban merupakan 
sebuah tanda penuaan, tentang kekuatan yang menurun, dan dalam pengertian 
rohani yang digunakan Hosea adalah  mengenai kehilangan vitalitas rohani. 
Catatan yang paling menyedihkan dalam keluhan ini adalah fakta bahwa bangsa 
itu tidak menyadari kehilangan tambatan rohaninya.

Seluruh Amerika dan dunia pada saat ini  terdapat gereja-gereja yang sedang 
bergeser  ke  arah Injili  Baru  tanpa menyadari  mereka sedang melakukannya. 
Mereka sedang digiring oleh angin perubahan yang berkompromi dan sejak saat 
itu meninggalkan posisi teguh yang alkitabiah yang didirikan oleh para pendahulu 
mereka.  Gembala-gembala  muda,  banyak  yang  tanpa  fondasi  doktrinal  yang 
kokoh,  memimpin  jemaat  mereka  meyakini  bahwa  untuk  menjangkau 
masyarakat,  mereka  harus  meninggalkan  prinsip-prinsip  kuno  alkitabiah  yang 
keras  dan  memegang  posisi  yang  lebih  fleksibel  dan  atraktif.  Mereka  telah 
berubah, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berubah. Banyak 
orang  kudus,  yang  mendapat  pengajaran  kuat  dari  para  gembala  terdahulu 
dengan posisi yang jelas dan tanpa kompromi, kini kebingungan dan berpindah-
pindah gereja untuk mencari sesuatu yang mantap.

Daya Tarik Injili Baru Terhadap Fundamentalis

Banyak fundamentalis masa kini terkena rayuan Injili Baru. Kelihatannya hal 
ini  terutama  mendorong  anak-anak  muda  (walaupun  secara  eksklusif  tidak 
demikian). Lahir dalam generasi yang berbeda dan secara pribadi tidak terlibat 
dalam pergumulan melawan bentuk-bentuk awal Injili Baru, ada yang tidak sabar 
dengan perselisihan itu, tidak melihat relevansi konflik itu, dan cenderung untuk 
mengadopsi sikap "berdiri di tengah". Apa yang kelihatannya menarik beberapa 
kalangan fundamentalis dari Injili Baru?

Mengurangi Ketegangan
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Mendirikan dan mempertahankan pendirian fundamentalis yang kuat di  dalam 
masyarakat  masa kini  sangat  melelahkan secara emosional,  fisik  dan rohani. 
Orang harus terus waspada dan masuk dalam suatu peperangan yang kekal. Hal 
ini  persis  seperti  yang  diajarkan  Kitab  Suci.  Menghadapi  para  penguasa 
kegelapan itu kita harus "bertempur" dan kita harus "tetap berdiri" (Ef. 6: 
11-14). Kita  harus  menjawab  tiupan  sangkakala  yang  tak  pernah 
menyerukan  mundur.  Kita  telah  bersumpah  menjadi  musuh  kekal  melawan 
kekuatan-kekuatan  yang  tidak  benar;  karena  itu  tidak  ada  kata  mundur  dari 
perang dimana kita sudah terlibat. Pertempurannya berat. Keadaan ini sangat 
tidak disukai, lebih-lebih jika harus berhadapan dengan saudara di dalam 
Tuhan. Banyak yang tidak sanggup menerima tekanan itu. Mereka berpikir, lebih 
baik mengambil posisi  yang tidak begitu terikat, sehingga tidak terlalu banyak 
orang yang harus ditentang. Posisi Injili  Baru kelihatannya menawarkan suatu 
kelepasan atas aspek-aspek konflik tertentu. Karena itu ia menjadi posisi yang 
sangat menggoda untuk dipertimbangkan. Pemazmur kelihatannya telah melihat 
masalah abad ke-20 itu ketika menulis, "Bani Efraim, pemanah-pemanah yang 
bersenjata  lengkap,  berbalik  pada  hari  pertempuran"  (Mzm.  78:  9).  Betapa 
pengecutnya melarikan diri  dari  medan pertempuran, sementara nyawa orang 
lain dan masa depan bangsanya tergantung pada pada keberanian mereka di 
dalam pertempuran itu!

Jangan pikirkan kemenangan pertempuran,

Jangan pula meletakkan pakaian tempurmu,

Peperangan iman tak akan selesai,

Sampai engkau memenangkan mahkota.

Dengan sukacita dan kepuasan yang besar rasul Paulus menulis pada saat-saat 
akhir  pelayanannya  di  bumi:  "Aku  telah  mengakhiri  pertandingan  yang 
baik" (II Tim. 4: 7). Ia telah bertempur dengan penganut Yudaisme, para imam 
kepala  dan  pemimpin  Yahudi,  imam-imam  penyembah  berhala,  beberapa 
pemimpin jemaat, dan bertempur dengan banyak kalangan yang menentang dan 
berusaha meruntuhkan pelayanannya. Ia tidak menghindari konflik, meskipun hal 
tersebut  mengganggu  jiwanya  dan  tak  pelak  lagi  pada  awalnya  juga 
menyedihkan  dirinya.  Kita  tidak  berani  mengambil  jalan  pintas,  tetapi  harus 
mengikuti Tuhan kita yang memikul salib penghinaan ke Golgota.

Hubungan Kerja Yang Lebih Luas
Beberapa  fundamentalis  merasa  terganggu  oleh  fakta  bahwa  kelompok 
persekutuan mereka sangat terbatas karena sikap mereka yang tegas. Mereka 
bertemu  dengan  orang-orang  dari  kalangan  Injili  Baru  yang  menarik  dan 
menyenangkan dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak boleh bersekutu dan 
bekerjasama  dengan  mereka,  walaupun  terdapat  perbedaan-perbedaan 
theologis dan metodologi yang penting. Dalam persekutuan mereka, Injili  Baru 
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melampaui banyak denominasi dan jalur theologis, dan "gerakan kebebasan" ini 
kelihatannya menarik beberapa fundamentalis. Seorang pengajar Alkitab keliling 
yang  terkenal  ditanya  oleh  seorang  sahabat  saya,  mengapa  ia  tidak  pernah 
membahas  masalah  separasi  atau  tentang  masalah  Injili  Baru  di  dalam 
konferensi  besar  dimana ia  menjadi  pembicaranya.  Orang itu  menjawab,  "Itu 
akan menutup banyak pintu". Injili Baru memiliki banyak pintu kesempatan yang 
terbuka  bagi  mereka  hanya  karena  mereka  tidak  mau  secara  terbuka 
membicarakan masalah-masalah "sulit" yang mungkin menyebabkan pintu-pintu 
tersebut  tertutup.  Kesetiaan  pada  kebenaran  dapat  menyebabkan  seseorang 
mengalami kesepian yang mendalam. Paulus, yang gelisah di  dalam jiwanya, 
mengatakan, "semuanya meninggalkan aku" (II Tim. 4: 16). Betapapun kesepian 
yang dialaminya, namun Allah tetap menyertainya!

Daya Tarik Lebih Besar Bagi Orang Banyak
Injili Baru membombardir kaum fundamentalis dengan tuduhan bahwa pendirian 
fundamentalis  terlalu  sempit  dan cenderung menolak orang daripada menarik 
orang.  Orang-orang  yang  berjejer  di  hadapan  kita  yang  dijadikan  model 
keberhasilan pertumbuhan gereja hampir semuanya berasal dari kalangan Injili 
Baru. Tidak heran jika para fundamentalis muda bertanya-tanya apakah mereka 
juga  harus  mengadopsi  posisi  Injili  Baru,  karena  jelas  mereka  kelihatannya 
berhasil.  Para pengkhotbah harus selalu ingat bahwa tugas mereka bukanlah 
untuk  menjadi  populer  atau  sukses,  tetapi  setia.  Pandangan  populer dari 
kebanyakan orang (bahkan fundamentalis) adalah konsep bahwa jika seseorang 
benar-benar dipenuhi Roh, maka ia akan mendirikan pekerjaan yang besar dan 
berhasil. Sementara di dalam pemeliharaan Tuhan, ada yang dapat mencapai 
hal ini, namun tidak semua akan mencapainya. Alkitab penuh dengan contoh 
orang-orang yang dengan setia mengikuti  Tuhan, namun tidak berhasil  dalam 
ukuran  manusia.  Yohanes  Pembaptis dalam  waktu  yang  singkat  sangat 
berhasil,  dan banyak orang  bertobat  dan dibaptis  karena khotbahnya.  Tetapi 
masa sulit  melanda dirinya.  Para  pengikutnya mulai  berkurang,  dan akhirnya 
nyawanya  dicabut  oleh  musuh-musuhnya.  Namun  ia  menerima  penghargaan 
yang tinggi dari Kristus yang menyebutnya "utusanKu" dan menyatakan bahwa 
tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis (Mat. 
11: 10-11). Setiap hamba Allah yang setia kepada Tuannya, akan menerima apa 
yang  menjadi  haknya  dari  Tuannya.  Ada  orang  yang  sangat  sukses  dalam 
pandangan mata manusia dan menerima penghargaan, diundang untuk memberi 
ceramah tentang keberhasilannya, dan dihormati di dalam kalangan gerejawi. Di 
lain pihak, ada juga orang yang sama-sama setia, namun mengalami banyak 
kegagalan dan kesulitan, tidak pernah menghasilkan pekerjaan yang dianggap 
signifikan,  bisa juga sepanjang pelayanannya sangat  terbelakang.  "Tidak ada 
seorangpun  yang  dapat  mengambil  sesuatu  bagi  dirinya,  kalau  tidak 
dikaruniakan  kepadanya  dari  sorga"  (Yoh.  3:  27).  Kita  tidak  boleh 
mengkompromikan kebenaran Allah dengan mengubah sesuatu yang tidak Allah 
kehendaki  dalam  diri  kita.  Kita  harus  bekerja  untuk  kemuliaan  Allah  tanpa 
memikirkan kepentingan diri.
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Persepsi Bahwa Injili Baru Lebih Mengasihi
Ada  seorang  pemuda yang  selama  bertahun-tahun  menjadi  anggota  sebuah 
gereja fundamentalis yang secara mendadak keluar dan bergabung ke sebuah 
jemaat Injili  Baru.  Ketika ditanyakan apa alasannya,  sang gembala diberitahu 
bahwa Injili Baru jauh lebih mengasihi dibandingkan dengan fundamentalis, dan 
pemuda  tersebut  tertarik  dengan  alasan  itu.  Tidak  ada  pihak  yang  dapat 
memonopoli  kasih,  dan  tidak  diragukan  bahwa  banyak  jemaat  fundamentalis 
yang dapat  semakin meningkatkan kasihnya kepada Tuhan,  kepada sesama, 
dan kepada orang-orang dimana mereka hidup. Namun apa yang dipersepsikan 
dengan  kasih  dalam  kenyataannya  adalah  kompromi.  Banyak  yang  kacau 
dengan  keterbukaan  terhadap  berbagai  sikap  doktrinal,  gaya  hidup,  selera 
musik,  dan  metodologi  sebagai  suatu  perwujudan  kasih  Kristen.  Artinya,  jika 
seseorang  lebih  terbuka  dan  lebih  lunak,  maka  ia  lebih  mengasihi.  Namun 
konsep ini tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Kebenaran dan kasih tidak 
dapat dipisahkan. Keduanya berjalan seiring dan saling mendukung. Ada 
yang percaya bahwa jika seseorang benar-benar mengasihi, maka ia tidak akan 
mencela  maupun  menilai  negatif  posisi  pihak  yang  lain.  Karena  Injili  Baru 
bersikap  demikian,  maka  mereka  dianggap  lebih  mengasihi  daripada  kaum 
fundamentalis, lebih baik, lebih ramah, dan lebih toleran. Tetapi kasih Allah bisa 
membenci,  kelihatannya  sungguh  aneh.  "Hai  orang-orang  yang  mengasihi 
Tuhan, bencilah kejahatan" (Mzm. 97: 10). Kita harus "mengasihi di dalam 
kebenaran" (II Yoh. 1). Orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih illahi akan 
mengecam kejahatan dan mengungkapkan kesalahan. Banyak kalangan secara 
salah mengartikan sikap menolak bicara terus-terang sebagai perwujudan kasih.

Secara Bertahap Tergelincir Ke dalam Injili Baru
David  Beale  memberi  peringatan  kepada  mereka  yang  menyandang  nama 
fundamentalis, namun pada dasarnya filosofi pribadi mereka adalah Injili Baru. 
"Berbeda  dengan  kaum  Fundamentalis  masa  kini,  mereka  tidak  menghargai 
pembelaan  iman  yang  militan  dan  doktrin  serta  praktek  kekudusan  yang 
sepenuhnya sebagai sesuatu yang pada hakekatnya fundamental".[1] Dengan 
kata  lain,  ada  fundamentalis  yang  telah  berubah  atau  menjadi  Injili  Baru. 
Sebenarnya  beberapa  di  antara  mereka  mengadopsi  filosofi  Injili  Baru, 
sementara  mereka juga  masih  menyatakan  bahwa mereka  bukan  Injili  Baru. 
Permasalahan utamanya adalah: Ketika berbicara mengenai Injili Baru, banyak 
fundamentalis yang merujuk kepada posisi dan tulisan orisinil dari para pendiri 
Injili  Baru  yang  mula-mula,  seperti  Carl  Henry  dan  Harold  Ockenga.  Baik 
sengaja  maupun tidak  sengaja,  mereka benar-benar  menolak  pemikiran  para 
pemimpin mula-mula tersebut, mereka tidak mau mengakui versi Injili Baru yang 
'diperbaharui'  itu.  Lebih  aman mencaci  pengajaran  dari  mereka  yang  secara 
historis telah jauh di belakang daripada mengecam mereka yang saat ini sedang 
merundung gereja.

Dalam Institusi-institusi Pendidikan
Sekolah-sekolah  tinggi  Kristen  dan  seminari  theologis  memiliki  dampak  yang 
hebat terhadap gereja secara keseluruhan. Jemaat-jemaat lokal mencerminkan 
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posisi dan sikap theologis yang mereka peroleh di sekolah-sekolah. Liberalisme 
theologis  menyebar  bagai  virus  ke  seluruh  gereja  yang  terkenal  oleh  para 
pengajar fasik dari sekolah-sekolah yang didukung oleh persembahan dari umat 
Allah.  Demikian  juga  Injili  Baru  menyebar  melalui  pengaruh  sekolah-sekolah 
dimana  para  pendukungnya  mengajar.  Dalam  sebuah  artikel  penerangan 
berjudul "New Evangelical Churches Promoting Ecumenical Spirit" ("Gereja-
gerja  Injili  Baru  Menyebarkan  Semangat  Ekumenis"),  seorang  reporter 
menggambarkan  latar-belakang  pendidikan  dari  seorang  gembala  Injili  Baru 
lokal: "Sebagian besar pembelajarannya diperoleh ketika sedang menyelesaikan 
program kedoktorannya di sebuah seminari inter-denominasi di Illinois ... Disana 
ia belajar untuk menghargai berbagai ketegangan Kekristenan. 'Menerima orang 
yang  berasal  dari  berbagai  tradisi  bukanlah  hal  yang  bisa  terjadi  dalam 
semalam'. Tetapi lambat-laun 'prasangka' luntur".[2]

Sayangnya,  apa  yang  dianggap  sebagai  menghilangkan  "prasangka"  itu 
sesungguhnya merupakan pengikisan keyakinan alkitabiah. Ketika memperingati 
orang-orang yang berpura-pura,  Schaeffer  menyatakan hasil  pengamatannya, 
"Mereka  seharusnya tidak  bersembunyi  di  balik  institusi-institusi  Kristen  yang 
dibangun  oleh  kaum  orthodoks  Kristen,  yang  dipertahankan  dengan  darah, 
keringat,  dan  air  mata  perjuangan  selama  bertahun-tahun,  kemudian 
menggunakan  institusi-institusi  tersebut  untuk  mendukung  pandangan  yang 
dapat  mengguncang  para  pendiri  institusi-institusi  tersebut  di  alam  baka".[3] 
Banyak  pendiri  sekolah-sekolah  yang  dulunya  fundamentalis  akan  sungguh 
bersedih jika kembali dan mendapatkan apa yang diajarkan di institusi-institusi 
tersebut masa kini.

Beberapa  institusi  fundamentalis  telah  berubah  posisi  menjadi 
kompromistis karena tekanan keuangan. Secara historis, sekolah tinggi dan 
seminari  fundamentalis  harus  berjuang  dalam  masalah  keuangan.  Ketika 
tekanan  tersebut  memuncak,  para  pengurus  sekolah  mempertimbangkan 
bagaimana  mereka  dapat  menyelamatkan  institusi.  Mereka  merasa  harus 
memperluas basis pendukung mereka. Untuk itu mereka harus melonggarkan 
posisi mereka untuk menarik kelompok yang lain. Lambat-laun "perluasan" ini, 
tentu saja dalam segala hal, tampil atas nama penerangan dan perkembangan.

Pendidikan  dari  staf  pengajar yang  terus-menerus  bisa  menjadi  'tumit 
Achilles'¨ bagi  sebuah sekolah fundamentalis.  Agar  bisa  mengembangkan 
status akademik mereka, sekolah tinggi maupun seminari mendorong anggota-
anggota  staf  pengajar  mereka  untuk  mengejar  gelar  lanjutan.  Kebanyakan 
sekolah-sekolah yang menawarkan gelar-gelar tersebut berasal dari kelompok 
Injili Baru. Sementara beberapa staf pengajar mampu belajar di institusi-institusi 
tersebut  dan  masih  tetap  memelihara  keyakinan  separatisnya,  tetapi  banyak 
yang  tidak  demikian.  Banyak  sekali  institusi  separatis  yang  mengaku 
fundamentalis yang terus-menerus dikompromikan oleh para staf pengajar yang 
pikirannya  telah  terkontaminasi  oleh  pandangan  Injili  Baru  ketika  mereka 
mengikuti program master dan doctor mereka.
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Penekanan  pada  pemilikan  gelar  akademik yang  bergengsi  telah 
menghancurkan  banyak  institusi.  Melalui  pengalaman  menjadi  ketua  sebuah 
sekolah  tinggi  Kristen  dan  juga  ketua  tiga  seminari  selama  bertahun-tahun, 
penulis  sangat  memahami  pentingnya  kredibilitas  akademik.  Namun  terlalu 
banyak pengurus institusi yang mengaku fundamentalis yang lebih tertarik untuk 
mengisi  fakultasnya  dengan  para  Ph.D daripada  mencari  orang-orang  yang 
memiliki  keyakinan  doktrinal  dan  kerohanian  yang  mendalam.  Banyak  orang 
(bukan  semuanya)  yang  memiliki  gelar  akademik  yang  tinggi,  namun  tidak 
memiliki  komitmen  pada  separatisme  fundamentalis.  Mereka  lebih  tertarik 
dengan  pekerjaan  dan  jauh  lebih  senang  menyesuaikan  keyakinan  mereka 
dengan model yang cocok. Untuk mempertahankan sekolah fundamentalis yang 
kuat dibutuhkan anggota-anggota staf pengajar yang berdedikasi, yaitu orang-
orang yang yakin dari dalam hatinya dan percaya dengan posisi institusinya dan 
tidak ragu mengindoktrinasi mahasiswa mereka menurut cara yang benar dari 
Tuhan. Injili  Baru tidak mau mengindoktrinasi. Mereka mencemooh pihak yang 
mereka  namakan  "mentalitas  sekolah  Alkitab",  yang  mengemukakan  sikap 
doktrinal khusus kepada para mahasiswa sebagai sesuatu yang otoritatif, bukan 
tentatif.  Beberapa  pengurus  sekolah  yang  dahulunya  fundamentalis 
mengembangkan pendekatan seperti itu ke dalam pendidikan, dan mengira diri 
mereka  "progresif"  serta  mengajar  para  mahasiswa  untuk  berpikir,  bukan 
menerima saja apa yang diajar  oleh para dosen. Kita sepakat  dengan upaya 
untuk  membuat  para  mahasiswa  berpikir.  Tetapi  mengembangkan  proses 
pemikiran adalah bertentangan dengan pengajaran yang otoritatif.

Sekolah-sekolah  yang  mengaku  fundamentalis  dapat  dilemahkan  secara 
bertahap  karena  tidak  memiliki  suatu  petunjuk  sistematik  yang  diwajibkan 
mengenai  kesalahan penyesatan seperti  Injili  Baru.  Para pemimpin  akademik 
kerapkali mempunyai asumsi, bahwa anak-anak muda yang datang ke institusi-
institusi  separatis  telah mempunyai  pengetahuan tentang sejarah dan fondasi 
alkitabiah mengenai gerakan separatis, padahal tidak. Beberapa tahun yang lalu 
seorang pengamat mengatakan, "Anda tidak bisa mempertahankan suatu sikap 
tanpa  memiliki  orang-orang  cukup  terlatih".  Anak-anak  muda  dalam sekolah-
sekolah separatis kita yang akan menjadi pemimpin jemaat-jemaat lokal kita di 
masa depan harus dipaparkan alasan-alasan adanya separatis.

Kebanyakan  sekolah  tinggi  dan  seminari  masih  memerlukan  chapel.  Namun 
banyak chapel terutama telah kehilangan pengajaran tentang separasi gerejawi 
(ecclesiastical separation). Sementara di satu sisi, kita tidak boleh menyajikan 
instruksi  tersebut  dengan  keras,  di  sisi  yang  lain  kita  juga  tidak  boleh 
mengabaikan masalah  tersebut.  Para  pemimpin  institusi  harus  terus-menerus 
memberikan pengajaran mengenai pokok masalah ini, dan para pembicara tamu 
yang  berkompeten  juga  harus  didukung  untuk  melakukan  hal  yang  sama. 
Banyak  sekali  institusi  yang  menyatakan  diri  kelompok  separatis  yang 
fundamentalis, tetapi permasalahan tersebut tidak pernah dibahas.
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Sebuah institusi tidak lebih kuat dari para pengajarnya. Sebuah institusi separatis 
dapat memiliki staf pengajar yang mempunyai simpati tersembunyi terhadap Injili  
Baru.  Puji  Tuhan  karena  adanya  kelompok  pengajar  yang  melayani  dengan 
penuh  pengorbanan  di  dalam  institusi-institusi  separatis  yang  fundamentalis. 
Kebanyakan  dari  mereka  merupakan  pendukung  penuh  posisi  dari  institusi 
tersebut. Namun barangkali  tidak semuanya demikian. Beberapa di  antaranya 
merupakan  pencari-kerja  yang  secara  luar  tidak  membantah  apa  saja  yang 
diminta agar mendapat pekerjaan, tetapi akan marah di dalam hati dengan sikap 
tegas  mengenai  separasi  alkitabiah.  Orang-orang  demikian  bisa  memiliki 
pengaruh yang luar biasa terhadap para mahasiswa. Hal ini tidak selalu terletak 
pada apa yang mereka katakan, namun terletak pada apa yang tidak mereka 
ucapkan. Kebanyakan suatu institusi yang mempunyai sikap yang tegas secara 
bertahap  akan  mengalami  erosi  dari  para  staf  pengajar  yang  tidak  memiliki 
komitmen sikap alkitabiah.

Ketidakmampuan  membedakan  Injili  Baru  yang  historis  dengan  bentuk 
Injili  Baru  masa  kini melemahkan  kesaksian  banyak  sekolah  theologi.  Jika 
seorang gembala ditanya tentang sikap institusinya mengenai Injili Baru, ia akan 
menyatakan bahwa mereka berseberangan. Namun berdasarkan diskusi yang 
lebih mendalam kerapkali ditemukan bahwa institusi tersebut tidak benar-benar 
menentang Injili  Baru yang kontemporer.  Seperti  yang sudah kita  amati,  Injili 
Baru telah bergerak terlalu jauh dari bentuk aslinya. Sekolah-sekolah separatis 
masa kini harus menyadari pernyataan Injili Baru masa kini, menjaga perbatasan 
dari  gangguan  mereka,  dan  siap-siap  menghadapi  peperangan  yang  militan 
dengan mereka.

Berbicara  tentang  militansi,  perlu  dicatat  bahwa  banyak  institusi  yang  takut 
dianggap terlalu negatif atau suka berperang. Saya ingat ucapan seorang dekan 
dari  sebuah  sekolah  fundamentalis  pada  suatu  kesempatan,  "Kami  adalah 
sebuah sekolah separatis, tetapi kami tidak militan". Namun apa yang dikatakan 
oleh Rolland McCune sungguh benar ketika ia menyatakan, "Fundamentalisme 
yang historis  senantiasa berkarakteristik militansi  ...  Militansi  adalah berkaitan 
dengan  keagresifan  dan  ketegasan".[4] Marsden  memberi  komentar, 
"Perbedaan  utama  antara  fundamentalisme  dengan  injili  mula-mula  adalah 
kemilitanan  mereka  terhadap  theologi  modernis  dan  perubahan  kultural".[5] 
Sikap  (posisi)  alkitabiah  tidak  mungkin  dipertahankan  tanpa  militansi.  Ketika 
pelayanan rasul Paulus sudah hampir selesai di  dunia, ia menulis, "Aku telah 
mengakhiri  pertandingan  yang  baik"  (II  Tim.  4:  7).  Seluruh  hidup  dan 
pelayanannya dipenuhi dengan peperangan. Ia meletakkan baju zirahnya dan 
masuk  ke  hadirat  komandan  yang  memimpinnya.  Militan  tidak  berarti  buruk, 
berkata-kata kasar, atau bermaksud jahat. Ketidakpahaman atas kebenaran ini 
menyebabkan  beberapa  kalangan  menghina  istilah  "militan".  Tidak  ada  yang 
lebih mengasihi daripada Rasul Paulus, namun tak ada yang lebih berani dan 
spesifik di dalam pertahanan iman dibandingkan dengan dirinya.

Dalam Persekutuan, Perkumpulan, atau Denominasi Gereja
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Sementara banyak gereja lokal yang sama sekali tidak berafiliasi dengan suatu 
kelompok,  gereja-gereja  yang  lain  merupakan  sebuah  bagian  dari  suatu 
persekutuan  gereja-gereja  metropolitan,  regional,  negara  atau  nasional. 
Beberapa persekutuan nasional  dirujuk  sebagai  "denominasi",  walaupun tidak 
semua kelompok tersebut menyetujui istilah tersebut.

Ada keuntungan yang bisa diperoleh dari persekutuan antar-gereja, namun ada 
juga  bahaya-bahaya  yang potensial.  Pada saat  kesalahan mulai  merasuk  ke 
dalam  kelompok  gereja  yang  teroganisir,  para  anggota  gereja  lebih  mudah 
terkontaminasi. Para pemimpin organisasi gereja merasa sulit untuk mengakui 
bahwa  ada  sesuatu  yang  keliru.  Jika  mereka  mengaku,  maka  hal  itu  akan 
mempengaruhi  kepemimpinan  mereka  dan  menunjukkan  bahwa  mereka 
ceroboh. Oleh karena itu, para pemimpin akan ngotot menyangkal bahwa telah 
terjadi perubahan. "Kami tetap dalam posisi di tempat dimana kami selalu berdiri" 
menjadi ikrar yang memastikan. Sementara setiap pengamat yang obyektif dapat 
melihat  jelas  bahwa pendirian  dari  organisasi  itu  telah  berubah,  orang-orang 
yang  bersungguh-sungguh  melindungi  citra  kelompok  tersebut  dengan  tegas 
akan  menolak  fakta  tersebut.  Sayangnya,  para  pemimpin  dari  beberapa 
organisasi yang telah disusupi oleh pemikiran Injili Baru begitu setianya dengan 
badan  dimana  mereka  menjadi  bagian,  sehingga  mereka  buta  dengan 
pergeseran  yang  semakin  meningkat  yang  jelas  terlihat  oleh  orang  lain.  Kita 
teringat dengan jemaat di Laodikia yang benar-benar lupa diri dengan kesesatan 
rohani  yang  dialaminya dan dengan  yakin  menyatakan bahwa mereka "tidak 
kekurangan apa-apa" (Why. 3: 17).

Injili  Baru  bisa  masuk lewat  pintu  belakang  persekutuan  gereja  dengan 
menumpang  dalih toleransi  terhadap perbedaan.  Kerapkali  juga diserukan 
untuk lebih terbuka. Mereka yang menyerukan agar lebih taat kepada standar 
alkitabiah  diperingati  dengan  sungguh-sungguh  bahwa  hal  tersebut  akan 
melanggar  "kebebasan  jiwa"  atau  "otonomi  gereja".  Beberapa  persekutuan 
gereja yang secara historis memegang teguh separasi alkitabiah telah dirusak 
oleh argumentasi seperti itu. Orang-orang yang memeang konsep dan praktek 
Injili  Baru  (walaupun mereka tidak  menyebut  dirinya  demikian)  diperbolehkan 
tetap  di  persekutuan,  dan,  lebih  serius  lagi,  ditempatkan  dalam  posisi 
kepemimpinan yang dapat mempengaruhi yang lain.

Ketika muncul kritik dari suatu organisasi yang menunjukkan ketidakkonsistenan 
beberapa  saudara  di  dalam  kelompok,  para  pemimpin  kelompok  akan 
mengeluarkan  peringatan  sebagai  "melukai  tentara  sendiri".  Peringatan  ini 
seringkali  disertai  dengan dalih  untuk  melupakan perbedaan-perbedaan yang 
tidak penting dan bersatu di dalam tugas penginjilan dunia. Namun, apa yang 
dipandang  sebagai  "perbedaan-perbedaan  tidak  penting"  bisa  saja  menjadi 
perbedaan-perbedaan yang kritis. Gangguan filosofi dan praktek asing dan tidak 
alkitabiah yang dibawa masuk oleh beberapa laskar Tuhan harus ditentang.
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Loyalitas  kuat  dalam  persekutuan  gereja  dapat  membutakan  seseorang  dari 
tanda-tanda jelas kelemahan yang semakin berkembang di dalam kelompok itu. 
Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika beberapa di antara kami melawan 
serangan  Injili  Baru  ke  dalam  gerakan  Baptis  Konservatif.  Dalam  konvensi 
tahunan kami di Detroit, Charles Woodbridge diminta untuk membahas masalah 
Injili  Baru.  Dengan bagus ia  melukiskan sumber-sumber,  perkembangan,  dan 
karakteristik  gerakan  tersebut.  Ketika  sedang  turun  menggunakan  sebuah 
elevator selesai  pembahasan tersebut,  seorang pemimpin seminari  dan salah 
seorang jurubicara utama Injili Baru di dalam gerakan Baptis Konservatif ditanya 
apa pendapatnya mengenai pembahasan Woodbridge. Ia menjawab, "Ia memiliki 
banyak hal yang menarik, tetapi tidak satupun cocok dengan persekutuan Baptis 
Konservatif  kita".  Sebenarnya  permasalahannya  adalah,  pada  saat  itu  Baptis 
Konservatif sudah dilubang-lubangi oleh Injili Baru.

Asumsi  yang tidak bisa dipegang sering  melemahkan kelompok-kelompok. 
Karena  mereka  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  separatis,  banyak  kelompok 
mengasumsikan bahwa semua anggotanya memahami dan menerima prinsip-
prinsip  itu.  Sebenarnya  tidak  selalu  demikian.  Perlu  petunjuk-petunjuk  yang 
diberikan dengan tekun dan terus-menerus untuk menanamkan kebenaran ke 
dalam  pikiran  para  generasi  penerus.  Allah  sangat  empati  terhadap  bangsa 
Israel, sehingga mereka dapat melihat bahwa setiap generasi diajarkan Firman 
Allah: "haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu 
dan  membicarakannya  apabila  engkau  duduk  di  rumahmu,  apabila  engkau 
sedang  dalam  perjalanan,  apabila  engkau  berbaring  dan  apabila  engkau 
bangun" (Ul. 6: 7). Jelas nasehat ini sesuai dengan petunjuk di dalam prinsip-
prinsip  separatis  seperti  halnya dengan semua kebenaran Firman Allah yang 
lain.  Namun  ada  yang  mempunyai  gagasan,  bahwa  peperangan  iman  telah 
selesai dan bahwa kini kita bisa meneruskan hal-hal yang lain.

Nabi besar Elia merupakan seorang separatis yang terang-terangan.  Tak 
ada persekutuan yang bisa ia ikat dengan Ahab yang sesat dan isterinya Izebel 
yang licik. Demikianlah, ketika Ahab bertemu dengan musuhnya itu, ia bertanya, 
"Engkaukah itu, yang mencelakakan Israel?" (I Raj. 18: 17). Sungguh suatu ironi! 
Disitu berdiri orang yang membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan Baal, 
mendirikan  tempat-tempat  pemujaan  illah-illah  berhala  yang  menjijikkan, 
"sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-
raja Israel yang mendahuluinya" (I Raj. 16: 33). Namun tetap ia berani menyebut 
Elia sebagai 'biang kerok'. Orang-orang yang merupakan "nabi" rohani di dalam 
organisasi  Kristen,  yang  menentang  kecenderungan  dan  kompromi  yang 
berbahaya,  jarang  yang  populer  dengan  para  pemimpin.  Mereka  dianggap 
sebagai 'biang kerok',  'tidak peka', 'tidak kooperatif',  dan 'hiper-fundamentalis'. 
Memang benar ada sementara orang yang terlalu teliti sampai hal yang sekecil-
kecilnya dan menjadi 'detektif hal-hal sepele', fakta ini tidak bisa digunakan untuk 
menyangkal keprihatinan yang sudah semestinya dinyatakan oleh mereka yang 
memiliki bukti sah atas pergeseran permasalahan yang penting. Memang benar, 
"Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik" (I Kor. 15: 33). Martyn 
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Lloyd-Jones memperingatkan , "Waspadalah dengan siapa anda berkumpul jika 
anda ingin  berdiri  teguh di  dalam iman.  Anda harus menghindari  pengajaran 
sesat, menghindari kesalahan, menghindari praktek yang salah".[6] Penulis yang 
lain  mengemukakan  penelitian  yang  menarik:  "Agar  orthodoksi  tetap  tertutup 
rapat,  maka harus ada 'kesadaran pencemaran'  yang tinggi  dan kemampuan 
untuk  menolak  pencemaran  itu  ketika  tatanan  moral  dilanggar".[7] Banyak 
organisasi yang merasa tidak mungkin memelihara kemurnian mereka. Mereka 
tidak mampu "menolak pencemaran".

Dalam Badan-badan Misi
Ribuan misionari telah dikirim ke seluruh dunia melalui perwakilan badan-badan 
misi  yang beriman pada Alkitab.  Banyak badan misi  beriman yang lahir  dari 
konflik  fundamentalis-modernis  ketika  kaum fundamentalis  menolak  pengaruh 
liberal di dalam berbagai denominasi dan mendirikan badan-badan independen 
yang bersih dari kendali denominasi sebagai saluran untuk mengirim misionari-
misionari  yang  benar  ke  dalam  ladang  dunia.  Namun,  badan-badan  misi  itu 
tunduk pada seruan Injili Baru. Badan-badan yang pernah berdiri teguh di dalam 
posisi  fundamentalis telah menyerah pada tekanan waktu dan juga menganut 
atau menjadi toleran terhadap Injili Baru.

Tekanan  finansial yang  tak  pernah  selesai  menyebabkan  mereka  mencari 
dukungan yang lebih luas sehingga memperlunak posisi mereka untuk menarik 
lebih  banyak  pribadi  dan  gereja.  Para  pemimpin  harus  senantiasa  waspada 
dengan godaan yang halus untuk mengkompromikan suatu sikap demi mengisi 
koper  seseorang.  "Akan  tetapi  Bapamu  yang  di  sorga  tahu,  bahwa  kamu 
memerlukan semuanya itu" (Mat. 6: 32). Selanjutnya dalam perikop yang sama, 
Kristus  menghubungkan  pekerjaan  "kebenaran"  dengan  ketersediaan 
"semuanya itu" (kebutuhan material:  Mat. 6: 33).  Kewajiban utama kita bukan 
berusaha untuk mendapatkan kebutuhan material kita, tetapi memuliakan Allah 
dan  melakukan  yang  benar.  "Allahku  akan  memenuhi  segala  keperluanmu 
menurut kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus" (Fil.  4:  19). Allah 
akan memelihara kita sementara kita taat kepada FirmanNya.

Penerimaan  mahasiswa  dari  sekolah-sekolah  non-separatis dapat 
melemahkan struktur badan misi.  Memang benar bahwa kadang-kadang para 
mahasiswa komit sebagai separatis, walaupun posisi institusi yang mereka ikuti 
itu  lemah,  hal  ini  merupakan  suatu  pengecualian  dan  bukan  merupakan 
ketetapan. Badan-badan misi harus waspada dengan orang yang akan mereka 
tunjuk. Empat tahun belajar di dalam sebuah institusi yang kepemimpinan dan 
para  pengajarnya  bukan  fundamentalis  yang  kuat  akan  membawa  dampak, 
bahkan terhadap para mahasiswa yang terbaik dan paling berdedikasi sekalipun. 
Efek merugikan dari pendidikan demikian tidak bisa dihilangkan dalam beberapa 
jam kuliah seminar orientasi atau wajib baca beberapa buku. Oleh karena calon 
misionari yang potensial sama halnya dengan susunan umum badan misi dan 
menyetujui  pernyataan  doktrinalnya,  maka  mereka  setuju  saja  dengan  sikap 
separasinya  yang  ada  saat  ini,  meski  mereka  tidak  sungguh-sungguh 
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memahaminya dan segala implikasinya. Ketika mereka menerima pelayanan di 
negara lain dan menghadapi masalah kritis, mereka tidak tahu bagaimana harus 
bersikap.

Penjajaran yang tidak bisa diterima dan tidak bijak dengan kelompok-kelompok 
kompromi  dapat  menghancurkan  kesaksian  badan  misi  kaum  separatis. 
Penjajaran tersebut bisa terjadi di dalam negeri maupun di ladang misi. Agar bisa 
memberikan  pelayanan  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu,  kadang-
kadang  pemimpin  misi  membentuk  hubungan  kerjasama  dengan  organisasi-
organisasi  tertentu  yang  tidak  sepaham,  namun  membantu  memberikan 
kemudahan.  Misi  tersebut  dapat  menimbulkan pertanyaan dari  para  gembala 
dan gereja-gereja pendukung. Hal ini juga bisa menimbulkan permasalahan yang 
mengesalkan para misionari di lapangan yang keyakinannya tidak mengizinkan 
mereka  untuk  menjangkau  lebih  jauh  dari  tuntutan  misi  mereka  demi 
persekutuan.  Haruskah  mereka  mengkompromikan  keyakinan  mereka  demi 
persatuan  misi,  atau  haruskah  mereka  berbicara  untuk  mengoreksi  keadaan 
sehingga  mempertaruhkan  aliensi  sekutu  misionari  mereka  seperti  para 
pemimpin  misi  dan  akhirnya  mereka  mungkin  menarik  diri  dari  misi?  Hal  ini 
merupakan permasalahan yang nyata bagi  berbagai  misionari.  Karena badan 
misi  mereka mengadopsi  semangat  kompromi,  beberapa hamba Tuhan yang 
setia terpaksa harus mengambil keputusan yang menyakitkan dan meninggalkan 
badan  yang  telah  mereka  layani  bertahun-tahun  itu.  Sementara  ada  yang 
menganggap  bahwa  perjuangan  menentang  Injili  Baru  berasal  dari  "Barat" 
sehingga tidak begitu relevan dengan badan misionari  yang mendunia, hal ini 
tentu  tidak  benar.  Penyimpangan  doktrin  dan  praktek  Firman  Tuhan  jelas 
membawa dampak terhadap pekerjaan penyebaran Amanat Agung.

Pemilihan  atau  penunjukan  anggota-anggota  badan  misi  yang  lemah  bisa 
membahayakan  posisi  sebuah  perwakilan  misi.  Banyak  orang  "baik"  yang 
memiliki  perhatian  pada  misi  dan  siap  melayani  dalam  sebuah  badan  misi. 
Namun, mungkin mereka tidak terlalu militan dan siap dalam masalah separasi 
gerejawi (ecclesiastical separation). Sebelum mendaftarkan seorang anggota 
badan misi, kita harus mengetahui catatan sepak-terjangnya. Apakah ia seorang 
separatis  yang  konsisten  dan  terang-terangan?  Apakah  ia  terbukti  memiliki 
keyakinan yang kuat? Banyak gembala dan orang biasa dimasukkan ke dalam 
badan misi  karena mereka memimpin  gereja-gereja  besar  dan makmur,  atau 
karena mereka berpengaruh dan kaya. Kerapkali keyakinan mereka mengenai 
separasi kurang diperhatikan.

Dalam Jemaat Lokal

Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa gereja lokal adalah "tiang penopang 
dan dasar kebenaran" (I  Tim. 3: 15). Pekerjaan Tuhan pada masa dispensasi 
kasih  karunia  ini  dibebankan  melalui  perantaraan  gereja  lokal.  Karena  itu 
wajarlah Iblis akan berusaha dengan cara apapun untuk menyelewengkan dan 
melemahkan gereja lokal.
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Para gembala yang tidak tahu atau acuh tak acuh pasti ikut dalam menyebarkan 
prinsip-prinsip Injili Baru kepada jemaat-jemaat lokal. Banyak gembala yang tidak 
pernah dibukakan tentang pengajaran mengenai  masalah tersebut  di  sekolah 
tinggi dan seminar, sehingga mereka tidak tahu tentang sifat dan bahaya Injili 
Baru.  Bahkan beberapa yang sudah pernah dibukakan mengenai  pengajaran 
tersebut  juga  berpaling  untuk  memegang  pemikiran  Injili  Baru.  Jelas  sebuah 
jemaat lokal akan mencerminkan pengajaran dari  gembalanya. Banyak gereja 
yang  dahulu  merupakan  pusat-pusat  fundamentalis  yang  kuat  kini  secara 
bertahap merosot pendiriannya karena kepemimpinan yang lemah.

Banyak  gembala  yang  sangat  tertekan  oleh  anggota-anggota  jemaatnya.  Di 
antara  anggota-anggota  tersebut  kemungkinan  pindah  dari  gereja  lain  yang 
berpaham Injili.  Yang lainnya terpengaruh oleh tulisan-tulisan  Injili  Baru  yang 
sedang beredar. Ada lagi yang masih memiliki sahabat-sahabat yang memiliki 
kecenderungan  Injili  Baru.  Banyak  juga  yang  terpengaruh  oleh  stasiun  radio 
Kristen  lokal  yang  menyajikan  pengajaran  dan  musik  Injili  Baru.  Gembala 
separatis  kerapkali  merasa  dirinya  terkepung  oleh  kekuatan  asing  ketika 
berusaha menuntun jemaatnya ke arah yang benar.  Banyak gembala merasa 
harus mengundurkan diri karena merasa tidak ada kepemimpinan gereja yang 
menyertai mereka ketika mereka berjuang menentang filosofi Injili Baru.

Seperti  yang  sudah  kita  singgung,  afiliasi  sebuah  gereja  lokal bisa  menjadi 
sebuah berkat ataupun sebuah kutuk. Beberapa gereja baru menyadari mereka 
ada di dalam asosiasi gereja, padahal mungkin mereka sudah bertahun-tahun 
disitu. Namun pendirian fundamentalis asosiasi-asosiasi tersebut merosot, dan 
gereja-gereja  yang  tercakup  di  dalamnya  terbawa  oleh  pengaruh  buruk. 
Biasanya  sulit  membujuk  sebuah  jemaat  untuk  keluar  dari  sebuah  kelompok 
asosiasi dimana mereka sudah lama berada. Posisi gembala akan terancam di 
dalam gereja tersebut, meski hanya sekedar mengusulkan hal itu. Namun, jika 
ada tendensi Injili Baru di dalam kelompok itu, maka jemaat-jemaat lokal akan 
tercemar melalui konferensi antar-gereja, majalah-majalah denominasional atau 
literatur  lain  yang  mereka  gunakan,  dan  pelayanan  para  pemimpin  di  dalam 
kelompok yang mengunjungi gereja mereka.

Kita telah melihat di bagian terdahulu bahwa  obsesi terhadap perkembangan, 
kebesaran dan sukses menjadi ciri Injili Baru. Salah seorang pendiri mula-mula 
Injili Baru sendiri menunjukkan permasalahan itu:

Banyak orang injili kini mengukur pertumbuhan dengan patokan jumlah (angka); 
keistimewaan  doktrin  dan  praktek  ditempatkan  lebih  rendah,  sementara 
kharismatik,  Katolik,  tradisi  dan  kelompok-kelompok  injili  lainnya  disambut 
dengan luas. Perbedaan theologis diperkecil  oleh para penerbit  dan publikasi 
injili  untuk menjangkau distribusi  massal,  dengan kemampuan daya tarik  injili 
terhadap khalayak dan bahkan juga dengan festival penginjilan yang berusaha 
melibatkan  sebanyak  mungkin  orang.  Seminar  pertumbuhan  gereja  bahkan 
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melibatkan  gereja-gereja  "yang  tumbuh  secara  ajaib"  yang  mengklaim  bisa 
membangkitkan orang mati  dan mengulang-kembali  segala  karunia  kerasulan 
lainnya. Berbagai kebesaran telah menjadi wabah yang menular.[8]

Para gembala fundamentalis, karena terdorong oleh keinginan untuk mendapat 
pertumbuhan kuantitas, menghadiri "seminar pertumbuhan" yang hampir selalu 
dilayani  oleh Injili  Baru.  Dalam proses yang disebut  bagaimana belajar  untuk 
"mengembangkan"  gereja  mereka,  mereka  juga  meneguk  filosofi-filosofi  Injili 
Baru. Namun mereka melihat tidak ada masalah, karena "cara itu berhasil".

Mungkin penyebab paling dominan yang menimbulkan ketergelinciran ke dalam 
Injili  Baru  adalah  Pengenalan  Musik  Kristen  Kontemporer. Para  gembala 
gereja-gereja  besar  memberitahukan  bahwa  kita  tidak  bisa  berharap  untuk 
menarik orang banyak dengan musik gereja yang sudah kuno dan ketinggalan 
zaman.  Kita  harus mengubah gaya agar  bisa menarik  perhatian orang-orang 
yang  tidak  kenal  Allah.  "Kebaktian  sering  dilaksanakan  untuk  menghilangkan 
ketidaknyamanan  sehingga  mereka  mulai  menerima  agama  Kristen  sebagai 
pengaruh yang tegas. Katanya, orang harus keluar dari gereja dengan perasaan 
yang  nyaman,  bukannya  dipanggil  untuk  introspeksi  diri,  pertobatan  yang 
sungguh-sungguh, dan iman kepada Tuhan".[9]

Salah  satu  cara  utama  untuk  membuat  gereja  lebih  "kontemporer"  adalah 
dengan memperkenalkan musik kontemporer yang menawarkan banyak hal. Tak 
pelak lagi hal ini secara bertahap membawa pergeseran ke arah lain, sehingga 
seluruh gereja disusupi  dengan gagasan dan program yang asing bagi  sikap 
gereja yang asli.

Pesona  terhadap  apa  yang  dinamakan  psikologi  Kristen masa  kini  telah 
menyebabkan  banyak  jemaat  jatuh  ke  dalam keterlenaan  kompromi.  Banyak 
sekali  yang  telah  membahas  penekanan  ini.  Buku-buku  yang  mendukung 
pandangan  ini  banyak  sekali.  Kita  bisa  memperoleh  ratusan  video  yang 
menyajikan berbagai  aspek psikologi  yang mengaku didasarkan pada prinsip-
prinsip  Kekristenan.  Keasyikan  yang  tidak  pantas  dengan  masalah  ini  telah 
menyeret banyak anak Tuhan keluar dari kebenaran Alkitab yang mantap dan 
masuk ke dalam alam khayalan manusia yang tercipta dari ketergantungan pada 
teori  psikologis  sekuler.  Kutipan  beberapa  ayat  Alkitab  bukan  berarti 
membenarkan konsep psikologis yang berasal dari pikiran manusia yang belum 
diselamatkan.  Penekanan  pada  psikologi  telah  mengakibatkan  pikiran  umum 
bahwa Alkitab baru menjadi  penting jika sesuai dengan "kebutuhan yang kita 
rasakan". Hal ini menyebabkan theologi dan pelayanan yang berpusat pada diri 
manusia, bukan berpusat pada Allah.

Kini muncul suatu perhatian yang semakin marak dan populer di dalam gereja, 
tetapi  berbahaya,  yaitu  kecenderungan untuk memandang gereja  lokal  hanya 
sebagai  sebuah  naungan  persekutuan,  bukan  sebagai  pusat  pengajaran 
theologis. Tentu saja persekutuan Kristen memiliki tempat yang tepat. Namun ia 
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tidak  bisa  menjadi  "tujuan  akhir  dan  menjadi  segala-galanya"  bagi  eksistensi 
gereja.  Banyak  orang  modern  kini  mencari  "dukungan",  bukan  keselamatan, 
pertolongan  atas  permasalahan  sehari-hari,  bukan  pertumbuhan  hidup  yang 
kudus, dan lingkaran kerohanian yang sama, bukannya mencari pengajar rohani 
yang  otoritatif.  Perhatian  besar  dicurahkan  bagi  perkembangan  kelompok-
kelompok kecil di dalam gereja untuk memberikan persekutuan yang bermakna 
bagi  orang-orang kudus.  Hal  ini  tidak  dengan sendirinya  merupakan  sesuatu 
yang buruk, tetapi ia memiliki nada tambahan yang tak menyenangkan.

Yang  banyak  dicari  adalah  klub  sosial  rohani,  yaitu  sebuah  institusi  yang 
menawarkan  hubungan  yang  ramah,  namun  menghindar  dari  mempengaruhi 
orang mengenai cara hidup mereka atau apa yang mereka yakini. Ketika gereja 
tidak  menegaskan  sikap  orthodoks  yang  historis,  maka  orang  tertentu  yang 
mungkin  bisa  dibatasi  perilaku  pribadinya,  tanpa  memandang  apa  yang 
dipilihnya, maka gereja akan dituduh "tidak mampu" - karena keyakinan gereja 
ditentukan oleh suara mayoritas atau survei pasar. Para konsumen rohani bukan 
tertarik kepada apa yang dipertahankan, tetapi kepada apa yang dapat gereja 
berikan.[10]

Secara historis, gereja-gereja fundamentalis telah mempertahankan sikap yang 
tegas  terhadap  keduniawian.  Namun  kini  dihadapan  tuduhan  bahwa  sikap 
tersebut  adalah  'legalistik',  semakin  banyak  gereja  memilih  berpihak  kepada 
pendapat  umum,  jika  boleh  memilih.  Para  pemimpin  gereja  telah  kehilangan 
standar kepemimpinan yang melarang merokok dan minuman keras. Larangan 
tersebut  telah  diganti  dengan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas seperti, 
"Kita harus melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan". Jika guru-guru 
sekolah minggu merasa mereka sekali-sekali  boleh meminum minuman keras 
"untuk memuliakan Tuhan', maka mereka bisa menggunakan kebebasan Kristen 
untuk melakukannya. Para gembala yang takut dituduh sebagai "legalis", telah 
menyerah kepada tuntutan khalayak untuk melonggarkan standar yang tegas.

Semangat akomodasi  umum yang ditunjukkan dalam ekumenisme injili sudah 
sangat  lazim.  Sebuah  artikel  suratkabar  yang  berjudul,  "Gereja-gereja  Injili 
Baru  Mengembangkan  Semangat  Ekumene" dengan  jelas  menyimpulkan 
kecenderungan ini:

Kini  sebuah  semangat  ekumenis,  kekuatan  sama  yang  telah  menarik 
denominasi-denominasi  utama  untuk  bekerjasama,  secara  nasional  sedang 
melanda jemaat-jemaat yang lebih injili dan konservatif... Hasil dari ekumenisme 
adalah  saling  menerima  dan  mendukung,  dan  hal  itu  menarik  lebih  banyak 
anggota,  kata  para  pemimpin.  Hal  tersebut  juga  mengaburkan  batas-batas 
denominasional, menarik banyak gereja menjadi lebih dekat kepada denominasi-
denominasi  utama,  dan  juga  mempermudah  orang  Kristen  untuk  pindah  dari 
suatu  gereja  konservatif  ke  gereja  lainnya,  dan  dari  gereja-gereja  utama  ke 
gereja-gereja injili.[11]
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Kecenderungan-kecenderungan  yang  digambarkan  di  atas  jelas  terlihat  di 
banyak  gereja  yang  dahulu  tidak  merasa  malu  sebagai  gereja  lokal  yang 
fundamentalis  dan  separatis.  Banyak  di  antara  mereka  yang  dengan  keras 
menyangkal bahwa mereka bersimpati kepada Injili Baru. "Rambut uban" yang 
menandakan  kemerosotan  kekuatan  dan  kehilangan  vitalitas  telah  muncul, 
namun "ia sendiri tidak mengetahuinya" (Hos. 7: 9). Kehilangan rohani yang tidak 
disadari  -  adalah sesuatu yang paling buruk.  Tergelincir  dari  posisi  alkitabiah 
yang kuat  dan tidak menyadarinya merupakan sebuah tragedi  dalam dimensi 
yang amat besar. Mundur, tetapi tidak sadar akan kemunduran itu, merupakan 
hal yang paling memalukan.

KESIMPULAN

Apakah yang harus dilakukan oleh gembala, misionaris dan anggota gereja yang 
ingin memuliakan Tuhan dan yang melihat  bahaya maut Injili  Baru? Ia harus 
mengambil "seluruh perlengkapan senjata Allah" dan "tetap berdiri" (Ef. 6: 13). 
Ini mengimplikasikan bahwa ada sikap yang harus dipertahankan, sebuah sikap 
wahyu  illahi  yang  tidak  boleh  digeser.  Hal  ini  mencakup  konflik,  sebuah 
peperangan yang tanpa akhir. Ia akan menyebabkan kontroversi dengan orang-
orang percaya lain  yang tidak  berdiri  teguh.  Kontroversi  ini  harus  berpegang 
pada kasih karunia Kristen dan dikendalikan oleh Roh Kudus, namun kontroversi 
tidak  mungkin  dihindari.  Injili  Baru  merampas  keakuratan  theologis  jemaat 
Kristus dan menyelewengkan karakter kudusnya.  Kaum fundamentalis harus 
menentang  serangan  dan  menantang  pengajaran  mereka.  Kiranya  hal 
tersebut  menyenangkan  Tuhan  untuk  membangkitkan  banyak  umatNya 
yang akan berjuang untuk kemuliaanNya. (The End)

-------------------------------------------------------------------------

[1]David Beale, "In Pursuit of Purity", hal 26 dst.

[2]"New Evangelical Churches Promoting Ecumenical Spirit",  Minneapolis Star-
Tribune, 28 Mei 1989.

[3]Franky Schaeffer, "Bad News For Modern Man", hal. 80.

¨ Dalam mitologi Yunani,  tumit Achilles merupakan bagian yang paling rentan 
atau lemah untuk diserang musuhnya, padahal Achilles adalah seorang jagoan 
yang  sangat  kuat;  jadi  'tumit  Achilles'  merupakan  ungkapan  dari  'suatu  titik 
terlemah' - penerjemah.

[4]Rolland McCune, "Fundamentalism in the 1980's and 1990's",  tulisan yang 
tidak dipublikasikan, 1990.
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[5]George Marsden, "Understanding Fundamentalism and Evangelicalism", hal. 
66.

[6]Ian Murray, "David Martyn Lloyd-Jones: The Fight of Faith", hal. 608.

[7]Mary Douglas, "Purity and Danger", hal. 161.

[8]Carl Henry, "Confessions of a Theologian", hal. 387.

[9]Don Matzat,  "A Better Way: Christ Is My Worth", Power Religion, diedit oleh 
Michael Scott Horton, hal. 253.

[10] Charles Colson, "Welcome to McChurch", Christianity Today, 23 Nopember 
1992, hal. 30.

[11]"New Evangelical Churches Promoting Ecumenical Spirit," Minneapolis Star-
Tribune.
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MENGAPA SAYA MENJADI KRISTEN FUNDAMENTAL?
(http://dedewijaya.blogspot.com)

Gereja Fundamental Baptist Independent Alkitabiah (GFBIA): Gereja Impian yg 
rindu menerapkan semua Doktrin/Pengajaran dalam Alkitab setepat mungkin.

Fundamental  (Kristen yg ingin selalu kembali ke FUNDAMEN yaitu ALKITAB, 
Kristen Fundamental)
BAPTISTS (ingat kaum BAPTIS, dikenal dengan BAPTIS SELAM):
B=ible  is  the  Sole  Authority  for  Faith  and  Practice. (Alkitab  adalah  Otoritas 
Final/Mutlak/Mendasar bagi Iman dan Kehidupan)

A=utonomy  of  the  Local  Church. (Otonomi  Penuh  Gereja  Lokal  dalam 
pemerintahan gereja)

P=riesthood of Every Believer. (Setiap Orang Percaya: Imam bagi dirinya sendiri)

T=wo  Ordinances  :  Baptism  the  Lord’s  Supper. (2  Ordinansi:  Baptisan  dan 
Perjamuan Tuhan)

I=ndividual Soul Liberty. Liberty of Conscience. (Arti kata yg pas masih bingung :) 
=  Kebebasan  Jiwa  secara  Individu/Pribadi,  Kemerdekaan/Kebebasan 
Rohani/Batin)

S=aved  Church  Membership. (Keanggotaan  Gereja  yg  sudah  Diselamatkan)

T=wo Church Officers: Spiritual/Preaching Officers & Deacon. 
Yaitu Dua Fungsionaris dalam Gereja yaitu 
-Pelayan Firman/Rohani dalam Gereja 
(Jabatan: GEMBALA=Pastor=Penatua=PenilikJemaat=Uskup=Presbyter=Pendeta, 
PENGINJIL=Evangelist=Guru Injil, dan PENGAJAR=Guru Jemaat) dan 
-Pelayan Non-Rohani Kebutuhan Jemaat yaitu Jabatan Diaken 
S=eparation  of  Church  State. (Pemisahan  Tegas  dan  Jelas  antara  Gereja  dan 
Negara)

Independent (berhubungan  dengan  DOKTRIN  GEREJA  yaitu  PERCAYA 
DOKTRIN GEREJA LOKAL bukan Doktrin Gereja Universal/Katolik/Am)
Alkitabiah (Sesuai dengan ajaran Alkitab)
Dispensational in theology (Teologi Dispensasi):
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Dispensational  in  theology  (Teologi  Dispensasi,  melihat  Cara  Allah  bekerja  dan 
berhadapan dengan manusia di setiap zaman ada perbedaan, misal Zaman sebelum 
Dosa, sesudah Adam berdosa, Keimamatan Ayah, Hukum Taurat, Zaman Gereja, 
Zaman Millenium, dll yg umumnya para teolog dispen sepakat ada 7 masa/zaman)

Pre-Tribulational  Rapture  Pre-millennial  (Premilenium  Pretribulasi 
Pengangkatan):  pandangan  dalam  Eskatologi/doktrin  akhir  zamannya,  yaitu 
sebelum  Kerajaan  1000  Tahun  Literal  di  bumi,  Kristus  akan  datang  di  awan2 
mengangkat  umatNya/Rapture/pengangkatan  sebelum  masa  7  tahun 
Tribulasi/Penganiayaan/Masa Kesukaran)

Textus  Receptus  and  Masoretic  Text  (traditional-text  based): Percaya  dan 
mengimani bahwa naskah TR dan MT yg diacu oleh Alkitab KJV itulah yg tanpa 
salah sedikitpun,  sampai  titik  komanya juga.  Meski  kami bukan KJV only-ism.

Baptism by immersion (Baptis Selam)

Six-day  literal  creation: Percaya  bahwa Alkitab  mengajarkan  Penciptaan  Alam 
Semesta dalam 6 hari biasa/literal.

Literal  &  Grammatical  &  Historical  in  hermeneutics  (Menafsir  Alkitab  secara 
Literal-Grammatikal-Historikal,  atau  biasa  disebut  Penafsiran 
Normal/biasa/sewajarnya). tidak berarti  bahwa kami tidak percaya ada figuratif, 
perumpamaan, dll dalam Alkitab. Apa yg literal harus ditafsir Literal, kecuali dg 
akal  sehat  tidak  mungkin  ditafsir  Literal,  misalnya  "orang  mati  menguburkan 
orang mati",  dua kata  "mati"  dalam kalimat  ini  berbeda maknanya,  satu  mati 
rohani, yg satu mati jasmani.

PENGAKUAN IMAN KRISTEN FUNDAMENTAL

1
Percaya bahwa  YAHWEH Tritunggal adalah Pencipta langit dan bumi beserta seluruh 

isinya dalam enam hari literal/biasa (Kej.1 &2).

2
Percaya  bahwa  manusia  telah  jatuh  ke  dalam  dosa  dan  telah  kehilangan  kemuliaan 

YAHWEH,  serta semua manusia mewarisi sifat dosa, dan menempati posisi orang 

berdosa (Rom.3:10,23).

3
Percaya  bahwa  hanya  ada  satu  cara  untuk  membereskan  dosa  yaitu  dengan 

penghukuman. Dosa tidak dapat dihapus dengan perbuatan baik, ritual ibadah dan 

berbagai kerajinan keagamaan (II Kor.4:23, Rom.6:23).

4
Percaya  bahwa  Yesus  Kristus  diutus  untuk  menanggung  dosa  semua  manusia.  Dosa 

manusia yang belum memiliki kesadaran diri (bayi), bahkan dosa Adam hingga dosa 
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manusia terakhir telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib (Yoh.1:29, Ibr.

2:9, I Yoh.2:2).

5

Percaya bahwa kepada manusia yang telah memiliki kesadaran diri dan melakukan 

dosa  atas  kesadaran diri  diserukan untuk bertobat  dan menerima Yesus  Kristus 

sebagai  Juruselamat untuk mendapatkan pengampunan dosa atau pengaplikasian 

anugerah keselamatan (Mat.4:17, Yoh.3:16, Ef.1:7, Kol.1:14).

6

Percaya  bahwa  tidak ada jalan keselamatan lain selain Injil  Yesus Kristus karena 

siapapun yang berada di luar Kristus akan menanggung hukuman atas dosa dirinya. 

Tidak ada satu manusia pun bisa masuk Surga tanpa percaya kepada Yesus Kristus 

dari Adam hingga manusia terakhir (Yoh.14:6, Ibr.8:6, I Tim.2:5).

7

Percaya bahwa Injil yang murni adalah Injil yang tidak ditambahkan dengan percaya 

kepada Maria, upacara baptisan, kerajinan ibadah dan apa saja (Gal.1:8, 5:3-4). Dan 

tidak menekankan kesuksesan duniawi atau yang mengurangi aspek seruan bertobat 

(I Kor.15:19).

8

Percaya bahwa orang yang telah diselamatkan tidak akan kehilangan keselamatannya 

karena terjatuh ke dalam dosa.  Tetapi  yang bersangkutan harus tetap tinggal  di 

dalam kasih  karunia  Yesus  Kristus  dan tidak menyangkal  Tuhan  (Rom.11:22,  I 

Kor.15:2, II Kor.6:6, II Tim.2:12, Yak.5:19, I Yoh.2:24,27, II Yoh 9).

9
Percaya bahwa ada Surga bagi  orang yang bertobat serta menerima Kristus sebagai 

Juruselamatnya, dan ada Neraka bagi orang yang menolak anugerah Tuhan.

10
Percaya bahwa Alkitab, Kejadian 1:1 sampai Wahyu 22:21, adalah satu-satunya firman 

Tuhan yang tidak ada salah. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan baik tertulis maupun 

lisan. (Verbal Plenary Inspiration dan Verbal Plenary Preservation)

11

Percaya  bahwa  Alkitab bersifat  kanon  tertutup.  Kitab  Wahyu 22:21 adalah  firman 

Tuhan yang terakhir. Sesudah Wahyu 22:21 dituliskan, maka Tuhan telah menghentikan 

proses  pewahyuan  dan  juga  menghentikan  semua  karunia  yang  berhubungan  dengan 

pewahyuan.

12
Percaya bahwa penafsiran Alkitab yang benar adalah  literal-grammatical-historical  atau 

penafsiran  normal/biasa.  Penerapan  cara  penafsiran  alegoris  hanya  kalau  secara  akal 

sehat cara literal-grammatical tidak mungkin diterapkan.

13
Percaya bahwa setiap orang percaya harus menggabungkan diri ke dalam salah satu 

gereja lokal untuk membentuk tubuh Kristus serta bertumbuh di dalam Kristus (Ef.

4:11-16).
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14
Percaya  bahwa  gereja harus terpisah total dari negara dan pemerintah dan gereja 

tidak boleh terlibat politik praktis (Mat.22:21).

15
Percaya  bahwa  gereja  yang  benar  adalah  gereja  yang  bersifat  lokal  bukan  yang 

bersifat universal/katolik/am (Ef.1:1),  dan otonomi penuh, tidak tunduk kepada kuasa 

apapun bahkan kuasa alam maut (Mat.16:18).

16
Percaya bahwa  tubuh Tuhan Yesus itu bukan seluruh kekristenan, melainkan tiap-

tiap gereja lokal (Ef.1:23).

17
Percaya bahwa  hubungan satu gereja lokal dengan gereja lokal lain bukan sebagai 

atasan dan bawahan (vertikal) melainkan sebagai sahabat dan saudara (horisontal).

18

Percaya  bahwa  Tuhan  hanya  mendirikan  gereja  lokal  dan  gereja  lokal-lah  yang 

mendirikan yayasan, sekolah dan berbagai  sarana pemberitaan Injil.  Parachurch 

yang alkitabiah adalah yang didirikan gereja lokal serta tunduk kepada gereja lokal (Mat.

16:18).

19
Percaya bahwa jabatan Nabi dan Rasul telah dihentikan sejak wahyu terakhir diberikan 

dan kini tinggal jabatan Penginjil, Gembala, dan Guru sebagai jabatan pengajar firman 

(Ef.4:11) dan Diaken sebagai jabatan pelayan jemaat (Kis.6:1 dst.).

20
Percaya  bahwa  wanita  tidak  dipanggil  untuk  mengajar  dan  memimpin  laki-laki 

dewasa dalam jemaat/Kebaktian Umum (I Tim.2:12-13,  I Kor.14:34),  sebagaimana 

istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri (Ef.5:22-27).

21

Percaya bahwa baptisan tidak menyelamatkan melainkan hanya salah satu upacara yang 

diperintahkan  untuk  dilaksanakan  oleh  gereja  lokal.  Dan  baptisan  yang  benar  adalah 

baptisan  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  sudah  lahir  baru  (orang  benar), 

dimasukkan ke dalam air (cara yang benar), dan oleh gereja yang benar (doktrinnya 

benar) (Mrk.16:16, Mat.28:19, Rom.6:3-4).

22

Percaya bahwa hanya ada dua upacara yang diperintahkan Tuhan Yesus (Ordinansi) 

untuk  dilaksanakan  oleh  gereja  lokal,  yaitu  upacara  baptisan  dan  upacara 

perjamuan Tuhan. Kedua-duanya tidak esensi untuk keselamatan melainkan hanya untuk 

mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan (Mat.3:11, Mat 

28:19, I Kor.11:24-25).

23
Percaya bahwa ibadah yang bersifat lahiriah dengan berbagai ritualnya telah digantikan 

dengan  ibadah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada simbol lahiriah dalam ibadah 

selain keteraturan dan kesopanan (Yoh.4:23-24, I Kor.14:40).
24 Percaya  bahwa  segala  syair  lagu pujian  harus  ditujukan  kepada  Tuhan  dan 
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sesuai dengan kebenaran Alkitab.

25
Percaya  bahwa  perpindahan  anggota  jemaat  adalah  cerminan kebebasan  berpikir 

dan memutuskan.

26
Percaya  bahwa  anggota  jemaat  harus  menjalani  kehidupan  kekristenan  yang 

memuliakan nama Tuhan, yang sopan, teratur, dan kudus (Ibr.12:14).

27
Percaya  bahwa  anti-Kristus  akan  mempersatukan  politik,  ekonomi,  dan  agama  serta 

menguasainya (Wah.13:11-18).

28
Percaya  bahwa  hari  pengangkatan  orang  percaya  (rapture)  terjadi  sebelum  masa 

penganiayaan (pretribulation).  Dan penampakan Kristus terjadi sebelum kerajaan seribu 

tahun (Premillennium).

Pengakuan Iman  di  atas  disadur  dan  diubah seperlunya  dari:  Pengakuan Iman  GBIA 

GRAPHE

Singkatan BAPTISTS disadur dan diubah seperlunya dari Milist FBI Alkitabiah.

AMSAL  23:23 Belilah  kebenaran  dan  jangan  menjualnya; 
demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian.
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