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Abstract Bahasa Inggris 

Every Christian who is an Indonesian citizen must live their faith in the context of diversity. 

Living in a pluralistic context will raise fundamental questions about how to accept the 

teachings of different religions without compromising the Christian faith of salvation in Christ. 

When recalling the first principle of Pancasila, it turns out that this principle has the value of 

pluralism that must be held by Christians as good citizens and as obedient followers of Christ. 

With the pluralism values taught by the first principle of Pancasila, there is a secure space for 

doing a reinterpretation of Christian theological thoughts. By using the imaginative and 

dialogical approach of Kwok Pui-lan and Sugitharajah to carry out the reinterpretation of the 

book of Revelation, especially about what is the true meaning of the people of God in this book, 

I find that there is a hope of universal salvation to all nations. The book of Revelation shows a 

good future choice that should make every religious community move together towards that 

future. The reinterpretation also shows the fact that the depiction of ‘Other’ in the book of 

Revelation is far different from today's religions which teach the values of goodness. 

 

Key Words: Pancasila; pluralism; religions; the book of Revelation; salvation; people of God; 

hope; goodness. 

 

Abstrak Bahasa Indonesia 

Setiap pemeluk agama Kristen yang memiliki kewarganegaraan Indonesia harus menghidupi 

iman mereka dalam konteks kemajemukan. Hidup dalam konteks kemajemukan akan 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana menerima pengajaran-

pengajaran dari agama-agama berbeda tanpa mengkompromikan iman kekristenan kepada 

keselamatan dalam Kristus. Ketika mengingat kembali sila pertama Pancasila, ternyata sila ini 

memiliki nilai pluralisme yang seharusnya dipegang oleh orang-orang Kristen sebagai warga 

negara yang baik dan pengikut Kristus yang taat. Dengan nilai-nilai pluralisme yang diajarkan 

sila pertama Pancasila, ada ruang yang luas untuk melakukan reinterpretasi terhadap 

pemikiran-pemikiran teologi Kristen. Dengan menggunakan pendekatan imajinasi dialogis dan 

dialogis dari Kwok Pui-lan dan Sugitharajah untuk melakukan reinterpretasi yang dilakukan 

terhadap kitab Wahyu, khususnya tentang apa sesungguhnya makna umat Allah dalam kitab 

ini, penulis menemukan bahwa ada pengharapan tentang keselamatan secara majemuk, yaitu 

terhadap segala bangsa. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang memperlihatkan pilihan masa 

depan yang baik yang seharusnya membuat setiap umat beragama bergerak bersama menuju 

masa depan tersebut. Reinterpretasi juga memperlihatkan fakta bahwa penggambaran liyan 

dalam kitab ini jauh berbeda dari agama-agama saat ini yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. 

 

Kata Kunci: Pancasila; pluralisme; agama-agama; kitab Wahyu; keselamatan; umat Allah; 

pengharapan; kebaikan. 
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PENDAHULUAN 

Konteks kemajemukan di Indonesia adalah fakta yang tidak terelakkan. Yewangoe 

dalam bukunya mengatakan: 

“(Pluralitas adalah) fakta yang tidak bisa dan tidak boleh dinafikan. Indonesia terdiri 

dari sekian ribu pulau, sekian ribu suku, sekian ratus bahasa dan budaya, dan sekian 

banyak agama. Semua fakta kemajemukan ini tidak bisa dan tidak boleh direduksi 

hanya menjadi sesuatu yang seragam (uniform), kalau kita tidak ingin disebut negara 

otoriter. Lagi pula, dalam peradaban kemanusiaan yang makin maju dewasa ini, fakta 

pluralitas makin lama makin menonjol dan sekaligus juga diterima.”1 

 

Hidup berdampingan dalam konteks kemajemukan adalah hal yang dijalani oleh orang-orang 

Kristen di Indonesia saat ini. 

Apakah saat hidup berdampingan, umat Kristen dapat kemudian belajar dan menerima 

hal-hal dari agama lain? Penulis sependapat dengan Trisno S. Sutanto yang mengatakan bahwa 

ada tantangan-tantangan yang dirasakan oleh orang-orang Kristen terkait hal ini: 

“…Setiap kali gereja-gereja berhadapan dengan tantangan pluralisme, termasuk di 

dalam sinode gereja-gereja anggota PGI, muncul kegamangan teologis: jika sikap 

pluralisme menghendaki penghormatan yang tulus pada ‘perbedaan keyakinan dan 

pandangan hidup,’ lalu bagaimana mendamaikannya dengan kepercayaan dasar iman 

Kristen bahwa Kristus merupakan satu-satunya jalan menuju Allah? Haruskah demi 

pluralisme gereja-gereja membuat kompromi atas imannya? Atau alternatif lain, yang 

sama-sama buruk, gereja-gereja berwajah ganda: ke dalam bersifat eksklusif (‘Jesus is 

the only way of salvation’), ke luar bermanis-manis demi toleransi dan mejaga 

kerukunan. Dengan kata lain, apakah ada ‘pendasaran teologis’ bagi kerja-kerja 

pluralisme? Jika ada, bagaimana mencari dan merumuskannya?”2 

 

Pertanyaan yang klasik ini akan terus muncul, yaitu tentang apakah menerima apa yang 

dipercaya oleh agama-agama lain akan mengingkari imannya pada keselamatan dalam Yesus. 

Memahami sila pertama Pancasila sebenarnya akan membuat pertanyaan ini sedikit 

demi sedikit dapat dijawab. Sutanto menjelaskan bagaimana sila pertama dapat muncul, 

“’Ketuhanan Yang Maha Esa’ lahir karena rumusan pertama dari Soekarno yaitu “ketuhanan 

yang berkebudayaan.” Dengan Konsep ini, Sutanto memaparkan bahwa Soekarno berhasil 

                                                           
1. A.A. Yewangoe, Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya: Pengalaman dengan Allah 

dalam Konteks Indonesia yang Berpancasila (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 363. 

2. Trisno S. Sutanto, Politik Kebinekaan: Esai-Esai Terpilih (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 355. 
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menancapkan visi tentang kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk ‘menyembah 

Tuhannya (masing-masing) dengan cara yang leluasa.’”3 Dari Soekarno, H. Agus Salim 

melanjutkan perjuangan untuk menegaskan sila ini dengan menentang keputusan Panitia 

Sembilan yang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mengusulkan sila “Ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”4 Wakil presiden pertama 

Indonesia, Mohammad Hatta, menyelesaikan perjuangan H. Agus Salim: 

“(Dengan membuat sila pertama menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’), pada satu sisi 

Hatta memasukkan prinsip dasar ketuhanan yang warnanya cenderung monoteistik, 

atau sering kali (ke depannya) ditafsirkan begitu, tetapi pada sisi lainnya ia sekaligus 

melepaskannya dari jebakan legal-formalistik syariat agama. Dengan cara itulah Hatta 

berhasil merangkul golongan Islam, memberinya tempat terhormat, namun sekaligus 

memberi tempat pada kelompok-kelompok agama lainnya.”5 

 

Intinya, sila pertama akan mengajarkan tentang bagaimana keterbukaan orang-orang pada 

semua usaha manusia dalam beragama apa pun dalam upaya pencarian akan Tuhan. 

Dengan penghayatan seperti ini, banyak ahli melihat lebih jauh pada apa sebenarnya 

makna kebenaran dan/atau Allah yang sejati. Dari riset-riset yang ada ternyata bahwa bahkan 

dalam kekristenan pun, yang absolut adalah Allah atau Kristus sendiri sebagai jalan 

keselamatan bagi manusia, bukan penafsiran atau pemahaman umat Kristen terhadapnya.6 

Allah dan kebenarannya selalu memiliki ruang misteri yang manusia manapun, termasuk 

kekristenan, tidak akan menggapainya. Dengan demikian, dengan mendukung dan 

mengamalkan sila pertama, yang tentu di dalamnya memuat nilai pluralisme, kekristenan akan 

lebih sanggup merangkul kemajemukan. 

Ruang yang aman ini, yaitu bahwa ada ruang yang besar dalam memahami Allah, baik 

dari pemahaman teologi Kristen maupun ketika menyeberang berdialog dan belajar dari orang-

                                                           
3. Sutanto, Politik Kebinekaan, 243.  

4. Sutanto, Politik Kebinekaan, 244-245.  

5. Sutanto, Politik Kebinekaan, 246. 

6. Sutanto, Politik Kebinekaan, 220, berkata, “…sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 18:37 

bahwa kedatangan Yesus, sang kebenaran itu sendiri, ke dunia adalah untuk ‘memberi kesaksian tentang 

kebenaran,’ maka seharusnya agama mengikuti teladan Yesus…bahwa agama hanyalah sekadar jalan, atau 

‘abdi’ yang membawa pesan, dan bukan tujuan atau pesan itu sendiri.” 
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orang pemeluk kepercayaan lain, membuat penulis ingin melakukan pembacaan ulang terhadap 

Alkitab, khususnya terhadap kitab-kitab atau ayat-ayat tertentu yang mengajarkan nilai-nilai 

eksklusivisme yang akhirnya dapat memengaruhi cara pandang kita terhadap keberadaan 

orang-orang beragama lain. Ketika pengamalan nilai pluralisme sila pertama lebih baik ketika 

berjumpa langsung dengan para pemeluk agama lain, selalu memperbarui apa yang orang 

Kristen pahami dalam kitab sucinya sendiri, berdasarkan cara pandang baru yang 

memerhatikan kemajemukan, dapat juga memberi kontribusi konstruktif yang seharusnya terus 

menerus dikerjakan, yang secara khusus akan dilakukan penulis dalam tulisan ini. 

Pembacaan ulang penulis akan lakukan terhadap kitab Wahyu. Kitab ini sudah dikenal 

sebagai kitab yang mengajarkan tentang eksklusivitas iman Kristen. Hal ini terlihat jelas dari 

bagaimana cara Yohanes, sang penulis kitab Wahyu, menggunakan genre apokaliptik untuk 

menegaskan penyembahan yang murni kepada Allah dan Kristus. Seorang penafsir bahkan 

pernah mengatakan bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang secara religius bersifat intoleran.7 

Salah satu ayat yang akan menimbulkan permasalahan teologis, khususnya dalam bersikap 

terhadap agama-agama lain adalah Wahyu 13:8 yang berbunyi, “Dan semua orang yang diam 

di atas bumi akan menyembahnya (binatang buas dari dalam laut pada Wahyu 13:1), yaitu 

setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari 

Anak Domba, yang telah disembelih.” Ketika ayat ini hanya dibaca tanpa penelusuran yang 

mendalam, bahkan tanpa reinterpretasi, maka ada beberapa pemikiran yang tidak ramah 

terhadap keberadaan agama-agama lainlah yang akan muncul dan memengaruhi umat Kristen. 

Pertama adalah pemikiran tentang tindakan Allah yang telah memilih orang-orang yang hendak 

ia selamatkan dan yang menentukan orang-orang yang tidak diselamatkan. Dengan disebutkan 

‘setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan’ dan dengan mengingat bahwa 

                                                           
7. Brian K. Blount, Revelation: A Commentary, The New Testament Library (Louisville: Westminster 

John Knox Press, 2009), 10. 
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gaya penulisan yang digunakan oleh Yohanes adalah gaya tulisan dualisme atau membuat 

segala sesuatunya menjadi semacam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, maka sangat 

wajar bahwa ayat ini dapat menimbulkan kesan bahwa orang-orang di luar agama Kristen 

bukanlah kumpulan orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Kedua adalah kemungkinan 

bahwa orang-orang Kristen akan menangkap kesan dari ayat ini tentang pemberian stereotipe 

yang tentu sangat negatif terhadap orang-orang yang menyembah ilah yang bukan Kristus. 

Alasannya adalah orang-orang yang saat itu digambarkan sebagai para penyembah kekaisaran 

akan langsung menjadi pihak oposisi dari Allah dan dari penyembahan orang-orang Kristen 

kepada Kristus. Dengan Wahyu 13:8 ini, bukan tidak mungkin bahwa jemaat akan menangkap 

kesan eksklusif dalam iman Kristen yang menganggap orang-orang di luar Kristen sebagai 

oposisi. Hal ini didukung oleh teori dari para ahli kitab Wahyu bahwa kitab Wahyu berfungsi 

untuk membentuk perspektif umat penerima kitab ini. Tentu dua hal ini, meskipun dalam 

penerapannya di Indonesia akan dihalangi oleh nilai pluralisme dalam sila pertama Pancasila, 

tetap saja lambat laun dapat melumpuhkan semangat toleransi umat Kristen. Para pengikut 

Kristus seakan-akan diminta untuk memegang dua pemikiran yang bertolak belakang satu sama 

lain, yaitu harus menghormati sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan terbuka pada agama-

agama lain lalu tidak menganggap kebenaran Kristen sebagai yang absolut, sekaligus 

berpegang pada pemikiran teologi dari kitab Wahyu bahwa orang-orang yang tidak 

menyembah Kristus pada akhirnya tidak akan diselamatkan oleh Allah. Dengan penyebutan 

para penyembah Allah “dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa” dalam beberapa 

ayat dalam kitab Wahyu, makna Allah di sini adalah makna Allah yang menguasai segala 

ciptaan, yang berarti merupakan klaim absolut tentang superioritasnya atas semua umat 

beragama dari semua agama. Karenanya, percaya pada dua hal ini sekaligus adalah sesuatu 

yang tidak masuk akal untuk diimani. Umat Kristen yang lebih memercayai Alkitab akan lebih 

memegang pemahaman dari kitab Wahyu dibandingkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
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Melalui ruang aman yang telah disebutkan dua paragraf sebelumnya, yaitu bahwa setiap 

umat beragama memiliki ruang yang luas dan aman untuk melakukan pembaruan refleksi iman, 

penulis ingin menulusuri kemungkinan penafsiran yang baru, yaitu bahwa dengan meneliti 

kembali isi kitab Wahyu, penulis dapat melihat fakta kemajemukan yang ada dalam kitab 

Wahyu sekaligus menelusuri bagaimana posisi orang-orang yang bukan pengikut Kristus, 

khususnya dalam visi yang Yohanes tuliskan mengenai Yerusalem Baru, sebuah visi tentang 

kota yang ideal yang akan dihadirkan Allah, yang seharusnya menjadi pengharapan semua 

orang. Melihat kemungkinan adanya nilai-nilai pluralisme dalam kitab Wahyu sangat penting 

karena letak kitab Wahyu di akhir dari kanonisasi Alkitab sehingga apa yang ditampilkan oleh 

kitab Wahyu dapat dipahami oleh banyak orang Kristen sebagai apa yang akan terjadi di akhir 

sejarah. Jika dari Perjanjian Lama maupun sampai di Perjanjian Baru orang-orang Kristen telah 

mendapatkan pengajaran tentang fakta kemajemukan sekaligus cara menghadapinya, termasuk 

ketika melihat teladan Kristus yang sanggup mempraktekkan kasih kepada orang-orang yang 

berbeda, tetapi kemudian di akhir dari Alkitab seolah-olah diajarkan mengenai ekskluisivitas 

kekristenan semata, maka menurut penulis adalah hal yang sia-sia untuk membangun sikap 

pluralisme dari Alkitab, sumber iman kekristenan itu sendiri. 

Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen Indonesia, penulis hendak menelusuri kembali 

kitab Wahyu, khususnya tentang bagaimana kitab Wahyu menggambarkan keselamatan yang 

sejati sekaligus bagaimana kriteria orang-orang yang dapat diselamatkan dalam kitab ini. 

Ketika dalam penglihatan Yohanes di takhta Allah digambarkan isi nyanyian dari makhluk-

makhluk di sana tentang bagaimana Anak Domba, penggambaran Kristus, telah menebus 

orang-orang dari “tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa” (Why. 5:9), dan kemudian 

di dua pasal berikutnya ada penglihatan tentang adanya kumpulan besar orang yang berdiri di 

hadapan Anak Domba untuk menyembah Allah dari segala bangsa dan suku dan kaum dan 
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bahasa (Why. 7:9), pertanyaan utama yang penulis tanyakan dari hal ini, yang sesuai dalam 

konteks di Indonesia, yang mendasari tulisan ini, adalah: apakah juga dari semua agama? 

Konsep umat Allah dalam kitab Wahyu yang bersifat eksklusif telah menjadi 

pemahaman yang lazim dalam memahami kitab Wahyu, tetapi pertanyaan penulis di atas 

menjadi langkah penulis berikutnya untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep umat 

Allah dalam kitab ini, sehingga nilai-nilai pluralisme yang penulis harapkan dapat muncul dari 

kitab Wahyu dapat memberi sumbangsih perspektif terhadap kekristenan sehingga sumbangsih 

perspektif ini dapat menjadi penggerak bagi umat Kristen untuk mendukung nilai-nilai 

pluralisme dari sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.’ 

Ada dua hipotesis penulis dalam tulisan ini. Pertama, konsep keselamatan dalam kitab 

Wahyu seharusnya begitu dinamis. Dalam penglihatan-penglihatan Yohanes, selalu ada 

kesempatan bagi semua orang untuk bertobat, khususnya ketika melihat setiap jeda yang 

diberikan terhadap rangkaian tujuh penglihatan tentang penghakiman Allah dari rangkaian 

tujuh meterai, sangkakala, dan cawan. Selain itu, kriteria orang-orang yang akan mendapat 

‘hidup kekal’ nampaknya tidak hanya berbicara tentang subyek penyembahan melainkan 

tentang kualitas-kualitas hidup secara moral dan sosial. Ketika disebutkan pada Wahyu 21:24 

tentang penglihatan Yerusalem Baru, ketika dikatakan pada ayat itu, “Dan bangsa-bangsa akan 

berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya,” 

ada kemungkinan bahwa dalam visi tentang tempat tinggal yang ideal, Tuhan tidak 

menghilangkan keberadaan liyan atau membuat semua agama yang ada di dunia diubah 

menjadi satu kepercayaan saja. Hipotesis kedua penulis adalah bahwa dengan konsep 

keselamatan yang dinamis yang ditemukan dalam kitab Wahyu, pluralitas agama dapat menjadi 

sebuah keniscayaan bagi kehidupan sesudah kematian. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penggabungan dari metode 

penafsiran Kwok Pui-lan “imajinasi dialogis” dan metode penafsiran Sugitharajah “pendekatan 

dialogis. Daniel K. Listijabudi menjelaskan pemahaman Kwok berikut ini: 

“Salah satu kontribusi Kwok terhadap Pembacaan Alkitab Asia terletak pada idenya 

tentang imajinasi dialogis (diaological imagination) yang ia yakini sebagai suatu 

pendekatan yang layak untuk menafsirkan Alkitab. Terkait penggunaan material dari 

sumber-sumber Asia, Kwok menukikkan dua ide: (a) Perlunya menggunakan mitologi-

mitologi Asia, legenda, dan kisah-kisahnya untuk refleksi biblikal, dan (b) Penggunaan 

biografi sosial dari orang Asia sebagai kunci hermeneutik untuk memahami realitas 

Asia maupun pesan Alkitab…Dalam rangka inilah, Kwok menawarkan imaji tentang 

Alkitab sebagai a talking book (buku yang berbicara), yang hendak mengundang 

hadirnya diskursus teologis yang bersuara tak tunggal (polyphonic) serta mengharapkan 

adanya dialog yang lestari untuk mengonseptualkan penggunaan pluralistik dari 

Alkitab di Asia. Ia mengingatkan kita untuk menyadari bahwa jika kita hendak 

menafsirkan Alkitab bagi konteks dunia yang secara historis tak dibentuk oleh nilai, 

imajeri alkitabiah (biblical vision), maka kita perlu membayangkan imaji baru bagi 

proses penafsiran Alkitab itu…Metode imajinasi dialogis semacam ini memiliki 

potensi yang tak terhingga untuk memproduksi lebih banyak kebenaran, menerangi 

sudut-sudut tersembunyi yang gagal kita lihat. Demikianlah, Kwok menegaskan, klaim-

klaim kebenaran kita mestilah diuji di hadapan wacana publik dalam dialog yang terus-

menerus dengan komunitas-komunitas lain. Penafsiran Alkitab, baginya, bukan sekadar 

persoalan religius di dalam komunitas Kristen semata, namun juga perihal yang 

berkaitan dengan signifikansi implikasi-implikasi politis bagi komunitas lain juga.”8 

 

Pendekatan dialogis, yaitu pendekatan kedua yang akan penulis gunakan, yang dimaksud oleh 

Sugitharajah adalah lewat semangat mengakui keabsahan pengalaman keagamaan yang 

berbeda serta menyingkirkan klaim-klaim absolut.9 Oleh karena itu, tugas penafsiran yang 

harus dilakukan dijelaskan oleh Sugitharajah, “Mengumpulkan aspek-aspek yang 

membebaskan untuk menciptakan harmoni dan perubahan sosial bagi semua orang.”10 

Dukungan penulis terhadap pendekatan ini, khususnya dalam melakukan reinterpretasi dalam 

kitab Wahyu, adalah ketika mendapati bahwa ada dua tokoh yang kemudian mendapati nilai 

pluralisme dalam kitab Wahyu. Pertama adalah Thangaraj yang berkata, “Kitab Wahyu 

                                                           
8. Daniel K. Listijabudi, Bergulat di Tepian: Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci 

& Yakub di Yabok) untuk Membangun Perdamaian (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 62-63, 65-66.  

9. Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual: Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan 

dalam Pendidikan Agama, terj. Maryam Sutanto (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 86. 

10. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual, 86.  
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merayakan kemajemukan dengan suatu gambaran mengenai komunitas akhir yang akan 

datang, yaitu langit dan bumi baru.”11 Tokoh kedua adalah Thiagarajah yang melihat 

kejamakan bangsa-bangsa dan raja-raja dalam Wahyu 21 lalu menyimpulkan: 

“Manusia dalam hubungan tanpa memandang ‘berbeda’ satu sama lain, karena apa 

yang digambarkan adalah kesatuan dalam keberagaman, suatu keberagaman yang tidak 

memisahkan tetapi memperkaya semuanya dengan suatu proses mengenal dan dikenal, 

mengasihi dan dikasihi, di dalam Roh Allah yang mengasihi Yesus seperti Dia 

menyerahkan hidup-Nya demi kasih bagi dunia.”12 

 

Dengan kedua pendekatan penafsiran ini, penulis akan melakukan penelusuran 

terhadap beberapa hal. Pertama, penulis akan membahas tentang tujuan kitab Wahyu yang 

terhubung dengan pembahasan tentang gaya penulisan Yohanes sang penulis kitab Wahyu, 

yaitu melakukan dualisme antara dua hal yang kontras. Dualisme yang diciptakan memiliki 

tujuan yang signifikan terhadap umat Kristen saat itu. Dua hal kontras yang diadu oleh Yohanes 

akan membawa penulis untuk membahas hal berikutnya, yaitu fitur dualisme yang akan 

berakhir lewat penelusuran terhadap Wahyu 21:24. Pasal ini akan memperlihatkan nilai 

kemajemukan dan serta memperlihatkan secara implisit bagaimana merengkuh kemajemukan. 

Pembahasan tentang dualisme yang akan berakhir menjadi landasan bagi penulis untuk 

mereinterpretasi makna umat Allah dalam kitab Wahyu. Pada bagian berikutnya, berdasarkan 

analisa-analisa yang cukup dari bagian sebelumnya, penulis akan menelusuri sekaligus 

mereinterpretasi makna orang-orang non-Kristen saat itu, yang mana penulis akan gunakan 

istilah ‘liyan’ atau ‘yang berbeda.’ Untuk memperkuat argumentasi penulis, penegasan soal 

jurang perbedaan konteks antara kitab Wahyu dan saat ini, terutama tentang bagaimana 

memaknai agama, perlu dipaparkan pada bagian setelah reinterpretasi konsep liyan. Dengan 

demikian, penulis dapat melakukan integrasi makna baru umat Allah dalam kitab Wahyu dan 

nilai pluralisme dalam sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.’ 

                                                           
11. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual, 69. 

12. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual, 71. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunaan Dualisme dalam Penyampaian Tujuan Penulisan Kitab Wahyu 

Kitab Wahyu ditulis oleh seorang bernama Yohanes13 (Why. 1:1) kepada jemaat-jemaat 

di Asia Kecil pada akhir abad pertama Masehi14 demi memberi perspektif tentang pentingnya 

menghidupi komitmen pada Allah, Kristus dan komunitas iman lewat gaya hidup resisten 

sehingga mampu bertahan menghadapi tekanan-tekanan selama hidup dalam kekaisaran 

Romawi.15 Oleh sebab itu, berdasarkan tujuan Yohanes sekaligus genre apokaliptik yang ia 

gunakan, gaya penulisan dualisme efektif untuk digunakan, di antaranya Allah dan Setan (Why. 

12), Kristus sebagai Anak Domba dan binatang buas dari dalam laut (Why. 13:1), serta kota 

Yerusalem Baru (Why. 21) dan kota Babel Besar (Why. 17). Jadi, dualisme yang digunakan 

dalam kitab Wahyu, walaupun nanti pada implikasinya akan disalahmengerti menjadi 

pandangan yang bersifat “hitam-putih,” penggunaan gaya penulisan ini memiliki alasan. 

Pertama, dari dualisme akan terlihat ada pemisahan antara penyembah Allah dalam ibadah & 

penyembah kaisar dan berhala. Kedua, pemisahan ini bertujuan membuat umat Kristen tahu 

apa yang harus mereka jauhi demi kemurnian iman. 

Karena kemurnian iman yang dituju, dualisme yang digunakan dalam kitab Wahyu 

menuntut umat Allah untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang disampaikan Yohanes, 

                                                           
13. Penulis berpegang pada pandangan Craig R. Koester, Revelation: A New Translation with 

Introduction and Commentary, The Anchor Yale Bible Commentaries (New Haven: Yale University Press, 

2014), 68-69, yang berpendapat bahwa Yohanes penulis Kitab Wahyu bukanlah Yohanes murid Yesus, 

melainkan “seorang nabi Kristen yang aktif di antara para nabi yang ada di Asia Kecil” berdasarkan Wahyu 22:9 

dan perkataan Yohanes bahwa penglihatan-penglihatannya disebut nubuat (Why. 1:3; 22:7, 10, 18-19). 

14. Terkait kapan kitab Wahyu ditulis, penulis berpegang pada pandangan Koester, Revelation, 79, dan 

David A. DeSilva, Seeing Things John’s Way: The Rhetoric of the Book of Revelation (Louisville: WJK, 2009), 

75-81, yang mengusulkan waktu penulisan kitab Wahyu adalah antara tahun 80-100 M, waktu jemaat-jemaat di 

Asia Kecil saat itu merasakan penganiayaan yang bersifat lokal dan sporadis di seluruh kekaisaran Romawi. 

15. Craig R. Koester, “Introduction to Revelation’s Social Setting, Theological Perspective, and 

Literary Design,” dalam The Oxford Handbook of The Book of Revelation, peny. Craig R. Koester (New York: 

Oxford University Press, 2020), 42-43. Penulis berpegang pada pandangan Koester, Revelation, 96, tentang tiga 

isu dalam jemaat penerima Kitab Wahyu, antara lain konflik-konflik dengan orang-orang bukan pengikut 

Kristus (Yahudi maupun Romawi), konflik internal mengenai pro-kontra asimiliasi gaya hidup Yunani-Romawi, 

serta isu kekayaan dan sikap berpuas diri. 
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baik secara eksplisit maupun implisit. Menurut Peter S. Perry, partisipasi aktif justru 

dikehendaki Yohanes untuk dilakukan jemaat dengan beberapa hal di bawah ini: 

“(1) Sebagai jemaat, mereka secara sengaja tidak terlibat dalam sistem perekonomian 

Romawi, lewat mengubah diri menjadi sebuah komunitas alternatif; 

(2) Sebagai hamba Allah, mereka bebas untuk secara publik memperkenalkan diri 

sebagai umat Allah, memiliki hak beribadah, dan memisahkan diri dari orang-orang 

yang menyembah kekaisaran; 

(3) Sebagai orang-orang kudus yang meniru Kristus, mereka bergerak dari tindakan 

pasif ke tindakan aktif untuk kepentingan orang-orang yang menderita akibat gaya 

hidup dalam kekaisaran; 

(4) Sebagai saksi-saksi Allah, gereja digerakkan untuk mengatakan kebenaran dan 

menyingkapkan kebohongan-kebohongan yang menipu banyak orang yang 

berpartisipasi dalam sistem ekonomi kekaisaran. Para saksi adalah pihak yang 

mengatakan kebenaran bahwa Allah adalah Satu-satunya yang bertakhta, bukan kota 

besar Babel. Saksi-saksi Allah menangis saat orang-orang rentah dibunuh (Why. 6:10; 

18:24). Saksi-saksi Allah mengatakan kebenaran bahwa kemewahan dalam gaya hidup 

Romawi adalah berlebihan dan merupakan berhala. Saksi-saksi Allah mengatakan 

bahwa berpartisipasi dalam sistem ekonomi kekaisaran akan membawa dampak-

dampak yang mengerikan saat sistem ini hancur (Why. 18:4-5). Saksi-saksi Allah 

memprotes tindakan penjualan tubuh manusia sebagai komoditas (Why. 18:13). Saksi-

aski Allah adalah umat Allah yang meneladani Yohanes, menggunakan visi-visi 

mereka untuk memengaruhi para pendengarnya untuk meninggalkan hasrat-hasrat 

untuk hal-hal materi atau status dan menyuruh mereka untuk berpegang pada nilai-nilai 

hidup seperti kesetiaan dan pelayanan.”16 

 

Dengan tindakan-tindakan aktif yang diberikan Yohanes baik secara implisit maupun 

eksplisit kepada orang-orang percaya, maka dualisme antara para pengikut Kristus dan yang 

bukan pengikut Kristus diperlihatkan oleh Yohanes. Beberapa ayat yang menunjukkan bahwa 

ada kategori komunitas yang berlawanan dengan umat Allah adalah Wahyu 13:8, ayat yang 

sudah dibahas penulis di bagian pendahuluan, Wahyu 16:21 yang terlihat dari klausa 

“manusia menghujat Allah karena malapetaka…” yang adalah bagian dari penumpahan 

cawan murka Allah kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, serta Wahyu 20:15. 

 

                                                           
16. Peter S. Perry, “People of God in the Book of Revelation,” dalam The Oxford Handbook of The 

Book of Revelation, peny. Craig R. Koester (New York: Oxford University Press, 2020), 396-397. 
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Dualisme yang Akan Berakhir: Reinterpretasi Makna Umat Allah dalam Kitab Wahyu 

Dualisme antara dua kumpulan manusia yang sangat majemuk juga berhasil 

ditunjukkan oleh Yohanes di sepanjang kitab Wahyu. Penegasan tentang keberadaan umat 

tebusan Allah yang majemuk yang akan bertahan sampai tiba-Nya Kerajaan Allah secara nyata 

di dunia, meskipun saat itu tantangan demi tantangan dari pihak-pihak yang melawan Allah 

selalu menggoncang para pengikut Kristus, adalah salah satu fokus Yohanes mulai dari pasal-

pasal awal kitab Wahyu hingga pasal-pasal terakhir. Frasa “dari segala bangsa dan suku dan 

kaum dan bahasa” muncul mulai dari Wahyu 5:9; 7:9; 10:11; 14:6. Di saat yang sama, frasa ini 

pernah dipakai beberapa kali oleh Yohanes untuk memperlihatkan orang-orang dari berbagai 

latar belakang majemuk yang melawan umat Allah, seperti Wahyu 11:9, “Dan orang-orang 

dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari 

lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan…” dan Wahyu 

13:7, “Dan ia (binatang buas dari dalam laut sebagai simbol dari kekaisaran Romawi) 

diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan unntuk mengalahkan mereka; 

dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.”  

Memahami suatu ayat di pasal-pasal terakhir dalam kitab Wahyu akan menjadi sebuah 

titik terang untuk mendapati bahwa dualisme dalam kitab Wahyu, khususnya berkaitan dengan 

‘perlawanan’ antara komunitas majemuk yang baik dan komunitas majemuk yang ‘jahat,’ akan 

berakhir, atau lebih tepatnya berakhir karena pertarungan antara kebaikan dan kejahatan 

dimenangkan secara mutlak oleh Allah. Pemahaman yang baru ketika melihat ulang ayat ini 

ditemukan ketika penulis mendapat inspirasi dari pembacaan perspektif tafsiran kitab Wahyu 

dari Craig R. Koester tentang Wahyu 21:24 dalam konteks Wahyu 21:22-27 yang adalah visi 

yang diterima Yohanes tentang penggambaran bentuk kehidupan dalam Yerusalem Baru, 

sebuah kota milik Allah yang diturunkan dari sorga (Why. 21:2). Wahyu 21:22-27 berbunyi: 

“(24) Dan aku (Yohanes) tidak melihat Bait Suci di dalamnya (kota Yerusalem Baru); 

sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak 
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Domba itu. (23) Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya. (24) Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di 

bumi membawa kekayaan mereka kepadanya; (25) dan pintu-pintu gerbangnya tidak 

akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana; (26) dan 

kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. (27) Tetapi tidak akan 

masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, 

tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.” 

 

Menurut Koester, perikop ini adalah bagian ketiga dari empat tahap penggambaran yang 

dilakukan Yohanes terhadap Yerusalem Baru: 

“(1) Yohanes melihat kota itu dari jauh, sehingga ia dapat melihat kemuliaannya, 

dinding-dindingnya, dan gerbang-gerbangnya (Why. 21:9-14); 

(2) malaikat mengukur kota itu, menyingkapkan dimensi sempurna, fondasi-fondasi 

dari permata, gerbang-gerbang dari berlian, dan jalan dari emas (Why. 21:15-21); 

(3) perhatian berganti pada pihak-pihak yang mendapat tempat dalam kota yang baru 

ini, termasuk Allah dan Anak Domba, yang memberikan cahaya-Nya, dan bangsa-

bangsa dan raja-raja, yang membawa kemuliaan ke kota itu (Why. 21:22-27); dan 

(4) Yohanes melihat pusat kota itu, di mana air kehidupan mengalir dari takhta Allah 

dan Anak Domba, pohon kehidupan berbuah, dan orang-orang tebusan Allah melihat 

wajah Allah (Why. 22:1-5).”17 

 

Dengan membaca Wahyu 21:24 secara lebih mendalam, berdasarkan penafsiran Koester, 

penulis melihat kemungkinan kehadiran bangsa dengan kepercayaan berbeda yang datang ke 

dalam kota itu, yang memperlihatkan sebuah perubahan drastis dari berbagai komunitas yang 

majemuk, ditandai frasa “bangsa-bangsa” dan “raja-raja,” yang sebelumnya melawan Allah. 

Koester kemudian menjelaskan bahwa isi Wahyu 21:24, yaitu tentang bangsa-bangsa 

dan raja-raja yang membawa hormat bagi Allah ke dalam Yerusalem Baru, adalah pengulangan 

dan pembaruan tema dari tulisan para nabi dalam Perjanjian Lama. Koster menjelaskan: 

“Wahyu 21:24 berisi pemahaman dari kitab Yesaya bahwa bangsa-bangsa akan datang 

kepada cahaya di Sion, dan raja-raja akan menuju sinar pagi dari Sion (Yes. 60:3, 5). 

Harapannya adalah bahwa bangsa-bangsa akan mempelajari jalan-jalan Allah (Yes. 

2:2-4; Mik. 4:1-4; Yer. 3:17; Mzm. 22:27-28; 86:9; 138:4). Hal ini termasuk di 

dalamnya penyembahan yang sejati, yang para nabi gambarkan sebagai bangsa-bangsa 

yang menjaga perjamuan Pondok Daun (Zak. 14:16-19), melayani sebagai imam-imam 

dan orang-orang Lewi (Yes. 66:18-21), dan hadiah persembahan kepada Allah (Zef. 

3:9-10). Harapan pada bangsa-bangsa ini berbeda dari tulisan-tulisan Yahudi lainnya 

yang berharap bahwa bangsa-bangsa akan dimusnahkan atau ditaklukkan untuk 

                                                           
17. Koester, Revelation, 826. 
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dijadikan tawanan (Yes. 60:10-14; 61:5-6; Zak. 14:14)…Bangsa-bangsa di kota yang 

baru ini secara rela memberi penghormatan kepada Allah.”18 

 

Perubahan tema tentang bagaimana Allah menyikapi keberadaan kumpulan orang yang 

melawan-Nya adalah hal yang begitu revolusioner yang ditawarkan di akhir dari kitab Wahyu, 

sebuah kitab yang diletakkan di akhir dari kanon PB. Konsep-konsep eskatologis dari PL 

maupun PB seolah-olah diberikan pandangan yang kontras yang jika dipahami secara sempit 

tidak akan dimengerti secara utuh. 

Fakta bahwa adanya keberadaan orang-orang yang memiliki kepercayaan berbeda 

dalam kota Yerusalem Baru adalah bagian dari usaha Yohanes untuk menyampaikan pesan 

penting pada para pembacanya melalui motif dan simbol kota. Koester menjabarkan: 

“Kota-kota adalah motif yang penting dalam kitab Wahyu. Pasal-pasal awal kitab 

Wahyu dialamatkan kepada tujuh jemaat di (tempat-tempat di) Asia Kecil. Pesan-

pesannya membahas tentang isu-isu yang dihadapi oleh tujuh konteks yang berbeda-

beda, mulai dari isu penganiayaan hingga akomodasi terhadap kebudayaan Romawi 

dan sikap berpuas diri yang berlebihan terhadap harta benda. Para pembaca kitab 

Wahyu dipanggil untuk memperbarui komitmen pada Allah dalam kota tempat tinggal 

mereka (Why. 1:9-3:22). Pada pertengahan kitab Wahyu, Yohanes menyingkapkan 

bahwa isu-isu lokal adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar, yaitu antara Allah 

dan kejahatan yang berlimpah dalam kota Babel Besar, sebuah kota yang memiliki ciri-

ciri kota Roma. Kekerasan, penyembahan yang salah, dan pengejaran harta benda 

menjadi ciri-ciri kota ini, yang mana kota ini akan jatuh (Why. 11:8; 17:1-18:24). Akhir 

kitab Wahyu berpindah pada Yerusalem Baru, kota Allah dan Anak Domba. Yohanes 

melukiskan sebuah kota yang berada di masa depan, tetapi ia mendorong para 

pembacanya untuk meningkatkan rasa percaya serta ketekukan di masa kini, karena ia 

telah membawa para pembaca untuk melihat melampaui batasan-batasan dari kota-kota 

yang ada di dunia ini untuk melihat bagaimana tujuan Allah direalisasikan dalam 

kehidupan, kebenaran, dan kemuliaan (Why. 21:9-22:5).”19 

 

Yerusalem Baru, sebuah kota yang hadir untuk menggambarkan kesempurnaan dan kepastian 

dari pengharapan yang Allah hendak berikan, tentunya harus memperlihatkan konsistensi dari 

janji dan pengharapan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Apalagi, hal ini sangat 

mungkin terjadi lewat karya Anak Domba Allah, yaitu Kristus. Koester menambahkan:  

“Anak Domba yang tersembelih tapi hidup ini juga bertakhta. Anak Domba membawa 

umat Allah dari segala bangsa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui kematiannya 

                                                           
18. Koester, Revelation, 822. 

19. Koester, Revelation, 826. 
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(Why. 5:9-10; 7:9-14). Tindakan-tindakannya berbeda dari binatang buas dari dalam 

laut (penggambaran kekaisaran Romawi), yang menjalankan kekuasaan kekaisaran 

lewat penaklukkan dan kekejaman (Why. 11:7; 13:7). Anak Domba menaklukkan 

melalui pengorbanan yang memberikan hidup bagi orang lain (Why. 5:5-6; 12:11).”20 

 

Kehadiran bangsa-bangsa dan raja-raja dalam Yerusalem Baru akan mengingatkan pembaca 

pertama kitab Wahyu tentang konsistensi penebusan atas bangsa-bangsa oleh Kristus sekaligus 

tujuan penyelamatan Allah, yaitu penyelamatan segala bangsa yang ditunjukkan Wahyu 15, 

lalu oleh Wahyu 22:2 tentang pohon kehidupan yang “…menyembuhkan bangsa-bangsa.”21 

Perkembangan frasa “bangsa-bangsa” dan “raja-raja” begitu menarik untuk dicermati 

lebih mendalam. Koester menjelaskan bahwa terjadi perubahan yang signifikan, yaitu dari 

pembenci dan pembantai umat Allah menjadi penyembah dan pemberi hormat kepada Allah. 

Koester memaparkan fakta-fakta ini demikian: 

“Penglihatan tentang Yerusalem Baru memanggil bangsa-bangsa kepada suatu masa 

depan yang berbeda dari penglihatan-penglihatan sebelumnya. Yohanes telah melihat 

bangsa-bangsa dengan para penghancur bumi, yaitu Setan (Why. 12), binatang buas 

dari dalam laut (Why. 13), dan kota Babel (Why. 18:3). Bangsa-bangsa bersukacita atas 

pembunuhan dua saksi Allah (Why. 11:9) dan menginjak-injak Kota Suci dengan 

semangat menghina (Why. 11:2). Ketika bangsa-bangsa membuat sebuah penyerangan 

akhir melawan kota Allah, mereka dihancurkan oleh api surgawi (Why. 20:8-9). Tetapi, 

Yerusalem Baru menawarkan sebuah masa depan yang berbeda, yaitu bangsa-bangsa 

tidak lagi menginjak-injak kota Allah tetapi berjalan di dalam cahaya dari kota 

tersebut. Berjalan dalam cahaya berarti melakukan apa yang benar, adil dan selras 

dengan kehendak Allah (Ams. 4:18; 8:20; Rm. 13:13; Ef. 5:8; 1Yoh. 1:7). Simbol 

cahaya berkonotasi dengan kehidupan dan kondisi baik, yang akan diterima bangsa-

bangsa di kota Allah (Mzm. 56:13; 97:11)…Raja-raja dari bumi juga telah dirayu oleh 

kota Babel Besar (Why. 17:2, 18; 18:3, 9-10), sehingga mereka memerangi Anak 

Domba dan dihancurkan pedang dari mulut-Nya (Why. 16:14; 19:19-21). Tetapi, 

Yerusalem Baru memperluas harapan masa depan yang berbeda, yaitu raja-raja 

membawa kemuliaan ke dalam kota Allah.”22 (penekanan penulis) 

 

Dinamika perubahan yang indah yang ditawarkan Allah melalui Yohanes kepada 

jemaat-jemaat di Asia Kecil memperlihatkan bahwa genre apokaliptik dalam kitab Wahyu 

dirancang sedemikian rupa bukan sebagai penanda atau ramalan pasti dan literal tentang akhir 

zaman, tetapi berfungsi sebagai dua kemungkinan masa depan yang kontras bagi umat 

                                                           
20. Koester, Revelation, 827. 

21. Koester, Revelation, 832. 

22. Koester, Revelation, 832-33. 
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manusia. Kemungkinan masa depan yang baik bagi orang-orang yang berpegang pada Allah 

dan yang buruk bagi orang-orang yang tunduk dan bekerja sama dengan para pembinasa bumi. 

Tawaran ini, sekali lagi penulis katakan, untuk semua orang, tidak hanya bagi umat Kristen 

yang menjadi penerima pertama kitab Wahyu saat itu. Koester menegaskannya berikut ini: 

“Kitab Wahyu menyediakan dua penglihatan yang kontras tentang masa depan. 

Adegan-adegan penghakiman, di mana bangsa-bangsa dan raja-raja dihancurkan, 

merupakan peringatan Allah tentang konsekuensi fatal dalam menaruh ketaatan pada 

kejahatan. Sebaliknya, adegan-adegan keselamatan, yang mana bangsa-bangsa dan 

raja-raja datang ke Yerusalem Baru, menjanjikan kehidupan dalam Allah dan Anak 

Domba. Kedua masa depan ini masih terbuka; pertanyaannya adalah bagaimana dunia 

merespons. Penglihatan tentang Yerusalem Baru bukanlah sebuah pernyataan 

sederhana bahwa semua orang akan diselamatkan. Yang tepat adalah visi ini 

memperlihatkan harapan hidup yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan bangsa-

bangsa dan raja-raja, karena visi ini adalah panggilan Allah bagi masa depan yang harus 

mereka tuju. 

Peringatan dari Allah termasuk janji bahwa ada tempat di dalam Yerusalem Baru bagi 

orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan Anak Domba (Why. 21:27). Orang-

orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan adalah 

anugerah Allah. Pada penghakiman terakhir, orang-orang bertanggung jawab atas apa 

yang mereka perbuat, tetapi akses ke dalam kota Allah tetap berdasarkan nama orang-

orang dalam kitab kehidupan, yang adalah tindakan anugerah Allah semata (Why. 

20:12-15). Kehadiran simbol kitab kehidupan bukanlah untuk mempersempit 

kemungkinan keselamatan. Kitab Wahyu menghubungkan kitab kehidupan dengan 

Anak Domba, yang telah menebus banyak sekali kumpulan besar umat manusia dari 

segala bangsa (Why. 5:9-10; 7:9-14). Ketika peringatan tentang kenajisan dibuat 

supaya orang-orang menolak dosa, janji kehidupan berfungsi menaikkan pengharapan 

mereka akan masa depan.”23 

 

 

Reinterpretasi Makna Liyan dalam Kitab Wahyu 

Pemahaman yang baru yang telah ditunjukkan di atas, yaitu adanya keberadaan bangsa-

bangsa dan raja-raja dunia di Yerusalem Baru, memberikan perspektif yang berbeda terhadap 

bagaimana orang-orang Kristen memaknai keberadaan liyan atau yang lain. Sebuah 

pemahaman bahwa keberadaan bangsa-bangsa dan raja-raja yang begitu jahat dan tidak 

bersahabat dengan Allah dapat berubah drastis menjadi penyembah-penyembah Allah adalah 

sudut pandang yang akan memperbarui cara orang-orang Kristen melihat orang-orang yang 

                                                           
23. Koester, Revelation, 832-33. 
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bukan pengikut Kristus dalam kitab ini. Oleh sebab itu, penulis di bawah ini akan menelusuri 

ayat-ayat yang ditulis Yohanes tentang bangsa-bangsa atau raja-raja atau orang-orang yang 

dianggap bertentangan dengan Allah lalu membaca dengan perspektif baru dari Wahyu 21:24. 

Kemunculan pertama adalah dari Wahyu 1:7 yang berkata, “Lihatlah, Ia datang dengan 

awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan 

semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.” Dari ayat ini, terlihat bahwa semua 

bangsa di bumi adalah liyan karena mereka meresponi kedatangan kedua Kristus bukan dengan 

sukacita. Hal ini menandakan bahwa ada hal-hal buruk yang mereka lakukan yang membuat 

mereka tidak ingin Kristus datang dan menghakimi mereka. Itulah informasi liyan dari ayat ini. 

Kemunculan liyan yang kedua adalah dari pesan Yesus yang ditulis Yohanes kepada 

tujuh jemaat di Asia Kecil, yaitu pada jemaat di Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, 

Filadelfia, dan Laodikia. Pada pasal 2:2 disebutkan bahwa ada “orang-orang jahat” dan “rasul 

yang didapati pendusta.” Wahyu 2:6 & 15 mencatat suatu kelompok secara spesifik, yaitu 

seorang bernama Nikolaus dan pengikut-pengikutnya. Mereka adalah pihak-pihak yang 

menyembah berhala sekaligus mengajarkan tentang diizinkannya pengikut Kristus memakan 

makanan yang telah dipersembahkan pada ilah-ilah Yunani-Romawi.24 Labelisasi “jemaah 

Iblis” diberikan Yohanes dalam Wahyu 2:9 kepada orang-orang yang mengakui diri sebagai 

orang Yahudi, suatu cara dari Yohanes untuk memperlihatkan oposisi dengan jemaat Allah.25 

Sosok pelawan Allah, yaitu Iblis, diperkenalkan dalam Wahyu 2:10, yang akan melemparkan 

orang-orang percaya ke dalam penjara untuk dicobai, yang mana kata Iblis atau diabolos di sini 

bermakna pendakwa atau pemfitnah.26 Frasa “takhta Iblis” muncul dalam Wahyu 2:13, yang 

menggambarkan suatu tempat di Pergamus yang menolak kekristenan dan yang memiliki 

tingkat bahaya kematian yang tinggi.27 Pada Wahyu 2:14 ada indikasi keberadaan para 
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26. Koester, Revelation, 276.  

27. Koester, Revelation, 286. 



18 

penganut ajaran Bileam di Pergamus, yang mana frasa “ajaran Bileam” adalah cara Yohanes 

menggambarkan sisi negatif dari komunitas yang menyesatkan pengikut Kristus di Pergamus 

lewat penyembahan kepada figur yang bukan Allah.28 

Kemunculan liyan yang lebih jelas ditemukan dalam Wahyu 9:20-21 yang berbunyi: 

 

“Tetapi manusia lain itu, yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari 

perbuatan tangan mereka: mereka tidak herhenti menyembah roh-roh jahat dan 

berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat 

melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pada 

pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.” 

 

Membaca ayat ini tanpa penelitian yang mendalam, bahkan reinterpretasi, maka umat Kristen 

akan mudah untuk terjebak pada pemahaman-pemahaman iman yang berusaha mengkafirkan 

orang-orang yang beragama lain, karena deskripsi literal dari ayat ini dapat menimbulkan 

kesalahpamahaman. Frasa ‘menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala’ dapat 

disalahartikan oleh umat Kristen menjadi sosok Tuhan atau Realitas Tertinggi yang disembah 

oleh pemeluk berbagai kepercayaan di luar Kristen. Oleh sebab itu, berdasarkan perspektif 

pada bagian sebelumnya, memahami lebih jelas ayat ini sangat diperlukan demi reinterpretasi. 

Wahyu 9:20-21 adalah bagian dari perikop Wahyu 9:13-21 yang membahas tentang 

hasil dari peniupan sangkakala keenam oleh malaikat. Dalam kitab Wahyu, penggoncangan 

Allah terhadap tatanan dunia ciptaan-Nya sendiri akibat dunia yang telah dirusak oleh para 

pembinasa bumi29 (Setan dalam Wahyu 12, dua binatang buas dalam Wahyu 13, dan kota besar 

Babel dalam Wahyu 17) maupun penghakiman-penghakiman yang Ia berikan kepada orang-

orang yang tidak saleh (yaitu orang-orang yang tunduk dan bekerja sama dengan para 

pembinasa bumi), disimbolkan Yohanes lewat rangkaian pembukaan tujuh meterai (Why. 6:1-

8:5), peniupan tujuh sangkakala (Why. 8:6-11:8), dan penumpahan tujuh cawan (Why. 16:1-

21). Wahyu 9:20-21 adalah bagian kecil dari pembahasan Yohanes tentang peniupan tujuh 
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29. Frasa “pembinasa bumi” terdapat dalam Wahyu 11:18. 
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sangkakala. Peniupan tujuh sangkakala ini, sependapat dengan Koester, adalah cara Allah 

untuk membuat orang-orang yang tidak saleh bertobat, terutama ketika tujuh sangkakala ini 

telah menyiksa bahkan membunuh sebagian dari mereka.30 

Frasa “menyembah roh-roh jahat” mewakili perspektif teologis Yahudi dan kekristenan 

mula-mula saat itu, yaitu mengaitkan penyembahan berhala dengan kuasa-kuasa jahat.31 

Begitupun dengan frasa “berhala-berhala…yang tidak dapat melihat atau mendengar atau 

berjalan” yang adalah pengulangan motif teologis dalam Yesaya 44:9-20 yang merupakan gaya 

bahasa untuk melawan penyembahan berhala dengan mengatakan bahwa patung-patung yang 

dibuat bukanlah Allah yang hidup, melainkan hanya buatan tangan manusia. Dengan 

memahami dua frasa ini dengan cara yang demikian, terlihat bahwa konsep kekristenan tentang 

apa itu agama begitu berbeda dengan apa yang dipahami oleh kekristenan pada masa kini yang 

telah mengalami berbagai lika-liku sejarah dan perjumpaan-perjumpaan dengan para pemeluk 

agama yang berbeda. 

Bagian berikutnya, yaitu Wahyu 9:21, memperlihatkan kategori liyan dalam hal moral 

dan sosial. Sependapat dengan Koester, pembunuhan maupun pencurian adalah hal yang 

dianggap bersalah oleh pemahaman PL, PB dan dunia Yunani-Romawi.32 Mengenai 

percabulan, tentu di sini Yohanes ingin menekankan tentang praktek-praktek yang tak senonoh 

seperti perzinahan dan kejahatan-kejahatan laku seksual lainnya. Sihir dikategorikan dalam 

tindakan dari kumpulan orang-orang yang dianggap melawan Allah karena menurut catatan 

dari tulisan-tulisan ekstrabiblikal serta sejarawan-sejarawan Yahudi saat itu, “ramuan-ramuan 

sihir dapat menghilangkan nyawa dan ramuan-ramuan sihir tertentu dapat menarik seseorang 

kepada perilaku-perilaku cinta yang tak bermoral.”33 
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Ayat terakhir yang memiliki petunjuk tentang makna liyan dalam kitab Wahyu terdapat 

dalam Wahyu 21:8. Latar belakang dari ayat ini adalah setelah seluruh pembinasa bumi telah 

dikalahkan oleh Kristus (Why. 19:21) dan dilemparkan Allah ke dalam lautan api (Why. 

20:10), Yohanes diperlihatkan visi tentang kemunculan langit dan bumi baru (Why. 21:1) dan 

turunnya Yerusalem baru dari sorga (Why. 21:2). Orang-orang yang percaya Kristus dan setia 

sampai akhir akan mendapat segala berkat dari Allah (Why. 21:4), tetapi kategori-kategori 

orang dalam Wahyu 21:8 tidak akan masuk ke dalam Yerusalem Baru, tetapi malah 

dilemparkan juga ke dalam lautan api bersama dengan para pembinasa bumi: “…orang-orang 

penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-

orang sundal, tukang-tukang sihir penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta.” 

Memahami ayat ini dengan sudut pandang Wahyu 21:24 yang telah direinterpretasi akan 

menghindarkan orang-orang Kristen dari kecenderungan untuk melakukan pengkategorian 

kepada orang-orang yang menurut mereka akan masuk ke neraka. 

Senada dengan Wahyu 9:20-21, Wahyu 21:8 juga memiliki dua kategori liyan. Kategori 

pertama dalam hal penyembahan, atau bersifat religius, yang dapat ditemui dari frasa “orang-

orang yang tidak percaya” dan “penyembah-penyembah berhala,” senada dengan makna dari 

Wahyu 9:20. Kategori kedua adalah kategori sosial dan moral, yaitu orang-orang yang penakut, 

keji, pembunuh, sundal, dan yang pendusta. Penakut di kitab Wahyu berarti tidak berani untuk 

ikut dalam pertarungan lewat kesaksian iman melawan pengaruh dari para pembinasa bumi.34 

Kata keji pada ayat ini memiliki makna yang serupa dengan kejahatan moral seperti 

pembunuhan dan penyimpangan tindakan seksual.35 Kata pendusta di ayat ini merujuk pada 

penipuan yang dilakukan oleh banyak orang melalui praktek sihir (bdk. Why. 13: 13-15), suatu 

kategori yang mirip dengan frasa “tukang-tukang sihir.” 
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Berdasarkan Wahyu 9:20-21 dan Wahyu 21:8, terlihat bahwa kedua kategori liyan, 

yang diperlihatkan pada akhirnya memberi penyembahan dan hidup dalam pengorhomatan 

kepada Allah dalam visi Yerusalem Baru (Why. 21:24), tidak pernah dimaksudkan untuk 

membuat para pembaca kitab Wahyu di masa kini melakukan pembedaan antara kekristenan 

dan agama-agama lain. Mengenai kategori pertama, yaitu kategori tentang penyembahan yang 

bukan kepada Allah, pemaknaan tentang agama dalam perspektif Yohanes dan perspektif masa 

kini begitu berbeda. Keberadaan agama-agama di luar Kristen saat ini merupakan bagian dari 

realitas zaman ini yang tidak untuk dipertentangkan dengan kekristenan, walaupun memiliki 

perbedaan pengajaran dan sosok ilahi yang disembah. Justru, baik kehadiran pihak-pihak yang 

dianggap bidat maupun agama-agama, baik lokal maupun agama besar, yang penulis 

simpulkan dengan kata ‘liyan’ adalah rekan-rekan dalam peziarahan iman menuju pengenalan 

akan Allah yang sampai kapanpun tidak dapat dipahami secara penuh oleh semua manusia 

dari kepercayaan apapun. Karenanya, segala bentuk pengkategorian sesat atau “tidak masuk 

surga” terhadap golongan yang dianggap bidat atau terhadap agama-agama lain yang 

disebabkan atas pembacaan kitab Wahyu yang keliru adalah perilaku yang harus ditinggalkan 

mulai dari sekarang oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kategori liyan 

kedua, yaitu yang berkaitan dengan kejahatan moral dan sosial, sebenarnya adalah pengingat 

yang lebih kuat bahwa hampir semua agama dan kepercayaan, baik yang bersifat universal 

maupun lokal, mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan sekaligus mengutuk kejahatan sosial 

dan moral. Dengan memahami dimensi kedua kategori liyan ini, upaya peziarahan, dialog, dan 

kerja bersama antara kekristenan dan agama-agama lain seharusnya semakin mudah dilakukan 

karena ada tujuan bersama yang dapat diraih, yaitu melakukan kebaikan sekaligus berjuang 

melawan pengaruh-pengaruh dari para pembinasa bumi yang saat ini sedang membuat dunia 

ini dalam ketidakadilan dan penderitaan. 
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Kesadaran tentang Perbedaan Konteks Kitab Wahyu dan Masa Kini 

Kategori pertama liyan yang ditampilkan di bagian sebelumnya, bagi sebagian orang, 

tetap akan menimbulkan pertanyaan tentang apa sesungguhnya yang menjadi pemahaman 

Yohanes tentang agama saat itu. Harus diakui bahwa pemahaman Yohanes tentang 

penyembahan berhala saat itu adalah orang-orang yang menjadi penyembah dewa-dewi 

Yunani-Romawi, penyembah kekaisaran, serta kepercayaan-kepercayaan lokal di sepanjang 

wilayah kekaisaran. Koester memaparkan beberapa contoh ‘agama’ yang ada di masa itu: 

“Orang-orang (dalam kekaisaran Romawi) pada masa lalu mencari ramalan-ramalan di 

kuil-kuil seperti kuil-kuil yang didedikasikan pada Dewa Apolos di Klaros, wilayah 

selatan Smirna, dan Didyma, wilayah dekat Miletus…Nabi-nabi di sana terdiri dari 

laki-laki dan perempuan, bergantung pada praktek lokal saat itu. Nabi-nabi individu di 

Asia Kecil juga aktif bekerja di luar kuil. Dalam kitab Wahyu, nabi-nabi palsu akan 

digambarkan sebagai penggerak-penggerak dari agama Yunani-Romawi dan 

penyembahan pada kekaisaran (Why. 2:20; 13:11-19; 16:13; 19:20).”36 

 

Dari contoh-contoh di atas, meskipun ketika Yohanes menyebutkan tentang 

‘penyembah berhala’ seolah-olah menyiratkan makna tentang para penganut kepercayaan lain, 

harus disadari bahwa musuh-musuh utama dalam kitab Wahyu, yaitu Naga, dua binatang buas, 

serta gambaran kota Babel Besar adalah para pembinasa bumi yang digambarkan Yohanes 

mempromosikan penyembahan pada kaisar. Lalu, keseluruhan kepercayaan yang ada di 

sekitar kekristenan saat itu terhubung dengan penyembahan pada kaisar. Keterhubungan 

agama-agama saat itu dengan penyembahan kaisarlah yang dikritik oleh Yohanes. Koester 

menemukan hal yang serupa ketika menafsir gambaran binatang buas dari dalam bumi: 

“(Ada yang berpendapat bahwa binatang buas dari dalam bumi menurut Wahyu 13:11 

adalah sebuah simbol yang perwujudannya adalah) bentuk dukungan secara umum 

pada agama Yunani-Romawi, termasuk penyembahan pada kekaisaran. Kitab Wahyu 

memang bersikap kritis terhadap segala bentuk penyembahan berhala (Why. 9:20; 21:8; 

22:15). Karena penyembahan terhadap kekaisaran dihubungkan dengan penyembahan 

pada ilah-ilah lokal, Yohanes menganggap itu semua sebagai penyembahan berhala. 

Peringatan-peringatan untuk tidak menyembah berhala telah disampaikan kepada 

jemaat-jemaat penerima kitab Wahyu, seperti orang-orang yang mengikuti ajaran 

Bileam dan Izebel (Why. 2:14,20), termasuk kepada masyarakat secara keseluruhan. 

Pendekatan seperti ini terhadap gambaran binatang buas dari dalam bumi mencoba 
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menjauhi tindakan mereduksi kitab Wahyu menjadi kitab yang berisi kode-kode 

sederhana yang mana setiap satu simbol memiliki satu makna. Bagi Koester, masalah 

dari pendekatan penafsiran untuk gambaran binatang buas dari dalam bumi seperti ini 

terlalu menggeneralisasi. Parodi yang dilakukan Yohanes dalam kitab Wahyu terhadap 

penyembahan berhala berfokus pada pola-pola penglihatan yang memiliki hubungan 

dengan penyembahan pada kekaisaran.”37 (penekanan penulis) 

 

Dari pemaparan Koester ini, ada tanda yang jelas bahwa pemahaman tentang agama 

dari Yohanes dan pemahaman tentang agama masa kini adalah dua hal yang berbeda. Yang 

disebut sebagai yang berhala sehingga akhirnya diperingatkan oleh Allah adalah ketika 

penyembahan tersebut dihubungkan dengan penyembahan pada kekaisaran. Makna yang 

disampaikan Yohanes akan berbeda jika agama-agama lokal yang beredar di sekitar umat 

Allah di Asia Kecil saat itu tidak menghubungkan penyembahan-penyembahan mereka dengan 

kultus pada kaisar. 

Gagasan ini sepaham dengan penjabaran David A. DeSilva yang memperlihatkan 

bahwa agama-agama lokal saat itu sangat terkait dengan penyembahan pada kaisar sekaligus 

dengan sistem perekonomian yang berjalan saat itu. DeSilva menjelaskan: 

“Pelabuhan-pelabuhan, pusat dari perdagangan di perairan, juga memberi tempat yang 

utama bagi situs-situs penyembahan, baik penyembahan pada dewa-dewa tradisional 

saat itu dan penyembahan pada kaisar. (Sebagai contoh), di Aleksandria waktu itu, 

Sebasteum, sebuah kuil untuk menyembah kaisar Agustus, menghadap pelabuhan. 

Pelabuhan Kengkrea dekat Korintus memiliki kuil-kuil atau patung-patung yang 

ditujukan pada dewa-dewi bernama Afrodit, Poseidon, Asklepios, dan Isis. Pelabuhan 

di Ostia juga memiliki gambar-gambar kuluts serta kuil-kuil yang ditujukan bagi kaisar 

maupun dewa-dewa tradisional. Ritual-ritual keagamaan menjadi pembuka musim 

pelayaran, dengan para pelaut dan pedagang yang religius meminta berkat dari dewa-

dewi mereka. Kuil Diana di Efesus berfungsi sebagai situs selebrasi secara kultus dan 

menjadi seperti bank utama provinsi di Asia…benarlah yang diperlihatkan Yohanes 

bahwa ada hubungan antara masalah ekonomi dan partisipasi pada penyembahan kaisar 

dalam Wahyu 13:15-17…Komitmen total pada Allah adalah komitmen yang sama 

sekali menolak penyembahan kaisar atau penguasa-penguasa yang didewakan.”38 

 

Untuk memperkuat gagasan ini, penulis sependapat Koester yang akhirnya 

menyimpulkan apa makna penyembahan berhala berdasarkan Wahyu 22:15, “Jika 
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penyembahan yang sejati diberikan pada Allah yang mencipta dan Anak Domba yang 

menebus, penyembahan berhala adalah ibadah yang salah yang diberikan pada pihak-pihak 

penghancur bumi (Why. 11:18; 13:4, 11-15).”39 

Dengan berpendapat bahwa pemahaman agama yang keliru bagi Yohanes adalah 

pemahaman agama yang dihubungkan, bahkan tunduk, pada penyembahan kaisar, penulis 

dapat dengan berani mengatakan bahwa cara Yohanes memahami makna agama dan cara umat 

Kristen saat ini akan sangat berbeda karena konteks yang berbeda. Perlu disadari kembali 

bahwa kitab Wahyu memiliki pendahuluan dan kesimpulan yang bersifat pesan yang khusus 

ditujukan kepada tujuh jemaat di Asia Kecil saat itu. Dengan tujuan penulisannya, yaitu 

membentuk perspektif para pembacanya sekaligus memperbarui komitmen mereka pada Allah 

untuk hidup dalam resistensi yang kudus terhadap kekaisaran Romawi saat itu, maka gaya 

bahasa dan gaya penulisan dari Yohanes akan memiliki kesan eksklusif, meskipun pada 

akhirnya penulis melihat kompleksitas dari kitab Wahyu yang juga menawarkan nilai 

pluralisme. Rentang waktu sepanjang hampir 2000 tahun antara konteks kitab Wahyu dan 

konteks masa kini akan menghasilkan makna agama yang berbeda, apalagi ketika agama, 

termasuk kekristenan, dimaknai dalam konteks yang multikultur dan multireligius di Indonesia. 

 

Integrasi Makna Baru Umat Allah dalam Kitab Wahyu dan Nilai Pluralisme 

‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ 

Melalui beberapa reinterpretasi kitab Wahyu di atas, penulis sudah memperlihatkan 

bagaimana kitab ini menunjukkan sebuah konsep keselamatan yang dinamis, yaitu bagaimana 

penglihatan tentang Yerusalem Baru menunjukkan sebuah kemungkinan masa depan yang baik 

yang seharusnya mendorong setiap pembacanya untuk kembali pada jalan yang benar. 

Kemudian, yang penulis telah tunjukkan setelah melakukan reinterpretasi adalah bagaimana 
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keselamatan manusia tidak hanya diukur lewat obyek penyembahannya, tetapi apa yang 

dilakukan secara moral dan sosial. Bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi, karakter dalam kitab 

Wahyu yang dikritik oleh Yohanes, akan dihukum oleh Allah karena menyembah ilah yang 

salah, yaitu negara, yang berdampak pada perilaku mereka yang kejam, berpuas diri pada harta, 

dan menindas orang-orang yang lemah dan berbeda keyakinan dengan mereka. Ketika 

menggabungkan penelusuran ini dengan pembahasan tentang perbedaan konteks, maka akan 

terlihat bahwa agama-agama selain Kristen tidak memiliki ciri-ciri yang buruk seperti 

penggambaran liyan dalam kitab Wahyu. Pada akhirnya, dengan mengakui bahwa ada nilai-

nilai pluralisme dalam konsep umat Allah dalam kitab Wahyu, maka orang-orang Kristen 

sebenarnya dapat menyetujui apa yang dikatakan oleh Yewangoe tentang gagasan-gagasan 

teolog tentang aspek misteri dari Allah: 

“Dalam tradisi kekristenan, ada yang disebut theologia negative. Kita antara lain telah 

mengutip Thomas Aquinas yang mengatakan ‘Tuhan dikenal seabgai Dia Yang Tidak 

Dikenal.’ Dionisius Aeropagi, penulis Mystical Theology, berbicara tentang Tuhan 

yang adalah Mysterium, ‘Yang Terlampau Sulit Untuk dijelaskan.’ Dia adalah ‘Dia 

Yang Tersembunyi.’ Maka, untuk mendekatinya seseorang harus melepaskan segala 

pengetahuan yang mungkin tentang-Nya.”40 

 

Dengan hal-hal ini, maka integrasi dari pemaknaan baru ini dengan nilai-nilai pluralisme sila 

pertama Pancasila dapat terwujud. 

Sebagaimana kitab Wahyu telah mengajarkan bahwa semua bangsa seharusnya 

menuju pada suatu masa depan kota atau bangsa seperti penggambaran Yerusalem Baru, 

maka hal ini dapat mendorong orang-orang Kristen untuk melakukan dialog dengan intensitas 

yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya demi menghilangkan prasangka dan 

memperkaya pemahaman iman dari para penghayat Allah yang tak terselami itu, sebuah 

pengamalan sila pertama Pancasila. Yewangoe berkata, “Mengamalkan sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa dengan melawan segala realitas yang hendak mengerdilkan kehidupan keagamaan, 
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kepercayaan, spiritual, dan etik.”41 Orang-orang Kristen selalu memiliki tantangan akibat 

kesalahan-kesalahan dalam sejarah yang mungkin saja dapat terulang, yaitu membuat klaim-

klaim absolut yang tidak ramah pada para pemeluk kepercayaan yang berbeda, yang contoh 

tertuanya adalah rumusan gereja ‘di luar gereja tidak ada keselamatan.’42 Namun, 

berdasarkan pemahaman baru tentang kitab Wahyu di atas, umat Kristen seharusnya dapat 

lebih berani untuk “…menyeberangi batas-batas penyekat, dan bersama-sama 

memperjuangkan tatanan yang lebih baik di dalam mengelola kemajemukan.”43 Dengan 

integrasi antara makna baru dari kitab Wahu dan nilai pluralisme ‘Ketuhanan Yang Maha 

Esa,’ makna pluralisme yang dapat dihidupi pada hari-hari ini, sependapat dengan Sutanto 

adalah ‘pluralisme yang membumi.’ Sutanto menjelaskan: 

“Pluralisme yang membumi (akan) tumbuh subur jika ada makin banyak orang yang 

berani menyeberangi batas-batas pemisah, dan mengolah perbedaan sebagai kekayaan 

bersama. Mereka menemukan ‘sang liyan’ bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek 

yang menuntut kemampuan untuk berbela rasa…”44 

 

Kiranya pluralisme yang membumi dapat dengan maksimal diimplementasikan dalam 

diri umat Kristen, bahkan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, sebagai bentuk 

aplikasi dari pandangan serta visi besar dari Dokumen Keesaan Gereja dari Persekutuan 

Gereja-gereja di Indonesia tahun 2019-2024 tentang kemajemukan dan realitas agama-agama. 

Hasil rumusan tersebut menjelaskan demikian: 

“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita harus bersyukur atas kemajemukan 

yang ada, mulai dari kemajemukan suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, maupun 

keyakinan, sebagai karunia Tuhan. Fakta kemajemukan tersebut meminta sikap dasar 

pluralisme, yakni kemauan untuk bertenggang rasa (toleransi), menghormati perbedaan 

keyakinan dan pandangan hidup, serta mengusahakan dialog dan kerja sama. Para 

pendiri bangsa Indonesia sadar dan menegaskan kemajemukan itu dalam semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika dan dasar ideologi Pancasila, yang sekaligus menjadi cara hidup 

bersama dan rumah bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita menyadari bahwa 

sebagai masyarakat yang majemuk, ada potensi-potensi kerawanan yang selalu 

mengancam tatanan kehidupan bersama. Di antara potensi-potensi kerawanan tersebut, 

                                                           
41. Yewangoe, Umat Kristen Indonesia dan Pancasila, 27. 

42. Sutanto, Politik Kebinekaan, 219. 

43. Sutanto, Politik Kebinekaan, 362. 

44. Sutanto, Politik Kebinekaan, 363. 
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kemajemukan agama memiliki potensi yang jauh lebih besar karena agama menentukan 

bukan saja kehidupan masa kini, tetapi juga di masa depan. Akhir-akhir ini, dengan 

prihatin kita mencatat maraknya ekstremisme agama dan sektarianisme hampir di 

semua agama. Untuk mengatasi hal tersebut, dialog dan kerja sama antar umat 

beragama dan mereka yang berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin 

perlu ditingkatkan untuk menghadapi ekstremisme agama secara kritis, bijak, jujur, arif, 

dan terbuka. Kemajemukan agama dan keyakinan hendaknya menumbuhkan dan 

menyediakan jalan bagi para penganut agama dan kepercayaan untuk menemukan 

kembali panggilan dasarnya: memperjuangkan damai sejahtera (shalom) Allah 

Kehidupan agar bumi ini menjadi ‘rumah’ (oikos), yakni ‘tempat yang layak untuk 

hidup bersama di dalamnya,’ khususnya untuk menanggulangi masalah-masalah yang 

dihadapi bersama seperti masalah kemiskinan, keadilan, perdamaian, sekularisme, 

konsumerisme, disiplin, kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, kolusi dan 

nepotisme, dan sebagainya. Untuk itu, gereja-gereja perlu membina hubungan dan kerja 

sama dengan seluruh golongan, khususnya umat beragama lain dan mereka yang 

berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerja sama itu dikembangkan dalam 

kerangka memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai Negara Pancasila dan 

tanggung jawab bersama membangun masyarakat Indonesia yang berkeadaban.”45 

 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, mulai dari upaya reinterpretasi yang 

dilakukan penulis terhadap konsep umat Allah dalam kitab Wahyu hingga integrasinya dengan 

nilai-nilai pluralisme dalam sila pertama Pancasila, penulis hendak kembali pada pertanyaan 

awal penulis: (Apakah orang-orang yang ditebus dan diselamatkan Allah berasal dari) segala 

bangsa dan suku dan kaum dan bahasa dan (juga dari segala) agama? Jawaban penulis adalah 

“Ya” dengan keyakinan bahwa penulis maupun para pembaca tulisan ini yang beragama 

Kristen tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus sekaligus membuka diri pada 

pemahaman bahwa dalam kitab Wahyu maupun dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, selalu 

ada ruang yang tak terpahami oleh orang-orang Kristen, bahwa keselamatan yang sejati 

diharapkan oleh Allah akan diberikan kepada semua orang dari segala latar belakang, dan 

dalam misteri-Nya yang tak terpahami oleh semua umat beragama, bukan tidak mungkin dari 

                                                           
45. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-gereja di 

Indonesia 2019-2024 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 37-39. 
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segala agama. Umat Kristen seharusnya menjadi lebih rendah hati dan lebih menyadari betapa 

semua agama layak diberikan pengharapan tentang keselamatan dari Allah. Integrasi 

pemahaman tentang umat Allah dalam kitab Wahyu dan nilai pluralisme sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa seharusnya membuat orang-orang Kristen lebih giat dalam bekerja sama dengan 

orang-orang dari semua agama untuk mengerjakan panggilan bersama di  Indonesia, bahkan di 

dunia ini. Sebagaimana kehadiran berkat Allah “…menyembuhkan bangsa-bangsa” (Why. 

22:2), umat Kristen bersama semua umat beragama diharapkan untuk bersatu dalam 

menyatakan keadilan dan perdamaian di dunia ini dalam setiap generasi bagi kemuliaan-Nya.
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