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ABSTRAKSI  

 

Hidup yang bermakna dan bertujuan adalah kewajiban setiap orang yang mengaku 

imannya kepada Kristus. Hal ini membutuhkan waktu dan perjuangan yang serius. Allah 

menghendaki supaya umat-Nya menyerupai rupa dan gambar-Nya. Allah menghendaki umat-

Nya memasyurkan nama-Nya di seluruh dunia. Sebelum mencapai dunia, Allah 

membentuknya dimulai dari murid. Sebagai murid, ia harus taat kepada guru, pengajaran dan 

dengar-dengaran kepada didikan. Ketika sudah mendapatkan pengajaran, para murid diminta 

untuk mempraktikkan semua pengajaran tersebut. Dengan demikian hasilnya dapat dinikmati 

semua orang yang mendengarnya. Salah satu kewajiban para murid Yesus ialah “menjadi 

garam dan terang dunia”. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan para murid 

melakukan panggilannya dengan setia melalui kehidupannya yang bersih dan murni sehingga 

dapat memengaruhi orang lain untuk memuliakan Allah. Para murid disebut juga dengan 

"Gereja” atau “alat berkat” kepada dunia; Tetapi faktanya, masih ada Gereja atau para pengikut 

Kristus kurang menyadari kehadirannya di tengah-tengah dunia. mereka menjadi serupa 

dengan dunia. Di mana mereka terlibat dengan dosa-dosa moral. Akibatnya, massa mencela 

dan menutup gereja, dan akhirnya peribadatan terganggu. Hal ini sangat memprihatinkan, di 

mana seharusnya hamba Tuhan atau orang Kristen adalah contoh dan teladan yang baik, 

sebagai alat berkat kepada masyarakat, dan dapat menerangi kegelapan dunia, tetapi 

sebaliknya menjadi batu sandungan di dalam kehidupan bermasyarakat.  

Memahami akan masalah di atas maka tujuan penulisan tesis ini: Pertama, menjelaskan 

makna garam dan terang menurut Injlil Matius 5:13-l6. Kedua, mengeksegesis Matius 5:13-l6, 

guna menemukan pengertian yang benar tentang makna garam dan terang sesuai dengan yang 

Yesus ajarkan dalam Injil Matius S:l3-16. Ketiga, mengingatkan gereja atau orang percaya dapat 

mengaplikasikan makna garam dan terang dalam dunia ini.  

Pentingnya penulisan judul ini berkenaan dengan beberapa manfaat yaitu: Pertama, 

untuk Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu teologi (khususnya tafsiran PB dalam 

Injil Matius), Kedua, berdaya guna bagi gereja dalam upaya penginjilan; Ketiga, berguna bagi 

hamba Tuhan atau orang percaya untuk hidup menjadi garam dan terang dunia sesuai yang 

Yesus ajarkan. Keempat, menolong penulis untuk memahami bagaimana menjadi garam dan 

terang dunia yang sesungguhnya sesuai dengan harapan Yesus. Adapun metode yang penulis 

gunakan dalam penelilian ini adalah metode eksegesis, sedangkan prosedur penelitian 

kepustakaan (Library research). 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

Dalam penyusunan bab pendahuluan ini, penulis akan memaparkan pembahasan, meliputi 

Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, dan Kegunaan Penulisan.  

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

“Jalan yang menuju kepada kehidupan adalah sempit, dan tidak banyak orang yang 

masuk ke dalamnya”, (Mat. 7:12-14). Nas inilah yang menjelaskan kepada semua pengikut-Nya 

untuk menyadari diri sebagai umat pilihan-Nya supaya benar-benar berjuang untuk masuk 

melalui pintu yang sempit tersebut. Pintu yang sempit ini berbicara mengenai kenyataan 

bahwa untuk menerima keselamatan itu bukanlah sesuatu yang mudah.  

Dalam surat Filipi 2:12, menjelaskan bahwa orang percaya harus mengerjakan 

keselamatannya dengan takut dan gentar. Bagaimana seorang prajurit yang berjuang untuk 

mendapatkan kemenangan, seorang olahragawan sampai kepada garis finis, seorang petani 

yang mengerjakan ladangnya dengan tekun untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, 

demikianlah pengikut Kristus berjuang mencapai kehidupan itu dengan tekun. Perjuangan 

yang dimaksud termasuk dalam hal melawan dosa (Ibr. 12:1-4), ini adalah perjuangan yang 

mengerahkan segenap kehidupan, bahkan sampai mencurahkan darah. Hal ini dianalogikan 

dengan perjuangan Tuhan Yesus dalam menyelesaikan tugas kemesiasan-Nya (Ibr. 12:2-4).  

Demikian halnya umat-Nya, jikalau ingin mengikut Tuhan hams mengemhkan segala 

kekuatannya, berjuang dengan tidak mengenal lelah, dan ada harga yang harus dibayar, itulah 

dinamakan ketaatan sampai mati. Istilah lain disebut dengan pengorbanan. Hal ini meliputi: 

pengorbanan waktu, tenaga dan materi.  

Pengorbanan adalah ciri khas dari pengikut Kristus. Alasan untuk berkorban ialah karena 

Yesus terlebih dahulu berkorban untuk menyelamatkan manusia. Dia yang tidak berdosa rela 

dihukum bahkan sampai mati disalibkan demi manusia. Demikian halnya pengikut Kristus 

harus rela berkorban untuk keselamatan bangsa lain. Allah menuntut pengikut-Nya memiliki 

hati, kaki, pikiran seperti Tuhan Yesus yang perduli kepada orang lain yang belum percaya 

Tuhan. Sebelum menjangkau orang lain, pengikut Kristus selalu mempersiapkan kehidupan 

yang baik, benar dan terpuji. Dalam diri umat-Nya terdapat nilai yang dapat dicontohi oleh 

orang sekitamya. Dengan demikian orang lain dapat tertarik akan pemberitaannya.  

Alkitab menjelaskan bahwa umat-Nya harus dapat menjadi surat yang hidup dan dapat 

dibaca setiap orang, hal ini meliputi perilaku, perkataan, perjuangan iman, dan memiliki 

kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang 

dituliskan dalam (2Kor. 3:2) “Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan 

yang dikenal dan dapat dibaca setiap orang. ”Hal ini memberi ketetapan bahwa para pengikut 

Tuhan harus sungguh-sungguh menyadari diri sebagai surat Kristus di tengah-tengah 

masyarakat dan harus berusaha menguasai diri dengan baik supaya tidak teljcrumus kcpada 

kegelapan dunia.  



Sebab dunia adalah tempat di mana banyak pencobaan. Seringkali dengan banyaknya 

tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan dapat menjerumuskan banyak orang ke dalam 

kelamnya hidup. Korbannya tidak terkecuali, orang Kristen sekalipun dapat terperangkap ke 

dalamnya. Karena itu pengikut Kn'stus harus dapat menyeleraskan panggilannya sebagai 

orang Kristen dengan perilakunya setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Artinya kehidupan 

orang Kristen harus berbeda dengan kehidupan dunia secara umum. Perbedaan itu didasarkan 

atas panggilannya sebagai pengikut Kristus. Dalam hal ini, perilakunya, cara pandangnya dan 

kesetiaannya harus menyerupai Kristus sebagai Tuhannya.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Y. Tomatala, ”Orang yang mengasihi Tuhan dan 

berhasrat untuk menginjili harus mengawali pelayanannya dengan memerhatikan tanggung 

jawabnya hadir di tengah-tengah masyarakat. Orang Kristen hams dengan sengaja hadir 

sebagai garam dan terang, dengan kehidupan etika-moral serta sosial yang baik sehingga ia 

dapat diterima.”1 Kesadaran akan tanggung jawab, orang Kristen dapat menunjukkan tata cara 

hidup yang perduli dan yang baik terhadap sesama. Karena hanya melalui sikap hidup yang 

benar di tengah-tengah masyarakat memungkinkan orang lain dapat menerima keberadaan 

orang Kristen. Secara lambat laun, orang Kristen dapat memengaruhi orang lain turut 

memuliakan Tuhan. Karena itu etika-moral serta sosial dari pengikut Tuhan harus lebih unggul 

dari pada orang lain yang tidak percaya Tuhan.  

Salah satu tuntutan Yesus dari para pengikut-Nya ialah menjadi “Garam dan Terang 

Dunia”. Peryataan ini menyadarkan bahwa orang Kristen dapat menunjukkan pengaruh yang 

baik dan benar kepada orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa orang Kristen harus mampu 

menyinari dunia yang sudah gelap karena dosa. Menjadi garam dan terang dunia mencakup 

semua aspek kehidupan. Hal ini harus dijunjung tinggi oleh pengikut-Nya. Para pengikut-Nya 

harus dapat membawa diri sesuai dengan panggilannya. Tidak saja di dalam Gcreja, tetapi juga 

di luar Gereja. Menjadi garam dan terang dunia harus tampak di dalam iman dan perbuatan 

setiap hari. Kedua-duanya harus berjalan secara bersama-sama (Yak. 2:17).  

Menjadi garam dan terang dunia adalah kewajiban dari setiap orang yang mengaku 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi. Hal ini adalah dasar yang tidak dapat 

ditawar oleh ilmu apapun. Orang Kristen harus senantiasa memiliki persekutuan dengan 

Tuhan dan sesama setiap saat. Sarana yang digunakan untuk bersekutu adalah Gereja dan 

melalui persekutuan tersebut, orang Kristen mendapat kekualan dari Tuhan dan menyaksikan 

Tuhan itu kepada orang lain.  

Itulah sebabnya mimbar gereja dipakai sebagai sarana untuk memberilakan Injil tentang 

dosa, pengampunan, keselamatan dan nasihat-nasihat untuk hidup dalam kebenaran. Dan 

untuk mewujudkan sebagai garam dan terang dunia, Gereja dan pemimpin Gereja harus 

berperan aktif untuk memenuhi tuntutan Kristus karena Gereja dan pemimpin Gereja dipanggil 

oleh TUHAN Allah secara khusus dengan satu tujuan untuk memberitakan keselamatan 

kepada orang yang belum percaya, dan pengikut-Nya dipanggil menjadi saksi iman bagi dunia. 

Karena itu, para pengikut Tuhan wajib menjadi garam dan terang bagi Sekelilingnya, dengan 

demikian nama Allah dipermuliakan. Karena itu, para pengikut Tuhan wajib menjadi garam 

dan terang bagi sekelilingnya, dengan demikian nama Allah dipermuliakan.  

                                                             
1Y.Tomatala, Penginjilan Masa Kini 2 (Malang: Gandum Mas, 1998), hlm. 63.   



Namun pada kenyataannya, perjuangan melawan dosa, kesadaran sebagai alat Tuhan 

dan keharusan untuk menjadi garam dan terang dunia masih belum dimengenti benar atau 

belum dilakukan secara maksimal oleh pengikut-pengikutNya. Bahkan ada yang beranggapan 

bahwa untuk menjadi garam dan terang hanya dapat dilakukan oleh hamba Tuhan saja. 

Anggapan seperti inilah seringkali membuat orang Kristen malas atau enggan untuk berusaha 

hidup benar. Akibatnya, terjadilah kegagalan-kegagalan sebagai pengikut Tuhan. Hal ini dilihat 

dan' berbagai kegagalan pengikut Tuhan untuk menjadi berkat di dalam dan di luar Gereja. 

Panggilan sebagai murid Tuhan di dalam Gereja tidak sesuai dengan praktik hidupnya di luar 

Gereja. Kehidupannya di dalam Gereja yang giat melayani tidak sesuai setelah berada di 

tengah-tengah masyarakat. Akibatnya orang lain mencela hidupnya menjadi orang Kristen. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gilbert Lumoindon bahwa, 

  

Saya kuatir banyak orang di gereja berlaku munafik, karena orang-orang munafik, Iebih 

senang berada dalam gereja. Justru orang di luar kalangan Gereja Iebih “jujur” daripada 

orang-orang di dalam Gcreja Di dalam sel penjara, mereka para tahanan tahu pasti siapa 

dan apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mereka di dalam penjara. Di rumah-

rumah bordir, para pekerja seks komersial pun saling tahu apa yang rekan-rekan mereka 

lakukan di sana. Tetapi justru di dalam gereja, kita melihat banyak orang berlaku manis 

tetapi belum tentu sama ketika mereka berada di luar.2 
 

Hal ini memberi peringatan kepada pengikut Kristus supaya menjaga diri dan 

pengajarannya. Segala sesuatu yang diterima di dalam Gereja, harus dapat diterapkan di luar 

Gereja. Jikalau hal ini tidak diperhatikan oleh pengikut Kristus, akan sulit untuk menerangi 

dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Christopher Wright menambahkan bahwa, 

  

Gereja yang temecah-pecah, berpisah, dan bertengkar tidak bisa berbicara atau 

memberikan apa-apa kepada dunia yang terpecah, rusak, dan keras. Gereja yang tidak 

bermoral, tidak bisa mengatakan apa-apa kepada dunia yang tidak bermoral. Gereja yang 

penuh korupsi, diskriminasi kasta, dan bentuk-bentuk Iain penindasan sosial, etnis, atau 

gender, tidak memiliki apa pun untuk dikatakan kepada dum'a yang penuh sesak dengan 

hal-hal seperti itu. Gereja yang pemimpinnya terobsesi dengan kekayaan dan kuasa, tidak 

memiliki apapun untuk dikatakan kepada dunia yang penuh diktator rakus. Gereja yang 

adalah kabar buruk menjadi sedemikian rupa tidak memiliki kabar bajk yang dibagikan. 

Atau setidaknya Gereja itu punya, tetapi kata-katanya tenggelam oleh kehidupannya.3 
 

Hal ini menjelaskan bahwa kehidupan Gereja itu harus sehat rohaninya dimulai dan' 

dalam dirinya. Kemudian dapat memberi terang ke luar Gereja. Namun, yang menjadi 

persoalan adalah ketika yang gagal menjadi terang adalah pemimpin Gereja sendiri, dan 

bagaimana makna menjadi garam dan terang itu dapat dinjkmati orang di luar Gereja. Seperti 

sebuah kasus dari seorang pemimpin Gereja tertentu yang dikupas oleh Majalah Gaharu 

bahwa,  

                                                             
2Gilbert Lumoindong, Karakter Warga Gereja, (Jakarta: Light Publishing, 2010), hlm. 97.  
3Christopher J. H. Wright, Misi Umat Allah, (Jakarta: Literatur Perkantas, 2011), hlm. 116  



Pdt. H seorang Gembala Gereja Bethel Tabernakel (GBT) Bandung, diduga memberi 

ajaran sesat dan pencucian otak terhadap 100 orang anak anak muda. Akibatnya kasus 

tersebut dilaporkan oleh orang-orang tertentu (pendeta-pendeta senior) kepada pihak 

polisi. Ternyata setelah diselidik, kasus ini diduga salah pengertian atau masalah intern 

Gereja tersebut. Diduga terjadi perebutan Gereja dan jemaat, yang mengakibatkan sakit 

hati di antara hamba-hamba Tuhan yang ingin ikut campur dengan pelayanan Gereja 

GBT tersebut. Dan akhimya terjadi penahanan sementara kepada Pdt. H oleh polres 

Bandung sebelum tuntutan dicabut dan diurus jalan damai.4  
 

Peristiwa di atas akan meninggalkan kesan buruk di sepanjang pengalaman Gereja dan 

hamba Tuhan.» Peristiwa buruk inj tidak saja menjadi masalah Gereja “X”, tetapi juga akan 

mempengaruhi persepsi buruk bagi Gereja dan hamba Tuhan secara umum. Jikalau Hal ini 

terjadi pada Gereja, tidak menutup kemungkinan akan menghambat pertumbuhan Gereja. 

Ketika Gereja gagal menjungjung nilai-nilai kebenaran, maka akan mengakibatkan kefatalan 

Injil bagi dunia. Karena sesungguhnya Gereja adalah orangnya bukan bangunannya (1Kor. 17; 

1Ptr. 2). Ketika orangnya gagal, sudah barang tentu pengajarannya gagal juga.  

Sebagaimana Iris V. Cully mengatakan, “Gereja adalah engkau” yang pribadi seperti 

halnya individu adalah “engkau”yang pribadi pula, dan yang dipanggil untuk bereksistensi 

oleh Allah yang pribadi yang telah mengutusnya.”5 Hal ini berarti Gereja adalah pribadi tempat 

Allah bertakhta, Gereja sesungguhnya adalah murid-Nya, karena itu harus tetap menjaga 

kekudusannya sebagai sarana kasih Allah untuk dunia.  

Tetapi bagaimana apabila orang Kristen gagal menjadi terang di tengah-tengah 

masyarakat dan terlibat dengan dosa tertentu, dan kegagalan itu dialami oleh pemimpin umat 

atau Gereja itu sendiri? Gereja tersebut akan menjadi batu sandungan di tengah-tengah 

masyarakat. Seperti halnya kasus yang terjadi di Kalimantan Barat khususnya di dacrah 

Serimbo, seorang Hamba Tuhan mahasiswa praktik lari meninggalkan tempat pelayanan 

setelah menghamili pemudi di jemaat, akibatnya Gereja tersebut ditutup masyarakat karena 

prilaku buruk mahasiswa praktik tersebut, dan jemaat yang telah sekian lama dilayani, dengan 

mudah menghakimi hamba Tuhan tersebut dan pindah ke Geraja lain.6 Hamba Tuhan yang 

seharusnya pengarah dan memberi petunjuk kepada orang lain tentang jalan-jalan Tuhan, 

bahkan sebaliknya telah menodai panggilannya. Bukan saja mempermalukan Tuhan, tetapi 

juga gagal mempertahankan kemumiannya sebagai alat berkat Tuhan.  

Kasus lain terjadi di salah satu daerah yakni di Gereja Sulawesi Selatan Lampesue, 

Mahasiswi Praktik berpacaran dengan suami jemaat dan menikah, lalu diusir oleh masyarakat, 

akibatnya Gereja tersebut ditutup massa dan jemaat tersebut pindah Gereja lain.7 Kasus ini 

mempermalukan jabatan sebagai Hamba Tuhan dan orang Kristen di mata masyarakat dalam 

kumn waktu yang lama. Tentunya, akan mengurangi kccintaan orang lain kepada pengikut 

Kristus karena sikap pcngikut-Nya yang cemboh dan ternoda.  
                                                             

4Majalah Gaharu, (Jakarta: Januari, 2012).   
5Iris V Cully, Dinamika Pendidikan Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2009), hlm. 105.     
6Wawancara Penulis dengan Marinus Gulo, bulan Juli 2010, di daerah Kalimantan Barat, desa 

Serimbo  
7Wawancaxa dengan Endang K., bulan Oklobcr 2009.   



Dijelaskan kembali bahwa kchadiran Gereja dan para pengikut-Nya seharusnya hidup 

jauh lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermoral daripada omrang-orang yang tidak mengenal 

Allah. Alasannya karena para pengikut-Nya sudah memperoleh keselamatan dari Allah dengan 

cuma-cuma. Anugerah Tuhan itu sudah dinikmati dan seharusnya dibagi-bagikan bagi orang 

Iain. Itulah sebabnya pengikut-Nya dipanggil Tuhan secara khusus untuk mempengaruhi 

dunia supaya pcrcaya dan memuliakan Allah. Kchadiran para pengikut Yesus harus dapat 

menjadi garam dan terang meliputi: menerangi kegelapan kebusukan moral kejahatan, dan lain 

sebagainya yang ada di dunia ini. 

Akan tetapi panggilan menjadi murid-murid Tuhan Yesus masih disepelekan oleh orang-

orang tertentu yang menyebut diri sebagai pemimpin Gereja atau pemimpin umat. sehingga 

berani berbuat hal-hal buruk yang merusak Panggilannya scbagai pemimpin umat. Sebagai 

contoh kasus seorang Pendeta berinisial “S” Hutahaean, S.Th., yang menjalani beberapa kali 

persidangan, dan akhirnya Majelis Hakim memutuskan vonis hukuman lima tahun penjara 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatan amoralnya dengan berzina dengan 19 mahasiswa 

teologi.8 Kejadian ini berakibat fatal bagi Gereja secara umum, di mana Gereja tidak dapat 

membawa terang untuk'jemaatnya. Seorang pendeta yang semestinya dapat menerapkan kasih 

Tuhan terhadap sesama, menjadi sumber sesuatu yang baik dan mulia, tetapi sebaliknya 

menjadi batu sandungan bagi hamba Tuhan lain dan meninggalkan ajb bagi orang Kristen. 

Akibatnya sudah menjadi nyata akan mendatangkan cela bagi dirinya, keluarganya dan Gereja.  

Nehemia Mimery mengatakan bahwa hal yang menyedihkan adalah adanya orang-orang 

percaya yang begitu tidak beretika moral yang baik dalam hidup mereka dan dengan demikian, 

mereka ini telah menjadi sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus dan 

mereka tidak berkenan kepada Allah dan tidak menghomIati Kn'stus dan Injil-Nya.9 Sikap dan 

tindakan yang tak terpuji yang dilakukan orang percaya akan menghambat pertumbuhan 

Gereja di muka bumi.  

Demikian juga kasus yang tcnjadi di Belanda di mana perlakuan petugas di dalam 

Keuskupan Katholik Roma yang melakukan seks dengan anak-anak di Gereja Katholik Roma. 

Karena pelecehan tersebut, Gereja Katholik Roma di Bclanda mcnjadi tcrccmar di mata 

masyarakat.10 Gereja yang seharusnya tempat berdoa dan memuji Tuhan, tetapi menjadi tempat 

maksiat oleh petugas gereja. Seorang Pemimpin Gereja yang seharusnya dipandang orang luar 

adalah orang yang terhormat, karena dia adalah wakil Allah untuk memperkatakan firman, 

tetapi kenyataannya perilakunya lebih buruk daripada yang tidak mengenal Allah. Dalam hal 

ini terjadi pergeseran makna yang sebenarnya. Tidak heran jikalau Mahatma Gandi 

mengatakan: Saya tidak ada masalah dengan Gereja, tidak ada masalah dengan Kristen, yang 

menjadi masalah adalah orang Kristen tidak tahu mengasihi. Kasih kepada sesama masih 

sangat kurang diterapkan oleh sebagian orang Kristen. Sedangkan 1 Yohanes 4 menjelaskan 

bahwa kasih kepada Allah dapat diukur ketika dapat menerapkannya kepada sesama.  
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Kasus lain lagi di mana makna kasih kepada Allah sudah mengalami pergeseran, yakni 

kebiasaan dan adat di daerah tertentu sudah dipertuhankan atau didewakan, sehingga dapat 

membuat orang Kristen tidak ada bedanya dengan yang tidak mengenal Tuhan, masih suka 

melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan Firman Allah. Contohnya 

apabila menjelang Hari Raya Imlek, perjudian dan pesta pora sudah menjadi kebiasaan. Bukan 

saja pada Hari Imlek, melainkan hari-hari biasa, petjudian itu sudah menjadi tradisi.11 Dalam 

hal ini sikap hidup yang tidak terpuji mengakibatkan orang yang tidak seiman mcrcndahkan 

panggilannya scbagai orang Kristen.  

Orang Kristen sesuai dengan panggilannya seharusnya dapat membawa terang saat-saat 

dalam perayaan-perayaan hari besar, untuk tidak ikut serta mclakukan perbuatan-perbuatan 

yang merendahkan kekristenan, tetapi kenyataannya orang Kristen pun terlibat dalam pesta 

pora dan perjudian.12 Hal ini tentulah akan menjadi menghambat penginjilan. Karena orang 

Kristen dikenal dari ketekunan dan perbuatan baiknya.  

Bertolak dari pemyataan di atas dapat dikatakan bahwa kunci dari kemajuan Injil adalah 

terletak pada kesaksian hidup yang baik dari pengikut-Nya. Karena itu orang Kristen dituntut 

supaya menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang dengar-dengaran kepada nasihat firman dan 

dapat menyadari akan kehadirannya di tengah-tengah dunia yaitu membawa pengaruh baik 

terhadap lingkungan di mana ia berada yakni menjadi terang dalam kegelapan dunia, dengan 

tidak mudah terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang bertentangan dengan 

Alkitab.  

Panggilan sebagai murid Tuhan adalah unik. Keunikannya ialah bahwa sebagai murid 

Tuhan lebih menyukai hal-hal mulia yang menyenangkan Pencipta-Nya, termasuk kasih dan 

persekutuan, sikap perduli, kerendahan hari, rela berkorban, keteladan hidup, ketabahan 

dalam penganiayaan dan penderitaan dan lain-lain, itulah yang harus dimiliki seorang 

pengikut Tuhan. Karena hanya dengan memiliki keunikan tersebut memungkinkan orang lain 

mempercayai Allah yang disembah orang Kristen. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus 

bahwa pengikut Kristus harus memiliki perbedaan dengan dunia.  

Untuk membawa orang lain kepada Kristus, pengikut Kristus harus terlebih dahulu 

membawa contoh yang baik, baik dalam hal perkataan, perbuatan, maupun dalam perjuangan 

imannya. Orang-orang di luar Kristen selalu melihat perbuatan dan perkataan pengikut 

Kristus. Jikalau pengikut Kristus tidak memberi contoh yang baik bagi komunitasnya dan 

orang yang tidak seiman, hal itu akan mengakibatkan bahan olokan dari sekelilinganya. 

Demikian halnya jikalau orang Kristen tidak menunjukkan kehidupan yang benar, orang 

Kristen telah kehilangan jati diri, orang Kristen tidak memiliki etika-moral yang baik (suka 

berkata tidak jujur, suka munafik, dan lain sebagainya), maka rusaklah panggilannya sebagai 

garam dan terang bagi orang lain.  

Karena itu, Yesus telah datang dengan Misi-Nya. Dia menawarkan jalan bagi setiap orang 

yang mau mengikuti-Nya. Pertama-tama kepada Gereja-Nya dan pengikut-Nya, setelah itu 

untuk menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Allah. Demikian misi Allah 
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diteruskan kepada para pengikut~Nya bahwa sebelum para murid menjangkau bangsa lain, 

para murid harus menjadi garam dan terang.  

Dari sekian Gereja dan pengikut-Nya yang gagal menjadi alat berkat, masih banyak 

Gereja dan pengikut-Nya yang masih eksis memuliakan Allah melalui perbuatan baik yang 

diberikan kepada masyarakat, contohnya Kampus SETIA (Sekolah Tinggi Theologia Injili 

Arastamar) ketika masih di Kampung Pulo dapat membagikan sembako kepada masyarakat 

setempat, terlibat mer;dukung bakti sosial. Demikian juga ketika ada Tsunami di Aceh dan 

Nias, Gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen ikut mendukung dalam dana, di daerah 

Kaliman'an Barat, di mana SETIA Ngabang sclalu membcri dukungan kepada masyarakat yang 

berduka dan kcgiatan lain, dan masih banyak contoh lain yang Sudah dikerjakan Gereja atau 

pengikut-Nya.  

Bertolak dari permasalahan-permasalahan dan penjelasan di atas, penulis akan 

menguaraikan pemahaman tentang makna garam dan terang tentang hipotesis penulis adalah 

bahwa Matius ayat 13-15 tidak membahas tugas Gereja untuk memberitakan lnjil secara 

langsung, melainkan tugas Gereja untuk berbuat mengakibatkan bahan olokan dari 

sekelilinganya. Demikian halnyajikalau orang Kristen tidak menunjukkan kehidupan yang 

benar, orang Kristen telah kehilangan jati diri, orang Kristen tidak memiliki etika-moral yang 

baik (suka berkata tidak jujur, suka munaflk, dan lain sebagainya), maka rusaklah 

panggilannya sebagai garam dan terang bagi orang lain.  

Karena itu, Yesus telah datang dengan Misi-Nya. Dia menawarkan jalan bagi setiap orang 

yang mau mengikuti-Nya. Pertama-tama kepada Gereja-Nya dan pengikut-Nya, setelah itu 

untuk menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Allah. Demikian misi Allah 

diteruskan kepada para pengikut-Nya bahwa sebelum para murid menjangkau bangsa lain, 

para murid harus menjadi garam dan terang.  

Dari sekian Gereja dan pengikut-Nya yang gagal menjadi alat berkat, masih banyak 

Gereja dan pengikut-Nya yang masih eksis memuliakan Allah melalui perbuatan baik yang 

diberikan kepada masyarakat. contohnya: Kampus SETIA (Sekolah Tinggi Theologia Injili 

Arastamar) ketika masih di Kampung Pulo dapat membagikan sembako kepada masyarakat 

setempat, terlibat mendukung bakti sosial. Demikian juga ketika ada sunami di Aceh dan Nias, 

Gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen ikut mendukung dalam dana, di daerah Kalimantan 

Barat, di mana SETIA Ngabang selalu memberi dukungan kepada masyarakat yang berduka 

dan kcgiatan lain, dan masih banyak contoh lain yang sudah dikerjakan Gereja atau pengikut-

Nya.  

Bertolak dari permasalahan-permasalahan dan penjelasan di atas, penulis akan 

menguaraikan pemahaman tentang makna garam dan terang tentang hipotesis penulis adalah 

bahwa Matius ayat l3-15 tidak membahas tugas Gereja untuk memberitakan Injil secara 

langsung, melainkan tugas Gereja untuk berbuat baik di tengah-tengah masyarakat dan 

memberi pengaruh yang positip karma sikap Gereja ini merupakan salah satu aspek dan' misi 

Allah. Maka dalam bab dua akan membahas tentang misi Allah dalam dunia sebagai persiapan 

untuk pembahasan eksegesis Matius 5:13-16 dalam bab tiga. 


