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Akhir-akhir ini isu Kristenisasi santer dibicarakan, khususnya di
tengah-tengah saudara
sebangsa kita yang belum seiman. Beberapa isu
aktivitas orang Kristen yang dicap
sebagai upaya kristenisasi antara
lain; iming-iming pemberian harta benda, pembagian
indomie, atau
sembako, dsb.
Selain itu, aktivitas orang Kristen yang diisukan sebagai upaya
Kristenisasi ialah
dalam merehabilitasi orang-orang yang kecanduan
narkoba atau jenis peyakit lain, baik
di rumah sakit maupun di
yayasan-yayasan Kristen. Isu yang lebih parah lagi ialah,
mengkristenkan orang dengan cara mengawini orang yang tidak seiman,
lalu
mengajaknya masuk Kristen. Mungkinkah hal-hal ini terjadi?
Bagaimana Firman Allah
menyikapi isu Kristenisasi ini?
Dalam Efesus 2:8-9 dikatakan: "Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah, itu bukan
hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri...". Kemudian
dalamYohanes 6:44 Tuhan Yesus
sendiri berkata:" Tidak ada seorang pun yang dapat
datang
kepadaKu, jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus
Aku....." Jelas di
sini, manusia mengikut Yesus bukan karena
kehendak manusia tetapi kehendak Allah
Bapa. Yohanes15:16:
"Bukan kamu yang memilih Aku (Yesus), tetapi Akulah yang
memilih kamu....."
Berdasarkan Firman Tuhan di atas jelas bahwa Allah-lah yang membuat
seseorang menjadi pengikut Yesus. Umat Kristen diselamatkan
bukan karena
perbuatan manusia, melainkan Allah-lah yang memberikan
Anugerah Keselamatan itu
kepada manusia melalui Yesus Kristus, yang
telah mati di kayu salib dan bangkit di hari
yang ketiga untuk
menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Sedangkan peranan
orang
Kristen hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan berita suka cita
itu.
Orang Kristen hanyalah menyaksikan berita pengampunan dosa itu
(mandat
penginjilan). Markus 16: 15-16: "Pergilah ke seluruh
dunia, beritakanlah Injil kepada
segala mahluk. Siapa yang
percaya dan dibabtis akan diselamatkan, tetapi siapa yang
tidak
percaya akan dihukum." Injil, artinya kabar baik atau kabar
suka cita. Jadi,
Injil bukan kabar paksaan atau bukan kabar
iming-iming.
Persoalannya sekarang ialah, apakah memang benar ada orang Kristen
melakukan hal-hal seperti apa yang dicurigai oleh golongan lain
tersebut? Kalau hal itu
memang benar terjadi di tengah-tengah
kekristenan guna mencapai suatu target
kuantitas maka sudah
sepatutnya hal itu diluruskan dengan tetap mengacu kepada
Firman
Tuhan di atas, sehingga isu kristenisasi ini tidak berkembang
menjadi
pemicu disintegrasi bangsa.
Harapan penulis adalah, hendaklah kita lebih bijaksana dalam segala
aktivitas
pelayanan kita dengan meminimalisasi faktor-faktor pemicu
kecurigaan umat beragama
lain, khususnya dalam memberitakan kabar
suka cita itu. Misalnya; tulisan-tulisan
terbuka (terbaca oleh umum)
mengenai target-target penginjilan, yang sekiranya kalau
dibaca oleh
umat beragama lain tidak menimbulkan kecurigaan. Biarlah Rencana
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Tuhan yang jadi, bukan rencana manusia. Biarlah target Allah yang
manusia.

jadi, bukan target

Selain itu, Injil harus disampaikan dengan kasih, dan diharapkan
jangan sampai
menimbulkan kecurigaan atau kebencian dari pihak lain.
Romo Benny pernah menulis:
"Injil memberikan resep yang mujarab
untuk memperbaiki tali temali yang sudah mulai
rapuh. Yakni dengan
cara mengubah orientasi hidup yang bersandarkan pada uang,
kekuasan,
harga diri (faktor yang selama ini menjadikan hidup penuh dengan
persengketan, pertengkaran dan konflik). Dengan kata lain,
kembalikan orientasi hidup
pada jalan Allah". Itulah makna
Injil. Semoga Tuhan Yesus menolong kita. Amin.**
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