
BAB III 

DUNIA DAN DOSA 

3.1 Dunia 

3.1.1 Pengertian Dunia 

3.1.1.1 Arti Etimologis 

 Kata dunia berasal dari kata Yunani “Kosmos” yang berarti tatanan, teratur. ”Dunia” 

bisa memaksudkan (1) Umat manusia secara keseluruhan, tidak soal keadaan moral atau 

haluan hidup mereka, (2) Struktur kehidupan masyarakat manusia tempat seseorang lahir dan 

tinggal. Jadi dunia yang dimaksud Kosmologi adalah sejauh dialami dan dihayati manusia 

seutuhnya. 
1
 

3.1.1.2 Arti Realis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dunia adalah bumi dengan segala yang 

terdapat di atasnya, jagat tempat kita hidup, alam kehidupan, lingkungan atau lapangan 

kehidupan, segala yang bersifat kebendaan yang tidak kekal baginya tiada arti harta.
2
 

3.1.2 Dunia menurut Kitab Suci 

3.1.2.1 Perjanjian Lama 

 Dalam Kitab Suci kita ada satu teks penting yang berbicara tentang dunia sebagai ciptaan 

dalam tradisi P3 yang terdapat di dalam bab I buku Kejadian.Kisah penciptaan ini merupakan suatu 

madah pujian besar untuk meluhurkan Allah dan karyaNya yang mengagumkan. Tradisi P ini 
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mempunyai minat terhadap seluruh kosmos dan berusaha untuk menggambarkan bagaimana 

kosmos itu dibangun lapisan demi lapisan dengan manusia sebagai puncaknya.Cara Allah 

melaksanakan kehendakNya untuk menciptadilukiskan P dengan memakai beberapa gagasan 

berbeda.
4
 

Dalam ayat pertama dikatakan Allah "membuat"dunia. Kata Ibrani „bara' yang dipakai pada 

tempat itu merupakan istilah teknis yang dalam Kitab Suci hanya dipakai untuk berbicara 

tentang perbuatan Allah, tidak pernah untuk manusia. Dengan demikian ditekankan, bahwa 

perbuatan Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan perbuatan manusia, bersifat sama sekali unik 

dan berbeda dengan perbuatan manusia.Mulai dengan ayat ke-3, P memakai gagasan 

penciptaan melalui Firman. Gagasan ini dipakai untuk penciptaan seluruh kosmos, kecuali 

manusia. Penciptaan melalui Firman ini menyatakan, bahwa Allah mencipta tanpa jerih payah, 

dengan gampang. Ia mengungkapkan (menyatakan) kehendakNya dan semuanya berada.
5
 

Penciptaan melalui Firman menggarisbawahi juga sifat duniawi dari dunia dan 

transendensi Allah. Kalau dunia merupakan hasil Firman Allah, maka jelas adanya jarak dan 

perbedaan antara dunia dan Allah. Dunia tidak terjadi dengan mengalir dari kelimpahan ilahi atau 

lewat kelahiran dari Allah (emanasi). Karena itu dunia tidak berkodrat ilahi. Dunia sungguh 

duniawi dan Allah transenden terhadap dunia; tidak ada hubungan alamiah antara Allah dengan 

dunia. Hanya Firman sebagai pengungkapan kehendakNya, yang menghubungkan Allah 

dengan dunia. Maka hubunganantara Allah dengan dunia bersifat personalAllah memanggil 

dunia ke dalam keberadaan dan dunia menjawabi panggilan itu dengan berada.
6
 

Antara Allah dan alam ciptaan terletak lompatan kehendak. Kehendak Allah mengungkapkan 

hakikat-Nya sendiri sebagai cinta kasih yang kudus. Akan tetapi justru karena merupakan kehendak 

maka sekaligus tak terjabarkan.“ Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena 
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kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan” (Why. 4:11). Allah menciptakan langit dan bumi 

melalui sabda-Nya sebagaimana termuat dalam teks Kitab SuciPerjanjian Lama (Kej.1: 

3,6,9,14,20,24,26; Mzm. 33:6, 148:5; Yes 48:13). Dalam Perjanjian Lama Firman merupakan sarana 

utama yang dipergunakan Allah untuk memulai perjumpaan Wahyu dan mempertahankannya.
7
 

 

3.1.2.2 Perjanjian Baru 

Perjanjian Baru secara umum diterangi dan ditandai oleh pengalaman akan 

pembebasan Paskah dan penantian Parusia, namun cahaya hidup mulia itu tidak mengurangi 

penghargaan kaum beriman terhadap alam ciptaan yang tergambar dalam 

dunia.
8
Ko’smos atau dunia, berhubungan erat dan berkaitan dengan umat manusia. Pengertian 

ini muncul dalam kesusastraan Yunani sekuler dan khususnya dalam tulisan-tulisan kudus. 

Ketika Yesus mengatakan bahwa orang yang berjalan pada waktu siang ”melihat terang dunia 

yaitu salah satu bentuk katakoʹsmos ini” (bdk.Yoh 11:9), kelihatannya ”dunia” hanya 

memaksudkan planet Bumi, yang memiliki matahari sebagai sumber terangnya pada waktu 

siang. Akan tetapi, kata-kata selanjutnya menyebutkan tentang orang yang berjalan pada 

waktu malam dan membentur sesuatu ”karena terang itu tidak ada dalam dirinya” (bdk.Yoh 

11:10).
9
 

Dengan demikian, salah satu arti dasar koʹsmos ialah seluruh umat manusia. Oleh 

karena itu, Alkitab menunjukkan bahwa koʹsmos, atau dunia, bersalah karena dosa (bdk.Yoh 

1:29;Rm 3:19; 5:12, 13) dan membutuhkan seorang penyelamat untuk memberinya 

kehidupan (bdk.Yoh 4:42; 6:33, 51; 12:47; 1Yoh 4:14), hal-hal yang berlaku hanya bagi umat 

manusia, bukan bagi ciptaan yang tak bernyawa ataupun bagi binatang. Inilah dunia yang 

Allah begitu kasihi sehingga ”ia memberikan Putra satu-satunya yang diperanakkan, agar 
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setiap orang yang memperlihatkan iman akan dia tidak akan dibinasakan melainkan 

memperoleh kehidupan abadi”. (bdk.Yoh 3:16, 17; bdk. 2Kor 5:19; 1Tim 1:15; 1Yoh 2:2.) 

Dunia umat manusia menjadi ladang yang Yesus Kristus taburi dengan benih yang baik, 

yakni ”putra-putra kerajaan”. (bdk.Mat 13:24, 37, 38).
10

 

Ketika Paulus mengatakan bahwa ‟sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan jelas terlihat 

sejak penciptaan dunia, karena sifat-sifat tersebut dipahami melalui perkara-perkara yang 

diciptakan‟, pastilah ia memaksudkan periode sejak penciptaan manusia, karena setelah 

manusia muncul barulah ada kecerdasan di bumi yang bisa ‟memahami‟ sifat-sifat yang tidak 

kelihatan melalui ciptaan yang kelihatan. (Bdk. Rm 1:20) 

Demikian pula, Yohanes 1:10 menyebutkan mengenai Yesus yang ‟melalui dia dunia 

(koʹsmos) menjadi ada‟. Memang benar bahwa Yesus ambil bagian dalam membuat segala 

sesuatu, termasuk langit dan planet Bumi dan segala yang ada di dalamnya, 

tetapikoʹsmos dalam ayat ini terutama diterapkan kepada manusia yang dalam penciptaannya 

Yesus juga ikut terlibat. (Bdk. Yoh 1:3; Kol 1:15-17; Kej 1:26.) Oleh karena itu, 

selebihnyadari ayat itu berbunyi, ”Tetapi dunia yaitu, dunia umat manusia tidak 

mengenalnya.”Sang Pencipta dan Penguasadan Penebus dunia yang agung itu telah ada di 

dalam dunia, namun hanya sedikit bahkan tidak ada sama sekali penduduk dunia yang 

menyadarinya.
11

 

3.1.3 Dunia menurut Tradisi dan Magisterium Gereja 

Secara implisit dalam aneka tulisan dan pemikiran dari para bapa Gereja, pembahasan 

tentang dunia tidak terlepas dari diskusi tentang penciptaan dunia dan segala isinya yang 

seakan tak pernah habisnya. Tidak sedikit aneka ajaran sesat yang pernah berkembang 

misalnya aliran panteisme yang tidak membedakan antara hakikat dunia dan Allah, serta 
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aliran manikeisme dan gnostisisme yang berpandangan dualistis dan menerima adanya dua 

asas: prinsipkebaikan dan prinsipkejahatan dimana asas yang pertama bersifat rohani dan asas 

yang kedua bersifat jasmani.  

Maka menjawabi pandangan-pandangan yang sama sekali bertolak belakang dengan 

iman Kristiani ini, beberapa orang tokoh, pemikir, teolog dan pembela iman Gereja Katolik 

memberikan sumbangsih pemikirannya untuk keberlangsungan iman yang telah hidup itu. 

3.1.3.1 Santo Agustinus 

Sebagai orang Kristen yang berpegang pada Kitab Suci, Agustinus melihat dunia 

sebagai ciptaan. Kalau sesuatu disebut ciptaan maka dia merupakan sesuatu yang sama sekali 

baru. Hakikat ciptaan dari dunia pun menjadi nyata dari kefanaan dan keberubahannya. Yang 

menjadi dasar bagi dirinya ada semestinya, karena itu dia tidak akan berubah dan menjadi 

tidak ada. Sebab itu, dunia hanya ada karena dan sejauh dia diadakan artinya diciptakan. Dari 

hakikat-Nya Allah tidak mesti menciptakan dunia, sebab itu dunia kita yang tercipta tidak 

semestinya, sementara dan selalu berubah.
12

 

Penciptaan adalah sebuah kejadian pada awal dunia, karena itu terjadi seketika. Tetapi 

Allah tidak menciptakan semua hal sebagai yang sudah jadi dalam bentuknya yang sekarang, 

yang sudah teraktualisasi. Allah memasukkan ke dalamapa yang sudah diciptakan-Nya benih-

benih (rationes seminales) dari semua hal yang mungkin dalam perjalanan waktu 

berkembang perlahan dengan berbagai cara di bawah pengaruh berbagai keadaan. Dari 

gagasan ini Agustinus memberikan peran kepada dunia dan sejarah sebagai lahan terjadi dan 

berkembangnya sesuatu.
13
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3.1.3.2 Yohanes Scotus Eriugena 

Eriugena menggunakan istilah alam secara luas dan merangkum segala sesuatu: dunia 

fisik, Allah dan realitas kodrati lainnya. Hal ini terungkap dalam bukunya De devisione 

naturae (tentang pembagian alam): 

 Alam yang tidal diciptakan dan tetapi menciptakan: yang dimaksud dengan natura ini 

adalah Allah sendiri, pencipta dan tidak diciptakan. 

 Alam yang diciptakan dan menciptakan: ini adalah Logos atau kebijaksanaan Allah. 

Dia adalah model yang diciptakan, ciptaan pertama Allah, yang mengungkapkan 

pikiran Allah dan menciptakan segala sesuatu yang berada di bawahnya. 

 Alam yang diciptakan tetapi tidak menciptakan: natura ini adalah alam ciptaan 

lainnya, yang sudah diciptakan tanpa daya sendiri untuk menciptakan. Dunia ini 

adalah pancaran diri Allah. Namun dunia ini harus kembali lagi pada Allah, 

sumbernya. Untuk itu dunia membutuhkan manusia, makhluk berakal budi dan 

berkehendak yang dapat mengolah dunia dan membawanya mendekati Allah. 

 Dunia yang tidak diciptakan dan tidak menciptakan: yang dimaksud adalah Allah 

sebagai tujuan terakhir dari ziarah kembalinya dunia. Allah sebagai tujuan tidak lagi 

menciptakan.
14

 

3.1.3.3 Paus Fransiskus 

Paus Fransiskus pada tanggal 24 mei 2015, mengeluarkan satu Ensiklik yaitu Laudato 

Si, terpujilah engkau. Dari Ensiklik yang menyorot tentang perawatan rumah kita bersama 

yaitu dunia, Paus Fransiskus memberi perhatian khusus terhadap lingkungan dunia yang kini 

menghadapi krisis besar. Paus Fransiskus hendak menekankan kembali tentang dunia sebagai 
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bahasa cinta Allah, kasih sayang-Nya yang tak terbatas bagi kita. Tanah, air, gunung, dan 

semuanya ibarat belaian Allah bagi kita.
15

 

 Menatap dunia ciptaan itu memungkinkan kita untuk menemukan dalam segala hal 

suatu ajaran yang mau disampaikan Allah bagi kita, karena bagi orang beriman, menatap 

dunia ciptaan adalah mendengarkan suatu pesan, mendengarkan suatu suara yang paradoksal 

dan hening. Selain wahyu yang sesungguhnya, yang terkandung dalam Kitab Suci, ada pula 

pernyataan ilahi dalam sinar matahari dan dalam jatuhnya malam.
16

 

Berdasarkan beberapa gagasan di atas, penulis menemukan bahwa di mata Paus 

Fransiskus, dunia adalah wujud lain dari kehadiran nyata Allah yang perlu dijaga, dilestarikan 

dan diupayakan sepenuh hati yang memungkinkan manusia juga untuk mencapai kedekatan 

dan kesatuan yang intim dengan Allah sendiri.  

3.1.4 Dunia dan Karya Keselamatan Allah dalam Pemahaman Kristiani 

Pengenalan akan dunia yang terdapat dalam pengetahuan Kristiani sebagai sebuah 

wadah bagi terwujudnya karya keselamatan Allah diuraikan Berkhof sebagai berikut: 

3.1.4.1 Baik Adanya 

Keterciptaan dunia ini berarti bahwa segala sesuatu di dalamnya pada hakikatnya 

adalah baik dan berbobot. Tiada yang buruk, tiada yang semu, tiada yang kurang bernilai. 

“Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya sungguh amat baik” (Kej.1:31). “ Semua 

yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan 

ucapan syukur” (1Tim.4:4). Oleh keyakinan lain, dunia sering dipandang sebagai yang 

berasal dari kaos, tanpa adanya pencipta yang baik (seperti YHWH, Allah Israel) dan dengan 

demikian ada pandangan bahwa dunia bukan baik tetapi mengancam. Ada agama lain yang 
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lebih dualistis; baginya sebagian dari kenyataan ciptaan memang baik tetapi sebagian jahat 

misalnya materi dan badan. Jelaslah disini bahwa perbedaan konsepsi ini mengakibatkan 

perbedaan besar dalam sikap hidup dan dalam budaya.
17

 

3.1.4.2 Tidak Mutlak  

Keterciptaan dunia juga berarti bahwa disini tidak ada yang mutlak. Segala sesuatu 

tak kurang tetapi juga tak lebih daripada ciptaan Allah. Karena sifat-sifat bukan ilahi, dunia 

tidak mempunyai dasar dalam dirinya sendiri, entah dalam materi abadi, entah dalam 

peristiwa alam, entah dalam dasar jiwa, entah dalam roh absolut. Maka dimutlakannya hal-

hal duniawi ditentang oleh umat Israel ketika memerangi baalisme yang mengilahikan daya 

kekuatan alam, dan oleh jemaat Kristen purba yang menolak penyembahan dewa-dewi, 

termasuk pesembahan kepada kaisar dan oleh karena itu dituduh „ateis‟ oleh musuhnya.
18

 

3.1.4.3 Bersatu 

Terciptanya dunia juga berarti bersatunya dunia secara fundamental. Lebih mendasar 

dari keanekaragaman bangsa-bangsa, ras-ras, dan budaya-budaya di dunia adalah 

kesatuannya. Dan lebih fundamental daripada perbedaan antara materi dan roh, tubuh dan 

jiwa, alam dan manusia adalah keberasamaannya. Pemahaman ini pun ada kosekuensi yang 

jelas terlebih ketika keinginan para bangsa untuk bersatu padu dihalangi oleh terbentuknya 

blok-blok(kapitalis dan komunis, negara makmur dan negara berkembang) dan oleh 

pertentangan antar ras, antar agama dan antar benua yang kaya dan yang miskin. Iman akan 

penciptaan yang direduksi juga oleh pemahaman demikian maka tidak akan diterima begitu 

saja.
19
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3.1.4.4 Beraneka Ragam 

Keterciptaan dunia berarti juga penggolongan, kejamakan, dan variasi suatu variasi 

yang sungguh-sungguh. Andaikata dunia tidak mempunyai dasar dalam dirinya sendiri, maka 

variasi-variasi sebagai fenomen latar depan harus dapat dijabarkan menjadi dasar itu. Akan 

tetapi penciptaan berarti bahwa semua gejala tak terjabarkan karena dunia mempunyai dasar 

eksentris di dalam Penciptanya. Semuanya merupakan kesatuan, tetapi di dalam kesatuan itu 

barang apa saja mempunyai tempat dan jenisnya sendiri: tidak benar bahwa roh “pada 

dasarnya materi, dan yang sebaliknya pun tidak benar; begitu pula tanaman bukanlah hewan 

dan hewan bukan manusia. Iman penciptaan bertahan dalam ketegangan antara kesatuan dan 

keanekaragaman. Adakalanya kesatuan, adakalanya kanekaan dunia yang harus ditonjolkan 

untuk mengoreksi ide-ide dan praktik-praktik manusia yang berat sebelah.
20

 

3.1.4.5 Terpercaya 

Keterciptaan oleh Allah yang “kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-

Nya tetap turun-temurun” (Mzm.100:5) berarti bahwa kenyataan dapat dipercayai. Realitas 

bukan rumah hantu atau dongeng yang bertingkah. Kita boleh mengandalkannya. Kita dapat 

berorientasi dalam kenyataan ini, merasa betah di dalamnya dan membuat rencana baginya 

dan masa depan kita. Kenyamanan dunia ini berdasarkan keterkenalannya, dan yang 

membuat alam itu dapat dikenal ialah hukumnya. Bukan kebetulan bahwateks Kejadian bab 1 

sebagai lagu pembukaan sejarah keselamatan, menekankan bahwa alam ciptaan adalah baik 

adanya dan ditata secara tetap.
21

 

3.1.4.6 Terbuka bagi Kejutan 

Keterciptaan oleh Allah, kasih kudus itu, yang - walau tetap setia - juga berubah-ubah 

dan menempuh jalan yang selalu baru untuk melaksanakan rencana-Nya. Keterciptaan oleh 
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Allah yang demikian itu berarti pula bahwa realitas kita yang dapat dipercaya, sekaligus 

bersifat terbuka bagi hal-hal yang tidak disangka-sangka, terbuka bagi pembelokan dan 

pengangkatan. Realitas memang bukan rumah hantu, tetapi juga bukan bunker. Karena 

diciptakan oleh Allah ini, maka dalam semesta alam berlakulah hukum tetapi di sisi yang lain 

ada juga tempat untuk mukjizat.
22

 

3.1.4.7 Dimaksudkan dan Bertujuan 

Diciptakan oleh Allah berarti juga bahwa dunia ada maksud dan tujuan. Terjadinya 

dunia ini bukan suatu kebetulan, bukanlah permainan semena-mena dari proses buta yang 

evolusinya hanya kebetulan saja. Berkata ” dunia tidak ada tujuan” itu sama dengan kembali 

kepada agama-agama alamiah yang bersikap nrimo dan memandang kaos sebagai rahasia 

kosmos yang terakhir. Sebaliknya percaya bahwa kenyataan kita ini dimaksudkan oleh Allah, 

pertama-tama berarti bahwa kenyataan ini merupakan tujuan dalam dirinya sendiri: Allah 

menciptakannya untuk menciptakannya, supaya dunia kita ini ada dan berkembang. 

Kemudian harus disadari bahwa sang pencipta telah mulai menjalin hubungan dengan 

manusia dalam sejarah, bahkan telah berkenan menjumpai manusia di dalam seorang 

manusia, karena Ia mempunyai maksud dan tujuan yang lebih jauh dengan kita. Tujuannya 

adalah dalam persekutuan dengan Allah serta kepatuhan kepada-Nya. orang yang 

mengarahkan dirinya pada tujuan itu akan mengalami bahwa ia mengarahkan diri pada 

seorang Allah yang justru memaksudkan manusia dan keselamtannya. Dunia dimaksudkan 

untuk Kerajaan Allah sebagai pelaksanaan penuh dari kemanusiaan berkat persekutuan 

dengan Allah.
23

 

3.1.4.8 Berkaitan dengan Keselamatan 

Dunia mempunya hubungan erat dengan keselamatan, sebagaimana sudah jelas dalam 

uraian bagian sebelum ini. Penelitian historis-kritis mengenai tradisi-tradisi penciptaan dalam 
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Alkitab telah menegaskan betapa sering tradisi-tradisi ini memandang penciptaan sebagai 

awal atau “pembukaan” sederetan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dalam 

sejarah, dan oleh karena itu melukiskan penciptaan menurut analogi karya penyelamatan. Hal 

ini juga berarti bagi kita sebagai orang beriman Perjanjian Kedua bahwa penciptaan itu kita 

akui dengan melihat hubungannya dengan Kristus. Kita percaya bahwa maksud-tujuan 

penciptaan yang penghabisan itu dapat dilihat pada sosok Yesus Kristus.
24

 

3.1.4.9 Terbatas, Sementara dan Sedang Diselesaikan 

Dengan mengakui bahwa dunia ciptaan Allah terarah kepada Kristus, kita menyatakan 

dua hal mendasar yaitu di satu pihak kita mengakui bahwa dunia ini baik adanya sekaligus di 

lain pihak kita juga mengakui bahwa dunia ini bersifat sementara dan tidak atau belum 

selesai. Dalam ketegangan antara kebaikan dengan kesementaraan, maka dunia ini sendiri 

bagi mata iman merupakan kesaksian akan tujuannya yang Kristologis-eskatologis. Oleh 

teologi masa lampau sifat sementara dan belum selesai yang terdapat pada dunia yang 

diciptakan Allah kurang diperhatikan. Sebab alasannya selalu dihubungkan dengan adanya 

penderitaan dan kematian dalam alam ciptaan yang baik itu dan juga bencana serta struggle 

for life di dalam alam sebagai akibat dari dosa.
25

 

3.1.3.10 Terungkapkan dalam Bahasa Iman Kepercayaan dan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian Kitab Suci secara historis-kritis dan hermeneutika yang berdasarkan 

penelitian itu di satu pihak telah mengurangi kuantitas Teologi penciptaan dengan mengambil 

ajaran iman di bidang penciptaan banyak bahan informasi, tetapi di lain pihak kedua faktor 

itu sekaligus mengimbangi juga “kehilangan yang diderita itu” dengan mengembalikan 

kepada ajaran iman lebih banyak lagi di bidang kualitas.  Pada intinya, bahasa iman akan 

penciptaan dapat menggabungkan diri dengan berbagai bahasa ilmiah yang bisa 

menggarisbawahi bahasa iman tersebut dan memberikan konkretisasi dan ilustrasi. Akan 
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tetapi, apa yang diucapkan oleh bahasa iman itu akan tinggal independen terhadap bahasa-

bahasa ilmu pengetahuan.
26

 

3.1.3.11  Dilingkupi oleh Surga dan Makhluk-makhluk Surgawi 

Kitab Suci berbicara tentang malaikat, roh-roh yang berbakti dan tak bersalah. 

Penghuni suatu dunia dimana roh tidak dihalangi oleh materi, tetapi dengan sebebas-

bebasnya memakai materi; sekaligus makhluk-makhluk yang – kendati perlengkapannya 

yang lebih tinggi – mengabdikan diri bersama perlengkapan itu kepada penyelamatan, 

perlindungan, dan pembimbingan umat manusia di bumi ini. Kisah dan cerita biblis tentang 

para malaikat bertolak pada suatu pandangan rangkap tiga yang berkaitan dengan iman 

Yahudi-Kristiani. Iman yang diungkapkan oleh penampakkan malaikat-malaikat adalah 

kepercayaan bahwa 1) dunia Allah, termasuk dunia subyek-subyek-Nya, jauh lebih kaya 

daripada yang diperlihatkan oleh planet kita ini; 2) di luar dunia kita ini yang bersifat 

sementara dan yang telah diasingkan itu terdapat kenyataan-kenyataan lain yang sekarang ini 

sudah seluruhnya dan tana keruh sedikit pun dipenuhi oleh kemuliaan-Nya; 3) dari dalam 

dunia-dunia lain itu, planet kita yang suram ini dipandang hina, tetapi disana terdapat 

kesediaan yang sungguh-sungguh untuk – dalam pengabdian kepada perikemanusiaan Allah 

– menolong membawa dunia kita pada tujuannya.
27

 

3.2 Dosa 

3.2.3 Pengertian Dosa 

3.2.3.1 Arti Leksikal 

 Kamus Umum Bahasa Indonesia, menguraikan dua pengertian tentang dosa. Pertama, 

dosa merupakan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Setiap manusia tak 

pernah luput dari dosa karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk terbatas. Kedua, dosa 

merupakan perbuatan yang kurang baik. Dengan kata lain dosa adalah kesalahan yang 
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dilakukan manusia terhadap sesama, alam ciptaan dan Tuhan. Orang dalam hidupnya perlu 

melakukan sesuatu yang baik, sehingga ia dapat diluputkan atau dibersihkan dari dosa atau 

kesalahan, agar ia menjadi suci dan murni.
28

 

3.2.4 Asal-Usul Dosa 

3.2.4.1 Jawaban Dualisme dan Monisme 

Untuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul dosa, ada pemikir yang ingin 

memecahkannya ke arah dualisme, ada juga ke arah monisme. Tetapi kedua jawaban ini tidak 

dapat diterima oleh iman Kristiani. Dualisme berpangkal pada kenyataan bahwa Allah itu 

bermusuhan dengan dosa dan tidak akan beristirahat sebelum dosa dikikis habis oleh-Nya 

dari dunia ciptaan-Nya. Sedangkan monisme, melihat asal-usul dosa yaitu terletak dalam 

Allah sendiri. Pandangan ini berdasarkan pemahaman bahwa segala sesuatu dan segala hal 

berasal dari Allah. Maka dosa tidak dapat dikecualikan bahwa dosa pun ada di dunia karena 

diizinkan dan atas kehendak Allah. Atas jawaban dua paham yang bertentangan ini, Gereja 

tidak pernah menerimanya sebagai sebuah kebenaran iman.
29

 

3.2.4.2 Ketidaksempurnaan Alam Ciptaan 

Dengan lebih halus orang lain lagi mencari asal-usul dosa atau – lebih tepat – 

kemungkinan akan dosa dalam fakta dan realitas tercipta. Sebab apa yang diciptakan oleh 

Tuhan dan ditempatkan di luar diriNya sendiri sebagai suatu kenyataan yang lain itu tidak 

dapat memiliki kesempurnaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah sendiri. 

St.Agustinus sendiri berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang merupakan Ada 

mutlak dan Kebaikan mutlak. Akan tetapi ia diciptakan dari ketiadaan dan itulah yang 

membuatnya berubah-ubah dan tidak sempurna sebagaimana terungkap dalam kebebasan 

kehendak yang memungkinkan manusia untuk berpegang pada Allah. St.Thomas Aquinas 

                                                           
28
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pun mau menghindari pandangan bahwa Allah itu asal-usul dosa (monisme) dan juga 

pandangan bahwa dosa merupakan sesuatu yang berdiri sendiri berhadapan dengan Allah 

(dualisme) dan karena itu melontarkan gagasan berikut: “hanya kebetulan sajalah yang baik 

menyebabkan yang buruk (bonum est causa mali per accidens). Dosa merupakan akibat 

sampingan yang tidak dimaksudkan oleh sang khalik. Alam ciptaan itu baik semata tetapi di 

dalamnya berkaryalah bukan hanya penyebab pertama (causa prima), yakni pencipta sendiri, 

tetapi juga sebab-musabab sekunder (causa secundae) yang tidak dapat menciptakan apa-apa 

tetapi karena kegagalannya dapat mendatangkan akibat buruk dari penciptaan yang baik. 

Disinilah jelas bahwa yang menjadi thesis dasar yang mencuat adalah jelas masih pada 

kebebasan manusia.
30

 

3.2.4.3 Unsur “Kuasa yang Menguasai Manusia” 

Menanyakan asal-usul dosa, rupanya tidak ada jawaban lain daripada menunjuk 

kepada manusia sendiri yang secara teka-teki menyalahgunakan kebebasannya. Akan tetapi 

Berkhof menekankan kata “rupanya”. Ia mengajak kita menyadari betul-betul  apa yang kita 

katakan bila menjadikan manusia saja dan seluruhnya bertanggung jawab atas 

pemberontakannya terhadap Allah. Ia telah dibangun atas persekutuan dengan Allah. 

Berdosanya manusia itu salahnya sendiri tetapi selain itu ada juga unsur “dikuasai”, manusia 

itu dalam kuasa dosa yang melampaui kekuatan manusia. Misalnya kita ingat manusia jatuh 

ke dalam dosa karena digoda ular (Kej.3), Allah mengeraskan hati Firaun, Saul dan Yudas 

yang juga menjelaskan bahwa manusia dikuasai oleh bujukan yang lain di luar dirinya untuk 

melakukan dosa.
31

 

3.2.4.4 Dimensi Tragis dalam Dosa 

Kebebasan memang menjadi peluang bagi manusia untuk memberontak terhadap 

Allah dan terhadap hakikatnya sendiri tetapi kebebasan ini bukan mutlak dan tak terbatas. 
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Manusia bukanlah iblis. Dosa manusia, selain ditandai oleh dimensi salah sendiri juga 

ditandai oleh unsur tragis; orang yang bersalah itu sekaligus orang yang disilaukan, 

disesatkan dan diperbodoh. Itulah yang dimaksudkan oleh gambaran Alkitabiah yang 

menekankan bahwa dosa itu mempunyai akar yang jauh lebih dalam daripada kemauan yang 

pribadi dan sadar.
32

 

3.2.4.5 Kuasa-Kuasa yang Infra- dan Suprapribadi 

Berdosa berarti bahwa manusia secara teka-teki menyalahgunakan kebebasannya, 

tetapi dosa itu sekaligus dilingkungi oleh kuasa-kuasa infrapersonal maupun suprapersonal 

yang di satu pihak (sejauh bersifat infrapersonal) mendesak (bukan memaksa) manusia ke 

arah dosa dan di lain pihak (sejauh bersifat suprapersonal) menyertakan pada perbuatan dosa 

itu akibat-akibat yang jauh mangatasi pelanggaran pribadi yang individual.
33

 

 Persoalan mengenai asal-usul dosa memang tetap menjadi sebuah teka-teki: 

pemberontakan yang sia-sia dan membahayakan kehidupan melawan maksud Allah. Dosa 

merupakan suatu kemungkinan yang tercipta bersama dengan kebebasan. Dosa bukanlah 

kejatuhan dari dalam kenyataan yang lebih tinggi, melainkan penolakan untuk naik kepada 

kenyataan yang lebih tinggi yaitu persekutuan cinta kasih dengan Allah.  

3.2.3 Dosa Menurut Kitab Suci 

 Kitab Suci memuat perjalanan iman manusia. Dalam kaitan dengan keberimanan 

Kitab Suci memuat dua kisah panjang kehidupan manusia dalam relasi dengan Tuhan yakni 

zaman Perjanjian Lama yang mana memuat rencana keselamatan Allah dalam lingkup 

kehidupan dunia manusia khususnya bangsa Israel. Bagian selanjutnya yaitu zaman 

Perjanjian Baru yang ditandai dengan kepenuhan rencana keselamatan Allah dalam diri 
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Yesus Kristus dan awal dimulainya kekristenan oleh para murid yang melanjutkan perutusan 

Yesus. Maka penting untuk melihat uraian mengenai dosa dalam Kitab Suci ini.   

3.2.3.1Perjanjian Lama 

 Dalam Perjanjian Lama dosa dikenal dengan istilah hatta yang berarti kehilangan 

sasaran, pesha yang berarti pelanggaran hukum, pemberontakan terhadap atasan, dan juga 

awon yang berarti kesalahan disebabkan oleh kejahatan. Dosa adalah perbuatan manusia yang 

secara sadar melanggar apa yang telah diperintahkan Allah dan juga sikap penolakan akan 

kebaikan dan cinta Ilahi.
34

 Keegoisan manusia merupakan penyebab paling mutakhir yang 

menjerumuskan manusia dalam sikap ingat diri atau dosa. Ia mengabaikan suara Tuhan dan 

lebih menuruti kehendak pribadinya. Akibatnya dosa merajalela hati manusia yang rapuh dan 

membuat manusia tak berdaya.
35

 

 Dosa merupakan tindakan melawan dan menghina Allah. Manusia memberontak 

terhadap kasih Allah dan mau menyaingi Allah yang tak terbatas dengan adanya manusia 

yang terbatas. Dalam keadaan demikian manusia perlu menempuh jalan Rekonsiliasi yaitu 

sadar dan berbalik dari sikap hidup yang jahat. Dalam Perjanjian Lama manusia perlu 

mempersembahkan korban sebagai silih atas dosa.
36

 Orang yang telah berbuat dosa perlu 

mempersembahkan seekor domba atau kambing betina sebagai silih atas dosa yang telah 

diperbuatnya (Bdk. Im.5:6, Bil.12:22-31). 

Namun mendahului tindakan tersebut, Orang  harus penuh kesadaran mengakui 

dosanya. Dengan demikian ia sampai pada penyerahan diri untuk disucikan (bdk 

1Sam.15:24-25, Bil.22:34, Kel.9:7, Mzm.41:5 dan Mzm.51:1-21). Selain itu, semua 

penderitaan yang dialami manusia pada zaman Perjanjian Lama selalu diidentikan sebagai 
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akibat dari dosa. Allah tidak mentolerir dan tidak berbelas kasihan terhadap pendosa (Bdk. 

Kej.6:12-13), malapetaka bagi seisi kota Niniwe jika tak bertobat (Yun.3:4-5), pembuangan 

ke Asyur (Bdk.2Raj.17:7-23) dan pembuangan ke Babel oleh raja Nebukadnezar.   

 Tradisi kateketik juga mengingatkan, bahwa ada dosa-dosa yang berteriak ke surga. 

Yang berteriak ke surga adalah darah Abel (Bdk. Kej 4:10), dosa orang Sodom (Bdk.Kej 

18:20; 19:13), keluhan nyaring dari umat yang tertindas di Mesir (Bdk. Kel 3:7-10), keluhan 

orang-orang asing, janda dan yatim piatu, (Bdk. Kel 22:20-22) dan upah kaum buruh yang 

ditahan (Bdk, Ul 24:14-15; Yak.5:4).
37

 

3.2.3.2 Perjanjian Baru 

 Dalam Perjanjian Baru yang ditandai dengan kehadiran nyata Allah dalam diri Yesus 

Kristus, paham tentang dosa mulai dilihat secara lebih fleksibel. Yesus membuka pemahaman 

baru akan dosa yang diperbuat manusia dan ganjarannya. Dosa dalam periode ini dipahami 

dalam dua arti yakni dosa sebagai kondisi alamiah manusia dan dosa sebagai tindakan 

manusia yang menghalangi karya keselamatan Allah.
38

 Dosa juga sebuah tindakan manusia 

yang tidak percaya pada Kristus, dan juga tindakan manusia yang cenderung kepada 

kegelapan dari cahaya dunia (Yoh 3:16-21). 

 Dosa itu tindakan manusia yang dilakukan, baik itu secara pribadi maupun kolektif, 

yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Orang berdosa tak dapat menyelamatkan 

dirinya dari kuasa dosa. Dalam Perjanjian Baru, yang menjadi penebus dosa manusia itu 

hanyalah Kristus. Senada dengan umat Israel Perjanjian Lama, dimana seseorang yang telah 

berdosa perlu mengakui dosanya terlebih dahulu agar dapat dimurnikan (bdk. Mat.27:4, 

Luk.15:18,21,Luk.5:32, 1Kor.8:12, 11:27, 1Tim.1:15). Dan Kristus dianggap sebagai 
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penebus dosa manusia karena sesungguhnya Ia berasal dari Allah. Ia itu suci dan murni dari 

kekal hingga kekal. Sebagai manusia Ia dicobai tetapi tidak terjerumus dalam dosa.   

3.3  Hubungan Dunia dan Dosa 

 Berbicara mengenai dosa maka pikiran setiap insan beriman akan mengarah pada 

paham bahwa dunia merupakan tempat terjadinya dosa. Dimana dunia ciptaan Tuhan yang 

serba baik adanya mulai dicemari oleh tindakan dan kelalaian manusia pertama. Konsili 

Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif.Dunia dilihat sebagai 

seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pentas 

berlangsungnya sejarah umat manusia. Dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia, dengan 

segala kekalahan dan kemenangannya. Dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih 

Tuhan Pencipta.
39

 

Dosaialah suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia 

dengan Allah, karena manusia mencintai dirinya atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga 

menjauhkan diri dari cinta kasih Allah dalam dunia.Seseorang dikatakan berdosa apabila 

perbuatannya melawan cinta kasih Allah itu dilakukan dengan bebas (tidak dalam keadaan 

dipaksa), sadar (tidak dalam keadaan terbius), tahu (mengerti bahwa perbuatan itu jahat). 

Dosa menciptakan kecondongan kepada dosa; pengulangan perbuatan-perbuatan jahat 

yang sama mengakibatkan kebiasaan buruk. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 

kecenderungan yang salah, menggelapkan hati nurani dan menghambat keputusan konkret 

mengenai yang baik dan yang buruk. Dosa cenderung terulang lagi dan diperkuat, namun ia 

tidak dapat menghancurkan seluruh perasaan moral.
40
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Dunia yang pernah jatuh menjadi budak dosa, kini telah dimerdekakan oleh Kristus 

yang telah disalibkan dan bangkit pula, untuk menghancurkan kekuatan setan agar dunia 

dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan.
41

 

3.4 Dosa dalam Hubungan dengan Moral 

3.4.1 Pengertian Moral 

 Kata “moral”,berasal dari bahasa Latin, “mos – mores”, yang berarti karakter, 

kebiasaan.Maka dari sudut etimologis, etika dan moral memiliki isi semantik yang identik. 

Maka, jika kata “moral” dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan “etis” dan jika 

dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan “etika” menurut arti yang pertama tadi, yaitu 

nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang 

dalam mengatur tingkah lakunya.
42

 

3.4.2 Hubungan Dosa dan Moral 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa dosa adalah ketidaktaatan manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan 

pelanggaran manusia.
43

 Dosa menciptakan kecondongan kepada dosa; pengulangan 

perbuatan-perbuatan jahat yang sama mengakibatkan kebiasaan buruk. Hal ini 

mengakibatkan terbentuknya kecenderungan yang salah, menggelapkan hati nurani dan 

menghambat keputusan konkret mengenai yang baik dan yang buruk. Dosa cenderung 

terulang lagi dan diperkuat, namun ia tidak dapat menghancurkan seluruh perasaan moral.
44

 

 Dalam kaitannya dengan moral, maka dapat dilihat kesalingan antara kedua hal ini 

dalam kerangka tindakan manusia. Setiap tindakan manusia dapat dinilai berdasarkan obyek, 
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situasi dan tujuan (intensi). Unsur-unsur ini dilukiskan sebagai sumber moralitas karena 

tindakan manusia menerima moralitasnya dari keselarasan atau ketidakselarasan tiga unsur 

ini. Obyek selalu mutlak merupakan hasil dari tindakan, terlepas dari semua situasi dan 

maksud orang bertindak. Tindakan secara manusiawi baik apabila ketiga unsur ini selaras 

dengan norma moral. Tindakan itu juga secara moral adalah jahat atau dosa apabila hanya 

salah satu unsur ini melawan norma moral.
45

 

 Obyek tindakan manusiawi adalah akibat yang dihasilkan secara langsung oleh suatu 

tindakan (Finis operis). Situasi adalah konteks tindakan manusia konkrit yang meski tidak 

terlihat dengan obyeknya. Tidak ada suatu pun tindakan moral yang terjadi secara abstrak 

melainkan selalu terjadi dalam cara yang konkrit. Sedangkan tujuan adalah alasan atau 

motivasi bagi seseorang melakukan suatu tindakan. Tujuan selalu ada yang bersifat baik dan 

tidak baik.
46

 

 Dari sini dapat penulis menilai bahwa dosa merupakan suatu hasil yang yang telah 

berlangsung oleh tindakan dan bertentangan dengan moral sedangkan moral itu sendiri 

merupakan sebuah awalan dari proses menuju dosa yaitu melakukan pertimbangan untuk 

melakukan baik-buruk sebuah tindakan. Dosa adalah hasil dari tindakan, sedangkan moralitas 

adalah proses bertindak. 

3.4.3 Dosa dan Pertobatan 

3.4.4.1 Arti Tobat 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, tobat adalah suatu sikap sadar dan menyesal 

akan dosa (perbuatan yg salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan 
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perbuatan; kembali kepada agama (jalan, hal) yang benar.
47

 Tobat juga adalah suatu 

perubahan pikiran (metanoia) yang begitu mendalam sehingga perilaku lahir pun ikut diubah. 

3.4.4.2 Tobat dalam Perjanjian Lama 

Perjanjian Lamamengenal praktek pertobatan, baik dalam bentuk kultis dan ritual 

maupun menurut aspek batiniah dan sikap hidup manusia. Perjanjian Lamabiasanya 

menghubungkan bencana dan penderitaan dengan dosa: bencana dan penderitaan merupakan 

akibat dosa dan konteksnya seluruh umat bukan orang per orang (bdk.Yer. 2:13-19). Supaya 

seluruh bangsa kembali damai dan sejahtera, maka harus bertobat.Pertobatan terjadi melalui 

tanda atau upacara kultis: seluruh bangsa berkumpul untuk mengaku dosa (Ezr. 9:13; Neh 

9:36-37), berpuasa (Neh 9:1; Yoel1:14), mengenakan pakaian kabung (Neh. 9:1; Yoel 1:13), 

duduk di atas abu atau menabur abu di kepala (Yer.6:26; Yun.3:6), menyampaikan kurban 

bakaran (Im.16:1-19) dan sebagainya. 

3.4.4.3 Tobat dalam Perjanjian Baru 

Dalam karya publiknya Yesus menyerukan pertobatan untuk menyambut kerajaan 

Allah. Dengan pertobatan, dosa-dosa akan diampuni. Pertobatan dihubungkan dengan 

penyembuhan: penyembuhan bersifat menyeluruh bagi jiwa dan raga (Mrk. 2:1-12). Yesus 

memiliki kuasa pengampunan dosa. 

Kuasa mengampuni dosa itu kini diberikan kepada Gereja (Mat 18:18; Yoh 20:22-23). 

Anggota jemaat yang tidak bertobat, walaupun sudah diberi peringatan tetapi tetap bertahan 

dalam dosa dapat dikucilkan dari jemaat (Mat 18:15; 1 Kor 5: 13). Kuasa mengampuni dosa 

yang dimiliki Yesus diterimanya dari Bapa-Nya di surga, kemudian dilimpahkan oleh Yesus 

kepada Gereja-Nya. Proses pengampunan dosa dalam GerejaPerdana tidak cukup jelas, tetapi 

unsur-unsurnya yaitu pengampunan hanya datang dari Allah, dituntut pertobatan dan 

penyesalan bagi yg bertobat, mungkin dengan cara mengaku dosaada usaha tindakan silih 
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atas dosa berupa sedekah, puasa dan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani 

(1Tim 1;18).
48

 

3.4.4.4 Sakramen Tobat 

 Dosa merupakan kenyataan yang merusak kebersamaan hidup dengan Allah sesama 

dan alam ciptaan. Penyebab dosa tentu bukan Allah tetapi dari pihak kita manusia yang tidak 

setia, tetapi mengikuti kecenderungan hati akan yang jahat. Di samping rapuh jiwanya (bisa 

jatuh dalam dosa) manusia juga rapuh fisiknya (sakit, lemah bahkan dapat mati)Kedua hal di 

atas merupakan bagian dari situasi dasar manusia. Terhadap kedua hal di atas, Gereja 

menyediakan Sakramen Tobat atauRekonsiliasi dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit. 

Sakramen Tobat (Rekonsiliasi) atau sering juga dinamakan sakramen pemulihan, 

pengakuan, pengampunan dan perdamaian adalah salah satutujuh sakramen dalam Gereja 

Katolik.Disebut juga "Misteri" dalam Gereja Timur dimana penerimanya memperoleh belas 

kasihan berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Sakramen Tobat adalah 

puncak dan bentuk paling mendalam dari seluruh pertobatan manusia kepada Allah yang 

dihayati sebagai panggilan Yesus sendiri supaya manusia bertobat (bdk Mrk.1:15), untuk 

bangkit dan kembali kepada Bapa (bdk Luk.15:18) dari siapa orang telah menjauhkan diri 

dari dosa.
49

Melalui sakramen ini mereka juga sekaligus didamaikan dengan Gereja yang telah 

mereka lukai karena dosa-dosa mereka.
50

 

Santo Ambrosius mengatakan bahwa dosa diampuni melalui Roh Kudus, 

namun manusia memakai para pelayan Tuhan (imam) untuk mengampuni dosa. Para pelayan 

Tuhan tersebut tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri; mereka mengampuni dosa 

bukan atas nama mereka, tetapi atas nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Mereka 

meminta, dan Tuhan memberikannya. 
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Penyampaian dan pengakuan dosa di depan imam adalah unsur hakiki Sakramen ini. 

Menurut suatu pengertian yang mendalam, Sakramen itu juga adalah satu "pengakuan" - 

penghargaan dan pujian - akan kekudusan Allah dan kerahiman-Nya terhadap orang yang 

berdosa. Orang menamakannya Sakramen Pengampunan, karena oleh absolusi imam, Kristus 

menganugerahkan secara sakramental kepada orang yang mengakukan dosanya 

"pengampunan dan kedamaian" (OP, rumus absolusi). Orang menamakannya Sakramen 

Perdamaian, karena ia memberi kepada pendosa cinta Allah yang mendamaikan: "Berilah 

dirimu didamaikan dengan Allah" (2 Kor 5:20). Siapa yang hidup dari cinta Allah yang 

berbelaskasihan, selalu siap memenuhi amanat Tuhan: "Pergilah berdamai dahulu dengan 

saudaramu" (Mat 5:24).
51

 

3.4.4.5 Buah-Buah Sakramen Tobat 

"Seluruh hasil Pengakuan ialah bahwa ia memberi kembali kepada kita rahmat Allah 

dan menyatukan kita dengan Dia dalam persahabatan yang erat". (Catech. R. 2,5,18). Dengan 

demikian tujuan dan hasil Sakramen ini adalah perdamaian dengan Allah. Bagi mereka yang 

menerima Sakramen Pengakuan dengan penuh sesal dan khidmat, dapat menyusullah 

"perdamaian dan kegembiraan hati nurani, dihubungkan dengan hiburan roh yang kuat" (K. 

Trente: DS 1674). Sakramen perdamaian dengan Allah sungguh mengakibatkan "kebangkitan 

rohani", satu penempatan kembali dalam martabat dan dalam kekayaan kehidupan anak-anak 

Allah, dan yang paling bernilai adalah persahabatan dengan Allah Bdk. Luk 15:32.
52

 

Sakramen ini juga mendamaikan kita dengan Gereja. Dosa melemahkan atau 

memutuskan persekutuan persaudaraan. Sakramen Pengakuan memperbaharuinya dan 

mengikatnya lagi. Ia menyembuhkan orang yang diterima kembali dalam persekutuan Gereja 

dan membangkitkan suatu pengaruh segar atas kehidupan Gereja yang menderita karena dosa 

dari salah seorang anggotanya (Bdk.1Kor.12:26). Pendosa diterima kembali ke dalam 
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persekutuan para kudus atau diteguhkan di dalamnya dan diperkuat oleh pertukaran kekayaan 

rohani. Pertukaran ini terjadi di antara semua anggotaTubuh Kristus yang hidup, entah 

mereka yang sekarang masih dalam penziarahan maupun mereka yang sudah ada di dalam 

tanah air surgawi (Bdk. LG 48-50). 

"Perdamaian dengan Allah ini seakan-akan masih mengakibatkan juga bentukbentuk perdamaian 

lain, yang menyembuhkan retakan-retakan lain yang disebabkan oleh dosa: Orang yang 

mengakukan dosa, yang diampuni, didamaikan dalam keberadaan batinnya dengan diri sendiri, 

yang olehnya ia menerima kembali kebenaran batinnya; ia mendamaikan diri dengan saudara-

saudaranya, yang entah bagaimana diserang dan dilukai olehnya; ia mendamaikan diri dengan 

seluruh ciptaan" (RP 31). 

 

Kalau dalam Sakramen ini pendosa menundukkan diri kepada keputusan Allah yang 

mahabelas kasihan, ia seakan-akan mengantisipasi pengadilan, yang terjadi atas dirinya pada 

akhir kehidupan duniawinya. Karena sekarang, dalam kehidupan ini ditawarkan kepada kita 

pilihan antara hidup dan mati, dan hanya dengan jalan pertobatan kita dapat masuk ke dalam 

Kerajaan surga, darinya dosa berat telah mengucilkan kita (Bdk. 1Kor .5:11; Gal.5:19-21; 

Why. 22:15). Pendosa berpindah dari dalam maut ke dalam kehidupan dan "tidak akan 

dihukum" (Yoh. 5:24), kalau ia berpaling kepada Kristus melalui pertobatan dan iman.
53
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