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Pengantar 

Mengawali pembicaraan untuk Merancang Teologi untuk Membangun Budaya Damai di Tanah Papua, 
dan dengan melihat kerangka acuan yang diberikan oleh SKPKC-FP, saya tertarik  untuk melihat kembali 
secara baru Kisah Adam dan Hawa dalam Kitab Kejadian. Karena terbesit “sepertinya tidak ada damai 
sekarang”, “sepertinya segala doa kita tentang hidup damai, tidak didengar Tuhan”, “sepertinya kita 
sekarang mau berusaha cari solusi “damai”. Kisah ini adalah kisah mikrokosmos tentang apa yang terjadi 
pada kita semua secara historis dan teologis. (Nama Adam sendiri berarti umat manusia). Apa yang saya 
maksudkan dalam tulisan  sederhana ini? Selama bertahun-tahun lahir-hidup dan bekerja di Papua, saya 
berulang kali juga bergumul dengan pertanyaan, "Mengapa Tuhan"? Saya juga telah melihat beberapa 
orang di Papua yang diuji  sampai “kehilangan iman”, dengan mendengarkan Tuhan yang Belas Kasih 
selama bertahun-tahun  yang juga telah mendengar permohonan kita di Papua, namun jawabannya  hanya 
membuat kita kembali bertanya "Mengapa Tuhan"? Tulisan ini mungkin baik juga untuk kita semua yang 
bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini; dan dalam merancang teologi untuk membangun damai di 
Tanah Papua. Tetapi ini secara khusus ditulis untuk orang-orang yang “terlewat”, mereka yang “dalam 
krisis”, di Tanah Papua ini.  Mereka perlu juga mendengar Kabar Baik. 

Mungkin kita pernah mengangkat hati kepada Tuhan, di dalam frustrasi-keputusasaan dan berseru dari 
kedalaman kesedihan, "Mengapa aku, Tuhan?" Kenapa ini terjadi padaku?" Bukankah ini adalah jeritan 
manusia sejak jaman dahulu? Kain, anak Adam, memohon kepada Yahweh, “Hukumanku itu lebih besar 
daripada yang dapat ku tanggung” (Kej 4:13). Pemazmur berseru: “Tuhan dengarlah suaraku! Biarlah 
telingaMu menaruh perhatian kepada suara permohonanku! " (Mzm 130:2). Dalam keputusasaan, Ayub 
mengutuk hari kelahirannya. “Semoga hari itu binasa ketika aku lahir, dan malam yang menceritakan 
tentang seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan” (Ayub 3: 3). Bahkan nabi Yeremia meratapi, 
“Celakalah aku, ibuku, karena Engkau telah melahirkan aku untuk menjadi orang yang penuh perselisihan” 
(Yer 15:10). Bukankah Yesus sendiri menegaskan keadaan tak berdaya itu ketika dia berkata tentang 
Yudas, “Lebih baik bagi orang itu jika dia tidak pernah dilahirkan” (Mrk 14:21). Dengan kata lain, Jika Tuhan 
adalah Tuhan yang Pengasih, lalu mengapa ada kesengsaraan dan penderitaan seperti itu? Mengapa 
“tidak ada damai” di Tanah Papua ini ? Mengapa ada gempa bumi, banjir, dan kelaparan, 
penembakan/pembunuhan yang menghancurkan ribuan orang yang tidak bersalah? Atau, apa yang 
sebenarnya menjadi perhatian utama, "apa yang saya lakukan sehingga saya pantas mendapatkan ini?"  

Analogi St. Paulus (1 Korintus 12:12-27) Sebagai Rancangan Teologi  untuk Membangun Damai di 
Tanah Papua. 

                                                
1"Damai sejahtera" ini merupakan hasil penyandaran pada hubungan dengan Allah. Damai ini adalah keadaan istirahat yang 
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Selama berabad-abad umat manusia telah bergumul dengan masalah damai ini. Para filsuf, teolog, dan 
cendekiawan, serta orang-orang biasa dari setiap lapisan masyarakat, telah bergumul dengan soal damai. 
Banyak Buku yang tak terhitung jumlahnya telah ditulis tentang itu. Namun, pertanyaannya tetap ada; 
Adakah Damai. Mungkin hal ini akan menghantui kita sampai akhir zaman. Solusi sepertinya  akan terus 
menghindar dari kita sampai saat di mana  "ketika segala sesuatu akan menjadi baru" (Wahyu 21: 5). 
Semua yang dapat kita harapkan untuk dilakukan dalam membangun budaya damai adalah hanya 
menambahkan wawasan dari generasi ini kepada mereka yang datang sebelumnya dan memberikan 
sedikit lebih banyak penjelasan tentang apa yang pada akhirnya menjadi misteri. 

Persis seperti itulah pertanyaan tentang Damai itu sendiri. Artinya, hal itu tidak akan pernah bisa dijelaskan 
sepenuhnya, mengingat kemampuan intelektual kita yang terbatas. Tapi ini bukan alasan untuk putus asa. 
Seandainya Tuhan bukan Tuhan yang pengasih, ketidakcakapan kita dalam menghadapi ‘rahasia’ ini akan 
dengan mudah membanjiri kita. Namun, karena kerendahan hati-Nya yang besar, Tuhan telah memberi kita 
jawaban atas misteri itu. Kita memiliki jawabannya, meskipun kita tidak memahami sepenuhnya alasan 
masalahnya. Seolah-olah kita diberi obat untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi kita tidak 
tahu penyebab penyakitnya. Dalam terang pengobatan, penyebabnya memudar dalam arti. Yang harus kita 
lakukan adalah menerapkan obatnya sekaligus. Kemudian kita dapat menggunakan sisa waktu untuk 
memberi tahu orang lain tentang “kabar baik” dan menyelidiki kemungkinan penyebabnya untuk 
menghindari tragedi di masa depan. Pertama-tama, Kalau Damai  itu adalah juga sebuah misteri, kita 
harus menerima kenyataan bahwa sebuah misteri tidak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Ini berarti 
bahwa tidak ada penjelasan yang akan sepenuhnya memuaskan penanya “semua atau tidak sama sekali”. 
Yang bisa kita lakukan hanyalah menyingkirkan besarnya misteri itu; di mana seberkas cahaya yang bisa 
menghilangkan juga hanya sebagian dari kegelapan. Yang memanggil kita di sini adalah iman. Namun kita 
harus berhati-hati untuk tidak menurunkan keyakinan hanya pada area yang berada di luar jangkauan akal. 
Jika kita melakukan ini, seperti yang terlalu sering dilakukan, kita membatasi Tuhan hanya pada apa yang 
tidak dapat dipahami manusia. Kemudian seiring bertambahnya pengetahuan manusia, kehadiran Tuhan 
berkurang. Dengan demikian, Tuhan akan menjadi Tuhan yang bodoh atau, sebaliknya, semakin cerdas 
kita jadinya, semakin sedikit kebutuhan kita akan Tuhan. Bagi orang beriman yang sejati, Tuhan hadir 
dalam semua dimensi kehidupan, yang dikenal maupun yang tidak. Kita diminta untuk percaya, setia, 
bahkan dan terutama dalam rasa sakit dan kegelapan kita. 

Kedua, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Jika ada, mereka pasti 
sudah ditemukan bertahun-tahun yang lalu dan tidak perlu ada pertanyaan hari ini untuk membangun 
Damai itu. Jelas, bukan itu masalahnya. Sayangnya, hal ini tidak menghalangi pengambilan solusi 
sederhana tersebut. Tanpa meragukan motif setempat atau merendahkan orang-orang atas usaha mereka, 
mari kita periksa kekurangan solusi ini (mengapa tidak ada damai) dan menahan diri untuk tidak 
menggunakannya di masa depan.  Banyak orang tahu akan kesalahannya, tahu akan dosanya. Dia juga 
harus tahu bahwa Tuhan siap untuk mengampuni salah dan dosanya - apapun! Di situlah letak harapan 
dan kesembuhan sejati kita, di situlah ada jalan untuk damai. Jika kita menjadi satu dengan seluruh umat 
manusia dalam daging, dan jika kita semua adalah satu roh, maka tidak dapat dipungkiri bahwa segala 
sesuatu yang kita lakukan mempengaruhi orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Santo Paulus 
berkata, "Tidak seorang pun membenci tubuhnya sendiri, tetapi dia memberinya makan dan menjaganya" 
(Efesus 5:29). Jika kita melihat diri kita benar-benar sebagai satu tubuh, maka kita tidak akan melakukan 
apa pun untuk menyakiti satu sama lain lagi daripada diri kita sendiri. Bayangkan jika seluruh dunia 



3 

bertindak di jalan seperti ini! apakah tidak ada damai?! Tapi kita tidak melihat dengan jelas. Kita melihat 
seperti di cermin redup, dengan cara yang membingungkan (1Kor 13:12).  

Kita berdosa dan menyakiti satu sama lain. Untuk mewujudkan rekonsiliasi-Damai yang benar, keadilan 
menuntut kita mencari pengampunan dari semua orang yang telah kita sakiti. Ini jelas tidak mungkin bagi 
kita. Tapi tidak untuk Tuhan. Tuhan yang menyatu dengan kita adalah yang memulihkan kita. Di dalam 
dirinya keadilan diberikan dan penyembuhan dilakukan. Ketika Tuhan mengampuni saya, saya 
disembuhkan dan begitu juga semua orang yang menerima pengampunan-Nya. 

Ada hari-hari ketika sulit bagi kita semua untuk melihat segala sesuatu sebagai hal yang baik, apalagi lebih 
baik atau terbaik. Sehari hujan mungkin dianggap bagus. Seminggu hujan membuat depresi. Ketika saya 
menderita untuk waktu yang singkat atau ketika saya tahu bahwa rasa sakit saya hanya sementara. Saya 
bisa menahannya dengan sedikit harapan. Tapi, bila tidak ada akhir yang terlihat, dan bila tidak ada janji 
pertolongan, penderitaan itu tak tertahankan. 

Melanjutkan rancangan Teologi untuk membangun Damai, baiklah kita dengan lebih dekat lagi melihat 
analogi St. Paulus dalam 1 Korintus 12: 12-27.  Ini adalah salah satu gambar paling terkenal tentang 
kesatuan yang pernah ditulis. Ini adalah salah satu rentetan dari “dinosaurus budaya” atau suatu kekayaan 
dari kebenaran yang berprinsip yang diterapkan pada suatu konteks sejarah/ budaya tertentu2.  Kita selalu 
terpesona dengan cara berbagai bagian tubuh bekerja sama. Dahulu kala Plato menggambar sebuah 
gambar terkenal di mana dia mengatakan bahwa kepalanya adalah bentengnya;dst. Tubuh terdiri dari 
banyak bagian tetapi di dalamnya ada satu kesatuan yang esensial. Plato telah menyatakan bahwa kita 
tidak mengatakan, “Jari saya sakit”, melainkan kita berkata, “Saya sakit”. Ada Aku, suatu kepribadian, Yang 
memberi kesatuan pada banyak dan berbagai bagian tubuh. Apa arti Aku bagi tubuh, Kristus bagi Gereja. 
Di dalam dirinya semua bagian yang berbeda menemukan kesatuan mereka. 

Paulus melanjutkan untuk melihat ini dengan cara lain, "Kamu" katanya,"adalah tubuh Kristus". Ada 
pemikiran yang luar biasa di sini.  Kristus tidak lagi ada di dunia ini tetapi di dalam tubuh; Oleh karena itu, 
jika dia ingin suatu tugas diselesaikan di dunia, dia harus mencari orang lain untuk melakukannya. Jika dia 
ingin seorang anak diajar, dia harus mencari seorang guru untuk mengajarinya; jika dia ingin orang yang 
sakit disembuhkan, dia harus mencari dokter atau ahli bedah untuk melakukan pekerjaannya; jika dia ingin 
ceritanya diceritakan, dia harus menemukan seorang lain untuk menceritakannya. Secara harfiah, kita 
harus menjadi tubuh Kristus; tangan untuk melakukan pekerjaannya; kaki untuk menjalankan tugasnya, 
suara untuk berbicara untuknya.  Dia tidak punya tangan selain tangan kita untuk melakukan pekerjaannya 
hari ini, Dia tidak punya kaki selain kaki kita untuk memimpin orang di jalannya, Dia tidak memiliki suara 
selain suara kita untuk memberitahu orang-orang bagaimana dia meninggal, Dia tidak memiliki bantuan 
selain bantuan kita untuk membawa mereka ke sisinya 

 

                                                
2Gordon D.Fee dan Douglas Stuart,  “Bagaimana membawa Alkitab untuk Memperoleh semua Manfaatnya”    
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Inilah kemuliaan tertinggi dari manusia kristiani bahwa dia adalah bagian dari tubuh Kristus di bumi. Jadi, 
Paulus membuat gambaran tentang kesatuan yang harus ada di dalam dunia/masyarakat  jika ingin 
memenuhi fungsinya yang tepat; jika ingin membangun damai. Tubuh menjadi sehat dan efisien hanya jika 
setiap bagian berfungsi dengan sempurna. Bagian-bagian tubuh tidak saling iri dan tidak saling mengingini 
fungsi yang lain. Karenanya dalam Analogi Paulus mau dikatakan sebagai berikut: 

• Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Tidak ada hal-hal seperti isolasi 
atau pengkotak-kotakan. Terlalu sering orang-orang membuat kotak-kotak isolasi dan menjadi 
begitu asyik dengan sedikit pekerjaan yang mereka lakukan dan begitu yakin akan hal yang paling 
penting sehingga mereka mengabaikan atau bahkan mengkritik orang lain yang telah memilih untuk 
melakukan pekerjaan lain.  

• Kita harus menghormati satu sama lain. Di dalam tubuh tidak ada pertanyaan tentang kepentingan 
relatif. Jika ada anggota tubuh atau organ mana pun yang berhenti berfungsi, seluruh tubuh akan 
kehilangan kendali. Begitu pula dengan kehidupan bermasyarakat. “Semua pelayanan memiliki 
peringkat yang sama di hadapan Tuhan”. Kapanpun kita mulai memikirkan tentang pentingnya diri 
kita sendiri dalamkehidupan masyarakat, kemungkinan pekerjaan kita yang sesungguhnya hilang.  

• Kita harus bersimpati satu sama lain. Jika salah satu bagian tubuh terpengaruh, semua yang lain 
menderita dalam simpati karena mereka tidak dapat menahannya. Tanah Papua itu keseluruhan. 
Orang yang tidak dapat melihat melampaui organisasinya sendiri, orang yang tidak dapat melihat 
melampaui kelompoknya, lebih buruk lagi, orang yang tidak dapat melihat melampaui lingkaran 
keluarganya sendiri, bahkan belum mulai memahami kesatuan yang sebenarnya . 

Tetapi pada akhirnya Paulus mengingatkan dengan berbicara tentang pemberian yang lebih besar dari 
yang lainnya. Bahayanya selalu adalah bahwa mereka yang memiliki karunia yang berbeda akan berbeda 
satu sama lain, sehingga kerja tubuh yang efektif akan terhalang. Kasih adalah satu-satunya hal yang dapat 
mengikat kita semua menjadi satu kesatuan yang sempurna; dan Paulus melanjutkan untuk menyanyikan 
himne cinta. 

Terlebih lagi, justru bagian-bagian tubuh yang tampaknya paling lemah yang merupakan bagian yang 
sangat diperhatikan; dan bagian tubuh yang paling terhormat yang kita kenakan dengan sangat hati-hati. 
Tuhan telah mengatur tubuh agar lebih bermartabat diberikan kepada bagian-bagian yang tanpanya, dan 
agar tidak ada perselisihan di dalam tubuh, tetapi setiap bagian dapat sama-sama memperhatikan yang 
lain. Jika satu bagian terluka, semua bagian ikut terluka. Jika satu bagian diberi kehormatan khusus, semua 
bagian menikmatinya. 

Ini bukan untuk meniadakan keragaman yang tak terbantahkan yang ada dalam ciptaan. Ada variasi dalam 
kelimpahan; dalam warna, ukuran, bentuk, keragaman jenis di luar kemampuan kita yang terbatas untuk 
membayangkan. Keragaman cara ciptaan berkomunikasi; dalam caranya bertambah dan berlipat ganda; 
dan dalam caranya mewujud dalam bentuk-bentuk baru. Namun, meski keragaman ini ada, ada satu 
kesatuan. Ini seperti simfoni luar biasa yang ditulis oleh seorang komposer ulung. Jenis instrumen yang 
dimainkan beragam, jumlah instrumen yang digunakan, not, akor, dan mode yang membentuk komposisi. 
Tetapi bersama-sama mereka membentuk satu kesatuan simfoni yang harmonis. 

Adam dan Hawa di taman Eden mendengar simfoni itu; mereka melihatnya dalam ciptaan dengan 
kejelasan yang belum pernah terdengar atau dilihat sejak saat itu. Mereka tahu kesatuan esensial dari 
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semua yang mengelilingi mereka. Mereka merasakannya. Mereka tinggal di tengah-tengahnya. Lagipula, 
semua yang ada di sekitar mereka bagus. Mereka melihat pasang surut kehidupan, siang dan malam yang 
berlalu, perubahan musim, kelahiran, kehidupan, dan kematian - mereka melihat semuanya berlangsung di 
sekitar mereka dan mereka melihat bahwa itu baik. Mereka tidak tahu yang buruk. Mereka belum makan 
buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Fokus mereka sepenuhnya pada hal-hal 
baik yang mengelilingi mereka. Kita hanya bisa berspekulasi tentang seperti apa itu. 

 

Penutup 

Merancang Teologi untuk Membangun Budaya Damai di Tanah Papua, adalah membudayakan apa 
yang diajarkan Rasul Paulus dalam  Analoginya dari 1 Korintus 12:12-27 (Satu Tubuh). Seperti analogi 
Santo Paulus ini,  bahwa ada kesatuan antara Adam dan Hawa sehingga jika salah satu dari mereka tidak 
dapat melakukan, tetapi yang perlu dilakukan, maka yang lain melakukannya. Nyaris tanpa perlu bertanya. 
Tanpa perlu mengucapkan, “terima kasih”. Apakah tangan kiri berkata, "terima kasih" ke tangan kanan saat 
mengambil sepotong roti? Apakah tangan kanan perlu mengucapkan, "terima kasih" ke mulut untuk 
mengunyah, atau mulut ke perut untuk mencerna? Begitulah penglihatan di taman sebelum musim gugur. 
Manusia hanya melihat yang baik. Jika tidak ada apel untuk dimakan, maka dia makan buah pir. Dia 
melihat perbedaan, tetapi memandang semua itu baik. Sebuah apel rasanya enak. Buah pir rasanya enak. 
Yang satu bahkan bisa merasakan lebih enak dari yang lain tapi tidak yang satu lebih buruk dari yang lain. 
Tidak bisa lebih buruk karena keduanya baik. Ada kuantitas dan kualitas dan mereka semuanya baik. 

Analogi Santo Paulus ini  bagi perdamaian-persekutuan  adalah  kemerdekaan setiap orang percaya, tetapi 
juga tanggungjawab kebersamaan mereka yang sepadan, tidaklah beradasarkan pada hukum tetapi pada 
kasih. Kesehatan dan pertumbuhan keseluruhan persekutuan mengatasi preferensi atau hak istimewa 
pribadi (1 Korintus 12:7). Analogi ini akan mendorong kita sampai pada batas kemampuan rohani kita untuk 
menafsirkan; ini akan memaksa kita untuk memikirkan kembali aspek teologis kita dan  akan membuka 
jendela untuk kehendak Allah bagi zaman kita secara praktis, di Tanah Papua. 

“Dialah permulaan, yang sulung dari antara orang-orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam 
segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah 
“Ia mempedamaikan segala sesuatu” dengan diriNya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di 
surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salibNya”. 

 


