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Allah dan Bahasa Manusia 

Oleh Prof. Dr. Barbara Dix Grimes, PhD 
Unit Bahasa dan Budaya, (wadah kerjasama GMIT-ACTS)  

“Firman telah muncul di tengah-tengah manusia” 
Di Injil Yohanis fasal 
satu, maupun Surat 
Pertama Yohanis fasal 
satu, kita melihat dasar 
kepercayan Rasul 
Yohanis: logos telah 
muncul di tengah-
tengah manusia. Kata 
logos dalam bahasa 
Yunani (λόγος) sangat 
terikat dengan
komunikasi. Maknanya tidak 
menfokus kepada cara 
berkomunikasi, tetapi kepada isi 
pesan yang dikomunikasikan 
dalam bahasa manusia. Justru 
karena itu, salah satu terjemahan 
Alkitab bahasa Inggris yang 
baru diterbitkan beberapa tahun 
yang lalu, diberi nama The 
Message, artinya “Isinya Pesan 
[dari Tuhan].” (Logos sering 
diterjemahkan dengan kata 
‘Firman’ dalam bahasa 
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Indonesia.)  

Dalam rangka merayakan Bulan 

ini, marilah kita 
merenungkan sedikit 
tentang peranan bahasa 
dalam berkomunikasi 
pesan Allah di tengah-
tengah manusia. Yang 
dimaksudkan di sini, 
bukan bahasa dalam 
arti teoretis (seperti 
kemampuan manusia 
untuk berkomunikasi), 

tetapi bahasa dalam arti sosial 
dan linguistik: artinya, bahasa 
sehari-hari yang dipakai oleh 
manusia. Menurut inventarisasi 
bahasa di dalam Ethnologue, 
terdapat 6.909 bahasa – hampir 
tujuh ribu bahasa – yang dipakai 
di dunia sekarang. (Lewis, M. 
Paul (redaksi), 2009. Ethnologue: 
Languages of the World, 
Sixteenth edition. Dallas, Tex.: 
SIL International. Versi online: 
http://www.ethnologue.com/.) 

http://www.ethnologue.com/


Keanekaragaman bahasa warga GMIT  

Bahasa-bahasa itulah yang 
dimaksudkan, khususnya 60-
an bahasa yang terdapat di 
propinsi NTT dan NTB, 
daerah pelayanan GMIT. 
Wilayah pelayanan GMIT ini 
pantas digambarkan sebagai 
wilayah multi-bahasa. Baik 
dalam sejarah GMIT maupun 
pada masa kini, ditandaskan 
bahwa jemaat adalah basis 
kehidupan dan pelayanan 
GMIT. Keanekaragaman 
bahasa warga GMIT tersebut 
dihargai sebagai satu sumber 
daya yang dikaruniakan 
Tuhan, sekaligus menjadi satu 
tantangan komunikasi lintas 
budaya dalam kehidupan dan 
pelayanan GMIT. 

Di muka Tuhan, semua 
manusia berharga. Semua 
bahasa juga berharga. Pada 
Hari Pentekosta, orang dari 
banyak tempat telah datang di 
Yerusalem untuk mengikuti 
acara di Bait Allah. Tiba-tiba 
mereka dapat mendengar 
pesan dari Tuhan yang 
disampaikan oleh Roh Kudus 
dalam bahasa mereka masing-

masing (lihat daftar panjang 
di Kisah Para Rasul 2: 5-11). 
Rupanya Tuhan bersedia 
memakai bahasa manusia apa 
saja. Tetapi pemikiran 
manusia terhadap bahasa 
sangat berbeda dari pemikiran 
Tuhan, justru karena manusia 
suka menilai bahasa. Ada 
bahasa yang dianggap penting, 
ada yang dianggap tidak 
penting. Ada bahasa yang 
dipuji, ada yang dihina. Ada 
bahasa yang orang belajar 
keras untuk memakai di muka 
orang lain, ada bahasa yang 
orang malu memakai di muka 
orang lain. Ada bahasa yang 
dianggap sakral, ada bahasa 
yang dianggap kasar. Inilah 
sikap manusia terhadap 
bahasa. Mau tidak mau, 
pelayanan gereja juga 
dipengaruhi oleh sikap-sikap 
manusia ini. Ada dampak 
baik, ada dampak buruk, 
tetapi yang jelas, sikap-sikap 
seperti ini telah 
mempengaruhi pelayanan 
gereja di seluruh dunia. 
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Pendapat Tuhan terhadap bahasa manusia 

Ada kecenderungan oleh 
manusia untuk membatasi 
Firman Tuhan dengan bahasa 
yang dianggap ‘sakral’. Ini 
sering terjadi, bukan saja 
dalam agama Kristen. Padahal, 
dengan memilih Abraham dan 
suku Ibrani, Tuhan memilih 
memakai bahasa dari suatu 
masyarakat kecil yang hampir 
tidak ada arti dalam konteks 
sosial pada zaman itu. Kalau 
bapak/ibu berminat baca 
lanjut mengenai hal ini, ada 
beberapa buku yang tersedia 
dengan harga murah di 
Kantor Unit Bahasa dan 
Budaya (UBB) di sebelah 
Kantor Sinode GMIT, 
termasuk buku kecil 
Mengenai Bahasa Sakral 
dengan Bahasa Sehari-hari 
dalam Pelayanan Gereja, 
oleh Prof. Dr. Charles Grimes. 

Menurut Lamin Sanneh, salah 
satu teolog asal Afrika yang 
mengajar di Yale University 
di AS, kalau tidak ada 
terjemahan Alkitab dalam 
bahasa lokal (artinya, bahasa 
hati warga gereja) injil masih 
berbau asing, dan belum 

sempat dikontektualisasikan 
secara betul. Dia menegaskan 
bahwa pada abad pertama, 
tokoh-tokoh gereja memakai 
prinsip bahwa injil harus 
disampaikan dalam bahasa 
yang orang bisa mengerti. 

“Dianggap penting [oleh 
tokoh-tokoh gereja abad 
pertama] bahwa setiap 
orang mempunyai hak 
untuk betul-betul mengerti 
apa yang diajarkan oleh 
gereja. Di samping itu, 
mereka merasa bahwa 
tidak ada pesan satupun 
dari Tuhan yang tidak bisa 
disampaikan dalam bahasa 
sederhana, karena Tuhan 
tidak bermaksud mem-
bingungkan orang tentang 
kebenaran. Dengan 
demikian, bahasa
masyarakat kecil menjadi 
bahasa agama. Dengan 
komunikasi injil dalam 
agama Kristen, bahasa 
yang dipentingkan pada 
abad itu, bukan lagi 
bahasa rahasia yang 
dikuasai oleh dukun, 
tetapi bahasa sehari-hari 
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dari masyarakat kecil.” 
(terjemahan dari Lamin 
Sanneh, Whose Religion is 
Christianity? The Gospel 
beyond the West. (Grand 
Rapids, Eerdmans, 2003), 
hal.98) 

Jadi Tuhan sendiri memilih 
memakai bahasa dari 
masyarakat kecil, dan tokoh-
tokoh gereja pada abad 
pertama juga sadar bahwa ijil 
harus disampaikan dengan 
jelas dalam bahasa 
masyarakat biasa. Bukan 
dalam bahasa tinggi untuk 
kaum elit saja. Dalam sejarah 

gereja ada bukti bahwa 
penerjemahan Alkitab dan 
pelayanan gereja dalam 
bahasa hati, menghasilkan 
efek yang sangat positif. Ada 
juga bukti dari sejarah bahwa 
di mana Alkitab tidak 
diterjemahkan ke dalam 
bahasa lokal, gereja menjadi 
lemah, sampai hilang. 
(Patrick Johnstone, Bible 
translation and the cross-
cultural DNA of the church, 
Momentum Jan/Feb 2006; 
versi online:  
www.momentum-mag.org.)  

Penggunaan bahasa dalam pelayanan gereja  
di masyarakat multi-bahasa 

Walaupun demikian, ada 
orang yang tidak setuju 
dengan penerjemahan Alkitab 
ke dalam bahasa tertentu jika 
bahasa itu tidak dianggap 
‘sakral’ atau penting. Padahal, 
yang cap bahasa bilang, 
‘sakral,’ adalah manusia, 
bukan Tuhan. Dalam konteks 
kita di NTT, seringkali bahasa 
nasional dianggap ‘sakral’ 
dan bahasa lokal dianggap 
kurang penting dalam 
pelayanan gereja. Kalau kita 

mau mementingkan bahasa 
lokal dalam pelayanan gereja, 
seringkali ada keberatan yang 
muncul sebagai berikut: 

• Bahasa lokal tidak layak 
dipakai di gereja 

• Sukuisme akan muncul 
• Jemaat harus belajar 

bahasa nasional dari 
pendeta  

• Terlalu susah untuk 
pendeta belajar bahasa 
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lokal , apalagi khotbah 
dalam bahasa lokal  

Masalahnya, kalau pelayanan 
gereja hanya dijalankan 
dengan bahasa sakral – 
bahasa nasional – belum tentu 
tugas gereja tercapai, karena 
pesan dari Tuhan tidak perlu 
hanya masuk kepala kita, 
tetapi juga perlu masuk hati 
kita agar perubahan batin 
dialami (Roma 12:1-2; 

Galatia 2:20). Dalam 
pelayanan gereja di 
masyarakat multi-bahasa, ada 
peluang untuk memilih 
bahasa (ini disebut language 
choice oleh pakar 
sosiolinguistik). Jika kita 
sadar atas peluang ini, kita 
bisa menyesuaikan bahasa 
dengan konteks sebagai 
berikut: 

Bahasa persekutuan untuk mempersatukan kita dalam
konteks multi-etnis (bisa juga disebut hubungan
horizontal)

Bahasa pemuridan untuk menguatkan hubungan
pribadi kita dengan Tuhan (hubungan vertikal)



Mengenal Allah – artinya apa sebenarya?  

Tahun ini, saya dengan tim 
penerjemah bahasa Tetun 
telah mengerjakan surat-surat 
Yohanes, dalam rangka 
persiapan Perjanjian Baru 
bahasa Tetun. Dalam surat 
pertama Yohanis, si penulis 
ulang-ulang memakai istilah 
“mengenal Allah”. Untuk 
penerjemahan surat ini ke 
dalam bahasa Tetun, kami 
terpaksa meneliti, apa artinya 
sebenarya, istilah “mengenal 
Allah”. Kami melihat bahwa 
kami harus membedakan kata 
yang menunjuk pengetahuan 
tentang salah satu orang, dan 
kata yang menunjuk 
hubungan antara orang. 

Misalnya, saya mengetahui 
banyak hal tentang SBY. 
Saya percaya sunguh-sungguh 
bahwa masyarakat Indonesia 
mempercayakannya untuk 
menjadi presiden RI. Tetapi 
biar saya hafal semua buku 
tentang SBY dan semua 
keputusan yang diturunkan 
oleh SBY, belum tentu saya 
kenal SBY. Bagitu juga 
dengan Tuhan. Saya bisa 
mengetahui banyak hal 

tentang Tuhan, tetapi belum 
tentu saya kenal Tuhan. 

Contoh satu lagi. Kalau SBY 
datang ke NTT dan mau turun 
ke satu kampung kecil, 
misalnya kampung kecil yang 
jauh di gunung di Alor, pasti 
masyarakat di situ sambut 
beliau dengan Bahasa 
Indonesia yang baik dan 
benar. Tetapi bayangkan 
kalau SBY sapa kembali 
masyarakat di situ, 
menggunakan bahasa mereka 
sendiri. Tetapi, bukan sapa 
saja. Dia tinggal terus dengan 
mereka, omong sehari-hari 
dengan mereka, duduk di 
dapur, pergi kebun, bercakap-
cakap dengan menggunakan 
bahasa hati mereka.  

Meskipun SBY berminat 
membantu masyarakat kecil, 
beliau terlalu sibuk untuk 
memerhatikan satu 
masyarakat kecil begitu. 
Tetapi Allah jauh berbeda. 
Sebagai Allah tritunggal, Dia 
utus Anaknya sendiri untuk 
datang ke bumi dengan 
maksud membangun 
hubungan langsung antara 
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manusia dan Tuhan. Sekarang 
Roh Kudus ada bersama kita– 
supaya kita bisa mengenal 
Tuhan – bukan saja 
mengetahui banyak hal 
tentang Tuhan. Inilah peranan 
bahasa hati. 

Waktu satu orang dari Belu 
mendengar Firman Allah 
dalam bahasa Tetun pada 
pertama kali, dia heran. “Hei! 
Tuhan tahu bahasa Tetun, 
ko?” Pada sa’at itu, 
pikirannya tentang Tuhan 
berubah total. Kalau dia bisa 
berkomunikasi dengan Tuhan 
melalui bahasa Tetun, itu 
berarti Tuhan bukan asing 
lagi. Gereja juga jadi relevan 
buat dia – bukan hanya buat 
“orang sekolah” yang tahu 
bahasa Indonesia. 

Orang lain yang baru pertama 
kali mendengar Firman Allah 
dalam bahasa hatinya juga 
bilang, “Dengar injil dalam 
bahasa kami sandiri, kami 
merasa seperti Yesus itu, 
keluarga kami sendiri.”  

Betul. Melalui bahasa hati, 
kita bisa mengenal Tuhan 
secara akrab dan hidup dekat 
dengan Dia, seperti Dia 
keluarga kami sendiri. Kita 
tidak lagi bergaul dengan Dia 
seperti tamu asing yang kita 
sapa dengan bahasa tinggi 
pada hari minggu. Melalui 
bahasa hati pribadi, kita 
mengenal Tuhan sebagai 
“teman satu kaki” yang ada 
beserta kita sepanjang hari, 
tiap hari. 

Itulah maksud Tuhan dengan berkomunikasi dengan kita dalam 
bahasa manusia. 
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