
ABSTRAKSI 

 
Christanto, Julius, 2016. Studi komparatif konsep keselamatan antara Yohanes 
14:6-7 dengan Dhamma Buddha dan implementasinya dalam penginjilan terhadap 
pemeluk Buddhisme. Prodi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah (STTIAA), 
Pacet-Mojokerto. Pembimbing Ana Budi Kristiani, S.Sn., M.M., M.Th. 
Kata kunci: Studi komparatif konsep keselamatan, Yohanes 14:6-7, Dhamma 
Buddha, penginjilan. 

Tujuan hidup manusia cenderung untuk mengejar dan mencari kehidupan yang 
sejati melebihi hidup di dunia ini. Hal ini tercermin dalam pemahaman di setiap 
agamaagama yang ada di dunia yang mengajarkan pengharapan kehidupan setelah 
kematian jasmani. Setiap agama-agama ini ternyata memiliki kesamaan konsep 
mengenai jalan menuju keselamatan atau menuju kepada kehidupan yang sejati. Hal ini 
ditegaskan dalam iman Kristen bahwa Tuhan Yesus sendiri menjamin dan menyatakan 
bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Yesus, tidak akan ada 
seorangpun dapat datang kepada Bapa. Kebenaran-kebenaran itulah yang 
membedakan iman kristen dari semua agama lainnya. Ketika Tuhan Yesus 
mengatakan “Akulah jalan, kebenaran, dan hidup...,” terdapat tiga konsepsi besar yang 
merupakan tujuan utama hidup manusia. 

Pemahaman inilah yang seharusnya menjadi kabar baik bagi seluruh orang yang 
belum mengenal Yesus sehingga mengerti tujuan hidupnya. Namun realisasinya tidak 
semudah itu, banyak orang percaya yang tidak berani menyatakan kabar baik ini 
kepada secara khusus orang Buddhis. Penginjilan yang dilakukan orang percaya 
kepada orang Buddhis juga kurang bisa diterima, karena ternyata metode penginjilan 
yang dilakukan oleh orang percaya menggunakan metode yang sama seperti yang 
digunakan terhadap agama-agama lain. Kegagalan yang dialami adalah karena 
penginjilan dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh penganut 
Buddhisme yang memiliki keunikan yang berbeda dengan agama samawi (Yahudi, 
Kristen, dan Islam). 

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi 
komparatif dengan mencari persamaan konsep dalam Buddhisme yang dapat 
digunakan sebagai jembatan penginjilan terhadap penganut Buddhisme. Melalui studi 
komparasi ini kekristenan menjadi relevan terhadap penganut Buddhisme dan juga 
menemukan metode yang tepat untuk dapat digunakan sebagai jembatan kontekstual 
penginjilan secara khusus kepada penganut Buddhisme. Sehingga melalui penelitian ini 
dapat menyatakan bahwa hanya Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup kekal 
kepada penganut Buddhisme sehingga mereka memperoleh jalan yang benar yang 
menuju kepada kehidupan kekal. 


