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DARI MEJA
REDAKSI

 

 WORSHIP di dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan “pe
nyem bahan” dan “ibadah”, dimana keduanya saling berkaitan. Saat kami 
me nyusun tema ini, dunia belum terserang pandemi Covid19. Dan saat tema 
ini kami susun, pelarangan untuk menyembah Tuhan di rumah ibadah demi 
meng hindari kerumunan orang banyak dalam usaha memutus mata rantai pe
nyebaran virus ini telah dikeluarkan dan dilaksanakan, sehingga jemaat tidak 
da pat berbakti lagi di gedung gereja, diganti dengan ibadah di rumah masing
m asing melalui online streaming. 
 Pada mulanya, tentu saja ada pihakpihak yang menentang, karena mereka 
ber pendapat bahwa menyembah Tuhan itu harus di rumah Tuhan. Namun jika 
ki ta pelajari arti dari kata itu sendiri, kita dapatkan bahwa menyembah Tuhan 
itu bukan sekedar berlutut, membungkuk, atau lipat tangan dan tutup mata. 
Bu kan pula masuk ke dalam gedung yang indah dan megah untuk berdoa ke
padaNya. Alkitab mengajar kita untuk menyembah Tuhan di di dalam roh dan 
ke benaran. Bagi Dia, ritual yang tertata cantik diiringi musik dan pujipujian 
yang spektakular tidaklah penting. Demikian juga dengan gedung yang indah 
dan megah.Yang Tuhan inginkan hanyalah menyembah Dia dengan hati yang 
han cur karena dosa dan jiwa yang telah diperbaharui melalui kelahiran baru. 
Me lalui larangan berkumpul di rumah Tuhan ini kita disadarkan bahwa rumah 
ibadah yang waduhai bukanlah hal yang wajib disediakan untuk menyembah 
Al lah. Kita dapat menyembah Dia di mana saja. Yang penting hati yang mau 
dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena itulah di dalam 
edi si ini kita dapat belajar banyak mengenai menyembah Allah dengan benar. 
Ki ranya hal ini dapat membantu kita di dalam sikap kita dalam menyembah 
Al lah. SELAMAT BERIBADAH.

         Redaksi
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KRISTUS 
PUSAT PENYEMBAHAN

 Menyembah Tuhan adalah in ti 
peribadatan bagi agama, ke per
cayaan, dan keyakinan apapun. 
Tan pa penyembahan, tidak akan 
ada peribadatan. Penyembahan ju
ga menyatakan relasi antara sang 
pe nyembah dan yang disembahnya, 
an tara manusia yang sangat terbatas 
de ngan Sang Khalik yang sangat tak 
terbatas. Maka dapat dikatakan bah
wa penyembahan adalah kegiatan, 
tin dakan utama dan sentral dalam 
re lasi manusia dengan Sang Ilahi. 

MAKNA PENYEMBAHAN
 Penyembahan dalam bahasa 
Yu nani ditulis sebagai proskuneó 
(προσκυνέω) yang secara harfiah 
di artikan sebagai mencium hingga 
ke tanah. Namun dalam konteks per
ibadatan, tidak mungkin seseorang 
ber lamalama mencium tanah sebagai 
ben tuk penyembahan kepada Sang 
Ila hi. Oleh karena itu kata proskuneó 
ju ga diartikan sebagai suatu tindakan 
me lakukan penghormatan (to do re
verence to). Karena yang disembah 
ada lah Sang Khalik maka kata to 
ter sebut mengarah kepada Sang 
Kha lik. Kata proskuneó digunakan 
un tuk kata “menyembah” dalam ki
tab Perjanjian Baru. Di dalam kitab 
Per janjian Baru kata “menyembah” 
ini, menurut terjemahan LAI, be
be rapa di antaranya diterjemahkan 
ber samaan dengan kata “sujud”, se

hing ga menjadi sebuah frase “sujud 
me  nyembah”. Misalnya kita bisa 
jum  pai hal tersebut di dalam Matius 
2:11, Lukas 24:52 dan sebagainya. 
 Menarik sekali untuk melihat 
ke  dua contoh yang saya tuliskan, 
ya  itu Matius 2:11, dan Lukas 24:52. 
Di kedua ayat tersebut ada frase 
“su  jud menyembah” berdasarkan 
ter  jemahan LAI, walaupun dalam ter
je mahan Yunani, kedua ayat tersebut 
me  makai dua istilah yang berbeda. Di 
Ma tius 2:11 digunakan dua buah ko
sa  kata yaitu pesontes (πεσόντες atau 
di ayat lain ditulis sebagai peson saja) 
dan prosekynēsan, yang merupakan 
dua makna berbeda. Pesontes ber
mak na menyentuh atau jatuh hingga 
ke tanah (bukan jatuh dalam arti 
ce laka, melainkan menundukkan 
wa jah hingga menyentuh tanah). 
Se dangkan kata prosekynēsan ber
makna “menyembah”. Sementara di 
Lu kas 24:52 sebenarnya hanya ada 
ka ta proskuneó, sebagaimana saya 
je laskan di atas. Kata peson atau pe
sontes berpadanan dengan kata fall 
down dalam bahasa Inggris. 
 Dalam Perjanjian lama, kata “me
nyem bah” banyak berdampingan 
de ngan kata bow down yang memang 
da pat diterjemahkan dengan kata 
“su jud” dalam bahasa Indonesia. 
Mi salnya kita bisa temui di dalam 
Ke jadian 24:26, Keluaran 4:31, dan 
di be berapa ayat lainnya. Dalam 
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analisa sa ya, tidak satupun saya 
jumpai ka ta menyembah (worship) 
yang ber san di ng an dengan kata fall 
down, di dalam Per janjian Lama. 
De ngan mengelaborasi makna kata 
se cara demikian, kita memiliki sebuah 
pe mahaman yang lebih baik dan 
kom prehensif, ditilik dari ayat-ayat 
di dalam Alkitab, serta ketika kita 
me nelusuri jejak sejarahnya, dari Per
janjian Lama hingga Perjanjian Ba ru. 
Penyembahan, dalam konteks Per
janjian Lama adalah suatu gerakan tu 
buh yang membungkuk (bow down), 
se dangkan di Perjanjian Baru pe nyem
bah an adalah gerakan tubuh hingga 
men cium tanah (fall down). Namun 
ki ta juga memiliki pemahaman lain 
bahwa penyembahan tidak ha nya 
sekedar posisi tubuh, baik itu mem
bungkuk ataupun mencium tanah, 
me lainkan juga relasi. Relasi ini dapat 
di jelaskan sebagai suatu katakata, 
si kap hati, atau juga doadoa yang 
di sampaikan kepada Allah, saat po sisi 
tubuh membungkuk ataupun men
cium tanah. Namun, ketika hanya 
ka takata, sikap hati, atau doa belaka 
yang dinyatakan tanpa sikap tubuh 
membungkuk dan/atau mencium ta
nah, sebagaimana dituliskan di dalam 
Lu kas 24:52, yaitu proskuneó, itupun 
di terima Allah sebagai suatu tindakan 
me lakukan penghormatan (to do re
ve rence to). Ini juga dinilai sebagai 
pe nyembahan kepada Allah. 

LITURGI DAN RELASI 
 Liturgi dan relasi adalah dua mak 
na yang berbeda. Liturgi terjadi da lam 
kon teks manusia yang bersifat ho mo 
socius, sedangkan relasi adalah da

lam konteks manusia sebagai homo 
sa piens. Dalam konteks antropologi 
dan biologi, kata homo adalah ba
ha sa Latin yang berati manusia. 
Ma  ka homo socius secara harfiah 
di artikan manusia sebagai mahluk 
so sial. Sedangkan homo sapiens me
rupakan konsepsi ilmu biologi dan 
an tropologi tentang perkembangan 
ma nusia sebagai mahluk individu 
yang modern. 
 Dalam konteks bergereja, liturgi 
dan relasi adalah keniscayaan. Ye sus 
awalnya datang seorang diri, ke
mudian memanggil para murid. Inilah 
ta hap yang lebih banyak didominasi 
de ngan relasi, bukan liturgi. Dalam ta
hap ini, manusia dalam konteksnya di 
ha dapan Allah sebagai homo sapiens 
le bih menonjol. Kemudian, sesudah 
Ye sus meninggalkan dunia ini, mu
ridmurid inilah yang melanjutkan 
kar ya penebusannya. Dalam per kem
bangannya, ada lebih dari 12 orang 
yang menjadi pengikut Kristus. Bu kan 
hanya segelintir melainkan su dah 
mencapai angka ribuan dan ter sebar 
luas hingga di luar Yerusalem dan 
provinsi Yudea. Dengan begitu ter
ben tuklah komunitas orang percaya. 
De mikianlah tahap yang awalnya 
ada lah relasi individu, berubah atau 
lebih tepatnya bertambah dan ber
kem bang menjadi relasi yang ber sifat 
ko munal. Manusia sebagai homo so
cius kemudian tampak lebih me nonjol 
di sini. 
 Dalam keadaan sebagai umat per
caya secara komunal, Alkitab men
catat bahwa mereka melakukan ber
bagai kegiatan seperti memuji Tuhan, 
men jalankan sakramen perjamuan, 
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be lajar firman Tuhan, dan tentu sa ja 
berdoa (Kis 2:42-47). Di sana di-
ka takan bahwa kegiatankegiatan 
ter sebut dilakukan baik di bait Allah 
(yang merupakan bangunan tempat 
iba dah Yahudi karena memang belum 
ada bangunan gereja), maupun di 
ru mahrumah secara bergiliran. Ke
giatankegiatan seperti itu tentu tidak 
ter jadi sekali atau dua kali, melainkan 
te rusmenerus seiring dengan ek
sis tensi dan pertumbuhan orang 
per caya (pengikut Kristus). Oleh 
ka renanya, menjadi wajar apabila 
di kemudian hari kegiatankegiatan 
ter sebut dibakukan dan dijadikan 
po la yang reguler atau tetap. Maka 
la hirlah apa yang kemudian disebut 
se bagai suatu liturgi. Liturgi menjadi 
sua tu keniscayaan sebab manusia 
(ba ca: umat percaya) tidak seorang 
di ri saja, melainkan sudah berkawan 
dan berkumpul dengan yang lain. 
De mi ketertiban dan keteraturan, 
li turgi amatlah penting dan perlu di
te tapkan.  

MENGHORMATI HADIRAT ALLAH
 Penyembahan sebagaimana saya 
ba has di bagian awal juga memiliki 
mak na melakukan penghormatan. 
Pe nyembahan bukanlah sekedar 
ba hasa atau gerakan tubuh yang 
me nyatakan hormat. Bukan juga 
se matamata suatu rangkaian li
turgi atas nama ketertiban dan ke
ter aturan. Penyembahan berarti 
ki ta menyembah Sang Khalik. Di 
da lam penyembahan terdapat mak na 
penghormatan kepada Allah. Peng
hormatan berarti kita mengakui ke

agu ngan, kemuliaan, dan kelayakan 
Sang Khalik untuk menerima puja
pu ji kita, dan sembah sujud kita. 
Ke tika penyembahan bermakna 
peng hormatan pada hadirat Allah, 
ma ka sesungguhnya sikap kita, se
cara keseluruhan, jasmani dan ro hani 
seharusnya juga menyatakan peng
hor matan itu. 
 Di dalam praktek iman kita se
ha rihari, ibadah atau persekutuan 
me rupakan perpaduan dua hal, yakni 
li turgi dan relasi sekaligus. Liturgi di
perlukan untuk pengaturan antar in
dividu agar tidak saling mengganggu 
se hingga ibadah berjalan dengan 
baik. Selain liturgi, ibadah tentunya 
ju ga ada relasi si individu dengan 
Sang Bapa Surgawi. Oleh karenanya, 
buat saya secara pribadi (dan tentu 
ha rapan saya juga buat kita semua), 
tat kala ibadah dimulai maka itulah 
sa atnya relasi kita secara intens ter
ja lin, dari mulai awal hingga akhir 
iba dah. Maka ketika rangkaian ibadah 
se dang berlangsung, entahkah 
sedang pujipujian, berdoa, dan se
ba gainya jika kita sibuk berkhayal, 
main gadget, ngobrol, dan lainnya, 
ki ta sesungguhnya telah mendustai 
Al lah kita. Sikap demikian tidak me
nunjukkan penghormatan hadirat 
Al lah sama sekali. Allah, kita anggap 
ti dak hadir dan tidak sedang menatap 
ki ta. Padahal kita sebagai manusia 
meng harapkan kehadiran kita di
hormati orang lain, dengan misalnya 
me nyambut kita, memperhatikan 
ki ta, melayani kita, dan sebagainya, 
dan jika itu tidak terjadi, kita menjadi 
ma rah, tersinggung, dan kecewa. Ya, 
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pi kirkanlah perasaan kita, ketika kita 
ha dir di tengahtengah orang lain, dan 
orang lain tersebut sibuk dengan ob
rolan mereka, gadget mereka dan se
ba gainya, tentunya kita merasa tidak 
di hormati atau dihargai. Hal yang sa
ma sesungguhnya terjadi dengan ha
dirat Allah yang kita abaikan tatkala 
ki ta sibuk sendiri padahal sedang 
ber  ada dalam rangkaian ibadah, yang 
ada lah penghormatan pada Sang Ba
pa.   
 Seberapa sadar kita dan mengerti 
bah wa penyembahan kepada Tuhan 
ada lah penghormatan akan kehadiran 
Al lah di tengahtengah kita dapat di
lihat dari bagaimana sikap kita di 
da lam ibadah.  

KRISTUS SEBAGAI PUSAT
 Kini yang menjadi pertanyaan 
ada lah apakah penyembahan, yang 
ber arti juga penghormatan kepada 
Al lah hanya eksis dalam konteks li

turgi (baca: ibadah)? Dan apakah, 
ka  rena hakikatnya penting untuk 
men  jaga ketertiban dan kelancaran 
iba dah, maka setiap hal haruslah 
di tuliskan atau didiktekan secara 
li turgis? Jawaban atas pertanyaan-
per tanyaan ini tentu harus didasarkan 
pa da penjelasan awal di atas, bahwa 
da lam penyembahan, liturgi dan relasi 
ada lah dua hal yang penting. Namun 
ke t ika seseorang sendirian, dan ingin 
me nikmati hubungan pribadi dengan 
Al lah, yang diyakininya sebagai Ba
pa nya, relasilah yang pertama dan 
uta ma. Artinya tidak diperlukan liturgi 
da lam konteks ini. 
 Saat ini di seluruh dunia, termasuk 
ki ta, sedang dalam masa darurat 
se bagai dampak pandemi karena 
vi rus SarsCov2, penyebab penyakit 
co vid19, salah satu penyakit sin
drom pernapasan akut. Hampir ke
se  luruhan pemerintahan di dunia, 
khu  susnya yang kasus covid19nya 
ter golong parah menerapkan pro
to kol lockdown, yakni penutupan 
tem pat dan pelarangan aktivitas yang 
menimbulkan terjadinya ke ru munan 
orang. Kita sendiri di In donesia 
mengalami apa yang disebut pem
ba tasan sosial skala besar (PSBB), 
yak ni lockdown dengan versi yang 
le bih longgar. Dampak lockdown 
atau PSBB, semua kegiatan seperti 
ber sekolah, bekerja, berdagang, dan 
se bagainya dilakukan sepenuhnya di 
dalam rumah, sehingga maraklah is
ti lah WFH (Work From Home). Dalam 
ke adaan demikian, sungguhkah ma
sih terpenuhi konsep liturgi dan/atau 
re lasi? 
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 Sebagaimana saya jelaskan di 
atas, relasi adalah dasar paling hakiki 
da lam penyembahan, sebab hal 
ini lah yang terjadi saat pertama 
se seorang percaya kepada Yesus 
Kris tus dan menerima Dia sebagai 
Me sias. Saat itulah Kristus telah 
men jadi pusat penyembahannya, 
dan bukan lagi dirinya sendiri atau 
sia papun yang lain di luar Kristus. 
Pri  badi dan eksistensi diri inilah 
yang dikehendaki Tuhan untuk di
persembahkan. Persembahan yang 
de mikian menurut Roma 12:1 dinilai 
se  bagai suatu ibadah yang sejati. 
Ka  ta “sejati” tersebut disepadankan 
de  ngan kata reasonable (λογικnν - 
logikēn), yang merupakan lawan da ri 
ibadah yang literal, biasabiasa sa ja 
(tanpa jiwa atau bagaikan robot se
mata). 
 Pemahaman ini membawa kita 
pa da suatu keyakinan bahwa ibadah, 
yang di dalamnya mengandung pe
nyem bahan, tidak melulu persoalan 
li turgi, melainkan juga relasi yang 
be nar. Relasi yang benar bukan ter
letak pada lokasi atau situasi di ma
na kita beribadah, melainkan pa da 
persoalan hati kita. Ibadah yang sejati 
terletak pada hati yang di  serahkan, 
dan hati itu haruslah hi  dup, kudus 
dan berkenan kepada Al lah. Bagi 
saya, makna persembahan yang 
hidup (alivingsacrifice) adalah ke tika 
secara nyata, aktif, dan terus-me  -
nerus hidup dalam ketaatan pa da 
kebenaran firman Tuhan dan giat 
dalam pekerjaan Tuhan. Ketika ke
taatan dan ketekunan itu kita ker
jakan dengan disertai hidup yang 

ku dus, maka semua itulah yang di
per kenan Allah. 
 Diperkenan berarti Allah senang 
dan bersukacita atas hidup kita. 
Ma ka ketika semua kondisi ini kita 
pe nuhi, kita tidak perlu lagi kuatir 
bah wa tatkala terjadi pandemi se
perti covid19 (dan juga halangan 
lain apapun, seperti tidak diijinkan 
mem bangun gereja), yang karenanya 
men g haruskan kita beribadah di r u
mah, di apartemen, di tempat kos 
dan sebagainya, Tuhan tetaplah 
me nerima ibadah kita dan kita di
perkenankan menikmati hadiratNya.   
 Itulah prinsip menjadikan Kristus 
se bagai pusat penyembahan kita. 
Kris tus tidak perlu dibatasi oleh 
tempat, waktu, dan suasana. Tentu 
saja, ketika situasinya normal kita 
selayaknya tetap menghormati Tuhan 
di rumah ibadah (baca: gereja) yang 
su dah Tuhan ijinkan berdiri. Yesuslah 
ki blat penyembahan kita. Dia ada di 
da lam hati kita, bukan di tempat lain, 
ko ta lain, apalagi negara lain. 
 

    

Teduh Primandaru
Jemaat GII Kebaktian Kota Baru 

Parahyangan

“Tetapi saatnya akan 
datang dan sudah tiba 

sekarang, bahwa pe nyem
bahpenyembah benar akan 
me nyembah Bapa dalam roh 
dan ke benaran; sebab Bapa 
menghendaki pe nyembah

penyembah demikian” 
Yo hanes 4:23
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Pendahuluan
 Menurut pengamatan Bryan D. 
Spinks, professor dari Yale University 
yang mendalami topik future worship, 
Ge  reja masa kini dapat dikategorikan 
ke dalam dua kubu:  pertama, Gereja 
arus utama yang mengedepankan 
oten tisitas ibadah dengan mengambil 
ins pirasi dari kekayaan retorika dan 
ben tuk ibadah yang dipakai oleh 
pa ra Rasul dan para Bapa Gereja 
di abad pertama sampai dengan 
abad keempat. Kedua, Gereja injili, 
yang mengedepankan otentisitas 
de ngan mengambil inspirasi dari 
ni lainilai yang dianut oleh budaya 
kon temporer. Alhasil, Gereja arus 
uta ma menerbitkan banyak retorika 
ba ru dalam memperkaya ibadah 
yang bernuansakan dan berstruktur 
tra disionil; sedangkan Gereja Injili 
me lahirkan ibadah kontemporer yang 
sen sitf terhadap kebutuhan mereka 
yang belum percaya, khususnya pa ra 
pencari kebenaran (seeker service). 
Mo del Gereja yang belakang ini 
da pat ditemui di Gereja Willow 
Creek, Chicago, USA, yang mirip 
de  ngan shopping mall dan Disney. 
Spinks berpendapat bahwa gereja 
se macam ini seringkali dikecam 
Ge reja arus utama, karena tidak 
sa ja telah membuat Injil yang se
jati menjadi encer, melainkan ju ga 
mengompromikan Injil yang se jati 
serta menggantinya dengan se
suatu yang bukan lagi Injil, salah 
sa tu hal yang paling menyolok ada
lah peniadaan tuntutan Allah akan 
pertobatan. Bagi kubu yang be la kang 

ini, orientasi ibadah yang me  ngarah 
kepada Allah juga telah di  gantikan 
oleh orientasi kepada au diensi, serta 
ber fokus pada hiburan ba  gi penonton 
iba dah. Hal mana di  sebabkan ka
re na style ibadah ge reja telah di
kompromikan dengan style hiburan 
di dunia kon temporer, sehingga apa 
yang di sebut dengan ‘ibadah’, sama 
se kali bu kan ibadah, melainkan me
ru pakan pe ng ungkapan suatu bentuk 
bu daya ma gis kontemporer yang 
agak ber ke lebihan1.
 Dua kubu di atas menggambarkan 
per bedaan antara dua fokus orien-
ta si di dalam Gereja masa kini yang 
seringkali dipertentangkan sa tu 
dengan yang lainnya, yakni orien tasi 
vertikal kepada Allah dan orien tasi 
horizontal kepada sesama. Per
ten tangan tersebut menunjukkan 
pe mahaman konsep ‘ibadah’ yang 
ter fragmentasi dan kurang akurat.  
 Pada kesempatan ini kita akan 
me nyoroti rubrik kita dengan men
cer mati doktrindoktrin penyangga 
konsep ibadah dari perspektif teologi 
sis tematika yang ditopang dengan 
teo logi biblika, untuk kemudian sam
pai kepada teologi pragmatika.  

Allah, manusia, dan ibadah kepada 
Al lah
 Keseluruhan kanon Alkitab meng
ajar kan bahwa Allah Pencipta dan 
Pe nopang segala yang ada adalah 
Al lah yang independen, yang Maha 
Cu kup di dalam DiriNya. Dialah sa
tusatunya Sumber dari segala yang 
ada.  Di dalam Perjanjian Lama, nama 

Ibadah yang Murni dan Tidak  Bercacat
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Al lah yang terkandung di dalam kata 
YH WH, “Aku adalah Aku” (Kel 3:14) 
me ngindikasikan bahwa Allah adalah 
se sosok Pribadi yang sempurna, yang 
ti dak memerlukan unsur apapun di 
luar DiriNya untuk menyempurnakan 
ke beradaanNya. Karenanya, Allah 
ti dak perlu, tidak pernah, dan tidak 
bi sa berubah. Kualitas semacam ini 
kita kenal dengan istilah “im mu
tability” (ketidakberubahan). Ma -
nusia yang diciptakan Allah ti dak 
dapat memberikan sesuatu apa  pun 
untuk menyempurnakan Al lah yang 
sudah sempurna. Allah men cip
takan manusia hanya atas dasar 
ke senanganNya, dan bukan karena 
ke butuhanNya.  
 Allah menciptakan manusia se
tu rut dengan Gambar dan RupaNya 
(imago Dei) (Kej 1:26; 9:6). Artinya, 
ma nusia bukanlah penyandang 
Gam bar dan Rupa Allah, melainkan 
ma nusia itulah Gambar dan Rupa 
Al lah yang merefleksikan sifat-si-
fat dasar Allah di dalam totalitas 
ke beradaannya (roh, jiwaraga, ka
pasitas, daya, dan karunia yang 
di miliki dalam pengetahuan, ke
benaran, dan kekudusan).  Pada 
inti nya, manusia adalah ‘cermin’ dari 
si fat-sifat Allah. Pada waktu Allah 
me mandang manusia, Allah melihat 
re fleksi dari Diri-Nya. 
 Herman Bavinck, seorang teolog 
NeoCalvinist berkebangsaan Be lan
da memberikan wawasan yang bri
lian tentang tujuan dari penciptaan 
ma nusia sebagai Gambar dan Rupa 
Al lah, yaitu agar: (1) manusia menjadi 
mah luk yang bertanggung jawab; 
(2) manusia men jadi mahluk yang 
di persiapkan un tuk serupa dengan ke

ber adaan Al lah; (3) manusia menjadi 
mah luk yang layak untuk menjadi 
tem pat ke diaman yang intim dengan 
Al lah2. Kita dapat menyimpulkan 
bah wa manusia sebagai mahluk yang 
berrasio dan bermoral memang telah 
di persiapkan untuk masuk ke dalam 
sua tu relasi yang intim bersama 
Al lah melalui ibadah, dan di dalam 
pro ses inilah manusia dimungkinkan 
un tuk menjadi semakin serupa de
ngan Allah dalam sifat-sifat dan ke-
ber adaanNya. Dan pada akhirnya, 
ma nusia diproyeksikan untuk suatu 
per sekutuan yang harmonis dan tidak 
ter pisahkan dengan Allah Tritunggal, 
di mana Roh Allah tinggal di dalam 
roh manusia, dan roh manusia tinggal 
di dalam Allah. Pada fase awal ini, 
di masa integritas (golden age) se-
be  lum kejatuhan manusia, ibadah 
me  rupakan suatu hal yang wajar dan 
me  nyenangkan bagi manusia.  
 Pada fase kedua, dalam ka pa-
sitasnya sebagai kepala umat ma
nusia, Adam, mahluk yang berrasio 
dan bermoral, mempraktekkan ke
hen dak bebasnya dalam mengambil 
ke putusan moral yang sangat penting 
un tuk memberontak terhadap Allah, 
ser ta mengangkat dirinya sebagai 
Al lah, menggantikan posisi Allah Pen
cipta. Hasrat untuk hidup secara oto
nomi semacam ini membuat Adam 
kalap dan tidak lagi peduli akan kon
sekuensi yang harus dihadapinya. De
ngan kesadaran penuh Adam ma kan 
buah dari pohon pengetahuan yang 
baik dan buruk, serta membawa se
lu ruh umat manusia yang terkandung 
di dalamnya untuk terjun bebas ber
sama dengannya masuk ke dalam 
ju rang dosa dan maut. 
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 Adam mengalami kematian rohani 
 putus hubungan dengan Allah. Aki
bat nya, Adam mendapati dirinya 
se bagai pemberontak, pengkhianat, 
dan musuh Allah. Ibadah yang ta
di nya wajar dan menyenangkan, 
ki ni menjadi momok yang meng han
tuinya dengan perasaan bersalah 
yang menggerogoti sumsum dan 
tu langtulangnya, serta menekan 
re lung jiwanya yang terdalam. Pada 
da sarnya Adam dan keturunannya 
me rupakan onggokan mayatmayat 
hi dup (zombie) yang tampak luarnya 
ma  sih baik, namun di dalamnya sudah 
ma ti. Gambar dan Rupa Allah ma sih 
ada pada diri mereka, namun ‘cer
min’ ini sudah sangat buram, tidak 
la gi da pat memancarkan sifat-sifat 
Al lah. Manusia telah kehilangan per
sekutuan yang intim dengan Allah. 
Per sekutuan yang indah hanyalah 
ting gal puingpuing nostalgia di masa 
lam pau.  
 Adam juga mendapati pikiran 
dan kecederungan hatinya selalu saja 
ber tentangan dengan kehendak Allah 
yang kudus.  Adam tersadar bahwa dia 
dan keturunannya tidak lagi memiliki 
ke hendak bebas, melainkan telah 
men jadi hamba dosa yang dicocok 
hi dungnya untuk melakukan apa 
yang mereka tidak kehendaki, serta 
di seret ke meja algojo untuk pada 
ak hirnya menerima hukuman kekal. 
Di dalam tragedi seperti ini, manusia 
se bagai Gambar dan Rupa Allah tetap 
ti dak dapat melepaskan dirinya dari 
hu kum moral yang Allah tanamkan 
di dalam diri mereka. Mereka tidak 
bi  sa tidak melanggar hukumhukum 
mo  ral Allah sebagai pemberontak. Di 

da  lam point of no return ini, manusia 
men dapati ibadah mustahil untuk 
di lakukan. Hubungan dengan Allah 
su dah terputus dan ‘cermin’ di dalam 
me reka sudah rusak.
 Paparan dari teologi sistematika 
di atas membawa kita pada satu 
ke simpulan bahwa ibadah hanya di
mungkinkan melalui intervensi Allah 
da lam mujizat regenerasi dalam diri 
ma nusia berdosa. 

Ibadah yang keliru
 Di dalam bukunya, Whatever Hap
pen ed to Worship, AW Tozer, seorang 
peng  khotbah Calvinist terkenal di 
per tengahan abad yang lalu di USA 
dan Canada, menggambarkan dua 
fe nomena langka ibadah yang cu-
kup memprihatinkan dari manusia 
ber   dosa: pertama, pelaku ibadah 
ha  nya mengenal bentuk ibadah, 
tan  pa pengenalan akan Kristus dan 
ke  selamatan; kedua, pelaku ibadah 
me ngalami pengalaman religius 
yang otentik di dalam ibadah, tanpa 
me ngalami Kristus. Ibadah yang se
demikian sudah barang tentu ada lah 
ibadah yang keliru, karena ha nya 
me miliki bentuk di luar, namun ti dak 
mem punyai substansi ibadah yang 
se sungguhnya di dalam. Di pi hak 
lain nya, Allah tidak saja melulu pe du li 
pada substansi yang di dalam, te tapi 
juga sangat peduli terhadap ben  tuk 
ibadah yang di luar. Segala ben  tuk 
penyembahan kepada ilah lain me
rupakan kejijikan di mata Allah3.
 Tuhan Yesus di dalam Khotbah
Nya di atas Bukit, mengecam dengan 
ke ras praktekpraktek ibadah yang 
ke lihatan spektakuler dari luar, namun 
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ko song secara substansi di dalam. Dia 
ber kata: “Di hari terakhir, banyak 
orang akan berseru kepadaKu: Tuhan, 
Tu han, bukankah kami bernubuat 
de mi namaMu, dan mengajar demi 
na maMu, dan mengadakan banyak 
mu jizat demi namaMu?” Pada waktu 
itu lah Tuhan Yesus akan berteruste
rang kepada mereka dan berkata: 
“Aku tidak pernah mengenal kamu! 
Enyahlah kamu sekalian pembuat ke
ja  hatan” (Mat 7:22-23). Ibadah yang 
di  lakukan oleh mereka yang tidak 
mem  punyai relasi dengan Allah tidak 
sa  ja tidak berkenan kepada Allah, 
te  tapi tindakan ibadah itu sendiri 
iden  tik dengan perbuatan jahat di 
ma ta Allah, karena jika pelaku ibadah 
me  rupakan persona non grata, maka 
iba  dah yang mereka lakukan pun ti
dak diperkenan Allah.  
 Ti dak dapat dipungkiri bahwa 
ba nyak pelaku ibadah yang sudah 
me ngalami pengalaman religius 
yang otentik dan spektakuler, dan 
ada banyak orang yang setuju bah
wa pengalaman mereka itu oten tik. 
Namun sebelum seseorang di per
damaikan kembali dengan Allah, 
hu bungan mereka dengan Allah 
ma sih terputus, sehingga ibadah 
dan kebajikan mereka yang otentik 
ha nyalah kain kotor di hadapan Allah 
(Yes 64:6).  
 Di dalam Perjanjian Lama ada suatu 
ki sah yang sangat mencengangkan 
da ri dua pribadi yang melakukan 
ibadah, yaitu kisah Kain dan Habel. 
Mata Tozer yang jeli menolong kita 
me  nginterpretasikan hal yang selama 
ini disalahmengertikan. Persembahan 
Kain tidak diterima  Allah terutama 

ka rena bentuk persembahannya 
yang salah. Kain mempersembahkan 
ha sil tanahnya kepada Allah karena 
dia tidak mengakui kebutuhan akan 
pengampunan dosa di dalam re la
sinya sebagai orang berdosa. Kain 
rin du untuk menyenangkan hati Al
lah di dalam ibadahnya, tetapi dia 
mem bawa korban persembahan hasil 
ta nah, mungkin saja berupa bunga
bu nga dan buahbuahan yang segar, 
indah, dan harum baunya, tetapi ia 
tidak membawa darah korban sem
be lihan penghapus dosa.  
 Adam dan Hawa sebagai orangtua 
Kain pasti sudah menjelaskan perihal 
pen  tingnya korban sembelihan untuk 
pe ngampunan dosa, karena bagi 
Al lah tidak ada pengampunan dosa 
tan pa penumpahan darah (Ibr 9:22). 
Na mun ketika menegur Kain, Kain se
akanakan mengangkat bahunya dan 
berkata: “Aku tidak tahu menahu ten
tang ide pengampunan dosa seperti 
itu!” Kain juga panas hati ketika Allah 
me ngindahkan korban persembahan 
Ha bil dari lemaklemak anak sulung 
kam bingdombanya, seakanakan 
me nuntut keadilan Allah untuk juga 
me ngindahkan persembahannya dari 
ha sil tanah. 
 Dalam hal ini pendapat Tozer 
sa ngat berarti untuk memperkaya 
wa wasan kita. Menurut Tozer, Kain 
ke liru dalam beberapa poin penting:  
pertama, Kain salah karena telah ber
ibadah kepada ilah lain yang bukan 
Al lah, karena Allah Kain adalah Allah 
yang karakterNya tidak kudus, yang 
tidak serius terhadap dosa; kedua, 
Kain beranggapan bahwa ma nusia 
memiliki relasi yang wajar de ngan 
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Allah, sehingga lumrah bagi Al lah 
untuk menerima persembahan ma nu
sia tanpa harus ada mediasi apapun. 
Kain menolak penghakiman Allah 
yang menyatakan bahwa dia orang 
ber dosa yang dimurkai Allah. Ketiga, 
Kain keliru karena menganggap en
teng konsekuensi dosa yang su dah 
sangat menggerogoti sendisen di 
kehidupan manusia, dan telah me
rampas kebahagiaan hidup melalui 
iba dah yang otentik4.
 Jelaslah bahwa Allah sangat peduli 
pa  da bentuk ibadah yang dipakai, 
ka  rena ‘media’ mengacu pada ‘pe
san’ yang terkandung di dalamnya. 
Atau dengan perkataan lain, ‘me dia’ 
itulah ‘pesan’nya. Walaupun ki ta tahu 
bahwa manusia melihat apa yang 
di depan mata dan Tuhan me lihat 
hati (1 Sam 16:7), apa yang di depan 
mata kita adalah refleksi akan apa 
yang ada di dalam hati.  Di da lam hati 
Kain ada pemahaman yang sangat 
rendah terhadap Allah, ten tang 
dosa, tentang ibadah, dan ten tang 
penebusan. Sebagai persona non 
grata, yang relasinya dengan Al lah 
belum dipulihkan, Kain terlebih da
hulu ditolak Allah, dan kemudian ba
rulah persembahannya yang meng hi
na kan Allah (Kej 4:5)5.

Ibadah yang sejati 

1. Merupakan hak prerogatif dari 
anak-anak Allah

 Alkitab mengajarkan bahwa Allah 
ti dak berkenan kepada kematian 
orang fasik.  Allah menghendaki agar 
orang fasik bertobat supaya mereka 
hi dup (Yez 18:22-23). Karena itu, Injil 
Ye sus Kristus diberitakan kepada 
se mua bangsa di dunia agar semua 
orang tahu bahwa pengorbanan Kris
tus di atas kayu salib merupakan ja lan 
pengampunan bagi dosa yang meng
ha langi relasi mereka dengan Allah. 
Ka renanya, setiap orang dipanggil 
un tuk bertobat dari dosanya dan me
nerima pengampunan dosa di dalam 
Kris tus Yesus. Panggilan  seperti ini 
me rupakan panggilan umum dan eks
ternal yang tidak  memimpin kepada 
iman yang menyelamatkan. Iman 
yang menyelamatkan  membutuhkan 
pang gilan khusus dan internal yang 
di kerjakan oleh Roh Kudus di dalam 
ha ti orang percaya, di dalam mujizat 
re generasi (kelahiran baru). Inisiatif 
re generasi ini tidak datang dari da
ging (manusia), melainkan dari Al lah, 
dan dikerjakan oleh Roh Kudus Al lah 
(Yoh 1:13; 3:6-7). Tuhan Yesus me-
nyebutnya sebagai kelahiran dari Roh 
yang membuat orang percaya berhak 
men jadi warga kerajaan sorga (Yoh 
3:5). 
 Di dalam regenerasi ini, orang 
per caya mendapatkan: (1) pem ba-
suh  an dari segala kenajisan; (2) hati 
yang baru yang mampu menerima 
dak  waan Roh Kudus tentang dosa, 
ke  be naran, dan penghakiman (Yoh 
16:8) dan mampu berinisiatif me res-learnreligions.com
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po ni dan menerima anugrah Al lah 
yang tersedia di dalam Kristus Ye sus; 
(3) menerima Roh yang me mung kin -
kannya dengan spontan berseru: “Ya 
Abba, Ya Bapa!”  kepada Allah Ba pa 
yang di sorga (Gal 4:6). Jelaslah, Al-
lah Bapa yang di sorga hanya dapat 
di sukakan hatiNya oleh ungkpkan 
ra sa hormat, kasih, dan syukur yang 
tu lus dari anakanakNya saja, dan 
bu kan orang asing. 

2. Merupakan ibadah di dalam Roh 
dan Kebenaran

 Dalam percakapanNya dengan 
pe  rempuan Samaria, Tuhan Yesus 
ber  kata bahwa Allah itu Roh adanya. 
Ba  rangsiapa menyembah Allah ha
rus lah menyembahNya di dalam 
Roh dan kebenaran (Yoh 4:24). Dari 
za  man ke zaman orang Kristen selalu 
me  ngupayakan banyak cara serta 
ben  tuk ibadah yang baru untuk dapat 
meng  hasilkan ibadah yang sejati. 
Na   mun ibadah yang sejati hanya 
da  pat dicapai oleh pekerjaan Roh 
Ku  dus dan bukan oleh pekerjaan 
ma  nusia. Tozer sangat yakin jika saja 
Roh Kudus turun lagi dan memenuhi 
ge reja dengan nafas api Pentakosta 
yang lembut, maka kita pasti akan 
men jadi orangorang Kristen yang 
he bat dan yang lebih kudus. Kita ju
ga akan menjadi penyair yang le bih 
besar, mempunyai arti yang le bih 
besar, dan menjadi orangorang 
yang lebih mencintai Allah dan kos
mosNya. Di dalam ibadah yang 
sejati, tanpa regenerasi mustahil ada 
res torasi dalam persekutuan dan iba
dah kepada Allah bagaikan cermin: 

ber mula dari Allah, datang kepada 
ki ta dan dipancarkan kembali kepada 
Al lah6.
 Tozer menggarisbawahi bahwa 
iba  dah yang dikerjakan Roh Kudus 
pas  ti membuat ibadah itu tidak stag
nan, tapi dinamis, dipenuhi dengan 
ke kayaan seni yang kreatif dari ka-
runiakarunia yang Allah sediakan 
ba  gi GerejaNya. Selain itu, ibadah 
ju  ga akan membuat anakanak Allah 
ma  suk di dalam mandat budaya, di 
ma na ma nusia sebagai Gambar dan 
Ru pa Allah menjadi wakil (vicegerent) 
Al l ah untuk  mengelola kosmos Allah 
de ngan kompeten dan bertanggung
ja wab. Karena Roh Kudus adalah Roh 
yang membangkitkan keberanian, 
ka sih dan ketertiban (2 Tim 1:7), ma-
ka di bawah pimpinan Roh Kudus, 
kos mos Allah akan menjadi tempat 
yang diwarnai kasih dan ketertiban, 
yang kondusif bagi perkembangan 
ma syarakat dunia yang sehat. 
 Ibadah yang sejati tidak saja 
ha rus berada di bawah pimpinan 
Roh Kudus, tetapi juga di dalam Ke
benaran. Leon Moris, seorang pro
fesor Perjanjian Baru, memberikan 
in terpretasi yang menarik tentang 
“me nyembah di dalam Kebenaran”  
(Yoh 4:24). Istilah “kebenaran” di 
sini harus dimengerti sebagai me
nyem bah di dalam Kristus Yesus, 
sum ber kebenaran itu sendiri7. Yesus 
Kris tus sendiri memproklamirkan 
DiriNya demikian: “Akulah Jalan, 
Ke benaran, dan Hidup. Tidak ada 
se orang pun yang sampai kepada 
Ba pa kecuali melalui Aku” (Yoh 14:6). 
Me nyembah di dalam Kebenaran ar
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tinya menyembah di dalam Firman 
Ke benaran yang diajarkan Kristus. 
Roh Kudus disebut sebagai Roh Ke
benaran karena Dialah yang akan 
me ngingatkan muridmurid Tuhan 
Ye sus akan segala sesuatu yang Tu
han Yesus ajarkan, serta membawa 
me reka masuk ke dalam seluruh 
ke benaran (Yoh 16:13). Korelasi an-
tara ‘tinggal’ di dalam Firman dan 
‘tinggal’ di dalam Kristus diajarkan 
Tu han Yesus di dalam perumpamaan 
Po kok Anggur (Yoh 15). Ketika para 
mu rid menuruti segala Firman yang 
di perintahkan Tuhan Yesus, mereka 
‘ting gal’ di dalam FirmanNya, dan di 
da lam Kristus, yakni di dalam kasih
Nya. Di situlah ibadah yang otentik 
ter jadi. 
 Dengan demikian kita tahu bahwa 
ben tuk ibadah Kristen yang tidak di
bangun atas dasar kebenaran Fir man 
Allah, atau yang kebenaran Fir man 
Allahnya sangat tipis karena te lah 
diisi oleh kebenarankebenaran lain
nya atau yang kebenarannya ber ten
tangan dengan kebenaran Firman Al
lah karena sudah dikompromikan de
ngan kebenarankebenaran lainnya, 
bu kan ibadah yang otentik dan bukan 
pe kerjaan Roh Kudus, karena tujuan 
Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini 
ada lah untuk meninggikan Kristus 
dan kebenaran yang Kristus ajarkan.  

3. Merupakan ibadah yang holistik
 Salah satu pertanyaan yang di
gaung kan oleh para teolog tentang 
Hi dup Kristen adalah isu tentang 
te los atau ‘tujuan.’ Apakah tujuan 
hi dup Kristen itu harus diarahkan 
ke atas, kepada Allah dan per se ku

tu an dengan Allah dalam theosis 
(pe nyatuan dengan Allah), ataukah 
ke samping, kepada sesama dan 
du nia (humanisasi manusia)? Apa-
kah seharusnya Hukum yang uta
ma harus dimasukkan ke dalam 
Hu kum yang terutama, ataukah 
se baiknya dipisahkan? Menurut 
Rein hard Riter, seorang pakar dalam 
teo logia Patristik, pandangan seperti 
ini mengerucut pada dua kubu:  per
ta ma, pandangan yang integratif dari 
Ge reja Katolik dan Ortodoks, yang 
me nyatukan kedua hukum tersebut 
se bagai kesatuan yang integral. Se
makin anakanak Allah mengasihi 
Al lah (Hukum Terutama), semakin 
da lam kasih mereka pada sesama 
(Hu kum Utama). Di dalam pandangan 
ini, Allahlah yang selalu menjadi te los 
Hidup Kristen, dan kasih kepada se
sama dikoordinasikan kepada ibadah 
ke pada Allah sebagai bagian yang 
pen ting dalam perjalanan menuju 
ke pada penyatuan dengan Allah. 
 Kedua, pandangan yang me
mi sahkan (disjunctive), yang di ca-
nang kan oleh Karl Barth, seorang 
teo  log sistematika berkebangsaan 
Swiss di abad ke20. Barth membuat 
pem  bedaan yang tajam antara Hu
kum yang Terutama, dalam dimensi 
ver  tikalnya, yang dikerjakan se
ma tamata oleh Allah sebagai agen 
sa  tusatunya dan manusia sebagai 
agen penerima hanya bersifat pa-
sif. Manusia menggenapi Hukum 
yang Terutama dengan dua cara: 
(1) mengakui tindakan kasih Allah, 
dan (2) mengungkapkan respon pe-
nga kuan tersebut di dalam dimensi 
ho rizontal. Di dalam pandangan 
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ini, humanisasi manusia dan dunia 
men  jadi telos Hidup Kristen. Inti dari 
Hi dup Kristen adalah hidup untuk 
se sama, karena Allah yang menjadi 
Sum ber dari iman berdiri di belakang 
ke beradaan anakanak Allah untuk 
me menuhi kebutuhan dunia8.
 Asumsi dari Barth memang me
na rik, tetapi tidak akurat, karena 
ke tika anakanak Allah mengalami 
pro ses regenerasi, kuasa Roh Kudus 
mem bangkitkan kembali roh jiwa ma
nusia yang sudah berdosa, sehingga 
me reka memiliki kapasitas untuk de
ngan aktif meresponi Allah dengan 
po sitif. Pandangan Gereja Katolik 
dan Orthodoks benar bahwa di dalam 
ke taatan kita dalam kasih kepada 
Al lah (dimensi vertikal), kasih Allah 
akan menggerakkan kita untuk me
nga sihi sesama dan dunia (dimensi 
ver tikal). Relasi dari kedua hukum ini 
seharusnya integratif dan bukan dis-
jung tif.
 Di Perjanjian Lama, nabi Amos 
me ng ungkapkan penolakan Allah 
ter  hadap Hidup Kristen yang ter
kom  partementalisasi. Allah ber
ka ta: “Aku membenci, Aku meng
hi nakan perayaanmu dan Aku ti
dak senang kepada perkumpulan 
ra yamu. Sungguh, apabila kamu 
mem persembahkan kepadaKu kor
bankorban bakaran dan korban
kor ban sajianmu, Aku tidak suka, 
dan korban keselamatanmu berupa 
ter nak yang tambun, Aku tidak mau 
pan dang. Jauhkanlah dari padaKu ke
ramaian nyanyiannyanyianmu, la gu 
gambusmu tidak mau Aku dengar. Te
tapi biarlah keadilan bergulunggulung 
se perti air, dan kebenaran seperti su

ngai yang selalu mengalir” (Amos 5: 
21-24). 
 Setelah mereka selesai beribadah, 
ingatan kepada Allah seakanakan 
menguap begitu saja ketika me re
ka keluar dari ruang ibadah.  Tun
tutan kebenaran dan keadilan Al lah 
tidak pernah lagi terbersit di da lam 
benak mereka. Hidup ibadah me
reka sudah tidak berbekas lagi di 
da lam keseharian hidup mereka. 
Prak tek hidup mereka menunjukkan 
bah wa mereka sebenarnya adalah 
pe nindas kebenaran dan penyokong 
ke tidakadilan. Tidak saja mereka 
ti dak membela hak mereka yang 
mis kin, lemah, dan tidak berdaya, 
me reka bahkan tidak seganse gan 
merampok dari kaum yang le mah 
untuk memperkaya diri dan me
nyenangkan hatinya yang loba. Hal 
ini membuktikan bahwa tanpa kasih 
Al lah di dalam hati mereka, mustahil 
me reka mengasihi sesama. Tangan 
me  reka penuh dengan darah, dan 
pa  da akhirnya bangsa Israel harus 
di  asingkan ke tanah pembuangan di 
ta  nah asing.  
 Pemazmur bertanya kepada je ma
at Allah: “Siapakah yang boleh naik ke 
atas gunung  Tuhan? Siapakah yang 
boleh berdiri di tempatNya yang ku
dus? Orang yang bersih tangannya dan 
mur ni hatinya  yang tidak menyerahkan 
di rinya kepada penipuan, dan yang ti
dak bersumpah palsu” (Maz 24:3-4). 
Iba dah yang otentik kepada Allah 
me rupakan hidup yang seluruhnya 
di persembahkan kepada Allah (Rom 
12:1-2), dan hal tersebut melahirkan 
eks presi etika Kristen yang benar: 
me ngunjungi yatim piatu dan janda
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an da dalam kesusahan mereka, dan 
men jaga supaya dirinya sendiri tidak 
di cemarkan oleh dunia. Itulah ibadah 
yang murni dan tidak bercacat di 
ha dapan Allah (Yak 1:26-27). Ibadah 
yang otentik mencakup totalitas as
pek hidup. 

Penutup 
 Ibadah yang murni dan ti dak 
bercacat di hadapan Allah me
rupakan hak prerogative anakanak 
Alah, yang telah mengalami re ge
nerasi oleh pekerjaan Roh Kudus. 
Me reka menyembah Allah dengan 
di pimpin oleh Roh Allah dan di 
da lam Roh Kristus, yang adalah 
Sum ber kebenaran itu sendiri. Me
re ka menyembah Allah dengan ke
seluruhan hidup mereka yang di
persembahkan kepada Allah. Ka
rena kasih mereka kepadaNya, 
me rekapun dimampukan untuk 
me  ngasihi sesama dan dunia yang 
ter  hilang.   

 Mencermati Kembali trend Ge reja 
arus utama dan Gereja Injili da lam 
pendekatan mereka terhadap iba dah, 
maka sumber inspirasi bagi pe ngem
bangan ibadah tidak salah jika me
nimba kepada kekayaan retorika di 
ma sa lampau, ataupun menimba dari 
ke kayaan kultur kontemporer, namun 
su mursumur itu tidak seharusnya 
men jadi sumber utama. Sumber Hi
dup Gereja Tuhan Yesus Kristus ada
lah  Roh Kudus sendiri, karena oleh 
pe kerjaan Roh Kuduslah mujizat 
re generasi muncul merestorasi anak
anak Allah kembali menjadi ‘cermin’ 
yang memancarkan Gambar dan 
Ru pa Allah dan oleh Roh Kudus pu
la anakanak Allah akan dipimpin, 
di berikan vitalitas serta kreativitas 
yang diperlukan untuk menuntaskan 
mi si Allah di kosmosNya. Sudahkah 
iba dah kita menimba kekayaan dari 
Roh Kudus, Sumber Air Hidup yang 
tia da habishabisnya, yang mengalir 
sam pai kekekalan?

Dr. Isabel Tong Ph.D.
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 Saya tahu apa yang anda pikirkan 
sa at membaca judul ini. “Tidak! Ti
dak! Ibadah justru adalah untuk me
muliakan Tuhan!” Di tengah polemik 
ten tang corak ibadah yang benar, 
ki ta mungkin pernah mendengar 
per kataan, “Ibadah itu seharusnya 
Theocentris (berfokus kepada Allah). 
Bu kan kita yang dilayani sesuai selera 
ki ta, tetapi kitalah yang melayani 
TU HAN! TUHAN adalah penonton, 
dan kita adalah pelayan! ” Perkataan 
ini tepat diucapkan dalam konteks 
de mikian untuk mengingatkan umat 
TU HAN. Namun pada saat yang sa-
ma, kalimat yang sarat kebenaran 
ini, jika dimaknai di luar konteks, 
akan menghilangkan dimensi yang 
pen ting dari ibadah. Makna ibadah 
men jadi sangat sempit, seolaholah 
Allah adalah penonton yang pa sif. 
Kenyataannya, narasi Alkitab me
nyaksikan hal yang berbeda. Benar 
bah wa elemen terpenting dalam iba
dah adalah manusia melayani Allah 
yang mulia. Namun pada saat yang 
sa ma, Allah juga melayani manusia 
se bagai ciptaanNya yang paling mu
lia, manusia yang adalah gambar dan 
ru paNya.

Penciptaan
 Tidak ada batu pijakan yang lebih 
baik untuk memulai pembahasan ini 
se lain Kejadian 13. Pada umumnya, 
Ke jadian 2:15 dijadikan sebuah ayat 
acuan untuk mengatakan bahwa tu

juan hidup seluruh manusia adalah 
iba dah, bahkan kerja pun adalah iba
dah. Kata yang dipakai untuk “meng
usa hakan” dan “memelihara,” abad 
dan shamar, adalah kata yang sama 
yang dipakai untuk tugas orangorang 
Le wi dalam Bilangan 3:78, yakni 
“me lakuan pekerjaan” jabatannya 
(ay. 7-8) dan “memelihara” perabotan 
Ta bernakel (ay. 8). Dari ayat inilah 
pa ra teolog mengemukakan bahwa 
Adam dan Hawa adalah imam yang 
per tama dan bahwa Taman Eden 
ada lah Bait Allah tempat mereka 
me layani. Penjelasan ini sangat baik, 
na mun konsep ibadah tidak hanya 
ter kandung dalam satu ayat saja, 
me lainkan dalam sepanjang narasi 
pen ciptaan dan kejatuhan.
 Kejadian 1:2627 memberikan 
de finisi manusia: (1) ciptaan yang 
istimewa, yang diciptakan me nu rut 
gambar dan rupa Allah, (2) di pe rin-
tahkan untuk beranakcucu dan me
me nuhi bumi, agar (3) manusia dapat 
me nguasai bumi, dan inilah yang 
mem buat mereka lebih mulia dari 
cip taan lain. Untuk mengerti ketiga 
hal ini, penting untuk kita mengerti 
kon teks Timur Tengah Kuno. Raja
ra ja seringkali membuat patung 
di rinya sendiri. Patungpatung itu 
akan diletakkan di wilayahwilayah 
ter tentu sebagai suatu pertanda siapa 
pe nguasa wilayah itu. Di zaman kini, 
ki ta bisa melihat fungsi yang sama 
un tuk bendera negara.

W o r s h i p : 
In Defense of Human Glory
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 Simbolisasi Allah menciptakan 
ma nusia menurut gambarNya meng
iku ti simbolisasi raja dan patung
pa tungnya. Kerajaan Allah adalah 
se luruh bumi sehingga Ia ingin ma
nusia, gambar dan rupaNya, me
menuhi setiap titik. Tak hanya itu, 
manusia mengemban tugas me
nguasai bumi. Di sinilah konsep 
ma nusia sebagai gambar dan rupa 
Al lah melampaui konsep raja dan 
pa tungnya. Patung raja hanya dapat 
me nunjukkan wilayah kekuasaan 
sang raja. Tetapi manusia dipanggil 
un tuk, seperti Allah, menjadi raja 
atas seluruh dunia ini (Maz 8). Perlu 
di ingat bahwa manusia bukan raja 
pa da dirinya sendiri. Sebagai gambar 
Al  lah, hakekat manusia bukan se
kedar “memerintah” melainkan “me
merintah sebagaimana Allah me me
rin tah.” Manusia perlu bertekuk lutut 
ke padaNya dan menaati caraNya 
me merintah agar dapat berfungsi.
 Inilah sebabnya manusia me
mer lukan ibadah. Perintah untuk 
me nyembah Allah sebagai Raja dan 
Pencipta bukanlah, seperti ka ri katur 
yang sering dibuat ateis, ka rena 

Allah kita adalah tiran yang mur ka 
kalau ada manusia yang tidak me
nyembahnya.”Sembah aku atau Ku
bunuh kamu!” Penyembahan bu  kan 
hanya kewajiban, tetapi ke butuhan 
yang membuat manusia te tap 
manusia. Keinginan untuk me ning
gal kan penyembahan kepada Allah 
yang benar dan menyembah halhal 
lain akan mengakibatkan kerusakan 
pa da gambar Allah. Kematian yang 
akan menulahi manusia ketika me
re ka tidak tunduk pada Allah bukan 
an caman, melainkan sebagai suatu 
ran tai prinsip sebabakibat yang je
las: jika gambar dari Sang Pencipta 
me nolak untuk mengakuiNya dan 
me ninggikanNya sebagai Sumber 
Ke beradaannya, gambar itu niscaya 
ke hilangan esensi dirinya. 

Kejatuhan
 Apa yang terjadi jika manusia ti
dak bertekuk lutut pada Sang Sumber 
dan beralih kepada ilah-ilah lain? 
Ini terjadi kepada seluruh manusia, 
di mulai dari Adam dan Hawa dalam 
Ke jadian 3. Mereka berpaling kepada 
ular, bertekuk lutut padanya, dengan 

speakeasyideas.com
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de mikian menjadikan ular sebagai 
ra ja yang memerintah mereka. Ku
rang tepat jika sekedar dikatakan 
bah wa manusia melawan Allah. Lebih 
te pat dikatakan manusia menjual 
di rinya, berikut hak istimewanya 
un tuk menjadi raja bersama Allah, 
ke pada Iblis. Inilah sebabnya Iblis bisa 
me ngatakan kepada Tuhan Yesus, 
“Se gala kuasa dan kemuliaannya 
akan kuberikan kepadaMu, sebab 
se muanya itu telah diserahkan ke
padaku…” (Luk 4:6). Manusia me-
nyerahkan tongkat kerajaan kepada 
Iblis. Dosa bukanlah sekedar pe lang
garan terhadap hukum Allah. Do sa 
adalah sebuah kegagalan un tuk 
menjadi manusia sepenuhnya, yak
ni manusia yang seharusnya ber
kuasa, tetapi malah menyerahkan ke
kuasaan tersebut kepada allahallah 
se sembahan palsu.
 Yang datang dari keberdosaan ini 
hanyalah kematian. Kematian dig ni
tas, kemuliaan, dan identitas sebagai 
gam bar Allah yang memerintah 
se gala ciptaan. Yang tersisa hanya 
pe rasaan malu karena ketelanjangan 
me reka. Inilah yang menyebabkan 
ke terpisahan manusia dengan Allah. 
Per lu diingat bahwa keterpisahan 
re lasional bukan hukuman Allah te
tapi akibat dosa karena hanya ti ga 
hal yang Allah berikan sebagai hu
kuman. Pertama, menjadi sulit bagi 
pe rempuan untuk melahirkan. Kedua, 
la kilaki akan bekerja dengan susah 
pa yah. Ketiga, yang paling buruk, 
me reka kehilangan rumah. Ketika 
ma nusia sebagai raja menolak Raja 
atas segala raja, mereka akan diusir 
da ri Kerajaan Allah. 

Pembuangan
 Kehilangan martabat, manusia 
men jadikan ciptaan yang lebih ren
dah daripada mereka sebagai ilah
ilah. Manusia menggantikan Sang 
Pen cipta dengan ciptaan (Rm 1:25). 
Me reka memuja binatangbinatang, 
ben da-benda penerang di langit (Zef 
1:5), bahkan pohon (Yes 44:9-20)! 
Se luruh tingkatan ciptaan, dengan 
ma nusia seharusnya menempati tem
pat tertinggi, kini terbalik. Manusia 
me nempati tempat terendah de
ngan menyembah ciptaanciptaan 
yang sebenarnya Allah letakkan 
di bawah kaki mereka. Kini bukan 
ma nusia yang menguasai ciptaan, 
te tapi ciptaan yang menguasai ma
nusia. Di dalam agamaagama ku
no, dewa yang berbedabeda me
ngontrol setiap aspek hidup ma
nusia mulai dari bercocok tanam, 
me nikah, melakukan pelayaran, 
dan sebagainya. Manusia perlu per
ke nanan dari ciptaanciptaan yang 
se harusnya mereka kuasai. Untuk 
me menangkan perkenanan, mereka 
per lu mengorbankan sesuatu. Tak 
ja rang mereka harus mengorbankan 
anak mereka sendiri bagi dewadewa, 
hal yang paling dibenci TUHAN (Im 
18:21, Ul 12:30-31). Tidak hanya ka-
rena TUHAN mengasihi manusia, 
te tapi terlebih karena TUHAN merasa 
ter hina saat gambar dan rupaNya di
musnahkan. Kembali ke analogi raja 
dan patungnya, ini sama saja dengan 
meng hancurkan patung tersebut. 
 Kita mungkin dengan naif berpikir, 
“Aku memang hidup di zaman ateistik, 
te tapi setidaknya tidak sebodoh itu.” 
Sia pa bilang? Berapa banyak aktivis 
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pe cinta lingkungan yang menuntut 
pem berlakuan aborsi? Berapa banyak 
da na dikucurkan untuk preservasi 
sat wa langka dibandingkan dengan 
da na mengatasi kelaparan anak
anak Afrika? Berapa banyak orang 
yang menghabiskan uangnya untuk 
ma kanan anjing, tetapi memberi 
pem bantunya Indomie yang sudah 
ka daluarsa? G.K. Chesterton, seorang 
pe nulis abad 20, mengatakan “Ma
na kala ada penyembahan binatang, 
ada juga pengorbanan manusia.” Ia 
ti dak sedang menuturkan sejarah. Ia 
se dang mengkritik zaman ini. 

Panggilan Kemuliaan
 Puji syukur karena TUHAN, yang 
me  lihat gambarNya menjadi sehina 
ini, tidak tinggal diam. Ia memanggil 
Ab  raham keluar dari lingkungan ini, 
juga orang Israel keluar dari Me 
sir. Kita hanya akan berfokus pa da 
pang gil an TUHAN kepada Is rael. 
Masyarakat Timur Tengah Ku no 
percaya bahwa peperangan me reka 
tidak hanya bersifat politik, te tapi 
juga teologis. Allahallah dari ke
rajaan yang kalah akan dianggap 
le bih lemah daripada allahallah ke
rajaan yang menang. Mesir masa itu 
ada lah kerajaan yang sangat hebat, 
se hingga ilahilah mereka dianggap 
ter hebat pula. Orang Israel yang su
dah dijajah di Mesir selama 430 ta hun 
tidak lagi ingat bagaimana me reka 
bisa sampai di Mesir. Mereka ber pikir, 
“Tentu dulu nenek moyang ki ta per
nah berperang melawan Me sir dan 
me reka kalah. Allah nenek moyang 
ki ta lebih lemah daripada allahallah 

Me sir. Itulah alasannya kita ditindas.” 
Ini lah mengapa Musa perlu mencatat 
ki sah Yusuf di akhir Kitab Kejadian. 
Mu sa mengatakan bahwa Israel 
ber ada di Mesir bukan karena kalah 
pe rang, melainkan karena salah satu 
ne nek moyang mereka, Yusuf, sangat 
ber jasa dan berkuasa di Mesir. Tetapi 
ke nyataan historis tidak akan cukup 
un tuk mengubah pola pikir mereka. 
Pan dangan teologis mereka pun perlu 
di ubah. 
 Firaun dilihat sebagai manifestasi 
atau keturunan dewa matahari, yakni 
Ra. Apapun itu, ciptaan khususnya 
ma tahari dianggap menempati tem
pat tertinggi, disusul oleh Firaun, 
ke mudian baru orang Mesir. Israel 
yang adalah budak, termasuk Allah 
me reka, berada di posisi terendah. 
Ma nusia tidak lebih bernilai dari 
bi natang. Sebagai contoh, Firaun 
de ngan mudah membunuh anak la ki
laki Israel (Kel 1:15-16) dan dengan ke-
jam memaksa mereka bekerja (1:13
14). Inilah mengapa Musa memulai 
Ki tab Kejadian dengan penciptaan. 
Mu sa ingin mengatakan bahwa stra
ta ini salah. Matahari hanya cip taan. 
Manusia lebih tinggi dari se gala 
ciptaan itu karena mereka ada lah 
gambar Allah. Firaun tidak le bih 
tinggi dari manusia lain. Di atas se
gala adalah Allah Khalik langit dan 
bumi. Jadi, dimanakah posisi de-
wa-dewa Mesir? Mereka hanyalah 
se onggok imajinasi manusia untuk 
cip taanciptaan yang lebih rendah. 
Ke dudukan mereka paling bawah. 
Ini adalah polemik yang sangat re vo
lu sioner masa itu. 
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 Dalam konteks inilah Israel di
pang gil untuk keluar dari perbudakan 
ti dak manusiawi yang menginjakin
jak martabat mereka. Apakah alas an 
TUHAN untuk mengeluarkan me-
reka? Ibadah (4:23, 7:16, 8:1, 8:20, 9: 1, 
9:13, 10:3, 10:7, dsb)! Perhatikan bah-
wa TUHAN tidak mengatakan, “Biar-
kanlah umatKu pergi, karena me reka 
punya hak asasi untuk hidup mer
deka,” atau “Biarlah umatKu pergi, 
su paya mereka memiliki penghidupan 
yang lebih makmur.” Tidak! Berbeda 
de ngan pemahaman dunia modern, 
bu kan kemerdekaan politiksosiallah 
yang terutama meningkatkan de
ra jat manusia, meski itupun sangat 
pen ting. Yang terutama mengangkat 
mar tabat manusia adalah ibadah ke
pada Allah yang benar. Hal ini ma kin 
jelas dalam Ulangan 5:12-15. Alasan 
yang dikaitan dengan hu kum Sabat 
adalah, “Haruslah kau ingat, bahwa 
engkaupun dahulu bu dak di tanah 
Mesir dan engkau di  bawa keluar 
dari sana oleh TUHAN.” Ban dingkan 
dengan pencatatan hu kum Sabat 
dalam Keluaran 20:811. Alasan yang 
diberikan adalah, “Se bab enam hari 
lamanya TUHAN men jadikan langit 
dan bumi, laut dan se gala isinya, 
dan Ia berhenti pada ha ri ketujuh.” 
Kitab Ulangan sangat me ne kankan 
hubungan ibadah dengan pem
bebasan dari perbudakan Mesir yang 
ti dak manusiawi. 

Kerajaan Allah
 Dalam Kerajaan-Nya, TUHAN 
ingin umatNya hidup bermartabat, 
ber beda dengan masyarakat di sekitar 

me reka. Salah satu caraNya adalah 
de ngan serentetan hukum politik. 
Du  nia Timur Tengah Kuno saat itu 
me ng anggap manusia sangat rendah 
har  ganya, kecuali keluarga raja, 
bang  sa wan atau pendeta. Pemberian 
hu kuman berbeda tergantung status 
so sial baik dari korban maupun pe
laku. Undang-undang Hamurabi 
da lam artikel 202205 mencatat 
bah wa jika seseorang memukul 
orang yang kastanya lebih tinggi, ia 
di cambuk secara publik. Jika sekasta, 
ia hanya didenda. Jika seorang bu-
dak memukul seorang merdeka, te
linganya dipotong. Di dalam Taurat 
Mu sa, tidak ada pembedaan itu. Di 
mata TUHAN, semua manusia ada-
lah gambar Nya. Contoh lain dari 
Un dang-undang Ur-Nammu yang 
men  catat bahwa hukuman pen cu
rian properti adalah hukuman mati 
(artikel 2), tetapi hukuman penculikan 
dan jualbeli orang hanya tahanan 
dan denda (artikel 3). Dalam Taurat 
Mu sa, pencuri perlu mengganti rugi 
se banyak empat kali yang dicuri (Kel 
22:1), tetapi penculik harus dibunuh 
(Kel 21:16). Properti hanya ciptaan 
ma  nusia, tetapi manusia adalah gam
bar Allah.
 Salah satu hukum yang kelihatan 
se pele namun menarik adalah aturan 
me ngenai mayat orang yang dihukum 
ma ti (Ul 21:22-23). Pada masa itu, 
ma yat terhukum akan dipakukan 
atau digantung di tembok kota (1 
Sam 31:10). Beberapa bahkan di-
sulakan hidup-hidup (Es 7:10). Bi-
natang buas dan burung bangkai 
akan menggerogoti mayat tersebut. 
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Bang sabangsa lain menganggap 
bah wa seseorang telah berbuat jahat 
ter hadap bangsanya lebih rendah dari 
bi natang, dan layak untuk berakhir 
se bagai kotoran binatang. Namun 
TU HAN tidak mengizinkan hal ini. 
Ma nusia adalah ciptaan yang mulia, 
gam bar dan rupa Allah, seberapapun 
ber dosanya mereka. Ia tidak rela gam
barNya menjadi makanan binatang. 
 Hukumhukum ini dipakai Tuhan 
bu kan untuk membebani, melainkan 
se bagai cara untuk memanusiakan 
dan memulihkan martabat manusia. 
Na mun cara yang paling agung yang 
di pakai TUHAN adalah menghadirkan 
Di riNya sendiri dalam Tabernakel, 
yang kemudian menjadi Bait Allah 
pa da zaman Salomo. TUHAN sendiri 
ber kenan tinggal bersama mereka. Ini 
adalah penghormatan tertinggi yang 
da pat diberikan Pencipta kepada cip
taanNya. Kesalahan dari pembaca 
mo dern adalah menganggap Bait 
Al lah setara dengan bangunan ge re
ja zaman sekarang. Ini sangat ti dak 
te pat. Ekuivalen gereja adalah si na
go ge, bukan Bait. Bait Allah adalah 
ti tik dimana surga dan bumi bertemu, 
Ta man Eden yang baru, dengan para 
imam menjalankan tugas Adam dan 
Hawa, yakni abad dan shamar. Inilah 
se babnya Bait Allah menduduki posisi 
yang sentral dalam Kerajaan Allah, 
le bih dari istana raja. Tanda bahwa 
Tu han mengembalikan martabat ma
nusia adalah dengan tinggal bersama
sa ma dengan umatNya.
 Namun apakah TUHAN puas de-
ngan memulihkan orangorang Is rael 
saja? Tidak! TUHAN memilih Is rael 
bukan hanya agar mereka saja yang 

dipulihkan. TUHAN memilih Is rael 
untuk memulihkan seluruh du nia 
dengan menunjukkan suatu mo del 
masyarakat yang mengangkat de
rajat manusia, menjadikan mereka 
pe nguasa dan bukan penyembah dari 
cip taanciptaan lain, dengan ibadah 
ke pada Allah yang benar sebagai 
pu satnya. TUHAN ingin agar ketika 
ban gsabangsa lain melihat Israel, 
me reka berkata, “Kami mau Allah 
yang seperti itu! Kami mau punya 
Al lah yang hidup, yang tidak seperti 
pa tungpatung sesembahan kami 
yang justru merendahkan kami!”

Kegagalan Israel
 Sayangnya, sama seperti orang 
Kris ten masa kini, Israel gagal mem
buat bangsabangsa lain terpikat ke
pada TUHAN. Mereka melakukan pe-
nyem bahan berhala, dengan demikian 
se kali lagi merendahkan martabat 
me reka yang sudah dipulihkan. Lebih 
pa rah lagi, para imam dan tuatua 
me lakukannya di dalam Bait Allah 
(Yeh 8)! Tak hanya itu, mereka juga 
me ng injakinjak gambar dan rupa 
Al lah yang lain dengan memperkosa 
ke adilan (Yes 1:1031, Am 5:713 dan 
sebagainya). Sama seperti Adam dan 
Ha wa, mereka pun berakhir dalam 
pem buangan di bawah penjajahan 
Ba bel. Bait Allah dihancurkan Ba
bel karena hadirat Allah telah me
ninggalkannya sehingga mereka 
ti dak lagi dapat beribadah. Meski ra ja 
Koresh mengizinkan pendirian Bait 
Allah kembali, hadirat Allah ti dak ada 
dalamnya (bdk. peristiwa tu runnya 
awan kemuliaan TUHAN da lam Kel 
40:3438 dan 1 Raj 8:1012, de ngan 
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Ezr 6:15-18). Kini mereka silih-ber-
ganti di bawah penjajahan bangsa
bang sa penyembah berhala mulai 
da ri Babel, MediaPersia, Yunani, 
sam pai Romawi. Untuk yang kedua 
ka linya mereka hidup tanpa ibadah, 
tan pa martabat, tanpa kemerdekaan. 
Se mua ini terjadi karena, sama seperti 
A dam dan Hawa, mereka bertekuk 
lu tut kepada allahallah sesembahan 
pal su.
 Aneh sekali bahwa manusia me
miliki tendensi untuk merendahkan 
di ri. G.K. Chesterton, seorang filsuf 
se kaligus penulis Inggris, berkata, 
“Ada sebuah tendensi yang aneh yang 
ter jadi sepanjang sejarah manusia, 
yak ni manusia secara terusmenerus 
me rendahkan lingkungannya, me
rendahkan kebahagiaannya, me
rendahkan dirinya sendiri. Inilah do sa 
besar manusia, dosa yang men jadi 
perlambangan kejatuhan Adam, 
yakni sebuah tendensi bukan ter
hadap keangkuhan, melainkan ter
hadap suatu bentuk ‘kerendahan hati’ 
yang aneh dan menjijikkan.” Biasanya 
ki ta mendengar bahwa penyebab 
kee ngganan manusia untuk tunduk 
ke pada Allah adalah keangkuhan. Da
lam framework ini, manusia menolak 
men jadi gambar Allah yang mulia, 
dan memilih menjadi budak dari 
cip taan yang lebih rendah, karena 
‘ke rendahan hati’ yang aneh dan 
men jijikkan.
 Apakah masyarakat modern lebih 
baik daripada Israel? Tidak! Hanya 
se sembahannya saja yang berubah. 
Ilahilah zaman sekarang adalah uang, 
seks dan kekuatan, dengan masing
ma sing Karl Marx, Sigmund Freud, 

dan Friedrich Nietzsche sebagai 
na binya. Manusia menjadi budak se
lembar kertas maupun hormonnya. 
Ke tika kita tidak mentuhankan TU-
HAN, Ia tetap adalah Tuhan. Justru 
yang kita lakukan telah mentidak
ma nusiakan diri kita. Sebagaimana 
di katakan Abraham Heschel, se
orang filsuf Yahudi, tentang ma-
nu sia modern, “Keprihatinan kita 
bu kanlah mengenai bagaimana kita 
me nyembah dalam katakombe, me
lainkan bagaimana tetap menjadi 
ma nusia dalam bangunan pencakar 
la ngit.”
 Akibatnya, sama seperti orang 
Is rael, orang Kristen bukannya mem
buat orang lain terpikat kepada TU-
HAN, melainkan membuat mereka 
me najiskan nama-Nya (Yeh 36:20-21). 
Ke tika bangsabangsa lain melihat 
orangorang Israel, khususnya ke
tika dalam pembuangan, mereka 
men cibir, “Itu Allahnya orang Israel? 
Ka mi tidak mau punya Allah yang 
se perti itu! Lebih baik allahallah 
bua t an tangan kami!” Rupanya orang 
Is rael yang ditunjuk TUHAN sebagai 
agen misi pemulihan atas martabat 
manusia, gagal. Mereka sendiri 
adalah bagian dari masalah tersebut.
Saat akhirnya umat Israel mencapai 
titik terendah dalam sejarah mereka, 
adakah Allah mungkin telah menolak 
umat-Nya?

Sang Mesias
 Paulus menjawab, “Sekalika li 
tidak!” (Rom 11:1). Meskipun Is ra el 
gagal, TUHAN tidak pernah ga gal 
menepati janjiNya untuk mem
berkati seluruh bangsa melalui ke
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turunan Abraham. Ia datang dalam 
di ri Yesus Kristus sebagai Mesias 
ke turunan Yahudi. Ia membebaskan 
umatNya dari perbudakan yang 
mem buat manusia kehilangan 
mar tabat mereka. Kali ini Ia ti dak 
membebaskan mereka dari per bu
dakan Mesir maupun Roma, me
lainkan perbudakan lain, yak ni dosa. 
Ini lah biang dari seluruh per budakan 
yang merendahkan ma nu sia.
 Sebagaimana dalam pembebasan 
umat Israel dari Mesir, Kristus me
wu judkan ibadah yang sejati dengan 
mem berikan hukumhukum serta 
Bait Allah. Ia memangkas segala tun
tutan religiusitas yang membebani 
dan mengembalikan Taurat kepada 
in ti nya, yakni Kasih (Mat 22:37). Ia ju-
ga memberikan Bait yang baru, yakni 
Tu buh-Nya sendiri (Yoh 2:19-21), yang 
Ia nyatakan dengan segala mukjizat 
yang Ia lakukan. Seringkali kita ber
pikir bahwa mukjizatmukjizat itu 
ha nyalah untuk menunjukkan bahwa 
Ye  sus adalah Allah. Namun lebih da ri 
itu, mukjizat adalah peristiwa yang 
ter jadi ketika surga dan bumi ber
te mu. Dimanakah titik pertemuan 
ini se belumnya? Bait Allah. Namun 
lebih dari itu, ada dua hal yang lain 
yang Ia capai dalam inkarnasiNya, 
yang bukan sekedar memerdekakan 
manusia dari perbudakan politik, 
tetapi dari dosa.  
 Pertama, sebagai representasi se
luruh manusia dan Adam kedua, Ia me
rebut kembali bagi kita martabat dan 
kemuliaan yang telah hilang itu de
ngan hidup sepenuhnya tanpa dosa. 
Se bagai Gambar Allah yang Sulung 
(Kol 1:15), Ia menunjukkan kepada 

gam bargambar Allah yang lain yang 
te lah menistakan dirinya tentang 
ba gaimana hidup martabat dan 
mu lia. Bagaimana caranya? Dengan 
pe muasan segala keinginan-Nya? 
De ngan mengeksploitasi mukjizat
Nya demi popularitas? Dengan agresi 
mi liter untuk menguasai dunia? Inilah 
ti ga hal yang Iblis tawarkan dalam 
pen cobaan di gurun. Namun Ia tahu 
Ia akan jatuh dalam perbudakan Iblis 
ji ka Ia menerimanya. Sebaliknya, Ia 
ber kata, “Enyahlah, Iblis! Sebab ada 
ter tulis: Engau harus menyembah 
Tu han, Allahmu, dan hanya kepada 
Dia sajalah engkau berbakti!” (Mat 
4:10). Dengan kata lain, Ia menekuk 
lu tut hanya kepada BapaNya. 
Meng gunakan bahasa Paulus, Ia 
“mem persembahan tubuh sebagai 
per sembahan yang hidup,” (Rom 
12:1) dan inilah ibadah sejati yang 
me rupakan satusatunya cara agar 
manusia tidak kehilangan mar
tabatnya di bawah perbudakan apa
pun. 
 Kedua, sebagai Pribadi Allah yang 
ber inkarnasi, Ia melakukan sesuatu 
bah kan manusia manapun tidak akan 
be rani mengandaiandaikannya: Ia 
me layani mereka (Mat 20:28). Kita 
bia sanya melihat hal ini sebagai suatu 
te ladan yang harus dicontoh. “Karena 
Tu han Yesus melakukannya, aku pun 
ha rus melakukannya.” Namun, kita 
per lu menghayatinya secara personal, 
bu kan hanya sebagai ilustrasi. 
 Perjamuan terakhir merupakan 
eks presi paling jelas. Biasanya prin
sipprinsip pelayanan ditarik dari 
pem basuhan kaki yang Yesus lakukan 
(Yoh 13:1-20). Sayang sekali peristiwa 
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se sudahnya, yakni perjamuan ter
akhir, diabaikan. Bayangkan Allah 
du duk di antara manusiamanusia 
yang sesaat lagi akan mengkhianati
Nya, menyangkalNya, dan berlari 
me ninggalkanNya. Apa yang Ia ka
ta kan? “Sia-sia saja Aku mengajari 
ka lian selama tiga setengah tahun! 
Ka lian semua mengecewakan! Da sar 
manusiamanusia tidak tahu te rima 
kasih!” Aneh sekali Ia tidak me
ngatakan hal ini, meski Ia berhak. Ia 
justru memberi mereka makan, baik 
secara literal dengan roti yang ter pe
cah-pecah, maupun secara figuratif 
de ngan tubuhNya. “Inilah TubuhKu 
yang diserahkan bagi kamu” (Luk 
22:19).
 Ini masih berlaku sampai se ka
rang. Memang manusialah yang 
me ng edarkan roti dan anggur dalam 
Per jamuan Kudus. Namun kita per lu 
menyadari bahwa nampan itu sam
pai kepada kita bukan karena ta ngan 
pendeta atau pengurus atau re kan 
di samping, melainkan Kristus sen
dirilah yang menghantarkannya, 
me nyerahkan roti dan menuangkan 
ang gur itu di cawan kita. Ini bukan 
se kedar perumpamaan. Ini adalah 
se buah kenyataan kosmik. Sang 
Pen cipta sedang melayani kita. Inilah 
ca ra Allah memulihkan martabat dan 
dig nitas manusia sebagai ciptaan ter
tinggi: Ia sendiri melayani mereka di 
ha dapan ciptaanciptaan yang lain. 
Se isi surga dan bumi terperanjat ma
nakala ciptaan yang sudah kehilangan 
dig nitas, dijamu oleh Sang Pencipta 
sen diri.

Salib
 Ironisnya, manusia lebih senang 
ber kubang di tempat tempat te
rendah, tanpa martabat dan tanpa ke
muliaan. Sang Pencipta yang datang 
un tuk mengangkat ciptaanNya, 
ma lah dihempaskan ke tempat yang 
te rendah.
 Bukan tanpa maksud orangorang 
Ya hudi matimatian menuntut Yesus 
di salib. Taurat mengatur bahwa peng
hujat seharusnya dirajam (Im 24:16), 
dan mereka melakukannya ke pada 
Stefanus (Kis 7:54-60). Yesus bo leh 
saja dirajam tanpa persetujuan Ro
ma, toh orangorang Yahudi sem pat 
melakukannya (Yoh 8:59). Pi latus 
sendiri sudah memberikan me reka 
izin untuk menghakimi Yesus (Yoh 
18:31). Jadi, mengapa mereka me-
ngatakan mereka “tidak boleh mem
bunuh seseorang”? Alasannya bu kan 
karena orangorang Yahudi ti dak 
boleh menghukum mati tanpa per
setujuan Roma. Mereka tidak boleh 
meng hukum mati dengan salib tanpa 
per setujuan Roma. Bagaimanapun, 
sa lib adalah hukuman yang dipakai 
Ro ma, bukan orang Yahudi. 
 Sebegitu besar niatan mereka 
un tuk menyalibkan Yesus. Apakah 
ka rena mereka ingin Yesus disiksa se
de mikian tidak manusiawi? Mungkin 
saja. Tetapi alasan terbesar adalah 
ka rena, seperti yang telah kita bahas, 
“se orang yang digantung terkutuk 
oleh Allah” (Ul. 21:22-23). Dead Sea 
Scroll menuliskan bahwa hukuman 
gan  tung hanya boleh diberlakukan 
ke pada orang yang berkhianat ke pa
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da bangsanya sebagai suatu tanda 
bah wa tidak hanya ia terkutuk oleh 
Al lah, tetapi juga manusia (11Q 
Tem pe Scroll 64:6-13). Melalui salib, 
pa ra pemimpin agama Yahudi ingin 
me nunjukkan bahwa Yesus adalah 
peng khianat besar. Di dalam Talmud, 
kum pulan tulisan para rabi Yahudi, 
Ye sus dikatakan “menyesatkan, me
rusak dan menghancurkan Israel” 
(Tal mud Sanhedrin 107b). Salib me-
nunjukkan bahwa bukan kaum San
hedrin maupun Roma, melainkan 
Al lah sendiri dan orang Yahudi secara 
ke seluruhan yang menghukumNya.
Ye sus, berbeda dengan Adam dan se
l uruh keturunannya, tidak pernah me
ng ingkari hakekatnya sebagai Gambar 
Al lah. Ia tidak pernah menyerahkan 
tong kat kerajaan kepada Iblis. Ia ti
dak bertekuk lutut kepada apapun 
se lain kepada BapaNya. Namun Ia 
mengalami perasaan hina yang di
alami Adam. Ia menemukan DiriNya 
di telanjangi dari segala martabat dan 
di g nitas, bukan karena Ia berdosa, 
te tapi karena keturunan Adam yang 
te lah menelanjangi diri berkehendak 
mem buat Sang Manusia Sejati sama 
se perti mereka. Mereka yang telah 
me nempatkan diri lebih rendah da
ri binatang, kini menginjakinjak 
Pen cipta mereka lebih rendah dari 
bi natang. Tak hanya manusia, Allah 
pun menjatuhkan hukuman atasNya. 
Adam yang pertama melarikan diri 
da ri Allah ketika menyadari dirinya 
te lanjang, tetapi Allah mencarinya. 
Adam Kedua, meski ditudungi dengan 
pe rasaan hina karena ketelanjangan
Nya, tidak pernah melarikan diri. 
Al lahlah yang meninggalkanNya 

(Mat 27:46) dan menimpakan segala 
mur ka-Nya atas-Nya (Yes 53:6).  
 Namun di sinilah terjadi ibadah 
yang sejati. Kematian Yesus adalah 
iba dah yang sejati karena Sang Imam 
Be sar Agunglah yang melayani (Ibr 
4:14) dengan membawa Korban yang 
satu kali untuk selamanya (Ibr 7:27). 
Ketiga Injil Sinoptik menulis bah wa 
Yesus mati pada jam tiga. Pa da jam 
itulah para imam di Bait Al lah mulai 
menyembelih dombadom ba Paskah. 
Me narik bahwa Tal mud yang men ca
tat Yesus sebagai se orang penyesat 
ju ga mencatat per ubah anperubahan 
di Bait Allah sejak ke matianNya pada 
30 M sampai Bait Allah dihancurkan 
pa da 70 M (Talmud Yoma 39b):
(1) Pita merah yang diikatkan pada 

he wan korban, melambangkan 
do sa umat, tidak pernah lagi ber
ubah menjadi putih. Selama ini 
pita tersebut selalu berubah men
jadi putih, menandakan bahwa 
TU HAN telah menerima korban 
dan mengampuni mereka. Kini 
Ia tidak lagi menerima korban 
ka rena Korban yang Sejati telah 
di persembahkan sekali untuk se
la manya.

(2) Pintu Bait Allah selalu terbuka 
tiap malam. Seperti tabir yang 
ter koyak dua, ini melambangkan 
bah wa kini tidak ada lagi pemisah 
an tara TUHAN dan manusia.

(3) Kaki dian (Kel 25:31-40) yang 
pa ling utama di Bait Allah harus 
se lalu dalam keadaan menyala. 
Na mun sejak kematian Yesus, 
tiap malam selama 40 tahun api 
pa da kaki dian ini selalu padam, 
ti dak peduli apapun pencegahan 
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yang dilakukan. Hadirat Allah su
dah tidak lagi berdiam di da lam 
bangunan buatan tangan ma nu
sia.

 Lalu dimana hadirat Allah berdiam 
jika bukan di Bait-Nya? Rasul Paulus 
me ngatakan bahwa tubuh kitalah 
bait yang baru (1 Kor 6:19). Dengan 
ber diam dalam diri manusia, Sang 
Pen cipta seolah memperoklamasikan 
pa  da ciptaan lain, “Aku ada dalam 
cip taan ini.” Ia tidak bisa lagi me ning
gikan gambar dan rupaNya le bih dari 
ini! Tak heran di bagian la in Paulus 
mem peringatkan kita untuk mem per
sem bahkan tubuh kita se bagai iba dah 
se jati, bukan hanya ha rihari ter tentu 
sa ja tetapi setiap sa at.
 Melalui penyalibanNya, Kris
tus yang telah dihinakan telah me
mulihkan martabat dan dignitas 
ma nusia. Ia yang telah ditelanjangi te
lah mendandani manusia dengan ke
muliaan yang dulu mereka tanggalkan 
de mi allahallah lain. DarahNya yang 
dianggap menajiskan tanah, jus tru 
menyucikannya dan menjadikan 
se luruh bumi sebagai tanah yang 
ku dus, sama seperti Taman Eden. 
Kematian dan kebangkitanNya me
mulai sebuah era baru dimana gam
bar Allah kembali ke Eden dengan 
ke manusiaan yang dipulihkan. Dalam 
Kris tus, martabat kita sebagai gambar 
dan rupa Allah dipulihkan dan kita 
ber kuasa kembali atas segala ciptaan.
Apa kah pelayanan Kristus sebagai se
orang Imam Besar Agung berakhir di 
atas salib? Tidak! Kristus adalah Imam 
Be sar kita untuk selamalamanya 
(Ibr 5:6), dan inilah sebabnya kita 
da pat “dengan penuh keberanian 

meng hampiri tahta kasih karunia” 
(Ibr 4:16). Jangan pernah berdelusi 
bah wa ibadah yang kita lakukan 
pa da Hari Minggu hanya semata
ma  ta kita melayani TUHAN, sebab 
se bagai pelayan pun kita tidak layak. 
Bu kankah seminggu penuh kita ti
dak lepas dari dosa? Namun jika ki ta 
dapat datang beribadah kepada TU-
HAN untuk melayaninya, sematama
ta karena Imam Besar kitalah yang 
ter lebih dulu melayani kita.

Kesimpulan
 Jadi, siapakah yang dimuliakan 
dan dilayani dalam ibadah? Tentu 
sa ja TUHAN. Namun ini hanya satu 
si si dari mata koin. Di sisi lain, Ia pun 
me muliakan dan melayani kita. Pada 
sa at kita meninggikan Dia, Ia pun me
ngangkat kita. Ibadah kepada Al lah 
yang benar akan mengangkat mar
tabat dan derajat kita sebagai ma nu
sia, karena hanya Sang Penciptalah 
yang dapat mengangkat ciptaanNya 
di atas ciptaanciptaan lain.
 Di zaman modern, manusia be
kerja seperti mesin di bawah per
hambaan uang atau halhal lain. 
Tidakkah ini sangat tidak me ma
nu siakan manusia? Ketika manusia 
me ng abaikan ibadah, jelas bukan 
TU HAN melainkan mereka-lah yang 
kehilangan kemuliaan. Kita ada lah 
gambar dan rupa Allah dan bu kan 
mesin. Inilah mengapa pada ha ri 
Minggu TUHAN mengundang ki ta 
untuk beristirahat dalamNya, di ma
na tidak hanya kita tetapi Ia pun me
la yani kita dalam istirahat ter sebut.

Ev. Devina Oswan, M.Th.

29 EUANGELION 178



Penyembahan dalam Kekristenan: 
Lari dari Kenyataan?

“Allah itu Roh dan barangsiapa 
menyembah Dia, harus 

menyembahNya dalam roh dan 
kebenaran.” 

Yohanes 4:24

 Orang Kristen dikenal dengan 
ke giatan berdoa, membaca Alkitab 
dan bernyanyi di dalam suasana 
apa pun. Kita mengenal juga yang 
na manya pujian dan penyembahan. 
Ber nyanyi lagu pujian bervariasi dari 
me muji tentang kasih setia Tuhan, 
ucap an syukur atas pertolongan Tu
han, pengakuan bahwa Allah itu baik, 
dan seterusnya. Penyembahan, baik 
berupa lagu maupun doa pe nyem
bahan membawa kita untuk ‘dekat’ 
de ngan Tuhan. Bagi sebagian orang, 
wak tu penyembahan menjadi sangat 
eks presif karena bukan berkata-kata 
sa ja, tetapi juga ada gerakangerakan 
ter tentu menyertai penyembahan itu.
 Ada tuduhan terhadap agama dari 
Karl Marx, sang pencetus komunisme, 
ter masuk kekristenan, bahwa aga ma 
itu candu bagi masyarakat, mem
buat nya ketagihan dan lari dari dunia 
ke nyataan. Menurut Sigmund Freud, 
aga ma itu seperti ilusi, bayangba
yang maya dalam kehidupan orang 
yang menutupi realita hidup. Orang 
ber agama, seperti orang Kristen, 
ma nakala tidak sanggup menghadapi 
ke nyataan yang ada, untuk mengatasi 
stres, dikatakan mereka berdoa, 
mem baca Alkitab, mengikuti ke bak
ti an dan menyanyikan lagu pujian dan 

pe nyembahan, seperti untuk katarsis 
atau pelepasan dari getirnya hidup ini. 
Namun begitu ia balik ke dunia nyata, 
ma salahnya tetap ada. 
     Namun apa sebenarnya yang di 
maksud dengan penyembahan? Ka  ta 
Yunani di dalam Perjanjian Baru yang 
sering diterjemahkan sebagai “pe
nyembahan” (proskuneo) memiliki 
mak na “tersungkur di hadapan” atau 
“ber sujud di hadapan.” Penyembahan 
me rupakan sebuah sikap roh. Ka
rena penyembahan merupakan ke
giatan pribadi yang terjadi dalam di ri 
seseorang, maka orang Kristen me
nyem bah Allah setiap saat, tujuh hari 
da lam seminggu dan 24 jam sehari. 
 Ketika orang Kristen secara res
mi bersekutu bersamasama da lam 
penyembahan, titik fokusnya ha rus 
tetap pada penyembahan pri badi 
kepada Allah. Bahkan sebagai ba 
gian dari jemaat, setiap orang ha rus 
menyadari bahwa ia sedang me nyem
bah Allah secara pri badi dan tidak 
se dang ikutikutan de ngan cara orang 
lain menyembah Tu han.
 Sifat ibadah dalam Kekristenan 
ada lah “dari dalam ke luar,” sehingga 
me miliki dua syarat yang sama pen
tingnya. Kita harus menyembah 
“dalam roh dan kebenaran” (Yoh 4:23
24). Menyembah dalam roh tidak ada 
hu bungannya dengan sikap tubuh 
ki ta. Ini berhubungan dengan lubuk 
ha ti kita, apa yang ada dalam roh 
ki ta, sehingga hal ini membutuhkan 
be berapa hal. 
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 Pertamatama, kita harus sudah 
la hir baru atau lahir kembali (born 
again). Kita bukan hanya sekedar 
Kris ten secara KTP, namun harus ada 
pengakuan kita  secara pribadi bah
wa Yesus Kristus adalah Tuhan dan 
Ju ruselamat kita. Tanpa Roh Kudus 
yang berdiam di dalam kita, kita 
ti dak bisa merespons Allah dalam 
pe nyembahan, karena kita tidak 
sung  guhsungguh mengenalNya. 
“De mikian pulalah tidak ada orang 
yang tahu, apa yang terdapat di 
da lam diri Allah selain Roh Allah” 
(1 Kor 2:11b). Roh Kudus yang ber-
diam di dalam kita adalah Pribadi 
yang memampukan kita untuk me
nyembah. Pada dasarnya, Dia se
dang memuliakan diriNya. Semua 
pe nyembahan yang benar pasti me
muliakan Allah, bukan sekedar pa mer 
bahwa kita adalah orang saleh yang 
sedang berdoa, memuji Tuhan dan 
menyembahNya seperti Tuhan Ye
sus mengeritik perilaku orang Farisi 
da lam berdoa secara demonstratif, 
se perti melakukannya sambil berdiri 
pa da tikungantikungan jalan raya su
paya mereka dilihat orang banyak. Se
sungguhnya mereka sudah mendapat 
upah nya (Mat 6:5).
 Kedua, menyembah dalam roh 
mem butuhkan pikiran yang ber pu 
sat kepada Allah. Juga, pikiran yang 
sudah diperbaharui oleh ke be nar an. 
Paulus mendorong ki ta untuk “mem
per sembahkan tu buhmu sebagai per
sembahan yang hidup, yang kudus 
dan yang ber kenan kepada Allah: 
itu adalah iba dahmu yang sejati. Ja
nganlah ka mu menjadi serupa dengan 
du nia ini, tetapi berubahlah oleh pem
baharuan budimu” (Rm 12:1b, 2a). 

Ha nya ketika pikiran kita berubah 
da ri yang tadinya berpusat kepada 
halhal duniawi menjadi berpusat 
ke pada Allah, barulah kita dapat 
me nyembah di dalam roh. Berbagai 
ma cam gangguan dapat memenuhi 
pi kiran ketika kita mencoba untuk 
me muji dan memuliakan Allah, yang 
bi sa menghalangi penyembahan 
yang sejati. Itulah yang harus kita 
sing kirkan sehingga tidak menjadi 
peng halang. 
 Ketiga, kita hanya dapat me nyem
bah dalam roh jika memiliki hati yang 
mur  ni, terbuka dan mau bertobat. 
Ke  tika hati Raja Daud dipenuhi ra
sa bersalah atas dosanya dengan 
Bat  syeba (2 Sam 11), ia mendapati 
bah  wa tidak mungkin baginya untuk 
me  nyembah. Dia merasa bahwa Allah 
jauh darinya, dan dia “mengeluh se
pan jang hari”, merasa tangan Allah 
me nekannya dengan berat (Mzm 
32:3, 4). Namun ketika ia mengakui 
do sanya, persekutuannya dengan 
Al lah langsung dipulihkan. Pujian 
ser ta penyembahan dicurahkan ke
pa daNya. 
 Dia memahami bahwa “Korban 
sem  belihan kepada Allah ialah jiwa 
yang hancur; hati yang patah dan 
re muk” (Mzm 51:17). Pujian dan pe-
nyem bahan kepada Allah tidak bisa 
da tang dari hati yang penuh dengan 
do sa yang tidak diakui, namun harus 
de ngan hati yang jujur.
             Syarat kedua dari penyembahan 
yang benar adalah melakukannya 
“di dalam kebenaran.” Semua pe
nyem bahan adalah respons terhadap 
ke benaran. Apa yang bisa mengukur 
ke benaran lebih baik daripada Fir
man Allah? Yesus berkata kepada 
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Ba pa-Nya, “firman-Mu adalah ke-
benaran” (Yoh 17:17b). Mazmur 119 
me ngatakan, “TauratMu benar” (ay. 
142b) dan “Dasar firman-Mu adalah 
ke benaran” (ay. 160a). Ini merupakan 
res pons terhadap Firman Allah.
 Supaya bisa benarbenar me
nyem bah Allah, kita harus memahami 
sia pa Dia dan apa yang telah Dia 
la kukan. Satusatunya tempat di 
ma na Dia mengungkapkan diriNya 
se penuhnya hanyalah di Alkitab. Pe
nyembahan adalah ekspresi pujian 
da ri hati yang terdalam kepada 
Al lah, yang kita pahami melalui Fir
man-Nya. Jika kita tidak memiliki 
ke benaran yang dinyatakan di dalam 
Al kitab, kita tidak mungkin mengenal 
Al lah. Kita tidak mungkin bisa benar
be nar menyembahNya.
 Karena perbuatan yang tampak 
(la  hiriah) bukanlah hal utama dalam 
pe nyembahan di Kekristenan, tidak 
ada aturan mengenai apakah kita 
ha rus melakukannya dengan duduk, 
ber diri, tersungkur, diam, atau me
nyanyikan pujian dengan keras dalam 
pe nyembahan bersama. Halhal 
ini harus diputuskan bedasarkan 
ke sepakatan jemaat. Yang paling 
pen ting justru apakah kita sudah 
me nyem bah Allah dalam roh (di 
dalam ha ti kita) dan kebenaran (di 
dalam pi kiran kita) atau belum. Al-
ki tab merupakan kumpulan fir man 
yang Tuhan berikan kepada ma nusia 
se bagai pedoman dalam me lakukan 
ak tivitas seharihari yang  sesuai dan 
se turut dengan ke hen dakNya. Dalam 
Al kitab sendiri ter dapat banyak se
ka li teladan dan con toh hidup yang 
se harusnya manusia iku ti sebagai 
cip taan Allah yang is timewa.

 Manusia ada sematamata se
bagai mahluk yang menyembah dan 
memuliakan Allah penciptanya. Oleh 
karena itu manusia diberikan se
gala sesuatu yang tidak dimiliki oleh 
ciptaan lainnya, seperti akal budi dan 
perasaan yang seturut dengan pen
ciptanya.
 Dalam Alkitab juga dapat di te
mu kan mengenai penyembahan 
yang benar menurut Alkitab. Pada 
da sarnya manusia memang telah 
la ma dan dengan setia menyembah 
Al lah. Namun apakah penyembahan 
yang dilakukannya itu seturut dengan 
ha ti Allah dan menyenangkan-Nya? 
Oleh karena itu diperlukan iman dan 
ka sih yang besar untuk memahami 
itu semuanya kembali. Penyembahan 
yang benar menurut Alkitab dapat 
se perti berikut:

1. Penyembahan yang jelas tertuju 
ke pada Allah

 Penyembahan yang benar me
nu rut Alkitab, pertama adalah ha
nya kepada Tuhan. Tujuan utama 
da ri penyembahan yaitu untuk me
nyenangkan hati Allah sehingga 
Al lah sendiri saja dipermuliakan 
da lam diri manusia. Adakalanya 
pe nyembahan yang diberikan oleh 
m anusia terkesan dilakukan dalam 
ke bodohan. Mengapa dikatakan de
mi kian?
 Manusia yang sejak awal te lah 
jatuh ke dalam dosa telah di se
lamatkan oleh Tuhan Yesus me la lui 
penyaliban Yesus di atas kayu sa
lib sebagai janji Tuhan bagi orang 
per caya sehingga Yesus sejak saat 
itu masuk dan bertahta secara ro
hani dalam diri manusia yang men
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jadikan manusia yang telah per
caya mengerti dan memahami Kris
tus dalam hidupnya. Kadangkala 
manusia tidak mengerti mengapa dan 
tujuan sejati adanya penyembahan 
karena mereka tidak mengenal Allah 
yang disembahnya. Manusia dapat 
me lewatkan dan menghilangkan 
mak na sejati dari penyembahan yang 
di lakukannya di hadapan Tuhan, yakni 
ha nya untuk menyenangkan dan me
mu liakan Allah.

2. Penyembahan bukan untuk 
me nyenangkan diri sendiri dan 
orang lain

 Penyembahan yang benar me
nu rut Alkitab selanjutnya adalah pe
nyembahan yang dilakukan bukan un
tuk menyenangkan diri sendiri atau
pun manusia lainnya. Seperti yang 
dijelaskan sebelumnya bahwa pe
nyembahan yang dikehendaki Al lah 
ialah penyembahan yang hanya ter
tuju untuk menyenangkan hati Allah 
sen diri. Namun seiring berjalannya 
wak tu, manusia terkadang lupa untuk 
me naati ketentuanketentuan yang 
te lah di tetapkan sejak awal, hal ini 
da pat dilihat dengan banyaknya 
pe nyembahanpenyembahan yang 
dimodifikasi sedemikian rupa dan 
sem purna agar benar tampak megah 
di hadapan manusia.
 Memang manusia dan sifatnya 
meng gambarkan Allah, namun akibat 
do sa manusia dapat menjadikan hal 
ini sebagai kesalahpahaman kepada 
ma nusia lainnya yang sejatinya baru 
me mulai kehidupan baru bersama 
Kris tus. Tiap gereja memiliki tata cara 
dan langkahlangkahnya tersendiri 
da lam memberikan penyembahan, 

na mun ketika mereka melakukan itu 
semua apakah ada terpikirkan bah wa 
semuanya hanya untuk me nye nang
kan hati Allah?
 Sekali lagi kita diingatkan untuk 
ber  tobat dari keadaan kita yang se
per  ti ini sehingga kita boleh turut 
am  bil bagian dalam contoh perilaku 
se bagai terang dan garam dunia. Apa 
yang nampak megah dan sempurna 
di mata manusia itu semua tidak bagi 
Al lah, karena apa yang dilakukan oleh 
ma nusia di luar dari Allah, semuanya 
ada lah siasia dan hampa belaka, ti
dak ada artinya sama sekali.

3. Penyembahan yang tidak me li
bat kan tradisi

 Tradisi merupakan seperangkat 
pro sesi yang sangat dibanggakan 
oleh manusia karena dalam tradisi 
da pat terlihat bagaimana dan seperti 
apa manusia itu sebenarnya. Namun 
tan pa disadari, apabila tidak ada yang 
me ngingatkan lebih jelas perkara 
tra disi dalam kehidupan gereja ini, 
ma nusia akan menjadi sesat dalam 
pe nyembahan yang dilakukannya. 
Tra disi pada dasarnya  ada karena 
di ciptakan oleh manusia itu sendiri, 
bu kan dari Allah, dan tradisi yang ada 
ter kadang tidak dilandasi oleh iman 
ke pada Allah.
 Percaya bukan perkara yang 
gam pang diterima sekilas, tetapi 
mem butuhkan waktu dan proses 
yang seringkali menyakiti manusia itu 
sen diri. Tradisi dalam penyembahan 
ji ka dikupas kembali merupakan 
per kara yang harus disisihkan agar 
pe nyembahan yang dilakukan tidak 
ter tuju ke arah formalitas semata 
se bagai kegiatan yang tetap harus 
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di pelihara. Penyembahan haruslah 
di lakukan berdasarkan hati yang 
rin du dan takut akan hadirat Allah 
da lam hidup. Perkara ini telah di
tunjukkan melalui karakter Kristus 
dan keteladanan Yesus Kristus.

4. Melibatkan roh dan kebenaran
 Penyembahan yang benar me
nu rut Alkitab selanjutnya adalah pe
nyembahan yang dilakukan dengan 
me libatkan roh dan kebenaran da
lam pelaksanaannya, seperti yang 
su dah diulas di atas (Yoh 4:24). Me-
nyembah kepada Allah sejatinya 
ha rus menggunakan roh sehingga 
apa yang jahat dan tidak berkenan 
yang timbul dalam diri manusia 
da pat disingkapkan dari hadapan 
ki ta, sehingga ketika memberikan 
pe nyembahan terpampang jelas ke
rin duan kita di hadapan Allah.
 Kebenaran adalah firman Al-
lah sehingga ketika melakukan pe
nyembahan, haruslah juga  di la
kukan dengan kebenaran Allah. Pe
nyembahan yang benar menurut Al
kitab pada dasarnya adalah untuk me
nyenangkan dan memuliakan Allah 
se hingga Allah boleh disenangkan 
di dalam penyembahan itu. Segala 
se suatu yang megah dan gemerlap 
di mata manusia tidak akan berarti 
apaapa di hadapan Allah.
 Seperti bejana yang dibentuk oleh 
Tu han, begitu juga kiranya manusia 
yang terus menerus diperbaharui 
dan disempurnakan oleh Tuhan. Ma
nu sia yang baru percaya tidak hanya 
akan disadarkan hanya sekali saja 
da lam hidupnya mengenai apa yang 
bu ruk yang telah dilakukannya, akan 
t e tapi akan selalu diingatkan oleh 

Tu han setiap saat karena ini semua 
di lakukan sematamata kasih Tuhan 
yang begitu besar kepada manusia 
yang berdosa.
 Untuk menjawab tuduhan bahwa 
aga  ma adalah candu dan lari dari 
ke  hidupan nyata,  iman kita yang 
ber  sumber pada hubungan kita 
yang beres dan mesra dengan Tuhan 
le  wat penyembahan dan doa kita 
ke   pada Tuhan akan menguatkan 
ki  ta untuk menghadapi kenyataan. 
Pau  lus di dalam kitab Roma 8:31 
me  ngatakan bahwa “kalau Allah 
di pihak kita, siapakah yang akan 
m e lawan kita?” dan lagi, “dalam 
se muanya itu, kita lebih daripada 
orangorang yang menang, oleh Dia 
yang mengasihi kita.“ (Rm 8:37). 
Ke yakinan iman seperti ini timbul 
ka rena hubungan kita yang intim 
de ngan Tuhan sehingga kita tahu 
sia pa Tuhan kita. Dalam menghadapi 
pel bagai krisis atau masalah dalam 
hi dup kita, seperti halnya dampak 
co vid19 dalam hidup kita pribadi, 
ke luarga atau pekerjaan dan bisnis 
ki ta, sepahit apapun, dengan iman 
ki ta, tidak akan kita mempersalahkan 
Tu han atau orang lain akan kejadian 
ini. Kita justru akan menjadi tegar 
ka rena Allah beserta kita dan Ia ti
dak akan pernah meninggalkan ki ta 
seorang sendiri. Krisis atau ma salah 
ini akan menjadi ujian ke mur nian 
bagi iman kita, karakter mau  pun 
mungkin kepemimpinan kita da lam 
menghadapi hidup ini. Pada ak
hirnya, bersama dengan Tuhan, ki ta 
akan menjadi pemenang, bukan pe
cundang. Ini yang membedakan kita 
de ngan orang dunia. Amin!

Noertjahja Nugraha
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Pengantar
 Selama berabadabad umat Kris
ten hanya fokus pada kegiatan yang 
gerejasentris sebagai bentuk pe
layanan dan ibadah kepada Tuhan. 
Ta pi ternyata Tuhan menginginkan 
ki ta untuk melakukan yang lebih 
da ri itu. Rasul Paulus dalam surat 
Ro ma 12:1 mengajarkan supaya ki ta 
mempersembahkan tubuh kita se ba
gai persembahan yang hidup, yang 
ku dus dan yang berkenan kepada Al
lah; itu adalah ibadah kita yang sejati.
 “Persembahkanlah tubuhmu” 
me rupakan gambaran kegiatan ang
go ta tubuh manusia, apapun yang di
lakukan, yaitu semua kegiatan dalam 
ke hidupan ini. Artinya, kapanpun, di 
ma napun, seluruh kegiatan manusia 
ha ruslah menjadi ibadah yang se
jati. Ibadah tidak hanya dilakukan 
be berapa jam saja di hari Minggu. 
Iba dah bukan monopoli gereja karena 
ge reja hanyalah tempat jemaat untuk 
ber kumpul bersama yang merupakan 
ba gian kecil dari ibadah sejati. Ter
lebih dalam kondisi sekarang un tuk 
mencegah penyebaran virus Co
vid19, kita dihimbau untuk tidak 
ber kumpul, termasuk beribadah di 
ge reja. Kita kehilangan kesempatan 
un tuk datang ke gereja, tapi kita tidak 
bo leh kehilangan ibadah kita.
 Mari kita lakukan sedikit per
hi tungan waktu yang kita miliki 
da  lam satu minggu, berapa persen 
wak  tu yang kita habiskan beribadah 

di dalam gereja? Jika kita anggap 
wak tu aktif yang kita miliki, setelah 
di kurangi 8 jam tidur, adalah 16 jam 
per hari atau 112 jam per minggu. 
Ma ka, ibadah di gereja yang berdurasi 
se kitar 2 jam hanya menghabiskan 
se kitar 1.5% dari waktu aktif kita. 
Apa yang kita lakukan dalam 98.5% 
wak tu lainnya? Kebanyakan dari kita 
akan menghabiskan waktu tersebut 
de ngan berada di luar gereja dan ke
mungkinan besar untuk melakukan 
pe kerjaan kita. Apakah kita akan isi 
98.5% waktu itu dengan siasia se
perti yang ditulis dalam Amos 8:5-6?
 Sejalan dengan ini, Christopher 
Wright, seorang sarjana Kristen dan 
ju ga penulis buku, mengatakan bah
wa dari seluruh jumlah orang Kristen 
yang ada di dunia, hanya sekitar 2% 
yang bekerja penuh waktu dalam mi si 
pelayanan Tuhan sebagai hamba Tu
han atau misionaris. Sisanya, sekitar 
98% atau hampir seluruh jumlah 
orang Kristen bekerja di dunia sekuler. 
 A p a k a h  9 8 %  u m a t  K r i s t e n 
yang bekerja di dunia sekuler ini 
ti dak ada hubungannya dengan 
Ke rajaan Allah dan misi Allah di du
nia? Apakah mereka tidak bisa di-
gerakkan ke ladang misi Allah? Apa 
yang bisa dilakukan oleh anakanak 
Tuhan yang menghabiskan ham pir 
seluruh waktunya bekerja di du nia 
sekuler agar bisa menjalankan pe
kerjaannya sekaligus beribadah ke
pa da Penciptanya?

Jadikan Pekerjaanmu 
Sebagai Ibadah Sejatimu!
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 Melalui tulisan ini, penulis ingin 
meng ajak para pembaca untuk ber
pikir lebih mendasar mengenai ke
rangka teologis yang solid untuk 
da pat menghayati pekerjaan sehari
ha ri sebagai bentuk ibadah dan 
se bagai bagian pekerjaan Allah di 
te ngah dunia. Selain Alkitab sebagai 
sum ber utama, penulis juga akan 
meng gunakan beberapa buku ro
hani Kristen untuk memperkaya isi 
tulisan ini. Beberapa buku yang di
gunakan adalah: “Apakah Pekerjaan 
An da Bagian dari Pekerjaan Allah? 
Meng hubungkan Pekerjaan Anda 
de ngan Rencana Allah Bagi Dunia” 
(Timothy Keller, 2014); “Pemulihan 
Ciptaan: Creation Regained” (Albert 
Wolters, 2009); “Misi Umat Allah: 
Sebuah Teologi Biblika tentang Misi 
Gereja” (Christopher Wright, 2011); 
dan “The Dangerous Act of Worship: 
Living God’s Call to Justice” (Mark 
Labberton, 2013), “Kingdom Calling” 
(Amy L. Sherman, 2011).

Ibadah Yang Sejati
 Nabi Mikha berkata bahwa yang 
di tuntut Allah dari manusia ialah 
ber laku adil, mencintai kesetiaan, 
dan hidup dengan rendah hati di 
ha dapan Allah. Ibadah yang sejati 
ada lah sesuatu pengakuan dan sujud 
ke rendahan hati. Ibadah yang sejati 
bu kanlah sesuatu yang terkurung 
da lam waktu dan ruang yang sem
pit, tapi ibadah yang sejati harus 
men jadi bagian dalam kehidupan 
ki ta seharihari. Ibadah yang sejati 
ada lah manifestasi pengetahuan akan 
ke muliaan Allah yang menggetarkan 
ha ti. Mark Labberton menjelaskan 
bah wa ibadah melingkupi seluruh 

as pek hidup kita, baik besar atau 
ke cil. Ibadah bisa ditemukan dalam 
ta ngisan dan dalam sukacita. Iba
dah juga bisa ditemukan dalam 
pe kerjaan kita, bagaimana cara 
ki ta memperlakukan orangorang 
di sekitar kita, bagaimana ki ta 
menghabiskan uang kita, dan ba
gaimana perhatian kita terhadap 
orangorang yang hilang harapan. Iba
dah dapat menjadi kompas seluruh di
mensi hidup kita. Melalui ibadah yang 
se jati, Tuhan memberikan obat untuk 
meng hilangkan penyakit egoisme 
yang menggerogoti setiap manusia. 
Iba dah sejati membebaskan kita dari 
di ri kita sendiri supaya kita bisa bebas 
ba gi Tuhan dan, melalui pekerjaan 
ki ta masingmasing, menjadi rekan 
se kerjaNya dalam mewujudkan misi 
Al lah di Bumi.

Pemisahan Kehidupan Rohani dan 
Pe kerjaan
 Cara pandang Reform menolak 
pe misahan antara dunia rohani dan 
du nia sekuler. Karakter reformational 
world view meyakini bahwa anugerah 
Tu han merestorasi seluruh dimensi 
dan aspek kehidupan, baik rohani 
mau pun sekuler, sehingga hampir 
se mua pekerjaan (kecuali pekerjaan 
yang jelasjelas berhubungan dengan 
do sa) adalah penting bagi Tuhan dan 
me rupakan bentuk pelayanan dan 
iba dah bagi Tuhan.
 Apapun bentuk pekerjaan kita 
ada lah penting bagi Tuhan karena 
be berapa alasan sebagai berikut:
1. Tuhan sendiri bekerja (Yoh 5:17) 

de  ngan menciptakan, menjaga 
dan memelihara ciptaanNya (Kej 
2:68; 2:2121, Maz 104:1022, Maz 
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145:14-16). Karena Tuhan bekerja 
un tuk kita (dengan memelihara), 
ma ka kita juga harus bekerja untuk 
Dia. Martin Luther berkata bahwa 
ke tika kita bekerja, kita adalah 
per panjangan dari “tangan Tuhan” 
dan menjadi agen Tuhan dalam 
me melihara orang lain. Contoh, 
Tu han memelihara dan menjamin 
hi dup kita melalui petani dan pe
ternak yang menghasilkan sayur 
dan daging untuk makanan kita.

2. Bekerja adalah mandat Tuhan dan 
ha  kikat manusia karena sejak awal 
pen ciptaan manusia diciptakan 
se suai dengan rupa Allah untuk 
be kerja melanjutkan karya ciptaan 
Tu han di Bumi.

3. Bekerja, apapun jenisnya, adalah 
pen ting di hadapan Tuhan karena 
ma singmasing pekerjaan me
rupakan panggilan (vocation  vo
care  to call) Tuhan bagi ciptaan-
Nya untuk mewujudkan visi Tuhan 
di dunia (Ef 2:10).

Mandat Budaya
 Setelah Allah selesai men cip
takan bumi beserta isinya ter ma suk 
manusia, Allah kemudian mem be
ri kan perintah kepada Adam dan 
Ha wa untuk memenuhi bumi dan 
me naklukkannya. Perintah ini disebut 
ju ga Mandat Budaya atau Cultural 
Man date (Kej 1:28).
 Perintah untuk memenuhi bumi ti
dak hanya bertambah secara jumlah, 
ta pi juga bertambah secara kualitas 
yang artinya manusia juga harus men
ciptakan peradaban. Tuhan bisa saja 
ber firman dan menciptakan jutaan 
ma nusia dan peradabannya secara 
ins tan, tapi itu tidak dilakukanNya.

 Pengembangan Bumi, yang te lah 
diciptakan Tuhan, diserahkan dan 
dilanjutkan oleh manusia dan ke mu
dian menjadi pengembangan yang 
ber sifat sosial dan budaya. Tuhan 
mem beri tugas kepada manusia untuk 
mem bangun dan mengembangkan 
ko munitasnya dan tugas ini diberikan 
se belum manusia jatuh ke dalam do
sa. Melalui pekerjaan, kita diharapkan 
men ciptakan keteraturan dari ke
ka cauan, menciptakan entitas baru, 
me ngeksploitasi pola penciptaan dan 
men jalin komunitas antar manusia.

Integrasi Antara Kehidupan Rohani 
dan Pekerjaan
 Integrasi antara kehidupan rohani 
dan pekerjaan sangatlah erat. Seperti 
yang dijelaskan sebelumnya, bekerja 
ada lah hakikat manusia, sehingga 
ji ka kita tidak bekerja atau bekerja 
tan pa arti dan tidak produktif, maka 
ro hani kita akan merasa kosong dan 
hi lang. Begitu juga sebaliknya, jika 
ki ta bekerja tanpa cara pandang 
Kris ten yang sesuai dengan Alkitab, 
pe kerjaan kita tidak akan berbuah, 
tan pa tujuan, egois dan tanpa disadari 
ki ta akan menyembah dan menjadi 
bu dak pekerjaan atau halhal duniawi 
lainnya.
 Kepuasan dan produktivitas ker
ja juga sangat berhubungan de ngan 
pem baharuan rohani dan trans for-
ma si hati kita supaya sesuai dengan 
ke hendak Allah. Kita harus berusaha 
su paya tempat kerja menjadi tempat 
ba g i kita untuk bersaksi tentang Ye
sus. Jika kita bekerja dengan baik 
dan produktif, kita akan memberikan 
con toh dan teladan baik kepada 
orang sekitar sehingga orangorang 
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ter  sebut bisa mengidentifikasi Yesus 
da  ri diri kita. Namun kita juga harus 
was pada supaya kita tidak terjebak 
dan mengidolakan kepuasan dan pro
duktivitas kerja. Hidup tidak berarti 
tan pa kerja, tapi bekerja bukanlah 
in ti kehidupan. Kita harus punya ke
mampuan untuk menikmati halhal 
yang paling sederhana dalam hidup 
ki ta. Bekerja yang sehat adalah ke
seimbangan antara kerja dan istirahat 
ro hani. Bukankah itu yang diajarkan 
kon sep Sabat dalam Perjanjian La ma?
 Amy Sherman dalam bukunya 
Kingdom Calling menjabarkan ja lan 
yang bisa ditempuh untuk men ja
lankan pang gilan dan menempatkan 
da ya vo kasi kita dengan empat kata 
kun  ci sebagai berikut: mekar di tem
pat anda ditanam, menyumbang, 
men  ciptakan dan berinvestasi. Me kar 
di tempat anda ditanam adalah ja
lan utama dan paling penting dalam 
men jalankan panggilan di dunia kerja. 
Tem pat pertama yang seharusnya 
di cari orangorang percaya untuk 
me lakukan misi memberi pengenalan 
akan Yesus adalah tempat di pekerjaan 
yang sekarang mereka miliki. Mekar 
men cakup merefleksikan dan mem-
promosikan kemuliaan Allah dalam 
pe kerjaan kita saat ini. Ki ta mekar saat 
ki ta mengakui Allah se bagai pengarah 
dan pemirsa ki ta, dan melakukan pe
kerjaan kita da lam Roh Kudus. Ki ta 
mekar saat ki ta menghormati Al lah 
melalui prak tikpraktik etis ki ta dan 
saat kita se cara sengaja dan krea tif 
berusaha me majukan shalom ba gi 
semua pe mangku kepentingan or
ganisasi kita. Ti dak seperti ketiga 
ja lan lainnya, ja lan pertama ini wajib 
di lakukan oleh se mua orang percaya.

 Jalan kedua ialah menyumbangkan 
ke terampilanketerampilan kita ke
pada organisasiorganisasi selain 
tem pat kerja kita yang biasanya. 
Ini mencakup pelayanan relawan di 
ge reja atau pelayanan nirlaba yang 
bi sa menggunakan pengetahuan dan 
pengalaman vokasi tertentu kita da
lam pekerjaan mereka.
 Jalan ketiga ialah menciptakan 
atau meluncurkan suatu upaya sosial 
ba ru untuk memajukan kerajaan 
Al lah dengan cara baru. Ini adalah 
ten tang menciptakan suatu institusi 
ba ru atau alternatif yang menerapkan 
ca ra-cara inovatif untuk menangani 
ma salahmasalah sosial. Contoh dari 
ja lan ketiga ini ialah Grameen Bank 
yang melahirkan industri keuangan 
mi kro modern dan telah merevolusi 
ke hidupan jutaan orang di seluruh 
du nia.
 Jalan keempat ialah berinventasi 
dan berpartisipasi dalam suatu ini sia
tif yang bertarget dan intensif oleh 
suatu jemaat untuk melayani sua tu 
kelompok orang, lingkungan, atau 
perkara tertentu dengan suatu ca ra 
yang strategis menggunakan da ya 
vokasi kita. Contoh dari jalan ini ia
lah memusatkan perhatian kepada 
se kolahsekolah yang akan ambruk 
atau sistem anak asuh bermasalah 
atau perdagangan seks internasional.

Tantangan dan Godaan
 Allah menciptakan kita untuk be
kerja dengan bahagia, tapi karena do
sa, pekerjaan membuat kita frustasi 
aki bat tantangan, godaan, penolakan 
dan pekerjaan yang tidak sempurna 
bah kan tidak menghasilkan karena 
ber bagai alasan.

38 EUANGELION 178



 Tantangan bagi orang Kristen 
mun cul karena adanya perbedaan 
yang mendasar antara cara pandang 
atau worldview Kristen dengan cara 
pan dang dunia. Menurut Calvin, 
tu juan kita bekerja bukan hanya 
un tuk berkembang namun juga un
tuk menciptakan peradaban yang 
menghormati Tuhan. Calvin meng
ajarkan supaya kita bekerja de ngan 
setia, yaitu bekerja dengan mem
praktekkan cara pandang atau world
view Kristen, yaitu bekerja sesuai 
de ngan ajaran Alkitab.
 Tekanan bagi orang Kristen di 
dunia sekuler sangatlah kuat. Bekerja 
yang sesuai dengan cara pandang 
Kris ten tidaklah mudah. Orang Kris
ten harus bisa bertahan dan tetap 
se tia menggunakan semua sumber 
daya yang ada. Orang Kristen harus 
ber ada di tengahtengah dunia yang 
ber dosa namun tidak menjadi bagian 
du nia yang berdosa. Orang Kristen 
ha rus berbeda, menjadi berkat bagi 
se sama dan bangsanya sehingga 
akan dikenal dan dihormati karena 
te lah melakukan pekerjaan baik (1 Tes 
4:11-12).
 Selain tantangantantangan di 
atas, kita juga menghadapi godaan
go daan dalam mengintegrasikan 
ke hidupan rohani dan pekerjaan. Go
daan yang paling sering muncul ia lah 
pietisme atau kesalehan yang ber
lebihan dan menganggap diri sendiri 
pa ling benar. Godaan ini bisa timbul 
ji ka kita secara keliru mendefinisikan 
mi si integrasi kehidupan rohani dan 
pe kerjaan terlalu sempit. Mungkin 
ki ta berusaha dan mencoba menginjili 
re kanrekan kerja, tetapi kita tidak 

me renungkan pekerjaan itu sendiri 
se cara mendalam. Kita gagal me
ma hami bagaimana orang bisa men
jadi saksi dalam missio Dei me lalui 
pekerjaan kita selain dengan me
masang hiasan dinding Kristiani atau 
me mimpin Pendalaman Alkitab.
 Godaan lainnya ialah superiorisme 
yang bisa terjadi saat orangorang 
Kris ten dalam tempattempat kerja 
se kuler lupa akan doktrin anugerah 
umum. Superiorisme muncul ketika 
orangorang Kristen menyatakan 
bah wa hanya mereka yang bisa me
ma hami sesuatu dengan benar, baik, 
dan indah. Superiorisme terbukti 
ke  tika orangorang percaya gagal 
men  jadi pendengar yang baik bagi 
orangorang bermaksud baik namun 
ti   dak memiliki iman Kristen. Setiap 
in  dividu/kelompok yang berusaha 
meng integrasikan ke hidupan rohani 
dan pekerjaan ser ta pemimpin ge reja 
ha  rus saling me nolong, me ngingatkan 
un tuk meng hindari go daan, saling 
men  dukung un tuk bertahan dan te
tap setia. Sebagai individu, berikut 
be  berapa langkah yang dapat di te
rapkan supaya tetap setia dan te guh 
da lam mengintegrasikan ke hi dupan 
ro hani dan pekerjaan:
1. Selalu dekat dan belajar Firman 

Tu  han dengan rendah hati seperti 
se  orang murid/mahasiswa yang 
be  lajar.

2. Per caya bahwa seluruh isi Alkitab 
ber  manfaat dan memberikan kita 
pe  lajaran untuk hidup (Rm 15:4).

3. Kita harus terus memperbaharui 
akal budi kita (Rm 12:2) agar selalu 
bi sa mengenal kehendak Tuhan 
da  lam hidup kita.
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4. Secara konstan memeriksa apa
kah cara pandang kita dalam 
be kerja dan hidup sudah sesuai 
de ngan Alkitab sebagai otoritas 
Tu han dan berkuasa mutlak atas 
apa pun di dunia ini.

5. Selalu melakukan perubahan po
si tif sebagai bagian dalam proses 
mem perbaharui akal budi kita.

Penutup
 Amos 8:5 memperingatkan kita 
bah  wa ibadah kita lebih dari sekedar 
ru  tinitas di hari Minggu dan setelah 
itu kita dapat meninggalkan ibadah, 
hi  dup sembarangan, dan berpikir, 
“Bi  lakah hari Sabat berlalu, supaya 
ki   ta boleh menawarkan terigu dengan 
me  ngecilkan efa, membesarkan syi kal, 
ber buat curang dengan neraca pal  su, 
su paya kita membeli orang le  mah 
ka rena uang dan orang yang mi s  kin 
ka rena sepasang kasut; dan men  jual 
te rigu rosokan?”
 Pekerjaan kita seharihari ada lah 
kesempatan bagi kita untuk mem
praktekkan ibadah yang sejati. Se
lain memenuhi panggilan mandat 
bu daya dari Allah Sang Pencipta, 
ki ta juga memiliki kesempatan un tuk 
berbuat baik, berlaku adil, men cin tai 
kesetiaan, dan hidup dengan ren dah 
hati di hadapan Allah melalui pe
kerjaan dan kehidupan seharihari.
 Alkitab dimulai dengan mem bi ca
ra kan pekerjaan di taman Eden yang 
se harusnya penuh dengan sukacita 

dan kasih Allah. Tetapi dosa telah 
mem bawa “pembangunan” manusia 
ja tuh ke dalam ketidakseimbangan, 
pe nuh dengan ketidakadilan, ke sa
kitan, depresi dan rasa frustrasi.
 Namun Al lah  juga ber janj i 
akan menciptakan langit dan bu
mi baru, Yerusalem baru yang te lah 
dimurnikan, bebas dari dosa, ke
tidakadilan, kesakitan dan lingkungan 
yang harmonis (Yes 65). Bayangkan 
sa tu dunia baru dengan tatanan 
yang telah dimurnikan dan ditebus 
oleh Allah Sang Pencipta. Dunia 
ba ru yang memiliki standar tinggi 
da lam kesehatan dan kebersihan, 
ma kan yang cukup, perumahan 
dan infrastruktur yang layak, ke ter-
sediaan pendidikan yang merata, 
ke seimbangan sosial yang adil untuk 
ke pentingan bersama, masyarakat 
yang menghargai anakanak dan 
pe rempuan, perhatian yang tinggi 
kepada hak asasi manusia dan ke
merdekaan, kondisi pekerja yang 
le bih baik di pabrik, tambang, dan 
pen jara, serta lingkungan tanpa prak
tekpraktek perbudakan. 
 Bukankah gereja dan umat Kris
ten, dengan masingmasing keahlian 
dan profesinya, bisa berpartisipasi 
un tuk mewujudkan Missio Dei dalam 
me nyelamatkan dunia? Bukankah itu 
me rupakan manifestasi panggilan kita 
se bagai rekan sekerja Allah di dunia 
ini dan sesungguhnya merupakan 
ben tuk ibadah kita yang sejati?

Alonso Patiaraja Hutapea
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 Tulisan ini akan membahas tentang 
to pik penyembahan sebagai sarana 
anu gerah untuk membentuk iman ber
dasarkan kisah hidup dan pemikiran 
teo log John Piper yang dirangkum dari 
be berapa karyanya. 

 Ketika masih anak muda, teolog 
John Piper sangat bergumul saat 
me nemukan bahwa ia memiliki ke
rinduan yang sangat besar untuk 
me rasa bahagia. Ada dorongan kuat 
un tuk mencari kesenangan. Namun 
se bagai seorang yang berasal dari 
la tar-belakang keluarga Kristen fun-
damentalis, Piper terusmenerus me
ng ingatkan dirinya bahwa dorongan 
un tuk merasa bahagia itu tidak boleh 
me nguasai dirinya. 
 Ia berpikir bahwa derajat ke
baik an dari tindakan moralnya akan 
ber kurang jika ia dimotivasi oleh ke
inginan untuk merasa bahagia. Karena 
itu Piper kerap merasa bersalah ke
tika ikut pelayanan di gereja ka rena 
menurutnya motivasinya ber sifat 
egois, yaitu ingin merasa ba ha gia. 
Salah satu ranah yang paling me
musingkan dirinya di masa itu adalah 
yang berkenaan dengan ibadah dan 
pujian. “Pengertian saya yang ka bur 
adalah bahwa semakin tinggi ak ti
vitas, seharusnya semakin rendah 
ke  pentingan diri di dalamnya, yang 
me  nyebabkan saya memikirkan 
ten  tang ibadah dalam arti tugas.” 
Ke tika menjadi mahasiswa di se
mi  nari, Piper mulai belajar tentang 

ke  bahagiaan dari pemikiran para teo
log berpengaruh. Filsuf dan Il muwan 
Blaise Pascal misalnya, me nga takan 
bah  wa pada dasarnya se mua orang 
men  cari kebahagiaan, ter masuk me
re ka yang gantung diri se kalipun. Dan 
ia tersentak ketika pe nulis C.S. Lewis 
me  ngatakan: “Bagi Tu han, kerinduan 
ki  ta (untuk merasa ba hagia) itu tam-
paknya tidak cukup kuat, bahkan 
ter lalu  lemah. Kita ini makhluk yang 
me rasa puas dengan minuman, seks 
dan ambisi, padahal ada sukacita tak 
ter batas ditawarkan kepada kita.”
  Namun penulis yang sangat mem
pengaruhi Piper dalam per gu mul
an nya ini adalah seorang pendeta 
abad ke-18 yang bernama Jonathan 
Ed wards (1703-1758). Publik masa 
ki ni mengenal Jonathan Edwards 
se bagai salah satu teolog Amerika 
ter besar yang pernah hidup. Berbagai 
pe mikirannya mempengaruhi ba nyak 
teolog besar di abadabad se lan jut
nya, termasuk Piper. 
 Edwards meyakini bahwa tujuan 
uta ma orang Kristen (yang telah 
la hir baru) dalam memuliakan Al-
lah adalah berusaha dengan se
ga la kuasa, kekuatan, daya ke
mam puan serta semangat untuk 
men dapatkan kebahagiaan (atau 
su kacita) yang menguntungkan di-
rinya. Kebahagiaan yang semacam 
ini hanya dapat dimiliki ketika ia 
me nikmati keindahan Allah, yaitu 
ke abadian dan eksistensi diriNya, ke
besaranNya, kemegahanNya, kua

Penyembahan: Sarana Anugerah 
untuk Membentuk Iman
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saNya, hikmatNya, kekudusanNya, 
ser ta kebaikanNya. Dengan kata lain, 
Al lah paling dimuliakan dan dihormati 
ke tika kita paling bersukacita di da
lam Dia. Menarik bahwa C.S. Lewis 
yang juga dijadikan rujukan oleh 
Pi per menceritakan bahwa sejak ia 
mu lai percaya kepada Allah, batu san 
dung  an besar baginya adalah ketika 
me nemukan ada banyaknya tuntutan 
un tuk memuji Allah di seluruh kitab 
Maz mur. Awalnya C.S. Lewis berpikir 
bah wa Allah itu sangat membutuhkan 
pu jian manusia. Sampai pada suatu 
wak tu, ia tibatiba menyadari bahwa:
 “Semua kenikmatan secara spontan 
me luap ke dalam pujian. Dunia ber
dering dengan pujian. Para kekasih 
me muji gadisgadis mereka. Para 
pem baca memuji penyair favorit 
me reka. Para pelancong memuji 
alam pedesaan. Para pemain memuji 
per mainan favorit mereka... Seluruh 
ke sulitan saya tentang pujian kepada 
Al lah bergantung secara tak masuk 
akal pada penyangkalan saya atas 
[Dia] yang sangat berharga. Sa ya 
pikir kita senang memuji apa yang 
kita nikmati karena pujian itu bu kan 
sekedar mengekspresikan, na mun 
melengkapi kesukaan: pujian me
rupakan penyempurnaan atas ke su
ka an.”
 Berbagai insights ini, selain ju
ga penyelidikan Alkitab yang di
lakukannya sendiri, membuat John 
Pi per menjuluki dirinya sebagai 
se orang hedonis Kristen. Secara 
umum, hedonis adalah orang yang 
tu juan hidup tertingginya adalah 
men dapatkan kesenangan. Piper 
me ngatakan sebagai seorang hedonis 

Kris ten, tujuan utama hidupnya ada
lah mendapatkan kesenangan di da
lam Allah  karena dengan cara itulah 
Al lah dimuliakan. 
 Ia mendasarkan pernyataannya 
ini pada jawaban yang terdapat di 
Ka tekismus Singkat Westminster yang 
me rupakan salah satu pengakuan 
iman Reformed tradisional. Di situ 
di nyatakan bahwa “tujuan utama 
ma nusia adalah memuliakan Allah 
dan menikmati Dia selamanya.” Pi
per mengubah sedikit kalimat itu 
men jadi “tujuan utama manusia 
adalah me muliakan Allah dengan 
menikmati Dia selamanya.” Piper 
ju ga mengutip John Cal vin yang me-
nulis dalam karya mas ter piecenya 
Ins titutes of the Christian Re ligion 
bah wa mencari kebahagiaan de ngan 
meng alami persatuan dengan Al lah 
ada lah “aktivitas jiwa yang uta ma”. 
 Allah sendiri mendefinisikan 
kejahatan (evil) seperti yang tertulis 
da lam Yeremia 2:13, “Sebab dua 
ka li umatKu berbuat jahat: mereka 
me ninggalkan Aku, sumber air yang 
hi dup, untuk menggali kolam bagi 
me reka sendiri, yakni kolam yang bo
cor, yang tidak dapat menahan air.” 
Allah menggambarkan diriNya se
bagai sumber air hidup. Cara untuk 
me muliakan Sumber Air itu adalah 
de ngan menikmati airnya, memuji 
airnya, kembali terus kepada sumber 
air itu, menunjukkan Sumber Air itu 
kepada yang lain, mendapatkan ke
kuatan dan cinta dari air itu, dan ber
usa ha untuk tidak minum dari sumber 
air lain di dunia ini. Itulah cara kita 
me muliakan Allah, Sang Sumber air 
hi dup.
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Dampak dari Mengalami Sukacita 
Sejati
 Berusaha dengan segenap ke
kuatan dan tenaga untuk bisa ber
bahagia bukanlah sesuatu yang egois 
sa ma sekali, tapi justru merupakan 
wu jud dari keberpusatan kepada Allah 
dan berperanan sangat penting dalam 
mem bangun iman seorang Kristen. 
 Jonathan Edwards menceritakan 
bah wa berdasarkan pengalaman pri
badinya, ketika seseorang fokus untuk 
men dapatkan  kebahagiaan atau su ka  
cita sejati, ia akan mengalami rasa 
haus dan kerinduan yang membakar 
un tuk bisa hidup utuh sebagai orang 
Kris ten, yaitu untuk bisa menjadi 
se makin seperti Kristus. Itulah se
babnya, bagi Edwards, fokus hidup 
orang Kristen bukan bekerja bagi 
Al lah tapi mendapatkan sebanyak 
mung kin kepuasan rohani. Ketika se
orang Kristen dipenuhi oleh sukacita 
se jati, hidupnya tidak akan berpusat 
pa da diri sendiri. 
 Salah satu bagian Alkitab yang 
di contohkan Edwards mengenai hal 
ini terdapat dalam karyanya yang 
ber judul ReligiousAffections. Di situ 
Edwards mencontoh dari 1 Petrus 1:8, 
“Sekalipun kamu belum pernah melihat 
Dia, namun kamu mengasihiNya. Ka
mu percaya kepada Dia, sekalipun ka
mu sekarang tidak melihatNya. Kamu 
ber gembira karena sukacita yang mulia 
dan yang tidak terkatakan.” Edwards 
me ngatakan bahwa di ayat ini, Rasul 
Pe trus menyatakan bahwa walaupun 
orang Kristen mengalami penderitaan 
dan aniaya, mereka bisa bertahan ka
rena menghidupi kasih kepada Kristus 
dan sukacita di dalam Kristus.

 Piper pun mengatakan bahwa 
ke tika kita bersukacita di dalam Dia, 
hal itu justru membuat kita menjadi 
ren dah hati dan betulbetul ingin 
meng hidupi pertobatan yang sejati. 
Ia men contohkan tentang Jim Elliot 
dan empat misionaris lain yang mati 
se bagai martir ketika mengabarkan 
Ka bar Baik kepada suku Waorani di 
pe dalaman Ekuador. Para misionaris 
itu bisa menghadapi bahaya se per ti 
itu karena mereka sudah men da
patkan kepuasan utamanya dalam 
Kris tus melampaui segala yang da
pat ditawarkan dunia. Jim Elliot, 
sa lah satu dari lima misionaris itu, 
ter kenal dengan pernyataannya 
bah wa seseorang tidak bodoh ketika 
ia memberikan apa yang tidak bisa 
di pertahankan untuk mendapatkan 
apa yang tidak bisa hilang. Piper 
me negaskan bahwa apa yang tidak 
bi sa hilang itu adalah kepuasan akan 
ke muliaan Kristus. 

Orang Kristen Perlu Memper juang
kan Sukacita Sejati ini
 Itulah sebabnya menurut Piper 
da lam bukunya yang berjudul When I 
Don’t Desire God: How to Fight for Joy, 
orang Kristen perlu berjuang untuk 
mem bangun kebahagiaan semacam 
ini. Rasul Paulus pun menyatakan 
bah wa hal utama dalam pekerjaan 
pe layanannya adalah menolong 
orangorang untuk bisa berjuang 
meng hidupi sukacita sejati ini. Ia 
me ngatakan tentang hal itu antara 
lain di 2 Korintus 1:24, “Bukan ka
rena kami mau memerintahkan apa 
yang harus kamu percayai, karena 
ka mu berdiri teguh dalam imanmu. 
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Se baliknya, kami mau turut bekerja un
tuk sukacitamu.” Walaupun memang, 
se kedar bisa pu nya kerinduan untuk 
ber juang pun ada lah anugerah. Se
bab memang Tu hanlah yang be
kerja di dalam diri ki ta dan yang 
me mampukan kita un t uk berjuang. 
Hal ini perlu disadari su paya kita tidak 
ber pikir bahwa su kacita yang kita 
per juangkan itu ada lah sepenuhnya 
usa ha kita sendiri. Su kacita atau ke
ba hagiaan sejati adalah anu gerah.
 Kita pun tidak memaksa Tuhan un
tuk memberi anugerah ini. Tetapi kita 
per lu dengan sengaja menempatkan 
di ri di hadapanNya menggunakan 
sa rana anugerah yang telah Ia be ri
kan untuk bisa memberikan berkat 
su kacitaNya kepada kita. Tugas kita 
ada lah seperti petani yang menanam 
bi ji, yang dengan setia menyiram 
dan merawatnya agar tanaman bisa 
tum buh, tetapi yang memberikan ke
hidupan dan menumbuhkan tanaman 
itu adalah Allah. 
 Ada berbagai sarana anugerah 
yang bisa digunakan untuk mem ba
ngun kebahagiaan sejati ini, seperti 

ber  doa, merenungkan Firman, 
meng  hafal ayat, menulis jurnal, 
me  meriksa diri, menyembah Tuhan, 
dan sebagainya. Saya tidak akan se
ca ra khusus mendefinisikan istilah 
“pe  nyembahan” karena kata ini bi sa 
me rujuk pada berbagai makna. Da
lam konteks tulisan ini, saya lebih 
me  lihatnya sebagai salah satu wujud 
da  ri sarana anugerah. 
 Jonathan Edwards sangat suka me-
la kukan solitude (menyendiri) sambil 
me renungkan Firman, berefleksi, 
me  nulis jurnal, memeriksa diri, dan 
ber  doa. Bagi Edwards, itulah cara 
ia menyembah Tuhan. Sementara 
itu John Piper menceritakan bahwa 
se  tiap pagi ia berdoa agar Tuhan 
mem  berinya anugerah untuk ia bisa 
me  rindukan Tuhan dan FirmanNya 
ka  rena kadang kerinduan itu seperti 
hi  lang atau lemah sekali. Bagi Piper, 
itu lah salah satu bagian dari cara ia 
me  nyembah Tuhan dan menerapkan 
sa  rana anugerah dalam membentuk 
imannya dan membangun sukacita 
se  jati itu.
 Untuk bisa menyembah Tuhan 
dan menikmati kebahagiaan yang 
mak simal di dalam Dia, marilah kita 
ber doa sebuah doa yang ditulis oleh 
George Croly (1780-1860): 
 Roh Allah, bekerjalah di dalam   
 hatiku;
 ...condongkanlah hatiku agar 
 memiliki kekuatan yang dariMu 
 saja,
 Dan buatlah agar aku dapat 
 mengasihiMu seperti yang 
 Engkau mau.

Grace Emilia
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 Beribadah pada hari Minggu di 
ge reja merupakan hal yang wajib 
di lakukan oleh orang Kristen. Tetapi 
ke tika sudah menjadi rutinitas, kita 
se ringkali menjadi terbiasa dan tidak 
la gi memikirkan alasan beribadah, 
bah kan esensi dan maknanya. Tidak 
per nah terbayangkan sebelumnya 
bah wa selama masa pandemi, ke
baktian diadakan secara online dan 
je maat beribadah di rumah masing
ma sing. Mungkin kita baru menyadari 
bah wa beribadah di gedung gereja 
ter nyata adalah sebuah anugerah dan 
ke sempatan yang diberikan Tuhan. 
Oleh sebab itu, selagi masih ada ke
sem patan, kita tidak boleh menyia
nyia kannya, bahkan inilah saat yang 
te  pat untuk memikirkan kembali ten
tang esensi dan makna ibadah yang 
ki ta lakukan setiap minggunya.
 Ibadah sesungguhnya adalah 
ten tang relasi antara Allah dengan 
umatNya. Tentu ada perbedaan yang 
sa ngat besar antara Allah dan umat
Nya. Oleh sebab itu, relasi ini harus 
di mulai dari Allah yang menyatakan 
di riNya, baru setelah itu umatNya 
me respon. Ibadah dapat didefinisikan 
se bagai respon manusia terhadap pe
nya taan Allah. Ini merupakan salah 
sa tu prinsip ibadah menurut Alkitab. 
Po la penyataanrespon ini muncul 
ber ulang kali di dalam Alkitab.
 Di dalam Kejadian 12:19 di gam
barkan tentang relasi antara Al lah 
dan Abram. Allah berinisiatif me-

ESENSI IBADAH 
DI DALAM KEBAKTIAN

nya takan diriNya kepada Abram 
de ngan memberikan perintah, janji, 
dan berkat (ay.1-3, 7a). Kemudian 
Ab ram memberikan respon dengan 
ta  at melakukan perintahNya (ay. 
4), mendirikan mezbah bagi Tuhan, 
dan memanggil namaNya (ay. 7b
8). Ada pola penyataan-respon yang 
terjadi di dalam ibadah yang di la
kukan oleh Abram kepada Allah. 
Ke mudian di dalam Mazmur 95:17, 
terdapat ajakan respon seperti ber
so rak dan bernyanyi (ay.1-2). Ini 
me rupakan respon karena Tuhan 
me nyatakan diriNya sebagai Allah 
yang besar, Raja yang besar, dan 
Pen cipta langit dan bumi (ay. 3-5). 
Ke mudian dilanjutkan dengan ajakan 
res pon untuk sujud menyembah dan 
ber lutut (ay. 6), sebab Dialah Allah 
ki ta (ay. 7a). Setiap tindakan respon 
se lalu dimulai dengan Allah yang 
me nyatakan diriNya. Sementara 
itu, di dalam Ibrani 2:12 juga terdapat 
po la penyataanrespon. “Aku (Ye
sus) akan memberitakan namaMu 
ke pada saudarasaudaraKu, dan 
me mujimuji Engkau di tengahte
ngah jemaat.” Ketika nama Allah 
di beritakan dan dinyatakan, maka 
je maat meresponnya dengan pujian. 
De ngan kata lain, respon pujipujian 
di lakukan oleh umat ketika nama 
Al lah dinyatakan. Pola penyataan
res pon ini terdapat di bagianbagian 
Al kitab yang lain, baik Perjanjian La
ma maupun Perjanjian Baru.
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 Kalau kita perhatikan dari contoh
con toh di atas, maka ada berbagai 
ma cam respon dan cara beribadah. 
Ben tuk ibadah pun dapat berubah 
da ri zaman ke zaman dan ibadah 
da pat dilakukan dengan cara yang 
ber beda oleh satu gereja dengan 
ge reja yang lain. Tidak ada bentuk 
iba dah dan liturgi kebaktian yang 
sem purna. Tetapi tentunya ada dasar 
prin sip Firman Tuhan yang tidak ber
ubah. Sangat penting bagi gereja 
un tuk berpegang teguh pada prinsip 
Fir man Tuhan di dalam membangun 
iba dah, sehingga ibadah yang kita 
ba ngun tidak berdasarkan pikiran dan 
kehendak manusia atau perasaan su
ka atau tidak suka.
 Di dalam liturgi Kebaktian Umum 
GII Hok Im Tong terdapat prinsip dan 
po  la penyataanrespon. Ada 5 bagian 
uta  ma di dalam kebaktian, yaitu: 

(Tan  da panah menunjukkan arah dia
log: dari Allah ke umat     , dari umat 
ke Tu  han      dan antar umat        )
I.  Panggilan Beribadah 
II.  Pujian 
III.  Firman 
IV.  Respon 
V.  Pengutusan 
 Dari kerangka utama kebaktian, 
ki  ta melihat adanya dialog antara 
Al  lah dengan jemaat. Dialog di mu
lai oleh Allah, karena Allah yang 
me manggil umatNya untuk ber
iba dah. Kebaktian diakhiri dengan 
pe ng utusan dan dilanjutkan dengan 
res pon jemaat dalam kehidupan se
harihari untuk taat melakukan Fir
man Tuhan. Sesungguhnya ibadah 
ti dak terbatas di dalam kebaktian hari 
Ming gu, tetapi di dalam keseluruhan 
hi dup kita.  

LITURGI KEBAKTIAN UMUM GII HOK IM TONG

I. Panggilan Beribadah   
 Panggilan beribadah membangun tujuan dari kebaktian dan memperkuat 
“di mensi vertikal” dari ibadah  sebuah perjumpaan antara Allah dan jemaat1.
Lonceng  Tanda kebaktian dimulai
Introit  Pujian Paduan Suara sebagai panggilan ibadah 

me ngarahkan jemaat kepada Allah. Paduan 
Sua ra berperan sebagai Pemimpin Ibadah yang 
me ngajak jemaat untuk beribadah.

Votum  Hamba Tuhan menyatakan bahwa kebaktian 
me rupakan inisiatif dari Allah, yang adalah Pen-
cip ta langit dan bumi. Pernyataan ini diambil 
da ri Mazmur 124:8 dan 146:6. Kemudian Hamba 
Tu han, sebagai wakil Allah, memberikan Salam 
ber dasarkan 1 Korintus 1:3, 2 Korintus 1:2, atau 
Fi lipi 1:2.

Doa Teduh  Jemaat mempersiapkan diri untuk menyembah 
Tu han di dalam doa teduh 
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Nats Panggilan Beribadah  Ayat Alkitab yang berkaitan dengan tema iba
dah, sebagai panggilan beribadah yang me
nyatakan tentang Allah, siapa Dia atau apa yang 
di lakukanNya.

 II. Pujian
 Pujian merupakan respon dari jemaat melalui nyanyian, doa, dan pengakuan 
iman.
Pujian Jemaat (1)  Pujian kepada Allah, seperti yang dinyatakan 

pa da bagian Panggilan Beribadah
Doa Pastoral  Hamba Tuhan memimpin jemaat di dalam doa 

un tuk mengagungkan Allah, mengakui dosa 
dan menaikkan syafaat.

Pujian Jemaat (2)  Pujian kepada Allah, tentang Allah atau ucapan 
syu kur kepada Allah

Bacaan Bertanggapan  Bacaan Alkitab secara bertanggapan yang ber
kait an dengan tema ibadah atau kotbah hari itu

Pujian Jemaat (3)  Pujian respon berdasarkan Bacaan Bertanggapan
Pengakuan Iman Rasuli Pengakuan iman kristiani berdasarkan Firman 

Tu han. Ini juga merupakan respon dari Bacaan 
Ber tanggapan. 

III. Firman
 Bagian ini merupakan penyataan Allah melalui Firman Tuhan.
Pujian Paduan Suara  Pemberitaan Firman Tuhan melalui nyanyian 

atau dapat juga berupa pujian kesaksian atau 
doa yang berkaitan dengan nats Firman Tuhan. 
Pa duan Suara berperan sebagai pemberita Fir
man Tuhan atau pemimpin doa.

Kotbah  Penyampaian Firman Tuhan, dimana Roh Ku
dus pertamatama sampaikan secara pribadi 
dan di dalam pengalaman pengkotbah, yang 
ke mudian disampaikan kepada jemaat2.

IV. Respon
 Bagian ini merupakan respon terhadap Firman Tuhan.

Pujian Jemaat (4)  Respon Firman Tuhan melalui pujian dan per
sem bahan 

Doa Syukur  Doa syukur atas Firman Tuhan dan berkatNya
Suara Gembala  Gembala Lokasi atau Hamba Tuhan menyambut 

je maat baru dan memberikan pengumuman 
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1 The Worship Sourcebook (Grand Rapids, MI: Calvin Institute of Christian Worship, Faith Alive Christian 
Resources, Baker Books, 2013), 48.

2 Haddon W. Robinson, Biblical Preaching (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2014), 5.
3 The Worship Sourcebook, 357.

yang berkaitan dengan arah atau kegiatan ge
reja

Pujian Jemaat (5) Pujian pengutusan atau komitmen untuk taat 
me lakukan Firman Tuhan

V. Pengutusan
 Pengutusan adalah sebuah tantangan untuk menghasilkan buah sebagai 
sak  si, untuk pergi keluar dengan mandat untuk melaksanakan perintah Allah, 
dan diakhiri dengan berkat Allah3.

Berkat  Pengutusan dan berkat disampaikan oleh Hamba 
Tu han, sebagai wakil Allah, kepada jemaat.

Amin  Respon jemaat atas berkat, yang berarti pasti, 
sung guh, benar.

Doa Teduh  Dalam doa teduh, jemaat mengucap syukur 
atas kesempatan beribadah dan berkomitmen 
un tuk melakukan Firman Tuhan.

 Keseluruhan kebaktian adalah hal 
yang penting, mulai dari awal sampai 
ak hir merupakan sebuah rangkaian 
yang menyatakan tentang Allah, 
sia pa Dia, apa yang dilakukanNya 
dan apa yang dikehendakiNya. Se
tiap orang yang berbagian di da lam 
pelayanan ibadah memiliki pe ran 
sebagai pemimpin, yang me ng arah
kan jemaat kepada Allah. Ketika Al lah 
dan kehendakNya dinyatakan me
lalui ayat Firman Tuhan, pujian, mau
pun kotbah, maka seyogyanya, setiap 
je maat merespon dengan ketulusan 
ha ti dan sikap hormat.
 Di tengah masa pandemi, bentuk 
dan cara beribadah mengalami per
ubah an. Tetapi sesungguhnya esensi 

iba dah tidak berubah. Prinsip Firman 
Tu  han tetap sama. Kadang ada hal 
yang membuat kita kurang nyaman, 
te  tapi di dalam membangun relasi 
de  ngan Allah, bagian kita adalah 
me  respon apa yang Allah nyatakan 
ke  pada kita dengan kesungguhan dan 
se  genap hati.

“Masuklah, marilah kita sujud 
menyembah, berlutut di hadapan 

TUHAN yang menjadikan kita. 
Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah 
umat gembalaanNya dan kawanan 

domba tuntunan tanganNya.” 
(Mazmur 95:6-7)

Ev. Rico Komala
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“Siapa yang mempersembahkan 
syukur sebagai korban, ia 

memuliakan Aku; siapa yang 
jujur jalannya, keselamatan yang 

dari Allah akan Kuperlihatkan 
kepadanya.” 

       Mazmur 50:23

 Di masa pandemi covid19, ha dir 
di lingkungan kekristenan iba dah 
dan juga seri pendalaman Al ki tab 
(PA) yang dirancang secara on line. 
Gereja (sebagai lembaga ro  hani) 
yang menaati peraturan pe me rintah 
guna menyukseskan per jua ngan 
menekan laju penularan vi rus co
vid19, mengadakan ibadah le wat 
live streaming. Hal ini tentu tidak 
lang sung diterima orang percaya 
de ngan begitu saja, hadir pro dan 
kon tra, juga diskusi. Hal ini membawa 
ga ya ibadah “live streaming” menjadi 
pi lihan yang tidak bisa dihindari. 
Me ngenai ini, sebenarnya yang ha
rus ditegaskan adalah bahwa iba
dah bukanlah permasalahan tem
pat, tetapi fokus dan tujuan iba dah 
itu sendiri. Pertanyaan yang me
nekankan permasalahan tempat dan 
pe laksanaan ibadah hanya harus di
cermati dengan tetap melihat fondasi 
pe laksanaan ibadah itu sendiri.
 Untuk itu, menarik mencermati 
pa paran di Alkitab tentang ibadah 
yang dilakukan dan apa yang paling 
esen sial dalam pelaksanaan ibadah. 
Pa paran ini berupaya melihat konsep 
iba dah di dalam Alkitab dan halhal 

prak tis yang seyogianya dihadirkan 
orang percaya sebagai orang yang 
me miliki pemahaman yang benar 
akan ibadah yang ada.

Ibadah Yang Benar: Kajian Alkitab
 Dalam Alkitab ada ayatayat yang 
menjelaskan tentang ibadah. Da lam 
hal ini perlu diperhatikan apa yang 
sebenarnya menjadi dasar da lam 
menjalankan ibadah, perilaku, ele
men-elemen dan tujuan ibadah. Juga 
yang perlu dicermati adalah arah dari 
iba dah yang dilakukan dan semua as
pek yang sangat mendukung dan yang 
ha rus dihindari guna menghadirkan 
iba dah yang benar dan yang berkenan 
ke pada Allah.
 Kata Ibadah (Inggris: worship) ar-
ti nya bersujud, sujud. Kata worship 
ber asal dari  bahasa AngloSaxon 
weorth scipe: worth dan ship berarti 
se seorang yang ‘worthy of reverence 
and honor’ (layak dihormati dan di
muliakan). Ketika beribadah, ada pe-
ng akuan bahwa hanya Dia, dalam hal 
ini Allah, yang layak disembah. Dari 
hal ini kita mengerti bahwa ibadah 
ada lah tindakan Allah untuk bertemu 
umatNya. 
 Dalam Perjanjian Lama, salah satu 
ka ta yang dipakai untuk menjelaskan 
ka ta “ibadah” adalah AVODAH atau 
ABO D  AH (Bahasa Ibrani). Kata ini 
ber asal dari kata dasar ABAD yang 
ar tinya mengabdi. Dari sudut makna/
isi nya, kata ini dalam Hukum Taurat 
dan Kitabkitab para Nabi adalah 

Ibadah: Niscaya!
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pe nyembahan di dalam bait Allah 
yang merupakan titik pusat ibadah 
da lam arti umum, yaitu ketaatan pa da 
perintahperintah Tuhan dan peng ab
di an kepadaNya.
 Sedangkan dalam Perjanjan Ba
ru ada beberapa kata yang dapat 
di lihat yak ni: (1) Kata leitourgi  
d i t e r j e m a h k a n  d e  n g a n  k a t a 
‘pelayanan(nya)’, service (Ba hasa 
Inggris). Kata ini berasal da ri kata 
leiturgeō artinya melayani. Se cara 
harfiah berasal dari dua kata lei tos: 
rakyat, umat; ergon: pekerjaan, per
buat an, tugas. Semula kata ini adalah 
pe layanan masyarakat, kemudian di
pa kai oleh gereja sebagai pelayanan 
se  cara khusus dalam ibadah kepada 
Tu  han (Flp 2:17) dan akhirnya se ba-
gai suatu ritual bersama; (2) Kata 
eu sebeias  artinya sikap mengakui 
dan menjunjung tinggi Tuhan (bnd. 
1 Tim 3:16; 4:8). Sering disebut ber-
ibadah. Kata ini bermakna ke salehan 
(godliness) sebagai gaya hi dup iman 
di hadapan Allah (I Tim 2:10; II Tim 
3:12). Ini menjadi sifat ke bajikan 
hidup dalam arti takut akan Tu han, 
kesetiaan dan ketaatan dari  se orang 
rohani dan bukan tindakan pie
tisme agama; (3) Kata Treskeia – di
terjemahkan dengan kata “religion” 
(versi KJV di Yak 1:26-27), “agama”. 
Arti nya: ibadah dalam arti aktivitas 
per ibadatan. Secara khusus sebagai 
upa cara agama (Kol.2:18; Kis 13:43) 
atau jalannya penyembahan sebagai 
pro ses ritual formal keagamaan de-
ngan komponen korban; (4) Kata 
latreia artinya pekerjaan (service) 
atau pelayanan. Kata ini diambil da ri 
umum. Pada waktu itu, sebagai tu gas 
dan pekerjaan umum, sebagai ke

wa jiban seharihari. Secara teologis, 
mak na latreia sebagai ibadah adalah 
sua tu sikap  tindakan hidup di ha
dapan Allah (Rm12:2; I Tim 3:16). Ini 
bukan peribadatan saja. Dari gam 
baran yang ada di Perjanjian Ba ru, 
dimengerti bahwa isi ibadah Per
janjian Baru adalah proklamasi dan 
res pon terhadap karya keselamatan 
yang dikerjakan Tuhan Yesus melalui 
ke matian dan kebangkitanNya, serta 
oleh karya Roh Kudus di dalam hidup 
orang percaya. 
 Dari paparan tentang kata “iba
dah” yang dipakai dalam PL dan PB, 
dimengerti bahwa ibadah adalah tin
dakan Allah untuk bertemu de ngan 
umatNya. Maka, ibadah itu se suatu 
yang menyenangkan. Umat Al lah, 
yang telah menerima karya Al lah 
meresponi dengan pujipujian, sem
bah dan doa, serta aktivitasaktivitas 
iba  dah lainnya yang terfokus kepada 
Al  lah. Menurut John Calvin, ibadah 
ada  lah suatu penyatuan (pertemuan) 
ke  seluruhan pribadi manusia, baik 
tu  buh, jiwa dan roh dengan Allah 
(uni on with God). Ekspresi iman yang 
di nyatakan dalam ibadah.
 Selanjutnya, Alkitab mengajarkan 
bah wa prinsip dasar dalam setiap iba
dah adalah Tuhan Yesus, anak domba 
Al lah yang adalah kurban sempurna. 
Da sar ibadah yang dilakukan pada 
m a sa Perjanjian Lama adalah pe
nyataan, penebusan, perjanjian dan 
pang gilan Allah, dimana yang utama 
ada lah perjanjian. Sedangkan dalam 
PB adalah perjanjian Allah yang di ge
napi di dalam pengorbanan Kristus di 
ka yu salib. Kristus adalah kurban yang 
sem purna. Gambaran perjanjian Allah 
yang ditekankan baik dalam PL dan 

50 EUANGELION 178



PB di dalam ibadah menjadi pokok 
per hatian penting. Tujuan ibadah 
da lam PL adalah bersekutu dengan 
Al lah Pencipta. Dan tujuan ibadah 
da lam  PB adalah memuliakan Allah 
Ba pa yang menyatakan diri di dalam 
dan melalui Tuhan Yesus Kristus anak 
dom ba Allah, yang adalah kurban 
yang sempurna, tetapi yang juga ada
lah Imam Agung dari PB. Yesus Kris tus 
adalah sentral dalam ibadah Per
janjian Baru.  Jadi, dari tujuan ini baik 
di PL dan PB, ibadah adalah wadah 
di mana Tuhan mengundang umat
Nya untuk menikmati persekutuan 
de ngan diriNya dan manusia meng
agung kanNya.
 Elemenelemen ibadah dalam 
PL adalah: (1) Panggilan beribadah; 
(2) Bait Allah menekankan ke ha-
diran Allah dan merupakan tempat 
yang suci dimana ritualritual iba dah 
dilaksanakan; (3) Synagoge me ne-
kankan pengakuan iman, doa dan 
fir man; (4) Perayaan-perayaan untuk 
me  ngingat sejarah. Dan elemenele
men dalam PB ialah (1) Musik memiliki 
tem pat sentral di dalam ekspresi 
pu  jian Kristen; (2) Pembacaan Ki-
tab Suci - elemen penting; Doa; (3) 
Jemaat berkata “Amin”. Kata Amin 
biasa digunakan jemaat dalam iba
dah untuk mengekspresikan per
setujuan kepada yang dikatakan oleh 

pe mimpin (1Kor.14:16); (4) Khotbah 
atau eksposisi Kitab suci; (5) Nasehat 
ada lah esensi ibadah; (6) Orang Kris-
ten memberi persembahan dalam 
iba dah umum (1 Kor 16:2; 2 Kor 9:6-7); 
(7) Doxology atau puji-pujian (Ef 1:3); 
(8) Pengakuan dosa (1 Tim 6:12; Rm 
10:9;Yak 5:16); (9) Sakramen baptisan 
dan perjamuan kudus.
 Dari paparan yang ada, dapatlah 
di katakan bahwa semua elemen iba
dah, alat atau sarana harus di siap kan 
untuk berperan sesuai fung si nya, 
yaitu membawa jemaat untuk me
nikmati persekutuan yang indah 
ber sama Tuhan Yesus dalam setiap 
iba dah. Dan ditegaskan bahwa dalam 
Iba dah (Worship) ada beberapa unsur 
yang harus diperhatikan. yakni: (1) 
Penghormatan (Honour); (2) Emo
sio nal (Emotional); (3) Korban/
pe ngorban (Sacrify); (4) Keintiman 
(In timacy).
 Berdasarkan prinsip yang indah 
ten tang ibadah, haruslah dihindari 
ter jadinya penyimpangan di dalam 
iba dah, dimana terjadi perubahan 
kon sep Ibadah, yakni: dari Allah se
ba gai Pusat dalam ibadah, berubah 
men jadi manusia sebagai pusat  
pe menuhan kebutuhan psikis dan 
fi sik manusia saja. Hal ini dapat di-
gambarkan sebagai berikut: 
 

Manusia Sebagai Pusat
 Pemenuhan kebutuhan 

psikis dan fisik manusia saja
Allah Sebagai Pusat
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Keniscayaan hadirkan ibadah yang 
benar: Aplikatif
 Orang percaya tentu diharapkan 
un tuk menjalankan ibadah yang 
be nar, walau di tengah perubahan 
yang tidak diharapkan. Ibadah yang 
di lakukan berdasarkan pemahaman 
yang benar dan bertumpu pada ke
benaran firman Tuhan, yakni ibadah 
de ngan sudut pandang yang luas dan 
ter arah pada kebenaran firman Tuhan 
sa ja. Untuk ini beberapa tindakan 
prak tis berikut dilakukan:
 Segala tempat adalah niscaya 
un tuk lakukan ibadah. Bagian ini 
menunjukkan kita pentingnya me
mahami dasar dan tujuan ibadah 
tan pa mengabaikan tempat di ma
na ibadah dilakukan. Ibadah se
yogianya dilakukan di rumah Tuhan 
(di mengerti: gereja), namun situasi 
yang ‘memaksa’ untuk terjadinya 
pe r ubahan tempat bukanlah po kok 
permasalahan yang esensi. Per
masalahan yang esensi adalah apa
kah Tuhan sebagai Pusat di dalam 
iba dah. Ibadah dilakukan sebagai 
wu jud syukur oleh karena Tuhan yang 
su dah hadirkan karya keselamatan, 
ma ka Dialah satusatunya Pribadi 
yang patut dijunjung tinggi di dalam 
iba dah, dan bukan unsurunsur lain
nya. Maka perubahan tempat da lam 
ibadah tidaklah lagi menjadi pe
mikiran pokok dalam mengerjakan 
hal yang paling pokok di dalam iba
dah.
 Segala waktu adalah kontinuitas 
la kukan ibadah. Bagian ini meng
ingat kan kita bahwa hidup kita se
utuh nya adalah ibadah (lih. Rm 
12:1-2). Karena itu, berbicara ten-

tang ibadah tidaklah terpatok pa da 
waktu hari minggu atau hariha ri 
tertentu, melainkan di segala wak
tu seyogianya kita hadirkan iba dah 
yang benar karena hidup kita ada lah 
gambaran ibadah yang harus ber
dampak pada orangorang di se kitar 
kita. Apalagi di masa pandemi co
vid19 ini, orang percaya diberi kairos 
untuk hadirkan ibadah yang be nar 
dengan menjadi berkat bagi orang
orang yang ada di lingkungan ke
luarga, lingkungan kerja dan tempat 
ting gal. Hal ini diwujudnyatakan 
de ngan menunjukkan kepedulian 
ke pada orangorang yang sangat 
mem butuhkan pertolongan karena 
me ngalami dampak dari pandemi 
covid19. Di masa ini banyak orang 
ha rus kehilangan keluarga, pekerjaan 
dan kesempatankesempatan untuk 
ber tahan hidup. Di saat seperti inilah, 
pe negasan pelaksanaan ibadah yang 
hi dup dimungkinkan dan potensi 
un tuk melakukannya tentu ada di da
lam hidup orang percaya yang telah 
me ngalami berkatberkat dari Tuhan 
Ye sus.
 Segala suku dan bangsa se yo
gianya hadirkan ibadah. Berdasarkan 
pe maparan firman Tuhan, semua suku 
dan bangsa harus menyembah Tuhan 
da lam kebenaran. Ibadah yang harus 
di lakukan bukanlah ditujukan kepada 
su ku bangsa tertentu, melainkan 
se mua suku dan bangsa yang telah 
me ngalami karya keselamatan dari 
Tu han. Pada bagian ini ditegaskan 
ur gensi pelaksanaan misi Allah (mis
sion Dei). Misi Allah dilakukan guna 
mem bawa suku dan bangsa yang 
ber ibadah bukan kepada Tuhan yang 

52 EUANGELION 178



se harusnya mendapat penyembahan 
da ri manusia, kembali kepada pe
nyembahan yang sebenarnya, yakni 
me nyembah Tuhan Sang Pencipta 
la ngit dan bumi. Orang percaya me
mi liki perintah untuk melakukan misi
Nya sehingga semakin banyak suku 
dan bangsa yang datang menyembah
Nya dan memuliakan nama-Nya. Ja  di, 
di tengah situasi sekarang ini pe
negasan melakukan misi Allah adalah 
ke niscayaan. Banyak suku dan bangsa 
di sekitar kita membutuhkan berita 
peng harapan yang akan membawa 
me reka pada sumber pengharapan 
di tengah pandemi covid19. 
 Segala masa konsisten hadirkan 
iba dah yang benar. Perubahan di 
tiap masa tentu  tidak bisa dihindari. 
Se jarah ibadah mencatat bahwa 
tiap masa memiliki ciri pelaksanaan 
iba dah yang berbeda, namun dasar/
fon dasinya tidak berubah. Hal ini me-
negaskan bahwa tiap masa meng ha
dirkan kreatifitas di kalangan gereja-
Nya dalam pola ibadahnya. Tujuannya 
ten tu untuk membawa umat tetap 
me lakukan ibadah karena itu ada
lah bagian yang menyatu dalam hi
dupnya. Di masa pandemi covid19, 
pe laksanaan ibadah “live streaming” 
ada  lah gambaran kreativitas gereja
Nya hadirkan ketaatan pada Tuhan 
yang adalah pusat ibadah dan ke ta
atan pada lembaga pemerintah yang 
mengatur regulasi untuk tidak me la
kukan ibadah seperti biasanya guna 
me nahan laju penyebaran covid19.
 Pelaksanaan ibadah dengan 
ga ya yang berbeda tentulah sa
tu perwujudan untuk tetap meng

ha dirkan ibadah yang seharusnya 
di lakukan oleh gerejaNya. Cara 
pe laksanaan ibadah bukanlah poin 
pen ting, tetapi fokus, dasar dan tu-
ju an ibadah itulah yang se harusnya 
di perhatikan supaya pola iba dah 
yang bagaimana pun tetap mem ba  wa 
orang percaya pada sikap me ning gi
kan dan bersyukur pada Tuhan. 
 
Simpulan
 Ibadah merupakan keseluruhan 
hi dup manusia. Fokus ibadah manusia 
ha rus pada Tuhan Pencipta langit dan 
bumi karena Tuhanlah Inisiator iba
dah, sehingga tidak ada pihak lain di 
luar Tuhan yang menjadi fokus da ri 
ibadah manusia. Manusia harus me
miliki fondasi yang benar dalam iba-
dah sehingga dihasilkan ibadah yang 
be nar dan berkenan kepada Tuhan.
 Banyak hal terdapat dalam iba
dah, namun poin penting yang ti dak 
boleh diabaikan adalah Tuhan yang 
seharusnya sentral di dalam iba dah, 
unsur lain bukan diabaikan na mun 
bukan menjadi poin yang mem
persulit untuk tetap melakukan iba
dah, seperti misalnya: tempat dan 
pe laksanaan ibadah. Dan seyogianya 
se mua suku dan bangsa menyembah 
Tu han yang telah menjadikan langit 
dan bumi.
 Di semua masa, semua perubahan 
yang harus dilakukan dalam pe lak sa
naan ibadah  merupakan kreatifitas 
ge rejaNya agar semua orang percaya 
te tap memuliakan Dia di tengah ke
adaan yang bagaimanapun. Soli Deo 
Gloria.

Desiana Nainggolan
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Pendahuluan
 Peribadahan online “dari rumah” 
men  jadi pilihan etis yang paling ber 
akal sehat bagi gerejagereja da lam 
meng hadapi wabah Corona ini. Ini 
ter kait keharusan menjaga ja rak 
fisik, men jauhi perkumpulan umum, 
serta ber diam di rumah demi me
mu tus pe nularannya di antara kita, 
ter masuk di ge rejagereja. Khusus 
ter kait kebaktian online sekarang, jika 
di lihat dari perspektif Kris tosentris, 
ki ta dapat memaknai ulang “true 
wor s hiper’”sebagai sarana penguji 
ke  murnian bagi gerejagereja yang 
se lama ini terbatasi ‘temboktem
bok’ dan terpisah jurangjurang 
de nominasionalisme. Tuhan Yesus 
sen diri meng ajar kan,“...bahwa pe
nyem bahpe nyembah benar  [the 
true worshipers] akan menyembah 
[will worship] Bapa da lam roh dan 
ke benaran; sebab Bapa meng hendaki 

pe nyembahpenyembah de mikian”. 
Ka rena “Allah adalah Roh, ba rang sia
pa yang menyembahNya ha rus me
nyembah dalam roh dan ke be naran” 
(Yoh 4:23-24).

Dilema Kebaktian Online Gerejawi
 Faktanya, kebaktian superke ki
nian yang megah dan super canggih 
un tuk pengunjung gereja yang haus 
akan hiburan, mendadak berhenti dan 
diganti dengan “kebaktian online” da
ri rumah yang senyap. Hal itu sejalan 
de ngan bekerja, bersekolah “dari ru
mah”, termasuk beribadah. Sekarang 
para pembicara berkhotbah di ‘ruang 
kosong’ dengan proses rekaman 
atau langsung yang akan diakses 
via internet oleh jemaat di rumah 
masingmasing. Artinya, jemaat 
bernyanyi, mendengar firman bahkan 
melaksanakan perjamuan kudus di 
rumah melalui gadget atau laptop.

PERIBADAHAN “ONLINE” 
DALAM SITUASI PANDEMIK COVID-19
DARI PERSPEKTIF YOHANES 4:20-25

images.squarespacecdn.com
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 Awalnya memang ada pandangan 
ne gatif dari beberapa hamba Tu-
han terhadap cara kebaktian  vir tual 
ini, dengan alasan seperti pem
berhalaan ‘benda’ di depan mata. 
Da pat diduga keberatan pembicara 
ke kinian tersebut sebagai dalih demi 
ke biasaan tampil di podium dan 
men jadi pusat perhatian sesaat, yang 
da pat membuat jemaat tergantung 
ke padanya  sebagai “idol”  setempat. 
Pem berhalaan yang tidak tersadari 
mun cul ketika kita ‘tersedot’ pada aksi 
se tempat dan sewaktu seseorang. Pa
da saat itulah ibadahnya sudah beralih 
da ri Allah kepada manusia sebagai 
pe nampil religius. Sejatinya para 
peng khotbah gerejawi hanya sebagai 
pem bawa berita dan bergantung pa
da Allah, sang Empunya Firman. 
 Ada juga keberatan lain yang 
ber alasan pada tidak berfungsinya 
ke bersamaan komunal, koinonia ge
rejawi. Jadi, secara pastoral dirasakan 
ku rang ‘afdol’ bagi para pastor. Mung-
kin karena belum terbiasa saja, se
hingga ada pastor yang memasang 
fo to-foto jemaat di bangku gereja, 
ko non sebagai tanda rindu pada dom
badombanya (artikel church leader.
com).
 Sebenarnya, model kebaktian “ja
rak jauh” ini bukanlah hal baru, ha  nya 
saat ini dilakukan secara masif dan 
sistematis dengan sebutan “iba dah 
online”. Selama ini sudah ada ke
baktian radio, TV, bahkan via satelit. 
Ka li ini kita memakai sarana teknologi 
ting gi sebagai berkat tersendiri dalam 
si tuasi wabah ini.  

 Kendala lain muncul bagi je ma at 
yang ragu, khususnya dalam pe
laksanaan sakramen Perjamuan Ku
dus yang selama ini sudah terbiasa 
di pimpin oleh figur pendeta sebagai 
‘pe nuntun’ formal di depan mimbar, 
se hingga mereka sangat tergantung 
pa da upacara sakramen yang baku.  
 Biasanya gerejagereja me nya
rankan ibadah keluarga karena per
timbangan teknis (gaptek) dan eko-
nomis (soal pulsa) kepada jemaat. 
Ken dala rohani muncul ketika sang 
ke pala keluarga yang diandalkan se
bagai imam kebaktian di rumah tidak 
me mahami kebergerejaannya selama 
ini. Namun begitu, semua kondisi ini 
tetap sebagai suatu kesempatan un
tuk membangkitkan iman yang hidup 
da ri ‘kematian’. 
 Walau dalil kebaktian rumah 
te  rasa lebih alkitabiah dan serasa 
me ngikuti gereja mulamula dalam 
ki tab Kisah Para Rasul, kita tahu 
bah wa pada waktu itu orang percaya 
ma sih sangat sedikit dan sudah ada 
ge rejagereja sekota di luar gereja
ge reja rumah (tangga). Pada waktu 
itu kebaktian tidak serumit sekarang 
da lam penyelenggaraannya yang 
for mal terpusat pada pengimaman 
se seorang yang ahli di bidang itu dan 
ter pelajar. 
 Dari sini boleh dikatakan bahwa 
ge reja-gereja reformatoris harus 
meng hindari klerikalisme agamanya, 
yang selama ini terjatuh pada budaya 
peng kastaan ala Brahmana dengan 
ge lar “pendeta” gerejawi. Mungkin 
sa ja ada rasa hebat dalam pikiran para 
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pen deta yang terhormat tersebut, 
yang dalam bahasa Inggris setara 
dengan reverend. 
 Hilangnya panggilan dan ja bat
an “Pastor” dalam beberapa ge reja 
reformatoris sekarang dan di ganti 
dengan “Pendeta” yang asli San se ker
ta, menempatkan mereka pada level 
ting gi di masyarakat. Maka terkikislah 
mak na kehambaan dari para pelayan 
ge reja, dan hanya ada imam agama 
yang terhormat
 Dalam kebaktian Kristen, respon 
par  tisipatif adalah niscaya dalam 
ko  munitas imamat rajani, karena 
“the church is a priestly body and ro
yal dwelling place of holy spirit... its 
wor ship ought to be partisipatory”  
(Participating in Worship, WJKP 
1989:2). Jadi, jemaat sebagai orang 
ber iman adalah imamimam rohani 
se hingga bisa datang langsung secara 
per orangan kepada Allah dalam pe
nyembahan dan doanya. 
 Prinsip bahwa Kristus adalah pe
ng antara kita satusatunya sebagai 
Imam Melkisedek membuat kita 
ti dak perlu imamimam perantara 
la gi. Jabatan gerejawi adalah sebagai 
fung sionaris keteraturan “hukum 
ge reja” yang tidak boleh mengikat 
ke merdekaan rohani jemaat. Di 
si ni para  pengurus rumah Tuhan 
ha rus menghargai dirinya secara se
wajarnya sebagai “hamba Tuhan” dan 
bu kan sebagai “petinggi gereja” yang 
di dalilkan sebagai “wakil Allah”.  
 Jadi, Gereja secara organik dan 
ro hani dengan para anggota Tubuh 
Kris tus akan berpartisipasi secara nor
mal dalam dorongan Roh Kudus dan 
firman. Walaupun secara imani le vel 

partisipasi jemaat berbedabeda ka
rena karunia dan kemampuan secara 
fi sik, ekonomi, mental, tetapi itu tidak 
mem buat jurang kehebatan diri.

Kebaktian Minggu sebagai Sarana 
Ber gereja 
 Beberapa edisi lalu saya me ng
ung kap perbedaan istilah teologis 
“meng gereja” dan “bergereja” seperti 
dua sisi mata uang. Sisi pertama ada
lah natur kesatuan tubuh Kristus dan 
“Gereja organik” yang invisible. Se
dang kan kedua adalah suatu usaha 
ber kumpul bersama dalam persatuan 
ke baktian yang berliturgi pada gereja
ge reja visible di level organisasi. 
 Selama ini gerejagereja sangat 
me ngandalkan kedatangan di tem
pat, dengan menghitung jumlah 
ke datangan  “ceklik..” “ceklik...” 
Pe nyederhanaan bergereja seperti 
itu dibahas juga oleh Jim Petersen, 
ke tika awam menjawab gereja “se
bagai kumpulan orang percaya ber
kumpul di tempat tertentu, di ma na 
halhal tertentu dilangsungkan [:] 
ibadat bersama, pengajaran fir man, 
pelaksanaan sakramen... Di da lamnya 
ter sirat struktur tertentu” (Gereja tan
pa Tembok, terj. Pioneer Jaya, 180). 
 Itu penjelasan sepintas lalu, khas 
ke  agamaan nominal, yang  menilai  
ge  rejagereja dari  pengunjung se
sa at dan setempat sebagai yang 
ter  penting bagi keberhasilan, tanpa 
mem  bedakan: followers, seekers, 
play ers, gamers dan performers dari 
be lievers. Di sini bergereja secara no
minal dan tradisional dianggap cukup 
se bagai “’true’ worshipers”. 
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  Tradisionalisme bergereja itu per
nah disurvei Gallup Pool. Hasilnya, 
75% anggota gereja kita hanyalah 
Kris  ten secara nominal yang me mi
liki jiwa gereja tetapi hati munafik. 
Me reka sangat terhubung dengan 
aga ma [pemahaman] secara luas, 
na mun tidak begitu dalam [secara 
ke imanan] (lih. Gereja tanpa Tembok, 
193). Iman anugerah berubah menjadi 
aga ma tradisi saja
 Kebaktian Minggu adalah per se
ku tuan rohani sebagai pelayanan pu
jian dan penyembahan kepada Allah 
di dalam panggilan iman dan firman. 
Ke   hadiran jemaat di dalamnya ada 
lah dorongan internal dari Roh Ku
dus dan secara eksternal dapat pu la 
me lengkapi fungsi koinonik ge-
reja lokal. Memang benar yang di
nyatakan pakar James White bahwa 
ki ta “harus membuat perbedaan je
las antara  ibadah [bersama] umum 
dan ibadah [devosi] pribadi” dan 
di lanjutkan bahwa “ibadah umum 
per lu dilengkapi devosi pribadi dan 
de vosi pribadi harus diseimbangkan 
de ngan ibadah umum” (Pengantar 
Ibadah Kristen, BPK 2002: 17-18). 
Ten tunya tanpa menghilangkan unsur 
iba dah kesalehan sosial gerejagereja 
di masyarakat, karena iman Kristen 
ti dak memisahkan hal sakral dari se
ku lar. 

Komentar Kekinian Yohanes 4:19
26 mengenai “True Worshiper” 
Gerejawi
 1. Titik masuk: tradisionalisme 
ke baktian yang turuntemurun te lah 
terjatuh ke dalam ritual rutin, tan pa 
dinamika roh lagi. Itu terkait se

butan “Kristen nominal” pada ge reja
gereja denominasional yang mem
banggakan bangunan fisik dan le bel-
lebel lokal yang mentereng. Di sini 
prinsip True Worshipers (TW) penting 
untuk dipanggil kembali bagi gereja
gereja sekarang yang sudah merosot 
menjadi formalitas keagamaan 
yang menekankan penampilan dan 
hiburan religius mingguan. Pangilan 
ini penting sekali mengingat “Allah 
menghendaki penyembahpenyembah 
yang demikian” (Yoh. 4:23).   
 2. Kebaktian TW sebagai peng
ingat an ulang bagi gerejagereja yang 
su   dah terperosok dalam ritualisme 
se   tempat dan sewaktu, untuk kem
ba  li dibebaskan dari perbudakan re li
giusnya dan dimerdekakan secara in
ter  nal berdasarkan sikapsikap rohani 
yang benarbenar murni, karena “...
ba  rangsiapa menyembah Dia, harus 
me  nyembahNya dalam roh dan ke be
naran“ (4:24). Mengingatkan bahwa 
pe nyembahan yang benar adalah 
soal iman individu yang dinamis 
dan tidak terbatasi temboktembok 
eks klusif gereja. Inilah saatnya iman 
Ge reja memakai kembali prinsip iba
dah yang sejati, “bukan di gunung ini 
dan bukan juga di Yerusalem” (4:21). 
Fanatisme denominasi dan sek ta
rianisme ajaranajaran sekunder dan 
ter tier yang memecahbelah harus 
di buang dari pengikut Kristus.
 3. Tantangan TW diawali dengan 
iman secara individu, seperti yang 
di  katakan Yesus sendiri, “Percayalah 
ke padaKu, hai perempuan.” Ini suatu 
iman khusus yang harus menembus 
aga ma keturunan yang diwariskan 
da lam gerejagereja atas dasar 
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ke  hebatan “bapa kami, Yakub” se
kalipun. Harapannya bagi TW adalah 
ber komitmen iman sejati di dalam pe
nerimaan Kristus sebagai Tuhan dan 
Ju ruselamatnya. Iman otentik adalah 
mo dal dasar individu yang Yesus 
nya takan sendiri kepada perempuan 
Sa  maria “Akulah Dia,” yang sedang 
ber katakata dengan engkau.” Tanpa 
pe ng akuan iman individu, mungkin 
pe  nyembahan kita hanya palsu. Relasi 
in dividu dengan Allah menjadikan ge
rejagereja menyembah Allah sebagai 
Ba pa rohani, tidak terjurangi oleh ke
lemahankelemahan kekakuan aga
ma yang diwariskan oleh pemikiran 
ma nusia gerejawi yang kaku. Bapa 
ada lah  Roh  di dalamnya Yesus, Me
sias yang dijanjikan.
 4.  Prinsip partisipasi penyembah
pe nyembah demikian dalam TW ada
lah kemerdekaan rohani karena Al lah 
adalah Roh yang dinamis dan me
merdekakan kita dari tekanan agama 
dan tradisionalisme. Kebebasan 
pi kiran Kristen dalam bergereja se
kaligus melampaui perlakuan aga
mawi setempat dan sewaktu serta 
se figur saja. Anggota gereja harus 
sa dar pentingnya prinsip ini di dalam 
ke baktian mingguan kita, bukan ke
wa jiban agama yang menekan dan 
me nakutkan, tetapi dorongan Roh 
un tuk berkumpul, bukan karena ke
takutan akan kutukan agama kalau 
ti dak hadir. 
 5. Prinsip spiritualitas TW ber
da  sarkan anugerah saja melampaui 
ke  wajiban agama yang sering meng
him  pit manusia dalam ketakutan 
ke  na kutukan. Perkumpulan gereja 
yang benar adalah dorongan Roh 

un  tuk berkumpul bukan karena do 
rongan untuk mendapatkan pa hala 
ke agamaan yang melelahkan ma
nusia atau menghindari azab Allah. 
Ini yang di katakan ibadah rohani. 
Pe nerimaan Kristus secara pribadi 
akan menciptakan mata air rohani 
yang mengalir terusmenerus dalam 
ha ti. Kebaktian TW bukan hanya 
soal bentuk dogmatisme sempit 
dan ketakutan religius, tetapi terkait 
de ngan perpalingan rohani yang di
tentukan oleh “kelahiran dari atas” 
(lih Yoh 3:3-5).
 6. True worshiper berdasarkan 
re  lasi keluarga Allah berbuah da
lam ke baktian yang menyatakan 
bah wa Al lah adalah Bapa yang ber
pribadi dan me ngenal secara pri badi 
berdasarkan iman yang satu, wa lau 
dapat berbeda da lam halhal se
kunder yang harus di toleransikan. 
Ji ka kita menghadapi kalimat Tuhan 
ki ta ini ... “sebab keselamatan datang 
da ri bangsa Yahudi” (4:22), kita harus 
me maknainya di dalam Kristus da
lam inkarnasiNya. Sebenarnya ke
se lamatan datangnya dari sorga, 
da  ri Allah sendiri, bukan dari bangsa 
Ya   hudi secara eksklusif. Namun se be-
nar nya Kristus adalah Anak Allah.  
 7. Kerohanian yang relasional da
lam kekeluargaan ilahi telah dibuang 
di dalam dunia yang transaksional, bis 
nis, ekonomis, politis di dalam ge reja 
ini. Itu tandanya kita tidak me ngenal 
Al lah yang datang dalam Kris tus. Allah 
yang demikian hanya ada di dalam 
Kris tus dan melalui Kristus, Allah yang 
re lasional melampaui jurangjurang 
tran saksionalisme agama dunia yang  
take and give dalam peribadahan 
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aga manya. Jadi, peribadahan true 
wor shiper berdasarkan relasional 
yang rohani bukan hanya keluarga, 
se keturunan atau seras, segolongan, 
se denominasi.  
 8.  Dari kebaktian online menuju 
inline dalam kebaktian rohani dan 
universal. Artinya, sikap  TW dalam  
ibadah online kita adalah  satu per 
sa tu jemaat terkonek melalui internet 
pa da satu pusat pertemuan virtual 
ge rejawi dalam penebusan Kristus 
di kayu salib, sebagai  satu sistem 
ke percayan iman Kristen yang me
nyeluruh. Jadi, keabsahan ibadah 
on line kita adalah tetap inline di dalam 
fir man dan Kristus sebagai Kepala 
Ge reja. Orientasi kesatuan ini yang 
ti dak jelas di dalam agamaagama 
lain. Ini bukan klub online biasa tetapi 
per sekutuan roh di dalam Roh Kudus, 
dan anugerah Kristus serta dalam Ba
pa, Allah yang Roh.

MemaknaiUlang Kebaktian  Ge re
ja wi sebagai Komunitas  
 Secara umum kata “ibadah atau 
per ibadahan” (Indonesia) terkait lang-
sung dengan kata worship (Inggris) 
yang berasal dari  dua kata worth 
(worth y) berarti layak atau selayaknya 
dan ship sebagai akhiran yang me
ne  rangkan suatu keberadaan. Nor
mal nya, ibadah dimaknai sesuatu 
yang dilakukan pada obyek “yang 
se  patutnya” atau “yang selayaknya”. 
Me  mang, keduanya dipakai secara 
ber  gantiganti dalam arti yang sama. 
Na  mun sekarang, “peribadahan” 
(worship) ditujukan secara khusus 
pa da “kebaktian” (service) sebagai 

ke  baktian ritual setempat dan se
waktu kepadaNya (proskunesis), 
bu kan worship sebagai “ibadah”  
yang berkonsep luas sebagai  tugas 
ke hidupan seharihari (latreia dan 
leiturgia). 
 Jadi, bergereja di sini adalah ibadah 
khu sus dalam kebaktian Minggu yang 
ber bentuk liturgis  formal. Di sini 
pen tingnya faktor “true worshipers” 
da lam kebaktiannya. Namun kita 
per caya bahwa penyembah sejati 
da lam kebaktian berlangsung se cara 
rohani, di dalam anugerah iman. 
Untuk itu, bergereja sebagai ke-
baktian seharusnya berdasarkan 
kar ya internal Roh Allah dan nilainilai 
ke rohanian anugerah yang dinamis, 
bu kan kelakuan luar yang kelihatan 
saja. Inilah yang membedakan ke
baktian true worship yang sukarela 
dari kebaktian religius yang hanya 
me lelahkan karena mengejar pahala 
atau takut kena tulah Allah kalau ab
sen ke gereja. 
 Dalam kegiatan kebaktian khusus 
(pros kunesis), faktor true worshipers 
ha ruslah ditimbang kembali dalam 
prin sip menyembah roh dalam ke
be naran yang tidak terikat lokasi, 
wak tu, orang secara sempit dan ketat, 
te tapi bisa dari rumah atau di rumah, 
ka  rena ibadah sejati itu berdasarkan 
hu  bungan rohani dengan  Bapanya. 
Ke  baktian ala true worshiper tidaklah 
bo leh transaksional dalam prinsip give 
and take ekonomis atau politis. Allah 
ada lah Roh yang tidak memerlukan 
dan tidak tergantung materi apa pun 
dari luar diri-Nya. Jemaat harus me-
waspadai jiwa transaksionalnya di 
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da lam kebaktian, yang “major barrier 
to partisipatory worship is fueled in 
part by a consumeristic orientation... 
are both to give and receive in wor
ship” (Erickson, Participating in Wor
ship, WJKP 1989:3). Memang men-
talitas duniawi itu telah masuk ke 
ke terlibatan jemaat dalam bergereja, 
ter masuk dalam kebaktiannya.
 Kemungkinan besar budaya ber
ge  reja dan mentalitas kebaktian 
ge rejagereja kita akan mengalami 
per ubahan drastis setelah pandemik 
ini. Ini bisa sebagai berkat atau juga 
ku tuk bagi peribadahan gerejawi, baik 
da lam arti pengertian kuantitas dan 
kua litas pemahaman dan tindakan je
maat. Suatu kebaktian gerejawi harus 
te  tap berdasarkan prinsip anugerah 
iman sejati di dalam pertobatan dan 
ke  lahiran dari atas, bukan tradisi 
aga  ma saja. Kekhususan bergereja 
ki  ta dalam pelayanan minggu se
ha  rusnyalah oleh karena dorongan 
kua  sa Roh Allah di dalam diri kita 
ma  singmasing secara pribadi untuk 
me  lengkapi dirinya dalam tubuh 
Kris  tus secara komunal. Dengan de
mi kian, pemahaman kita harus me
ne robos lebel nominalisme agama 
Kris  ten yang hanya membanggakan 
kuan  titas dan fisik dalam rutinitas 
ke  hadiran jemaat.
 Apa yang diperlukan kebaktian 
da  lam roh dan kebenaran tidak 
ha nya di mulai dari “kelahiran dari 
ba wah (Yoh 3:3, 5) dan berdasarkan 
iman anugerah (1 Yoh 1:8-9) yang 
akan membuka relasi  personal dan 
rohani dengan Allah sebagai Ba
panya. Kebaktian dalam Roh dan 

ke benaran adalah respon partisipatif 
se bagai keluarga Allah. Di sinilah 
prin sip true worshipers sejalan dengan 
ke baktian online dari rumah secara 
mu lti tempat dan waktu, tidak selalu 
ha nya sebatas lebel denominasi ge
reja saja, tetapi bisa ex [tra] line yang 
in terdenominasional (tepatnya non 
denominasional), “karena oleh Dia …
kedua belah pihak dalam satu Roh ber
oleh jalan masuk kepada Allah Bapa” 
(Ef 2:18).
 
Penutup
 Gereja tidak ada matinya, karena 
ber dasarkan Kristus yang bangkit 
dan ber kuasa. Allah mungkin juga 
sedang ‘meng hajar’ gerejagereja 
lokal yang he donistik dan legalistik, 
dengan me munculkan kebaktian dari 
rumahru mah secara virtual. Di dalam 
pro vidensi Allah, gedunggedung 
ge reja boleh tertutup, namun iman 
war ga gereja sedang dimurnikan 
ke sungguhannya. Inilah waktunya 
ge rejagereja lokal menguji diri dalam  
prinsip “true whorshipers” untuk 
mem bangunkan iman sejati, bukan 
le bellebel sempit. 
 Dalam situasi sekarang, yang 
ter  penting bagi kebaktian online 
ki ta ‘dari’ rumahrumah (bahkan ke
baktian keluarga ‘di’ rumah) haruslah 
te tap inline dalam karya penebusan 
Kris tus, sebagai Kepala Gereja dan 
ber dasarkan keluarga Allah yang or
ganik, di mana Allah sebagai Bapa 
ro haninya.

Pdt. Dr. Togardo Siburian
STT Bandung
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 Gerakan Reformasi, dan terutama 
da ri gereja-gereja reform, pada 
da sarnya adalah gerakan untuk 
me ngembalikan gereja kepada Fir
man Allah, bukan saja teologinya, 
te tapi terutama ibadahnya. Kita me
nekankan di sini gereja-gereja reform 
ka rena hanya dalam gerejagereja 
re form-lah, pembaruan ibadah terjadi 
se  cara radikal dan keseluruhan. Pada 
ge  reja-gereja reformasi lainnya - mi-
salnya, Lutheran dan Anglikan  pem
baruan ibadah terjadi setengah h ati 
dan masih mempertahankan be be
ra pa elemen ibadah Gereja Katolik1.
 Karin Maag mencatat bahwa 
orang yang masuk ke Gereja Lutheran 
di tahun 1550 dari pandangan pertama 
akan sulit memutuskan apakah itu 
Ge reja Lutheran atau Gereja Katolik. 
In terior Gereja Lutheran masih ke
lihatan seperti Gereja Katolik2. Untuk 
le bih jelasnya, para pembaca dapat 
mem bandingkan penampilan interior 
ge rejagereja di bawah ini (lihat Gam
bar 1-4).  

Gambar 1: Saint Joseph’s Catholic Church 
Beltsville, Maryland, USA

Photographed by Farragutful, distributed 
under a CC BYSA (https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/3.0)

 

Gambar 2: Murska Sobota Lutheran Church, 
Slovenia 

Photographed by Nxrat, distributed under a 
CC BYSA license (https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/4.0)

Gambar 3: Saint Mary’s Anglican Church, 
Kangaroo Point, Brisbane, Queensland, 

Australia
Photographed by Kgbo, distributed under a 
CC BYSA license (https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/4.0)

I b a d a h   R e f o r m
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 Dari segi penampilan, Gereja 
Lu theran (Gambar 2) dan Gereja 
Ang likan (Gereja 3) tidaklah berbeda 
jauh dengan Gereja Katolik (Gambar 
1). Baik Gereja Katolik, Lutheran, 
mau pun Anglikan, misalnya, mem
per tahankan pemakaian ikon3 dan pa
tung orangorang suci. Ketiganya ju ga 
menggunakan crucifix (salib de ngan 
Yesus yang tersalib). Gereja Re form 
(Gambar 4) sebaliknya kontras ber-
beda dengan ketiga gereja lainnya. 
In teriornya tidak ada patung dan ikon. 
Ti dak ada crucifix, hanya ada salib 
polos saja4.
 Tentu saja perbedaan ibadah 
Re form dengan ibadah lainnya ti-
dak hanya terletak pada interior 
ge rejanya. Dalam artikel singkat ini 
penulis akan mengupas faktor-fak-
tor yang mendorong gerejagereja 
Re form pada awal zaman Reformasi 
me ngadakan pembaruan ibadah yang 
ra dikal dan total. Akan ditunjukkan, 
pem baruan radikal dan total ini ter 

ja di karena, pertama, ibadah ada lah 
sen tral dalam kehidupan ge reja 
Re form; kedua, fondasi serta tu juan 
iba dah adalah kemuliaan Allah; ke ti
ga, ibadah harus dilaksanakan sesuai 
ke  tentuan Allah di dalam Kitab Suci; 
ter  akhir, ibadah berpusatkan kepada 
pem  beritaan Firman Allah.
   
A. Sentralitas Ibadah dalam Gereja 

Re form
 Ibadah sentral dalam hidup 
ma nusia. Manusia pertama dan 
ter utama adalah homo adorans, 
mah luk yang diciptakan untuk me
nyembah Sang Pencipta. Allah te lah 
menciptakan manusia sebagai mah
luk yang memiliki kapasitas un tuk 
mampu menyembah Allahnya. 
Kemampuan menyembah ini mem
bedakan manusia dari binatang dan 
tumbuhan. Calvin menyebut ka pa
si tas ini sebagai sensus divinitatis, 
yak ni kesadaran akan adanya Allah. 
Ke sadaran sifatnya universal. “Tidak 

Gambar 4: Hatherlow United Reformed Church, Romiley, Stockport, UK
Photographed by Briangeorge1945, distributed under a CC BYSA license 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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ada bangsa sebarbar apapun, se
bia dab apapun, yang tidak memiliki 
ke yakinan akan adanya Allah.” Maka 
sensus divinitatis juga disebut semen 
re ligionis cikal bakal agama manusia5.
 Manusia diciptakan untuk me
nyem bah Allah. Beribadah adalah 
ke wajiban manusia yang pertama 
dan terutama. Manusia berdosa sa
at mereka tidak menyembah Sang 
Pen cip ta atau gagal melakukannya 
seturut de ngan kehendakNya (Rm 
1:21). Tun tutan untuk menyembah 
Allah dan menyembahNya sesuai 
dengan ke hendakNya nyata dari 
pembagian 10 Hukum yang tertulis 
dalam 2 loh ba tu (Kel 20:1-17; 24:12). 
Loh batu per tama berisi 4 hukum 
per tama yang ber bicara tentang 
ke wajiban manusia kepada Allah, 
ba gaimana mereka se harusnya ber
ibadah kepada Allah. Se telah itu, di loh 
ba tu kedua, baru di catat kewajiban 
ma nusia kepada sesamanya. 
 Karena ibadah adalah kewajiban 
uta ma dan pertama manusia kepada 
Al lah, maka tidak mengherankan 
iba dah menempati titik sentral dalam 
ke hidupan bergereja. “Satu gereja 
[ti dak] dapat hidup tanpa ibadah 
se bagaimana seorang manusia [ti
dak] dapat hidup tanpa bernafas6.” 
Me nurut teologi Reform, ibadah 
be gitu sentral dan bahkan lebih di
prioritaskan dari keselamatan ma
nusia itu sendiri. John Calvin dalam 
esai nya The Necessity of Reforming the 
Church menjelaskan alasan mengapa 
pem baruan gereja harus dilakukan. 
Pe nyakit yang menghinggapi Gereja 
Ka tolik sudah sampai titik di mana 
ti dak mungkin lagi disembuhkan se
ca ra perlahan. Menurut Calvin, ada 

dua hal yang paling penting dalam 
iman Kristen: pertama, pengetahuan 
akan bagaimana seharusnya Allah di
sem bah; dan kedua, dimana sumber 
ke  selamatan didapatkan7. Robert 
God frey menjelaskan poin ini bahwa 
Cal vin mementingkan ibadah di atas 
keselamatan “oleh karena ke se
lamatan adalah sarana menuju tu
juan, di mana ibadah adalah tujuan itu 
sen diri. Kita diselamatkan untuk me
nyem bah Allah, sekarang dan dalam 
ke kekalan, dimana ibadah umum hari 
ini adalah secicip akan ibadah sorgawi 
yang akan datang8.”
 Namun dalam teologi Reform 
ber ibadah kepada Allah bukan saja 
ke wajiban tetapi juga hak istimewa 
(privilege) orang-orang percaya. Hak 
is timewa bagi orangorang percaya 
un tuk dapat beribadah sekaligus juga 
men jadi sarana untuk membantu 
ke lemahankelemahan kita. Calvin 
me nekan poin ini sebagai berikut. 
“Ma rilah kita menanamkan pelajaran 
ber harga ini dalam hati kita, yakni sa
at kita mendapati diri kita terhitung 
di antara penyembahpenyembah 
Al lah, kita harus menganggapnya 
ak hir yang baik atas keberadaan kita; 
dan seharusnya memanfaatkan hak 
is ti mewa yang tak terkira ini, yang 
ada lah pertolongan yang niscaya 
ba gi kelemahankelemahan kita dan 
sa rana untuk saling mendorong dan 
me nguatkan9.” 
 
B. Fondasi dan Tujuan Ibadah: Ke

mu lia an Allah
 Sekalipun ibadah bermanfaat ba-
gi hidup orang percaya, baik untuk 
ha  ri ini, maupun yang akan datang 
(1Tim 4:8), fondasi dan tujuan ibadah 
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ti dak dapat tertuju kepada manusia, 
te tapi kepada Allah sendiri, yakni ke
muliaanNya. Calvin menjelaskan se
bagai berikut. “Fondasi utama iba dah 
adalah mengakui Dia se bagaimana 
Dia adanya, satusatunya sum ber 
segala kebajikan, keadilan, ke ku
dusan, hikmat, kebenaran, kuasa, 
ke baikan, belas kasihan, hidup, dan 
ke selamatan; dan seturut dengan 
ini, mengembalikan kepadaNya 
ke muliaan atas segala sesuatu 
yang baik, dalam segala sesuatu 
ha nya mencariNya, dan dalam se
gala kekurangan hanya kembali ke
padaNya10.”
 Ibadah adalah mengembalikan 
ke pada Allah apa yang sepatutnya 
ba giNya, yakni kemuliaanNya. Pe
nekanan ini seturut dengan peng
ajaran Paulus di Roma 1. Dalam 
ba gian ini, Rasul Paulus menjelaskan 
bah  wa manusia berdosa saat mereka 
ga  gal mengembalikan kemuliaan 
ke  pada Allah, sekalipun mereka me
nge  nalNya dari wahyu umum dalam 
cip  ta anNya. Roma 1:21 berkata: “Se
bab sekalipun mereka mengenal Allah, 
me reka tidak memuliakan Dia sebagai 
Al lah atau mengucap syukur kepada
Nya. Sebaliknya, pikiran mereka men
ja di siasia dan hati mereka yang bodoh 
men jadi gelap.” Di sini pengetahuan 
akan Allah tidak diikuti dengan pe
nyembahan kepadaNya. Teologi 
me reka tidak berpadanan dengan 
iba dah. Teologi mereka tidak diikuti 
de ngan kesalehan (pietas) kepada 
Al lah. Jadi, penekanannya adalah 
teologi yang sejati harus diikuti de
ngan praktik penyembahan yang 
be nar. 

 Ortodoksi harus disertai ortopraxy. 
Cal vin menekankan poin ini dalam 
pe ngajarannya. Dalam Katekismus 
Ge reja Jenewa, Pertanyaan 1, Cal-
vin menekankan bahwa tujuan ke
hidupan manusia yang utama ada lah 
mengenal Allah. Namun, di Per ta nya
an 2, ia melanjutkan dengan berkata 
bah wa pengenalan Allah adalah untuk 
me muliakan Allah11. Di sini jelas Calvin 
me ngikuti pengajaran Paulus di Roma 
1. Pengetahuan akan Allah harus di
ikuti dengan memuliakan Allah.
 Penekanan pada kemuliaan Al
lah adalah jantung dari teologi Re
form. Poin ini juga sekaligus mem-
be dakannya dari teologi lainnya. 
Her man Bavinck menerangkan poin 
ini dengan membandingkan teologi 
Re form dengan teologi Lutheran. Me-
nu rut Bavinck, orang Kristen Reform 
ber pikir secara teologis, sedangkan 
Lu theran secara antropologis. Per
tanyaan utama orang Reform ada lah 
bagaimana kemuliaan Allah di ma
jukan. Sedangkan bagi Lutheran, 
ba gaimana seorang manusia di se
la matkan12. Jantung teologi Reform 
ber detak langsung dalam ibadah 
Re form. Bavinck melanjutkan dengan 
pen jelasan perbedaan ibadah Reform 
dan Lutheran. Pergumulan utama 
iba dah Reform adalah bagaimana 
me nyingkirkan penyembahan ber
ha la (idolatry); sedangkan bagi Ge-
re  ja Lutheran adalah bagaimana 
me  me  rang i pembenaran oleh per
buatan (work righteousness). De ngan 
kata lain, teo logi Reform ber akar 
pada Soli Deo Glo ria dan Lu ther
an Soli Fide. Teologi Re form me-
ne kankan bahwa ibadah ada lah 
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mengembalikan kepada Al lah apa 
yang patut bagiNya, yakni ke mu 
liaanNya. Ibadah  diperuntukkan 
se  penuhnya untuk Allah semata. 
Da  lam ibadah segala penghormatan 
ba  gi ciptaan manusia atau malaikat 
ada lah pemberhalaan yang harus 
di tolak. Yang dilarang di sini adalah 
penghormatan ciptaan dalam iba
dah. Di luar ibadah, misalnya, da
lam kehidupan sipil menghormati 
pe  mimpin bangsa/masyarakat atau 
da lam kehidupan keluarga meng
hor mati orangtua, hal itu bukan sa ja 
di izinkan tetapi juga diajarkan oleh 
Fir man Tuhan. Tetapi dalam iba dah, 
sa tusatunya yang boleh me nerima 
pu jian dan hormat adalah Allah.   
 Calvin menerangkan poin ini se
bagai berikut. Calvin mengingatkan 
bah wa Allah adalah Allah yang cem
bu ru (cf. Kel.20:5), maka kemuliaan 
dan hormat dalam ibadah tidak boleh 
di tujukan kepada siapapun selain Al
lah sendiri. Maka penghormatan ke
pada orangorang suci dalam iba dah 
harus ditolak. Ada 2 alasan. Per tama, 
sekalipun Allah dianggap ter tinggi, 
namun jika Ia “dikelilingi oleh se
kelompok dewadewi yang lebih 
ren dah” (Calvin menyamakan orang
orang suci dalam ibadah seperti de
wa-dewi di antara dewa tertinggi), 
ma ka “kemuliaan keilahianNya akan 
ter bagi (walaupun tersembunyi dan 
ter bungkus) sehingga keseluruhan 
ke muliaan tidak lagi tertuju kepada 
Dia sendiri. Orangorang suci itu te
lah ditinggikan dan menjadi partner 
de ngan Allah, untuk bersamasama 
di hormati, diminta dalam doa, dan 
di puja menggantikanNya13.”

 Kedua, Calvin menolak pem be
da  an istilah latria dan dulia. Untuk 
mem  benarkan penghormatan ke
pa da orangorang suci dalam iba
dah, teologi Gereja Katolik mem
be dakan antara latria dan dulia. 
La tria adalah penyembahan (Inggris: 
wor ship), sedangkan dulia adalah 
peng hormatan (Inggris: veneration 
atau reverence). Latria hanya bo leh 
ditujukan kepada Allah dan Kris tus 
Putra Allah, sedangkan dulia di be
rikan kepada orangorang suci. Ma
ria dianggap memiliki status yang 
sa ngat khusus di antara orangorang 
su  ci, maka kepadanya diberikan hy
perdulia, yakni penghormatan yang 
ting gi14. Dengan pembedaan ini 
Ge reja Katolik mengajarkan bahwa 
pe nyembahan kepada Allah adalah 
la tria, sedangkan orangorang suci 
ha nya diberikan dulia. Tetapi Calvin 
me nolaknya. Bagi Calvin, ini adalah 
“pem bedaan tanpa perbedaan (a 
dis tinction without a difference).” 
Se kalipun mereka membedakan, 
te tapi sesungguhnya “hormat yang 
di berikan kepada orangorang suci 
ti dak ada bedanya dari yang diberikan 
ke pada Allah15.”

C. Prinisip Ibadah Regulatif (Regu-
la tive Principle of Worship)

 Dari perspektif teologi Reform, 
ji  ka fondasi dan tujuan ibadah adalah 
So  li Deo Gloria, maka cara melakukan 
iba  dah yang benar haruslah Sola 
Scrip tura. Ibadah diperuntukkan se
penuhnya bagi kemuliaan Allah, dan 
tujuan ini hanya dapat tercapai ji ka 
ibadah dilakukan sepenuhnya ber
dasarkan apa yang ditentukan da lam 
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Kitab Suci. Bahwa ibadah harus di
lakukan sesuai ketentuan Kitab Suci 
di sebut Prinsip Ibadah yang Regulatif 
(se lanjutnya disingkat PIR).
 PIR diajarkan dan ditekankan 
da lam pengakuanpengakuan iman 
dan katekismuskatekismus yang di
pe gang gereja-gereja Reform. Dalam 
Ka tekismus Heidelberg, tanya jawab 
ke96, misalnya, dikatakan bahwa 
ki ta “jangan berbakti kepadaNya 
de ngan cara lain dari yang telah Dia 
pe rintahkan dalam FirmanNya16.” 
De mikian juga di Pengakuan Iman 
Ge reja Belanda (Belgic Confession), 
pa sal 7, mengatakan: “Sebab seluruh 
ca ra berbakti yang dituntut Allah da ri 
kita tertulis di dalam [Kitab Suci] de
ngan panjang lebar. Oleh karena itu, 
ti dak boleh seorangpun, sekalipun ia 
seorang rasul, membawa ajaran lain 
daripada yang telah diajarkan ke
pada kita oleh Kitab Suci, bahkan se
kalipun ia seorang malaikat dari sur ga 
menurut perkataan rasul Paulus da
lam Galatia1:1817.” Pangakuan Iman 
West minster, Bab 21.1, juga berkata: 
“Akan tetapi, cara menyembah Allah 
yang sejati yang dapat diterimaNya 
te lah ditetapkanNya sendiri, dan 
me lalui penyataan kehendakNya Dia 
mem batasinya begitu rupa, sehingga 
Dia tidak boleh disembah menurut re
kaan atau akal manusia, atau bisikan 
iblis, dengan memakai rupa yang ka
sat mata, atau dengan cara lain apa 
pun yang tidak diperintahkan dalam 
Ki tab Suci18.”
 PIR juga diajarkan oleh bapa re
formator John Calvin. Pada tahun 
1539 ketika Calvin harus hengkang ke 
Strasbourg karena konflik internal da-
lam Gereja Jenewa, Kardinal Sadoleto 

me manfaatkan kesempatan ini me-
nulis surat kepada Gereja Jenewa 
un tuk membujuk mereka kembali ke 
iman Katolik. Sekalipun Calvin tidak 
la gi memangku jabatan gembala 
di Gereja Jenewa, tetapi ia tetap 
me rasa memiliki tanggung jawab 
un tuk menjaga iman mereka. Calvin 
ke mudian membalas surat Kardinal 
Sa doleto dan memaparkan prinsip 
iman Reformasi. Calvin setuju dengan 
Sa doleto bahwa “tidak ada yang 
le b ih berbahaya bagi jiwa daripada 
iba dah yang sesat19.” Namun Calvin 
ti dak setuju dengan Sadoleto yang 
ber kata bahwa “ibadah yang benar 
ada lah sebagaimana yang ditentukan 
oleh Gereja [Katolik]20.” Sebaliknya 
ia berkata bahwa “satusatunya iba
dah yang sah ibadah adalah yang Dia 
[Allah] sendiri telah setujui dari awal
nya.” Dan orang percaya “harus puas 
dengan satusatunya aturan iba dah 
yang mereka terima dari mu lutNya, 
dan meninggalkan semua iba dah 
yang fiktif21.” Di bukunya The Ne ces
sity of Reforming the Church, Calvin 
ber kata lebih tegas lagi. “Allah tidak 
se  tuju dengan semua cara ibadah 
yang tidak secara jelas diperintahkan 
oleh FirmanNya22.” 
 Jadi singkatnya, menurut Prinsip 
Iba  dah Regulatif “ibadah umum harus 
di  dasarkan atas petunjuk spesifik 
da  ri Kitab Suci23.” Apa saja petunjuk 
spe  sifik Kitab Suci tentang ibadah? 
Di sini kita perlu membedakan 3 hal: 
ele  men (element), bentuk (form), 
dan keadaan (circumstance). Elemen 
ada lah komponen ibadah yang telah 
di tetapkan oleh Allah sendiri di dalam 
Ki tab Suci. Menurut kategori elemen, 
se  gala yang dilarang Kitab Suci dalam 
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iba dah, misalnya, pemakaian patung, 
ikon, dan gambar, harus ditolak; 
dan segala yang ditentukan Kitab 
Su ci dalam ibadah harus dipakai. 
Apa saja contoh elemen ibadah? 
John Calvin berkata, “tidak ada per-
temuan gereja [ibadah umum] da
pat terjadi tanpa Firman, doadoa, 
pe nyelenggaraan Perjamuan Kudus, 
dan persembahan24.” Jadi, 4 elemen 
iba dah: Firman (1Tim 4:13; 2 Tim 4:2), 
doa (Mat 21:13), sakramen (Mat 28:19-
20; 1 Kor 11:23-26), dan persembahan 
(1 Kor 6:2). Bagaimana dengan puji-
pu jian? Tentu saja puji-pujian dapat 
di tambahkan pada daftar di atas 
se bagai salah satu elemen ibadah (Ef 
5:19; Kol 3:16). Namun, puji-pujian 
da  pat juga diperlakukan sebagai salah 
sa tu bentuk doa. Di sini kita perlu 
pin dah ke kategori ke2 yakni bentuk 
(form). 
 Bentuk adalah format yang 
de ngannya elemen ibadah di pre
sentasikan. Misalnya, Calvin mem
per kenalkan 2 bentuk doa: doa yang 
di ucapkan dan doa yang dinyanyikan. 
De ngan demikian bagi Calvin, puji
pu jian adalah salah bentuk doa25. 
Doa bisa mengambil bentuk lain se
perti doa teduh, doa yang dilakukan 
de ngan senyap. Firman juga dapat 
di lakukan dalam bentuk nyanyian, 
pem bacaan, khotbah, kredo, dan 
ber kat26.
 Kategori terakhir yang perlu 
d i  d i s k u s i k a n  a d a l a h  ke a d a a n 
(circumstance). Keadaaan terkoneksi 
de ngan ibadah, tetapi bukan ba
gian penting darinya. Contoh ke
adaan misalnya waktu ibadah, tata 
ruang ibadah, dan lainlain. Baik 
ben tuk maupun keadaan tidak di

ten  tukan oleh Kitab Suci. Orang
orang percaya memiliki kebebasan 
Kris tiani (Christian liberty) untuk 
me laksanakannya. Pengakuan Iman 
West minster, pasal 1.6 mengatakan, 
ke adaan ibadah perlu diputuskan 
de ngan “memakai terang kodrati 
dan kebijaksanaan Kristen, menurut 
kai dahkaidah umum dalam Firman.” 
Da pat disimpulkan, keadaan suatu 
iba dah sifatnya adiaphora, tidak 
esen tial kepada iman, maka orang 
per caya dapat mempraktikkan ke
be basan Kristiani yang dituntun oleh 
ke bijaksanaan dan kaidah umum, na
mun tidak mengurangi tujuan ibadah, 
yak ni kemuliaan Tuhan27.

D. Fitur Utama Ibadah Reform
 Ibadah Reform pada dasarnya 
menyapu bersih model ibadah 
Katolik untuk mengembalikan ibadah 
sebagaimana yang ditentukan Allah 
dalam Kitab Suci. Dengan demikian 
fi tur utama ibadah Reform adalah 
kon tras dengan yang dimiliki ibadah 
Ka tolik. Fitur utama ibadah Reform 
ber  pusatkan pada pemberitaan Fir
man Allah yang kontras dengan iba
dah Katolik yang berpusatkan pada 
mi  sa. 
 Karin Maag menjelaskan sebagai 
be rikut28: pada tahun 1520, saat se
se orang masuk ke Katedral Saint 
Pier re di Jenewa, ia akan melihat 
se buah altar tinggi di depan. Altar 
ada lah pusat ibadah Katolik. Altar 
ada lah tempat dimana imam Kato lik 
menyelenggarakan misa. Ia meng
hadap altar dan melakukan liturgi da
lam bahasa Latin, sedangkan je maat 
berdiri di belakangnya sambil meng
ucap kan doa mereka masingmasing 
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de ngan suara kecil. Katedral waktu itu 
pe nuh dengan gambargambar dan 
pa tungpatung orang suci, Maria, dan 
Kris tus. 
 Pada tahun 1536 Jenewa beralih 
ke iman Reform. Katedral Saint Pierre 
pun beralih fungsi menjadi ruang iba-
dah Reform. Orientasi ibadah juga 
ber alih dari misa ke Firman Allah. 
Be  berapa perubahan harus dilakukan. 
Per tama, seluruh gambar, patung, 
dan hiasan dicopot. Hanya jendela
jen dela kaca berwarna (stained glass) 
yang dibiarkan. (Lihat gambar 5)

 

Gambar 5: Stained Glass Windows Saint 
Pierre Cathedral, Geneva 

Photographed by Σπάρτακος, distributed 
under a CC BYSA license (https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

 Kedua, orientasi ibadah pun ber
ubah dari altar ke mimbar. Altar di
hilangkan dan diganti dengan meja 
per jamuan. Altar atau mezbah adalah 
tem pat untuk melakukan korban. 
Da lam teologi Katolik, misa adalah 
tu buh Kristus kembali dikorbankan. 
Teo logi Reform menolak pengertian 
ini. Yesus Kristus hanya mati satu kali 
un tuk selama-lamanya (Ibr 10:10). 
De ngan demikian tidak ada altar, 
te tapi hanya meja perjamuan Tuhan, 

di mana orang percaya menerima 
ma kanan dan minuman rohani dari 
Kris tus Yesus.
 Di gerejagereja abad per te
ngah  an, mimbar posisinya biasanya 
ter  sembunyi karena dalam ibadah 
Ka tolik pemberitaan Firman tidak 
di pentingkan. Setelah diambil alih 
men jadi Gereja Protestan, mimbar 
di pindahkan posisinya, tidak di
tempatkan di tengah (kemungkinan 
ka rena struktur arsitektur tidak me
mungkinkan), tetapi dipindahkan ke 
pi lar depan utama dan ditinggikan 
se hingga terlihat oleh seluruh jemaat 
(lihat gambar 6). 

Gambar 6: Pulpit Saint Pierre Cathedral, 
Geneva 

Photographed by Yann, distributed under a 
CC BYSA license (https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/3.0)

 Sedangkan untuk gerejagereja 
Reform yang dibangun setelah re-
for masi, mimbar ditempatkan tinggi 
di tengah dengan meja perjamuan 
ku dus di posisi bawah (Lihat gambar 
7).   
 
 Ketiga, setelah Reformasi, bu-
kan saja mimbar diperbaiki dan 
di tinggikan, tetapi juga bangku
bang ku untuk pertama kalinya di
tam bahkan dalam gedung gereja29. 
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Gedung gereja abad pertengahan 
ti dak menyediakan bangkubangku. 
Da lam ibadah Katolik waktu itu je
maat hanya berdiri. Ibadah Gereja
ge reja Protestan berpusatkan pada 
Fir man Allah dan khotbah dapat ber
langsung lama, maka bangkubangku 
di tambahkan agar jemaat duduk 
men dengarkan Firman Allah dengan 
baik. 
 Keempat, Alkitab diterjemahkan 
dan khotbah disampaikan dalam 
ba  hasa setempat - Jerman, Perancis, 
Be  landa, Inggris dan lainlain. Ibadah 
Ka  tolik waktu itu memakai Alkitab 
ba  hasa Latin (Vulgate) dan liturgi pun 
dilaksanakan dalam bahasa La  tin. 
Bahasa Latin adalah bahasa yang di
pahami klergi dan kaum in te lek waktu 
itu, tetapi rakyat bia sa ber komunikasi 
da lam bahasa se tem pat mereka. 
Iba dah gereja-gereja Re formasi 
me nekankan pengertian akan Fir

man Allah bagi semua orang. Untuk 
me n capai tujuan ini, maka Alkitab 
pun diterjemahkan dan khotbah di
sam paikan dalam bahasa setempat. 
Mi  salnya, Luther menerjemahkan Al
ki tab ke bahasa Jerman, Pierre Robert 
Oli vetan, sepupu John Calvin, ke ba-
ha sa Perancis, dan William Tyndale ke 
Ing  gris.  
 Kelima, khotbah beralih dari khot
bah topikal (lectio selecta) men jadi 
khot bah secara berurut pada bu ku 
ter tentu (lectio continua). Khot bah 
dari bagian Alkitab secara ber urut
an tidak berasal dari bapaba pa 
re formator, tetapi tradisi yang di-
mu lai oleh bapabapa Gereja seperti 
Agus  tinus, Chrysostom, dan lainlain. 
Te tapi tradisi ini hilang pada abad per
tengahan. Gantinya, para peng khot
bah Katolik menggunakan lectio se
lec ta, berkhotbah secara topikal dari 
ba  gian Alkitab yang dipilih. Para bapa 

Gambar 7: Poschiavo Reformed Church, Swiss 
Photographed by Cayambe, distributed under a CC BYSA (https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/4.0)
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Re  formator, seperti Zwingli, Bucer, 
dan Calvin, mengembalikan tradisi 
ba  pabapa gereja, dengan kembali 
meng  gunakan lectio continua30.
 Keenam, pujian jemaat (congre
ga tional singing)  adalah produksi 
ge rakan Reformasi. Dalam ibadah 
Ka tolik waktu itu seluruh liturgi 
di jalankan oleh klergi. Pujian di
nya nyikan oleh paduan suara yang 
anggotanya adalah klergi. Je maat 
hanya menjadi penonton dan peserta 
pasif saja. Reformasi men do rong 
partisipasi jemaat dalam iba dah. 
Dalam gereja Lutheran dan Ana
bap tis, jemaat menyanyikan hymn. 
Ge reja-gereja Reform berbeda sikap 
da lam hal nyanyian. Zwingli di Zurich 
me nolak nyanyian dalam ibadah. Bu
cer di Strasbourg mengikuti Luther 
mem perkenalkan pujian. Ketika 
Cal vin mengungsi ke Strasbourg, ia 
be lajar dari Bucer dan sekembalinya 
ia menjadi gembala di Jenewa, ia 
mem perkenalkan nyanyian ibadah 
Re form di sana31. Calvin lebih me
nyu kai nyanyian mazmur daripada 
hymn. Semua nyanyian waktu itu di
nyanyikan bersamasama oleh jemaat 
se cara a capela. Iringan instrumen, 
khu susnya organ, baru ditambahkan 
be lakangan. 
 Terakhir, ibadah Reform adalah 
sem per reformanda. Adalah benar 
bah wa ibadah Reform berusaha kem-
bali kepada kemurnian Firman Allah 
dan melaksanakan ibadah sesuai 
de ngan apa yang ditetapkan Allah 

1 Karin Maag, Lifting Hearts to the Lord: Worship with John Calvin in Sixteenth-Century Geneva (Grand Rapids: 
William B. Eerdmans, 2016), 4.

2 Karin Maag, Does the Reformation Still Matter (Grand Rapids: Calvin Press, 2016), 45.
3 Ikon (dari Bahasa Yunani eikon) adalah representasi dari seseorang yang dipuja dalam gambar dua dimensi. Gereja 

da lam Kitab Sucinya. Namun, bukan 
ber arti ibadah Reform kaku dan tidak 
bi sa menerima pembaruan atau tidak 
bi sa menyesuaikan dirinya dengan 
kon disi zaman. Teologi dan ibadah 
Re form tidak boleh kaku dan mati. 
Pem baruan harus terus dilakukan 
agar ibadah tetap segar bagi setiap 
orang percaya dengan tujuan ke
muliaan Allah terus dimajukan. Ke
vin DeYoung mengatakan bahwa 
in ti dari Prinsip Ibadah Regulatif 
bu kanlah pembatasan tetapi ke
be basan32. Dengan demikian ge re
ja-gereja Reform hari ini me mi liki 
kebebasan Kristiani untuk mem
perbarui ibadahnya, selama pem
baruan tersebut adalah sesuai de ngan 
ketentuan Firman Allah (Prin sip 
Ibadah Regulatif) dan tidak me-
ngurangi kemuliaan Allah (fondasi 
dan tujuan ibadah). 

Kesimpulan  
 Ibadah Reform sangat kontras, 
bu kan saja dengan ibadah Gereja 
Ka tolik, tetapi juga ibadah gereja 
Re formasi lainnya - Lutheran dan 
Ang likan. Hal ini terjadi karena ibadah 
Re form mengadakan pembaruan 
ra dikal dan total dari ibadah Gereja 
Ka tolik. Ibadah Reform hendak me-
ngembalikan segala kemuliaan ke
pada Allah dan melaksanakan iba dah 
sesuai dengan ketentuan Allah da lam 
Kitab Suci. Dengan demikian ti tik 
utama ibadah Reform adalah pem-
be ritaan Firman Allah.  

Philip Djung
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“BeginilahfirmanTUHAN,Penebus
Israel, Allahnya yang Mahakudus, 
kepada dia yang dihinakan orang, 
kepada dia yang dijijikkan bangsa
bangsa, kepada hamba penguasa
penguasa: “Rajaraja akan melihat 

perbuatanKu, lalu bangkit memberi 
hormat, dan pembesarpembesar 

akan sujud menyembah, oleh karena 
TUHAN yang setia oleh karena 

Yang Mahakudus, Allah Israel, yang 
memilih engkau” (Yesaya 49:7)

 Manusia mengenal dan sa ngat 
men  jaga nilai diri dan kita me nge 
nalnya dengan istilah: mulia. Ke
muliaan adalah apa yang ada pada 
di ri orang yang mulia, di mana orang
orang membedakan hal yang lebih 
ber nilai dari hal yang tidak berarti, 
se hingga gigih mengutamakan dan 
ber juang untuk yang mulia.
 Mari perhatikan beberapa contoh. 
Ke pada Hakim di Pengadilan kita 
me nyebutnya sebagai Yang Mulia. 
Ke pada Raja di singgasana, kita 
me nyebutnya juga sebagai Yang Mu
lia. Hakim dan Raja dianggap le bih 
bernilai, berbeda dari rakyat pa da 
umumnya. Kepada Hakim dan Raja, 
orangorang harus berdiri meng
hormat ketika mereka masuk, ha rus 
mendengarkan keputusannya, per
kataan mereka mengatur jalan hidup 
rak yat. Contoh lain: kita mengenal 
ada banyak logam: besi, tembaga, 
alu  munium. Tetapi ada yang disebut 
lo  gam mulia, yaitu emas dan perak. 
Ki ta membedakan emas dan perak 

le bih bernilai dari segala besi atau 
seng atau tembaga. Orang berjuang 
mem peroleh dan mempertahankan 
emas nya. Dalam sejarah, orang te lah 
saling bunuh karena berebut tam
bang emas.
 Prinsip berinvestasi sangat me
nger ti makna tentang apa yang mu lia. 
Pada prinsipnya, cara kerja in vestasi 
ada lah menukar halhal yang biasa 
dengan apa yang mulia. Dulu orang 
me nyimpan emas atau membeli ta
nah. Kini orang mem perluasnya de
ngan aset kertas se perti saham dan 
ob ligasi, itupun jelas dibedakan mana 
ob ligasi yang mulia dan mana yang 
ti dak berharga  disebut junk bonds.
 Mengapa sesuatu dianggap mulia? 
Apa kah hanya karena orang ingin me
milihnya demikian? Kemuliaan se sua-
tu muncul dari dua hal: bagaimana 
ke beradaannya di dunia dan apa 
yang dilakukannya terhadap dunia. 
Ini juga merupakan bagian dari cara 
me nilai investasi. Emas dan perak mi
salnya, mempunyai sifat unik mam pu 
bertahan tetap sama di dunia. Emas 
tetap sebagai emas, tidak akan ber
karat atau berkurang jumlahnya, 
ti dak bereaksi terhadap apapun. Pe
rak juga tetap sebagai perak, ha nya 
perak masih bereaksi dapat di tutupi 
oleh zat lain, jadi nampak ku sam. 
Maka nilai perak ada di bawah ni
lainya emas, walau keduanya tetap 
di anggap logam mulia. Logam lain 
se perti besi mengalami oksidasi dari 
wak tu ke waktu, sehingga nilainya 
ren dah. Selain itu, besi dengan mudah 
di  peroleh di manamana, sebaliknya 
tam  bang emas itu terbatas, tidak mu
dah diperoleh.

Mulia Kehadiran-Nya
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 Seorang Hakim atau Raja mem pu
nyai kekuasaan untuk mengubah jalan 
hi dup orang, menentukan keputusan 
atas kasuskasus yang datang un
tuk diadilinya. Raja membuat ke
pu tusan yang menentukan jalan 
se jarah kerajaan yang dipimpinnya. 
Bang kit atau runtuh adalah hasil 
ke putusan raja. Jika baik, seluruh 
rak yat mengalami kemakmuran. Jika 
bu ruk, seluruh rakyat mengalami ke
sengsaraan. Karena pentingnya, tidak 
se mua orang bisa menjadi Hakim atau 
Raja. Hanya yang benarbenar ter
pilih, teruji dan terberkati oleh langit 
sa ja, yang boleh menjadi Hakim atau 
Ra ja.
 Selama berabadabad, seorang 
Ra ja diturunkan dari keluarga Raja 
se belumnya. Ada keyakinan bahwa 
Tu han yang memilih dan mengangkat 
Ra ja, maka acara koronasi seorang 
Ra ja atau Ratu dipimpin oleh Pemuka 
Aga ma. Acara megah semacam itu 
di adakan hanya sebagai tanda bagi 
rak yat, bahwa orang ini direstui oleh 
Yang Ilahi. Dalam realitanya, raja yang 
di urapi itu kemudian dibunuh oleh 
sau daranya, atau oleh jenderal dalam 
ku deta, atau bahkan ditumbangkan 
oleh rakyatnya sendiri. Orang disebut 
Yang Mulia itu gagal menunjukkan 
ke muliaannya, atau orang iri hati 
atas kenikmatan dari kekuasaan dan 
pe ngaruh serta kekayaannya. Semua 
‘pe nanda dari yang Ilahi’ itu hanya 
men jadi seremoni politik belaka.
 Dunia semakin hari semakin pan
dai untuk mengerti, bahwa apa yang 
diperlukan, apa yang penting, ada
lah mendapatkan sumbersumber 
yang langka dan pengaruh baik yang 

me nguntungkan. Apa yang meng
untungkan disebut mulia. Yang ti dak 
menguntungkan, dihinahina, di
campakkan, dibuang.

Apakah Tuhan itu Mulia?
 Lihat dari pengertian dunia: jika 
me mang menguntungkan untuk ber
agama, maka itu mulia. Tapi jika tidak 
ada untungnya, buat apa? Beragama 
itu, dalam realitanya, adalah kegiatan 
so sial. Orang yang beragama me
lakukan ritual bersamasama, dan 
di sana ada kesempatan untuk me
nunjukkan tingkat kesalehan di ri nya. 
Ada keyakinan bahwa orang yang 
lebih saleh merupakan orang yang 
lebih baik, bisa mendapatkan pe
kerjaan lebih baik, posisi lebih baik 
atau bahkan mendapat calon is tri 
yang dikejar oleh pemuda se desa. 
Apalagi, kalau orang itu juga mem
punyai banyak harta benda dan pe
ru sahaan. Jangan tanya bagaimana 
eti ka perusahaan itu dijalankan atau 
da rimana keuntungan diperoleh. Po
koknya dia kaya, itu tanda diberkati 
oleh Tuhan!
 Kalau seorang Kristen beragama 
de ngan baik, ia akan rajin mengikuti 
iba dah setiap kali diadakan, rajin 
mem beri persembahan, rajin me
ng ikuti segala kegiatan. Ukuran ke-
salehan adalah dari ketepatan men
ja lankan ritual, tidak pernah kurang 
mem beri persepuluhan, dan tentunya 
su dah dibaptis dengan cara yang ‘te
pat dan benar’. Dan tentunya juga, 
se cara ritual menyanyi dengan cara 
yang tepat dan benar, menyanyikan 
la gu yang menyatakan kemuliaan 
Tu han: Mulia, Sembah Raja Mulia...
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 Apakah arti dari menyanyikan lagu 
Mu lia? Jika seseorang menyanyikan 
de ngan benar, dengan sikap tubuh 
yang benar, teknik vokal yang benar, 
orangorang menjadi kagum dan me
neladani orang yang baik ini. Lihatlah, 
te ladanilah! Ini adalah orang yang 
mu lia, yang kudus!
 Siapakah yang mulia, siapakah 
yang kudus? Bagi dunia, orang yang 
sa leh itu harusnya bisa lebih dipercaya. 
Bu kankah amat menguntungkan, 
ji ka bisa mendapatkan karyawan 
yang sangat jujur dan rajin? Kalau 
orang itu menyembah begitu rupa, 
ten tunya Tuhan memberkati dia. 
Bu kankah amat menguntungkan, ji
ka mendapat karyawan yang penuh 
di berkati Tuhan? Tidak heran, ukuran 
ber agama menjadi halhal yang nam
pak secara kasat mata. Orang ter biasa 
mengusahakan panjat sosial me lalui 
aktivitas agama. Namun, jika de
mikian, di manakah Tuhan? Apakah 
Tu han itu Mulia?

Direndahkan Dunia
 Yang tidak menguntungkan, 
yang tidak memberi pengaruh, yang 
ti dak berarti bagi dunia  hanyalah 
se perti batubatu jalanan. Ada orang 
yang tidak lagi beragama, tetapi 
sung guhsungguh mencari Tuhan 
de ngan segenap kehidupannya. 
Dia bukan tidak mengerti soal ber
agama, sebaliknya: dahulu dia 
sangat bersungguhsungguh ber
agama, sangat menegakkan hu
kum agama, sangat keras dan me
nunjukkan kekuasaannya. Dia di
muliakan oleh sesamanya. Farisinya 
kaum Farisi. Dan dalam beragama 

itu, ia menganiaya orangorang 
yang dianggap menyalahi agama. 
Pa ra pembangkang, orang murtad, 
pem belot jahanam! Semua harus 
di hukum, dipenjarakan, dibasmi. Na
ma nya: Saulus.
 Namun, dia tidak pernah bertemu 
de ngan Tuhan. Tidak mempunyai 
re lasi dengan Tuhan, yang dalam 
aga manya dia sembah dan tinggikan. 
Da lam ritual ia menyembah, dalam 
pe rilaku ia menganiaya. Sampai ak
hirnya Tuhan sendiri yang me ne mui
nya dalam perjalanan. Semua orang 
terkapar di jalan. Sinar terang me
nge  lilingi dia, membutakan matanya. 
Lan tas muncul Suara terdengar je  las, 
dalam pertanyaan keras: menga pa
kah engkau menganiaya Aku?
 Ini pertanyaan yang tajam me
nu  suk. Dengan segala perbuatan 
ra  jin, tekun, tepat mengikuti hukum 
aga  ma dan semua prosedur ritual 
itu, ternyata yang dilakukan adalah 
me  ng aniaya Tuhan. Siapa yang ber
ka ta-kata itu? Sua ra itu menjawab: 
Aku lah Yesus, orang Na zaret, yang 
kau aniaya itu.
 Selama ini, nama Yesus menjadi 
na ma yang dihinanya. Istilah ‘orang 
Nazaret’ adalah pernyataan me
rendahkan, karena tidak ada yang baik 
datang dari kota Nazaret! Itulah se
babnya, ketika Natanael diberi kabar 
te ntang Yesus dari Nazaret reaksinya 
ada lah, “Mungkinkah sesuatu yang 
baik datang dari Nazaret?”
 Nazaret itu buruk. Salib adalah 
lam bang kutukan. Yesus orang Na
za ret yang mati di atas salib adalah 
se suatu yang menjijikkan, tak heran 
orang yang sungguh saleh beragama 
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te rus menghinanya! Dia yang sangat 
ber agama, sangat geram melihat 
pe rilaku bodoh orangorang yang 
ma sih mengikuti Yesus orang Nazaret 
yang disalibkan, dan peristiwa pe
nyaliban itu begitu heboh hingga 
ma sih terus dibicarakan. Lagipula, 
bu kankah Yesus itu mati sebagai 
pe nista agama?! Dia yang tak tahu 
di ri, mengaku sebagai Anak Allah, 
me nyamakan diri dengan Allah Yang 
Esa?
 Umat Kristen mula-mula adalah 
orangorang yang tidak ‘beragama’. 
Ti dak punya ritual agama. Tidak punya 
tem pat ibadah, tidak membangun 
ge dung ibadah. Bertemu di rumah
ru mah, dalam kegiatan sembunyi
sem bunyi. Tidak ada yang dapat 
me lakukan panjat sosial.
 Siapa yang bisa lupa? Ada Ananias 
dan istrinya Safira, mereka mencoba 
me lakukan panjat sosial dengan me
ngaku bahwa hasil penjualan tanah 
ia serahkan semua, padahal mereka 
me  nahan sebagian. Ingin terlihat 
der  mawan, mereka meletakkan se
ba gian hasil penjualan di depan kaki 
pa  ra rasul. Tetapi Petrus berkata: 
“Ana nias, mengapa hatimu dikuasai 
Iblis, sehingga engkau mendustai Roh 
Ku dus dan menahan sebagian dari 
ha sil penjualan tanah itu? Selama 
ta nah itu tidak dijual, bukankah itu 
te tap kepunyaanmu, dan setelah 
di jual, bukankah hasilnya itu tetap 
da lam kuasamu? Mengapa engkau 
me rencanakan perbuatan itu dalam 
ha timu? Engkau bukan mendustai ma
nusia, tetapi mendustai Allah” (Kis 5:3
4). Bum! Ananias kehilangan nya wa-
nya. Beberapa jam kemudian, Safira 

ju  ga kehilangan nyawanya. Mau 
nam  pak gaya, membohongi sesama 
ma  nusia  tetapi ujungnya mendustai 
Al  lah. Orang yang beragama mung kin 
akan mengernyitkan dahinya. Kok 
Al lah gitu-gitu amat, sih? Bu kan kah 
sudah bagus, orang mau me nye
rahkan hartanya, walau sebagian? 
Ke  napa sedikit berdusta tentang itu 
di  balas dengan kematian?
 Namun, berhubungan dengan Tu
han memang bukan beragama, dan 
pasti bukan soal panjat sosial. Ber hu
bungan dengan Tuhan menuntut ke
jujuran penuh, dalam rasa takut dan 
hor mat kepada Allah. Memuliakan Al
lah, berarti meninggikan Allah sebagai 
yang paling utama, paling bernilai. 
Ka takata FirmanNya menjadi yang 
pa ling penting, mutlak benar. Tidak 
ada yang bisa menepuk dada dan 
me ngatakan dirinya penting.
 Orang yang menepuk dada me
ne gakkan agama, malah menganiaya 
Tu han. Dan ini mengubah secara 
to tal seluruh pandangan Saulus. Dia 
yang semula sangat bangga akan 
aga manya, kini mengatakan bahwa 
se mua itu tidak berarti, menjadi sam
pah. Saulus menjadi Paulus. Rasul 
Pau lus.
 Ketika Tuhan benarbenar di
pan dang mulia, segala label dan ke
banggaan beragama menjadi seperti 
sam pah, “Malahan segala sesuatu ku
ang gap rugi, karena pengenalan akan 
Kris tus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari 
pa da semuanya. Oleh karena Dialah 
aku telah melepaskan semuanya itu 
dan menganggapnya sampah, supaya 
aku memperoleh Kristus,” tulis Rasul 
Pau  lus di penghujung hidupnya.
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Dimuliakan Dunia
 Jaman berganti jaman. Orang mu-
lai mengerti bahwa ternyata Hakim 
itu bisa korupsi. Dia masih dipanggil 
Yang Mulia, tapi kita tahu bahwa 
ter nyata Hakim tidak semulia itu. 
Bi sa membuat keputusan miring dan 
ti dak masuk akal, bahkan melanggar 
akal sehat sebagian besar orang yang 
mengikuti perjalanan sidang peng
adilannya. Perlahan, orang mulai 
me ragukan keadilan.
 Orang juga mulai mengerti bah
wa Raja tidak selalu memikirkan 
rak yatnya. Dia bisa mementingkan 
ke nikmatan dan keamanannya sen
diri, mengorbankan rakyat seperti 
me ng injak kecoa. Maka rakyat me
nginginkan bentuk pemerintahan di 
ma na rakyat yang berkuasa, yaitu 
de mokrasi.
 Manusia mengalami banyak ke ke
cewaan, sehingga banyak monarki ja
tuh, pemerintahan teokrasi (yaitu, pe
merintahan mengikuti hukum agama) 
ja tuh, bahkan kemajuan modernisasi 
ma lah membawa pada Perang Dunia 
II dan Perang Dingin serta ancaman 
sen jata Nuklir. 
 Dahulu orang menaruh keyakinan 
aga ma dan ketuhanan membawa 
pa da kesejahteraan, namun ternyata 
aga ma membuat peperangan dan ke
matian yang sangat banyak di berbagai 
be lahan dunia. Tadinya orang sangat 
per caya pada rasionalitas, namun 
ter nyata ilmu pengetahuan itu justru 
ber buah senjata pemusnah masal. 
Ja di, apalagi yang mau dipercaya?
 Semua kebenaran lantas di per
sep sikan menjadi relatif, penentunya 
ha nya kenyataan. Dalam berbagai 

bi dang, kesaksian atau testimoni 
men jadi bukti. Manusia bukan ha
nya berpikir tapi mempunyai pe
ng alaman: itu adalah apa yang di
lakukan, dirasakan, dihidupi orang
orang secara individual. 
 Berhubungan dengan Tuhan juga 
men jadi bentukbentuk dramatis. Ma
ka, kemuliaan Tuhan dianggap nyata 
da lam peristiwa kesembuhan orang 
lum puh, penyakit yang sirna, bahkan 
ke bangkitan orang mati. Kebaikan Tu
han menjadi apa yang dilakukan, di ra
sa kan, dihidupi  terasa dalam hidup 
in dividual. Nilai kesalehan bergeser 
men jadi apa yang nampak sebagai 
“orang yang diberkati,” terlihat dari 
ba junya, rumahnya dan mobilnya. 
Ke  kayaannya. Berbondongbondong 
orang mengikuti Pendeta kaya yang 
ca ra bicaranya menggelegar me ya
kinkan. Ini pasti suara dari Tuhan!
 Tiap orang bisa menafsirkan apa 
yang dia ingin tafsirkan tentang 
Tu  han. Kemuliaan dan kebesaran 
Tu  han adalah apa yang dirasakan 
orang di dalam suatu ibadah pujian 
dan penyembahan. Tuhan hadir di 
sini! Terasa merinding, terasa ge me
tar, berlutut, angkat kedua tangan! 
Pe ngalaman dianggap lebih utama 
da ripada pernyataan Alkitab.
 Banyak orang toh tetap ingin 
me rasakan, bukan memikirkan. Ini 
ada lah jaman di mana tampilan video 
dan audio dan konser lebih utama di
bandingkan gambar komik, apalagi 
tu lisan panjang dan syairsyair sastra. 
Orang tidak perlu berpikir untuk me 
nonton film, jauh berbeda dari mem-
ba ca buku yang harus dipikirkan dan 
di bayangkan. 
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 Susah kan, baca Alkitab? Lebih 
mu dah mendengarkan. Lebih nya
man menonton film. Mungkin, se-
telah orangorang lebih banyak 
meng habiskan waktu dalam rumah 
ka rena covid19, lebih banyak yang 
menonton film rohani untuk men-
dapatkan ‘rasa’ dan ‘empati’ – da
ri pada dengar kotbah ekspositori 
yang panjang dan rumit. Bukankah 
di harihari ini, lebih menyenangkan 
ber bicara tentang pengalaman hidup 
soal ‘bagaimana Tuhan memberkati’ 
di bandingkan menghabiskan waktu 
un tuk mendalami Alkitab?
 Dalam pengalamanpengalaman 
itu, orang terus memuji Tuhan, me
muliakan Tuhan. Untuk setiap ke-
beruntungan, setiap kelepasan da ri 
masalah, setiap keberhasilan yang 
diraih, di sana ada pujipujian ke
pada Tuhan. Tentunya semua ke
ber  un tu ngan ini adalah apa yang 
Tu han ker ja kan! Tuhan yang mana? 
Tiap orang mem punyai pengertian 
ten tang Tu hannya sendiri, yang 
ber beda di tiap agama, berbeda di 
tiap de no mi  nasi, dan berbeda dari 
sum ber ajar an pemimpin umat. Ka
lau tiap orang mengaku mendapat 
ke  baikan dari Tuhan, sedangkan 
kon  sep tentang Tuhan itu begitu 
ber  beda-beda, bahkan kontradiktif 
 ma  ka tentunya Tuhan itu sangat 
be  sar dan manusia yang terlalu kecil 
se  hingga memahamiNya dengan 
ca  ra berbeda. Itulah kata pengikut 
plu  ra lis me agama.
 Dalam pluralisme, yang mulia 
ada lah perilaku manusianya: ada 
yang mengobati orang, ada yang 
me nolong orang miskin, ada yang 

ber juang melawan coronavirus  
itu lah yang mulia. Itulah pahlawan 
ke manusiaan. Itulah yang patut di
tinggikan oleh dunia. Itulah tempat 
di mana orang harus berinvestasi 
de ngan hidupnya. 
 Saat tulisan ini dibuat, Indonesia 
se dang berduka karena ditinggalkan 
oleh Glenn Fredly. Dia musisi besar 
yang punya hati dan kepedulian 
be sar pada persatuan Indonesia. 
La gulagunya menyentuh banyak 
orang, termasuk lagulagu rohaninya. 
Ja ngan bahas jalan hidupnya benar 
atau tidak menurut Alkitab, ya. Mari 
me ngagumi dan menghormati karya
kar yanya yang terasa enak dan indah 
di dengar.
 Pertanyaannya: di mana tempat 
ba gi sosok seperti Rasul Paulus? Ji-
ka orang seperti Rasul Paulus hadir 
di dunia saat ini, apakah dia masih 
di anggap mulia? Atau, Paulus hanya 
men jadi seorang aneh yang menjadi 
gang guan, yang lebih baik diabaikan? 
Ba gaimana orang bisa mengerti se
gala hal yang Paulus katakan ten tang 
tu rut mengambil bagian dalam pen
de ritaan Kristus?
 Hei, tidakkah cukup soal pen
de  ritaan, setelah semua negara 
di  hantam oleh Covid19, ekonomi 
me  rosot begini rupa, sedangkan jum
lah penderita di dunia kini telah jauh 
le bih dari sejuta? Begitu banyak pen-
de  ritaan yang dirasakan. Di manakah 
tem  patnya mengajak orang untuk 
ju  ga merasakan penderitaan Kristus?

Akhirnya Semua Nyata
 Kenyataan tentang Tuhan tidak 
le bih rendah atau kalah dibandingkan 
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de ngan kenyataan penderitaan ma
nusia. Alkitab mencatat tentang 
pen deritaan Ayub, juga mencatat 
res pon dari Allah. Hanya dalam ki
tab Ayub, Allah menyatakan diri 
da lam tulisan terpanjang yang ada, 
yang menantang manusia dan pen
deritaannya. Ayub takluk dan me
narik semua keluh kesahnya. Ke
nya taan Allah lebih besar daripada 
pen deritaan apapun yang ia alami.
 Ada saatnya dunia juga mengalami 
per  buatan Tuhan. Mari sekali lagi ki
ta li hat: “Rajaraja akan melihat 
per buatanKu, lalu bangkit memberi 
hor mat, dan pembesarpembesar 
akan sujud menyembah, oleh karena 
TU HAN yang setia oleh karena Yang 
Ma hakudus, Allah Israel, yang memilih 
eng kau.”
 Tuhan bukan konsep buatan ma
nusia. Tuhan bukan sesuatu yang 
di ciptakan oleh keyakinan manusia, 
wa lau banyak manusia berimajinasi 
ten tang Tuhan yang tidak dilihatnya. 
Ada kebutuhan manusia untuk ber
hu bungan dengan Yang Ilahi, tapi 
ti dak ada jalannya. Jadi, orang hanya 
bi sa membayangkan, mencaricari. 
Ber usaha menanamkan keyakinan, 
dan membuat budaya berdasarkan 
ke percayaan tersebut.
 Ketika manusia mulai menguasai 
tek nologi lebih tinggi, sebagian orang 
mu lai menyadari bahwa budaya yang 
di buat berdasarkan kepercayaan 
bu kan sesuatu yang mutlak. Dalam 
rea lita, nilainilai ketuhanan semakin 
di tinggalkan dalam pengambilan ke
bi jakan politik dan ekonomi. Agama 
me mang masih sangat berperan 
se cara politik  tapi bukan lagi spi

ri tual melainkan kebutuhan un tuk 
me ngendalikan massa dan me raih 
sua ra. Sampai tiba saatnya Tu  han 
menyatakan perbuatanNya se cara 
nyata, rajaraja akan melihat per
buatan Tuhan, sesuatu yang sa ngat 
jelas dan tidak terbantahkan  lalu 
bangkit memberi hormat. Yang bia
sa nya dihormati dan dipanggil Yang 
Mu  lia, kini tunduk memberi hormat! 
Pem besarpembesar yang punya pe
nga ruh dan kekuasaan besar, sujud 
me nyembah. Semua karena Tuhan 
me milih, Tuhan menyatakan, Tuhan 
me muliakan. Tidak ada orang yang 
da pat menyangkal bahwa Yesus ada
lah Tuhan. Itulah yang dituliskan oleh 
Ra sul Paulus:
 “Itulah sebabnya Allah sangat 
me ninggikan Dia dan mengaruniakan 
ke padaNya nama di atas segala na
ma, supaya dalam nama Yesus ber
tekuk lutut segala yang ada di la ngit 
dan yang ada di atas bumi dan yang 
ada di bawah bumi, dan segala li dah 
mengaku: ‘Yesus Kristus adalah Tu
han,’ bagi kemuliaan Allah, Bapa!” (Flp 
2:9-11).
 Apakah hal ini sudah terjadi? Be-
lum. Seabad setelah kenaikan Yesus 
ke Surga, orang masih menghina 
Ye sus orang Nazaret. Orang Kristen 
ma sih mengalami kesulitan dan pe
ng aniayaan. Setelah abad ketiga ke
kris tenan mulai diterima dan menjadi 
Aga ma, tetapi itu juga terus menjadi 
per mainan politik antara gereja dan 
ne gara.
 Saat ini orang menghormati 
ma nusia, baik itu adalah mendiang 
Glenn Fredly atau Mother Theresa, 
ta pi apakah sungguhsungguh ju

78 EUANGELION 178



ga menghormati Tuhan? Akan ti ba 
saatnya manusia menyembah Tu
han, karena perbuatan nyata dan 
je  las di seluruh dunia. Itu bukan 
pe  nyembahan karena kepercayaan, 
me  lainkan karena realita di depan 
ma  ta saat Tuhan datang kembali di 
du  nia. Semua bertekuk lutut. Segala 
li  dah mengaku, “Yesus Kristus adalah 
Tu  han.” Tidak ada lagi keraguan, tidak 
ada lagi yang dapat membantahnya.
 Bagaimana hal itu bisa terjadi? 
Ti dak tahu, tidak terbayang. Kapan 
hal itu akan terjadi? Tidak tahu, ti-
dak seorang pun tahu. Apakah akan 
terjadi? Pasti. Nubuat tentang ke-
datangan Tuhan Yesus yang per ta ma 
sudah tergenapi seluruhnya, be ta
pa pun manusia sama sekali tidak 
sang gup membayangkan. Bagaimana 
orang Nazaret menjadi Dia yang di
sebutkan oleh Taurat Musa dan Ki tab 
Para Nabi? Tapi sejarah telah men ca-
tat kehadiran Yesus orang Nazaret, 
me menuhi begitu banyak nubuat 
ber abadabad sebelumnya. Begitu 
pu la kedatangan keduaNya akan 
ter ungkap pada waktuNya. Saat 
itu terjadi, apakah yang telah kita 
lakukan? Apakah kita memuliakan 
Tu han? Apakah kita menyembah 
Tuhan, dalam hormat dan kemuliaan, 
atau kita hanya mampu meghormati 
orangorang yang terasa berjasa bagi 
ke hidupan?
 Sebagai penutup, tulisan ini di la
tar belakangi musibah yang sedang 
di alami dunia, covid19. Bukan hanya 
ke sehatan, keuangan dunia juga ter
puruk. Akibatnya, keamanan dan ke
stabilan global juga terganggu. Pa da 
saat tulisan ini diterbitkan, mung kin 

dunia masih dalam keadaan bu ruk 
secara ekonomi, sosial dan po litik. 
Dalam keadaan seperti ini, me
nyembah Tuhan mempunyai mak na 
lain, bukan lagi soal mengikuti iba dah 
meriah yang penuh manusia, de ngan 
konser yang memekakkan te linga. 
Menyembah Tuhan dilakukan sen
diri di rumah, dalam diam, dengan 
pe renungan. Masihkah merenung, 
me ng ingat apa saja perbuatan Tuhan?
Da lam penyembahan yang terdalam, 
ada kerinduan terbesar akan ke da
tangan Tuhan. Saat rajaraja meng
hormat kepada Raja segala se mesta. 
Saat semua lidah mengaku bah
wa Yesus adalah Tuhan. Kita ti dak 
menunggu saat itu tiba untuk me
nyembah Tuhan  itu adalah sikap 
ha ti yang sepenuhnya mengakui 
ke daulatan Tuhan atas kehidupan, 
da lam baik atau buruk, dalam mudah 
atau susah.
 Umat Kristen sejatinya memang 
bu kan berasal dari dunia, berbeda 
da ri dunia. Ukurannya bukan soal ke-
be r untungan atau kemudahan yang 
di terima. Bukan soal untung dan 
ru gi mengikuti Tuhan. Juga bukan 
so al apa yang dirasakan, atau hanya 
diukur dari pengalaman  betapa ter
ba tasnya pengalaman manusia! Mari 
me nyembah Tuhan, karena memang 
se harusnya demikian. Mari mengakui 
Yesus adalah Tuhan, karena apa yang 
te lah Dia perbuat bagi kita semua, 
me  nyelamatkan kita semua dan 
mem  beri jaminan kehidupan kekal. 
Ke  muliaanNya jauh lebih besar da 
ri pada segala penderitaan kita. Ter
pu jilah TUHAN!

Donny A. Wiguna
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“Anybody can become angry - that 
is easy, but to be angry with the 

right person and to the right degree 
and at the right time and for the 

right purpose, and in the right way 
- that is not within everybody’s 

power and is not easy.”
                                                                                                                                             Aristoteles

“Siapapun bisa marah  marah itu 
mudah. Tetapi, marah kepada orang 

yang tepat, dengan kadar yang 
sesuai, pada waktu yang tepat, 

demi tujuan yang benar, dan dengan 
cara yang baik, bukanlah hal yang 

mudah!”

Kemarahan Kudus Yesus
 Saya rasa, apa yang dikatakan 
Aris toteles itu tepat. Setiap orang 
bi sa marah. Dari bayi, anak kecil, 
sam pai orang dewasa, bisa marah. 
Tam paknya “marah” adalah peng
alam an emosional yang wajar. Na
mun, kerapkali kemarahan yang 
di lampiaskan menjadi tidak wajar 
ka rena dilakukan dengan tidak tepat 
ser ta dengan alasan yang tidak se
mes tinya, seperti marah karena 
ben ci, kepahitan, dendam, dan se
bagainya. Potensi itu sangat besar 
ter jadi karena natur keberdosaan 
ma nusia membuatnya demikian.  
 Dalam narasi ini, kita mendapati 
Ye sus yang sedang marah. Bukan ha
nya marah biasa, tetapi murka yang 
mem bara. Hal itu Yesus lakukan ketika 
di pelataran Bait Allah Ia mendapati 
ba  nyak orang berjualan. Yohanes 

me   lukiskan luapan kemarahan Yesus 
de   ngan gamblang: “Ia membuat 
cam  buk dari tali lalu mengusir mereka 
se  mua dari Bait Suci dengan semua 
kam  bing domba dan lembu mereka; 
uang penukarpenukar dihamburkan
Nya ke tanah dan mejameja mereka 
di  balikkanNya. Kepada pedagang
pe  dagang merpati Ia berkata: ‘Ambil 
se  muanya ini dari sini, jangan kamu 
mem  buat rumah BapaKu menjadi 
tem  pat berjualan’.” (ay 15-16). 
 Seorang pelukis kondang ber
nama Rembrant melukiskan ke
ma rahan Yesus itu dalam sebuah 
lu kis an berjudul ”Christ Driving the 
Money Changers from the Tem ple!” 
Ketika kita melihat lukisan ter sebut, 
fokus pandangan kita akan lang-
sung terarah pada ekspresi Yesus. 
Khu susnya pada bagian matanya 
yang terlihat jelas sangat tajam dan 
pe nuh kemarahan. Dia memegang 
cam buk di tangan kanannya. Pria 
di sebelah Yesus memegangi tas 
uang nya. Seorang penonton juga 
ter fokus pada uang di kiri bawah. 
Pria itu mengambil uang recehnya 
agar tidak kehilangan itu. Tidak ha nya 
itu, pelukis menyuguhkan Yesus ber
balutkan pakaian berwarna merah se
bagai simbol kemarahan yang besar. 
Bo leh dikata, ini adalah saat Yesus 
pa ling marah di sepanjang hidupNya! 
Sa ya yakin kemarahan Yesus itu adalah 
ke marahan yang benar dan kudus, 
me ngingat Ia adalah Pribadi Ilahi 
yang kudus. Alasan kemarahannya 
bu kan karena harga diriNya terinjak, 

YESUS MENYUCIKAN BAIT SUCI
SEBUAH REFLEKSI BERDASARKAN YOHANES 2:12-25
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bu kan pula karena Ia sedang lelah dan 
la par. Demikian pula bukan karena 
ta biatNya yang demikian. Tetapi 
ke marahanNya dipicu dan dipacu 
oleh adanya kesalahan yang terlalu 
fatal, di mana Ia tidak bisa bersikap 
apa tis dan berlalu begitu saja tanpa 
ber buat apapun terhadapnya. Yesus 
ti dak bisa melakukan pembiaran 
ter hadap ketidakbenaran yang kro
nis dan mengerikan. Seperti hal nya 
Abraham Lincoln yang marah ter
hadap fenomena perbudakan yang 
me rebak saat itu; Martin Luther 
King, Jr. yang marah terhadap dis-
kri minasi rasial; atau Martin Luther 
yang marah terhadap fenomena ma-
ni pulasi kebenaran yang dilakukan 
oleh gereja, sehingga tanpa ragu ia 
men  cetuskan api gerakan reformasi! 
Itu adalah kemarahan yang benar.
 Apakah yang membuat Yesus 
ma rah? Setidaknya ada dua alasan 
men dasar sebagaimana yang saya 
re nungkan.

Ketiadaan kasih yang murni kepada 
Allah
 Kemarahan Yesus ‘tampaknya’ 
di  sebabkan karena mereka salah da
lam memperlakukan Bait Suci. Bait 
Su  ci yg seharusnya menjadi tempat 
iba  dah kepada Allah, justru digunakan 
se  bagai ladang bisnis, dimana praktek 
ko mersialisme dilakukan guna tujuan 
me  ngeruk keuntungan. Kita bisa ba
yangkan, pelataran Bait Suci begitu 
ra  mai seperti layaknya sebuah pasar 
be  bas1, mengingat saat itu akan di
ada kan perayaan Paskah, dimana 
orang Yahudi dari pelbagai pelosok 
ber  bondongbondong datang ke Bait 
Su ci untuk menunaikan kewajiban 

aga ma mereka. Tentu saja keadaan 
Bait Suci menjadi semakin penuh se
sak dan suasananya sangat riuh, pa
dahal, pelataran Bait Suci adalah tem
pat yang diperuntukkan bagi orang 
nonYahudi untuk beribadah. Na mun 
tem pat itu kini telah berubah men jadi 
se perti pasar. Tidak heran ji ka Yesus 
be gitu marah dan berkata “Ambil 
se muanya ini dari sini, jangan kamu 
mem buat rumah BapaKu menjadi 
tem pat berjualan.” [ay. 16]. 
 Sebenarnya, alasan utamanya bu
kan soal apa yang ada di permukaan, 
se  perti fenomena yang dilihat-Nya, 
te  tapi soal kedalaman hati. Yesus 
m e  miliki hati yang mengasihi Bapa. 
Ia terkoneksi denganNya secara in
tim, sehingga Ia mencintai Bait Suci 
yang disebutnya sebagai “rumah 
Ba  pa-Ku.” Di sisi lain, pernyataan ini 
menegaskan kepemilikanNya atas 
Bait Suci dan berotoritas untuk me
lakukan apapun terhadapnya. Si nyal 
ini ditangkap oleh para murid yang 
sa at itu bersamaNya dan me lihat 
reak si yang Yesus perbuat ter hadap 
pa  ra pedagang tersebut de ngan me
ngait kannya dengan Maz mur 69:10, 
yang berbunyi ketika “Cinta untuk 
ru mahMu menghanguskan Aku” [ay. 
17]. Seolah ingin menunjukkan “Cinta 
un tuk rumahMu, menguasai hatiKu!” 
 Berbeda dengan hati Yesus, da
lam diri para pedagang tersebut 
ti dak ada hati yang penuh kasih se
perti itu. Mereka berada di Bait Su ci 
hanya demi memuaskan ego me reka, 
walau mereka berdalih bahwa apa 
yang mereka lakukan adalah un
tuk membantu para peziarah yang 
hendak beribadah di Bait Suci. Pas
tilah sulit bagi mereka membawa he
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wan kurban dari tempat asal mereka 
yang jauh. Adanya para pedagang itu 
jus tru memudahkan para peziarah 
me menuhi kebutuhan ibadahnya. Bu
kankah ini baik? Tampaknya be gitu. 
Tetapi, di hadapan Yesus yang me
ngenal kedalaman hati mereka (bdk. 
ay 24-25), Ia menemukan hati yang 
di penuhi keegoisan dan keserakahan 
ter hadap materi. Dapat dipastikan 
da lam diri mereka sama sekali tidak 
ada motif untuk beribadah dan me-
mu  liakan Allah, karena di dalam di ri 
mereka tidak ada kasih kepada Al lah 
selain cinta kepada uang. Bagi me
reka uang adalah segalanya! 
 Di sini kita dapat memahami 
me ngapa Yesus begitu marah. Yesus 
me nemukan ada yang salah dengan 
ha ti mereka, yaitu hati yang tidak 
me ngasihi Allah! Mereka tampak 
si buk membantu penyelenggaraan 
iba dah di Bait Suci, tetapi mereka 
ti dak memiliki kasih kepada Allah. 
Itu adalah sebuah persoalan besar di 
ha dapan Yesus! 
 Hal serupa pun bisa terjadi dalam 
di ri kita. Mungkin saat ini kita tidak 
se dang melakukan hal yang mirip 
de ngan apa yang dilakukan oleh pa ra 
pedagang tersebut. Kita tidak m e
lakukan transaksi bisnis di gereja. Ki ta 
tidak secara vulgar membuka la pak 
dagangan di pelataran gereja. Te tapi 
ketika kita beribadah maupun me
layani tanpa kasih yang murni ke pada 
Allah, itu tidak ada bedanya de ngan 
apa yang mereka lakukan! Ben tuk
nya beda, tapi hakikatnya sama. 
Buk  tinya, kita bisa datang ter lam bat 
ber ibadah tanpa ada guilty feel ing. 
Ironisnya, hal itu telah menjadi ke
biasaan yang kerap dilakukan tiap 

ming gu. Kita memperlakukan iba
dah sekadar rutinitas dan ritualitas 
ke  agamaan, tidak lebih dari itu. Kita 
me  muji Tuhan hanya sekadar lip sync 
tan pa melibatkan hati dan gairah 
me nyembah Tuhan. Artinya, tidak 
ada kedalaman dan keseriusan di da
lamnya. 
 Bukan hanya itu, disadari atau ti
dak, kita menempatkan diri sebagai 
kon sumen, atau penonton yang 
ber hak menikmati dan memberikan 
pe nilaian serta komplain ketika tidak 
se suai dengan selera, sehingga yang 
men  jadi orientasinya adalah, “Apa 
yang saya dapatkan dari semuanya 
ini?” dan bukan “Apakah Tuhan puas 
dan dimuliakan dengan apa yang 
sudah terjadi?” Apakah sikap yang 
demikian adalah bentuk kasih ke
pada Allah? Bukankah seharusnya, 
se bagaimana Soren Kierkegaard 
te gaskan, penyembahan adalah 
se perti sebuah pertunjukan teater, 
di mana Allahlah yang menjadi pe
nonton, yang layak menikmati se
gala pujian dan penyembahan kita 
yang bertindak sebagai aktor atau 
pe nyembah, bersama dengan para 
pe layan ibadah. Orientasinya terarah 
ke pada Allah yang dimuliakan. 
 Demikian halnya dalam konteks 
pe  layanan. Bisa saja atau bahkan 
ti  dak sedikit dari mereka yang aktif 
me  layani bermotifkan mencari ke-
un tungan, baik berupa pujian, po pu
laritas dan sebagainya. Bahkan pe
layanan diperlakukan sekadar ajang 
pa mer komitmen dan kemampuan 
bah wa dirinya hebat dan merasa le
bih rohani dibandingkan orang lain. 
Se mua itu terjadi ketika pelayanan 
di lakukan tanpa didasari motif me-
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ngasihi Allah. Fokus dan sentralnya 
ada lah si aku itu sendiri dan bukan 
Al lah. Ingatlah bahwa Tuhan mampu 
dan suka melihat kedalaman hati kita. 
Se muanya terbuka dan tidak ada yang 
ter sembunyi di hadapanNya. Ia tidak 
akan pernah berkenan dengan segala 
ke sibukan kita melakukan kegiatan 
ge rejawi tanpa kasih kepadaNya.
 Apakah Yesus menemukan kasih 
ke pada Allah dalam hati kita? D. L. 
Moody pernah berkhotbah dengan 
te ma, “If Christ Came to Chicago” - Ji ka 
Kristus Datang ke Chicago. “Jika Kris-
tus datang ke gereja kita” minggu ini, 
ba gaimana tanggapan-Nya? Apakah 
Ia pun akan bersikap sama seperti 
yang Ia lakukan di Bait Allah? Kiranya 
ini menjadi refleksi kita!

Ke  tidakkudusan yang di per ton ton
kan secara vulgar
 Yesus begitu marah karena me nge
tahui tindakan agamawi yang mereka 
la kukan sarat dengan kejahatan 
dan kemunafikan. Bukan rahasia 
umum jika praktik kecurangan, pe
merasan dan ketidakadilan terjadi 
di sana. Misalnya, hewan korban 
yang dijual di Bait Allah dianggap 
su dah pasti memenuhi syarat, alias 
su dah bersertifikat halal, sementara 
me reka yang membawa hewan 
kor ban dipersulit sedemikian rupa 
se hingga kemungkinan untuk lolos 
sa ngatlah kecil. Belum lagi hewan 
yang dijual harganya membumbung 
ting gi. Jelas bagi orang yang miskin 
itu menjadi halangan. Walaupun 
me  reka membelinya, itupun dengan 
ter  paksa. Menurut salah seorang 
pe  nafsir, harga sepasang merpati di 
ha laman Bait Allah lima puluh ka li 

le bih mahal daripada di luar. Ti dak 
ha nya itu, ketika mereka ingin mem
be li hewan korban di sana, me reka 
yang berasal dari negara lain de
ngan bermodalkan mata uang yang 
ber   beda, terpaksa harus menukar 
uangnya dengan uang yang berlaku, 
ya i tu koin Yahudi atau Tyrian. Itupun 
ke  na charge yang sangat tinggi yang 
ha rus ditanggung oleh si penukar 
uang. Alasannya, karena uang di luar 
koin Yahudi dianggap haram. Berbeda 
de ngan koin Yahudi yang dianggap 
me ngandung perak yang lebih murni. 
Di sini kita melihat sebuah bisnis ro
hani yang sangat sukses untuk meraih 
pun dipundi uang. Semuanya itu ada
lah permainan elit agama. 
 Seluruh bisnis yang ada di sana 
ada di bawah kendali imam besar, 
se hingga perdagangan itu adalah 
le gal dan pundipundi mereka se
makin melimpah. Seorang penafsir 
ber nama Barclay memberikan sebuah 
da ta sejarah bahwa ketika Crassus 
me rebut Yerusalem dan menyerbu 
per bendaharaan Bait Suci pada tahun 
54 SM, dia mendapati uang hampir 
se puluh juta dolar di sana.  
 Uang dan materi telah menjadi 
‘tu han’ bagi mereka. Akibatnya, 
me reka rela mempertontonkan ke
tidakwajaran secara vulgar demi 
me raih keuntungan, sekalipun ca ra 
yang digunakan sarat dengan ke ti
dakadilan, kejahatan, kolusi, kotor 
dan penuh dengan kemunafikan. Me-
re ka mempertontonkannya dengan 
tan  pa malu dan bahkan dijadikan 
le gal sebagai sebuah peraturan 
yang berlaku dan baku. Inilah yang 
mem  buat Yesus murka. Bait Suci 
yang merupakan tempat kudus, 
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se  bagai lambang kehadiran Allah 
yang mahakudus, justru dinodai 
oleh praktekpraktek dosa yang me
najiskan. Maka bukan hal yang ber
lebihan jika Yesus mengatakan, “Ada 
ter tulis: RumahKu akan disebut rumah 
doa. Tetapi kamu menjadikannya sa
rang penyamun.” (Mat 12:13)2. 
 Ini menjadi pelajaran penting ba gi 
kita bahwa Allah tidak pernah kom
pro mi dengan dosa sekecil apapun. 
Ia menuntut kita hidup di dalam ke
ku dusan sebagaimana Allah adalah 
ku dus, sehingga gereja, yang tidak 
lain adalah komunitas orang percaya, 
men cerminkan kehidupan yang ku
dus dan memuliakan Allah. Untuk 
itu lah kita dipanggil. Kristus melalui 
ke matian dan kebangkitanNya te
lah menyucikan dan menebus kita, 
se hingga kita yang dikatakan sebagai 
Tu buh Kristus, Bait Roh Kudus, se

harusnya hidup mencerminkan ke
kudusan (ay, 19-22)3, sekalipun ki ta 
tidak sempurna. Bukan berarti ki ta 
bersikap kompromi terhadap do sa. 
Justru sebaliknya, kita harus ber ko-
mitmen untuk hidup di dalam ke ku
dus an dan memuliakan Allah. 
 Hidup dalam kekudusan pastinya 
me nyenangkan Allah, sebab Allah 
ada lah kudus! Sebaliknya, hidup di 
da lam ketidakudusan, selain tidak 
me muliakan Allah juga menghalangi 
orang datang kepada Allah! Ketika 
hi dup dalam ketidakkudusan, gereja 
jus tru kehilangan daya tarik untuk 
mem bawa orang lain semakin dekat 
ke pada Kristus, padahal Allah ingin 
se mua orang datang kepadaNya dan 
me nyembahNya! Apakah hidup yang 
ki ta tampilkan mempertontonkan ke
kudusan atau ketidakkudusan?

Ev. Daniel Agustinus

1 NIV memberikan penjelasan, “in the temple courts” (pelataran Bait Suci), di mana orang-orang non-Yahudi 
bia sa beribadah di sana. Saya lebih setuju dengan NIV. Tetapi jelas, meski di luar pun sudah merusak suasana 
dan tidak menghormati orang-orang yang beribadah.

2 Injil-injil Sinoptik juga menyoroti kebobrokan dan kejahatan dalam perdagangan itu. Mereka mencatat teguran 
Ye sus kepada para penjual yang telah menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun (Mat 21:13//Mrk 
11:17//Luk 19:46).

3 Dalam bagian ini Yesus mengajarkan bahwa tubuh-Nya adalah bait Allah. Kebangkitan-Nya membuka iba-
dah yang baru, yang merestorasi ibadah yang lama di bait Allah Yerusalem. Tubuh-Nya dikorbankan uutuk 
mem buka jalan bagi kehadiran Allah dalam hidup manusia, melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Selain 
mem perdamaikan dengan Allah, Yesus juga memenuhi manusia dengan Roh Kudus dan membuat manusia 
menj  adi bait Allah yang hidup [1 Kor 6:19-20). 
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 Tidak sengaja saya menonton 
se buah acara infotainment. Selama 
15 menit lamanya, pemirsa disajikan 
aca ra mengenai perbandingan “siapa 
yang lebih ‘tajir’ di antara  kedua 
ar tis, dengan membandingkan tas 
ter mahal yang dimiliki, ranjang yang 
di pakai, liburan yang dilakukan dan 
se bagainya”. Sebuah berita yang 
ti dak informatif di tengah-tengah 
si tuasi pandemik saat ini. Di saat ba
nyak orang terpaksa mengalami pe
motongan gaji, dirumahkan dan bah
kan kesulitan untuk memenuhi ke
butuhan hidupnya, disajikan sebuah 
aca ra yang memberikan “drama 
se saat”. 
 Berita di atas cukup membuat saya 
meng hela napas. Rasanya miris juga. 
Na mun di tengahtengah kemirisan 
yang saya rasakan, saya mencoba 
me rangkum beberapa berita yang 
mem buat saya memiliki keyakinan 
yang positif mengenai kebaikan dan 
ke tulusan hati.
 Seorang remaja di Amerika Serikat 
me miliki target mengumpulkan 650 
pon sel pintar setelah mendengar ce
rita ibunya yang berprofesi sebagai se-
orang perawat. Ia mendengar, banyak 
pa sien covid19 merasa kesepian 
ka rena terpisah dari dunia luar dan 
ke luarganya. Remaja ini berinisiatif 
mem buat program mengumpulkan 
pon sel bekas dari orangorang yang 
bersedia menyumbangkan. Ti dak 
disangka, niat mulianya juga di

tanggapi oleh walikota setempat dan 
juga pihak Amazon. Dalam waktu 
sing kat, terkumpullah ponsel bekas 
di atas jumlah target awal.
 Se kumpulan remaja, berupaya 
meng  galang dana untuk memberikan 
se  jumlah APD (Alat Pelindung Di ri), 
sa rung tangan dan berbagai per
leng kapan yang dibutuhkan petugas 
me  dis. Remajaremaja ini tergabung 
da  lam Anak Indonesia Bersatu. Dana 
yang terkumpul, mereka belanjakan 
un  tuk pembelian perlengkapan me
dis dan disalurkan ke rumah sa
kitrumah sakit di Indonesia yang 
memerlukannya. Hebatnya, me reka 
mem buat list perlengkapan yang 
dibutuhkan terlebih dahulu da ri 
rumah sakit tujuan sehingga sum
bangan betulbetul merupakan per
lengkapan yang dibutuhkan.
 Pemerintah Italia mulai me ngi
rim kan tenaga medisnya ke negara
ne gara tetangga sejalan dengan me
nurunnya jumlah penderita co vid19 
di negaranya. Hal ini di lakukan agar 
negara tetangga dapat be lajar me
nge nai halhal yang da pat di la kukan 
un tuk menekan pe nye bar an virus.
 Beritaberita di atas, cukup mem
buat hati dan pikiran saya sebagai 
se orang awam, merasa nyaman 
dan positif bahwa di dunia ini ma-
sih banyak orang yang memiliki 
ke baikan hati dan juga kesediaan 
un tuk menolong dengan tulus. Se
bagaimana kebiasaan berpikir orang 

BERSYUKUR DI 
TENGAH KESESAKAN
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In donesia, di tengahtengah ke
se sakan dan keprihatinan hidup, 
ma  sih bisa mengatakan “Untung 
sa  ja...”. Kebiasaan ini mungkin da pat 
membantu kita untuk mencari ber
bagai hal positif yang masih dapat ki-
ta rasakan. Semoga saja hal ini dapat 
me nuntun pikiran kita untuk mulai 
men cari arti bersyukur.

Bagaimana Cara Bersyukur?
 Saya sering mendengar “ba gai
mana bisa bersyukur? Enak saja me-
ngatakan harus bersyukur, kamu tidak 
per nah merasakan ada dalam posisi 
sa ya sekarang”. Di saat kesulitan da
tang menghampiri, sebagai manusia 
bia sa, siapa pun ia, seringkali hinggap 
pi kiran tersebut. Secara teori, ya, 
gam pang untuk mengatakan, syu
kuri saja yang ada sekarang. Na mun 
dalam kenyataannya, hal ini me
merlukan pembelajaran berulang
ulang. Layaknya seorang anak yang 
be lajar berjalan, ia akan terjatuh 
ber kalikali sebalum akhirnya bisa 
ber jalan dengan lancar. Yah, itulah 
si fat manusia. 

1. Menyadari kebaikan yang dialami
 Seorang ahli bernama Emmons 
(2004) mengatakan, tahap pertama 
dari bersyukur adalah menyadari se
jum lah kebaikan yang ada di dalam 
hi dup kita. Coba berhenti sebentar 
da ri aktivitas Anda, dan menyadari 
apa saja kebaikan yang Anda terima 
dan nikmati saat ini. Mungkin halhal 
ke cil yang sebelumnya tidak disadari 
ka rena hal tersebut sudah biasa 
ter jadi. Dibukakan pintu oleh anak/

orangtua, dibuatkan makan oleh 
orangtua, disapa oleh teman lama, 
atau halhal kecil lainnya yang luput 
da ri perhatian kita selama ini. 
 Dalam kehidupan kita seharihari, 
ka dang kita menjadi sedemikian ter
biasa dengan halhal yang sudah ter
jadi. Bagi seorang Ibu rumah tangga, 
ru tinitas bangun tidur, membereskan 
ru mah, mencuci, menyiapkan makan 
dan kembali lagi tidur kemudian me
ng ulang hal yang sama keesokan ha
rinya, merupakan halhal yang sudah 
men jadi rutinitas. 
 Bagi seorang suami, bangun ti
dur, bekerja, kembali lagi ke rumah, 
ber isitrahat dan mengulangi hal 
yang sama keesokan harinya, juga 
men  jadi rutinitas. Bagaimana ru ti
nitas itu dihayati, itulah yang akan 
mem bedakan apakah kita dapat 
ber  syukur atau tidak. Seorang Ibu 
da  pat merasa kelelahan setiap hari 
me   ngerjakan hal yang sama, bahkan 
me  rasa seperti tidak ada hasilnya ka
re na rumah kembali berantakan dan 
ha nya akan rapi jika semua ang gota 
ke luarga sudah tidur. Jika lelah yang 
di rasakan, mungkin ibu perlu me nya
da ri betapa luar biasanya tenaga yang 
su dah diberikan untuk dapat mem
buat anggota keluarga lain tetap ‘hi
dup’. Betapa bersyukurnya diberikan 
ke sehatan untuk dapat memberikan 
ke baikan pada keluarga.  
 Hal ini yang dikatakan bahwa da
lam merasa bersyukur, kita mengakui 
se mua hal yang ada di dalam hidup 
ada lah baik, dan memiliki elemen
ele men yang membuat hidup layak 
un tuk dinikmati.
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2.  Mengenali sumbersumber dari 
ke baikan

 Tahap kedua adalah mengenali 
sum bersumber dari  kebaikan 
yang sebagian berasal dari luar diri 
(Emmons, 2007). Sumber kebaikan 
yang dimaksud berasal dari orang 
lain, Tuhan, bahkan hewan, tapi bu
kan diri sendiri. Sebelum dapat me
lakukan tahap kedua, diperlukan ada
nya kemauan untuk mengenali bahwa 
pem beri kebaikan sudah melakukan 
ke baikan dengan sengaja dan hal 
ter sebut bernilai bagi si penerima 
ke baikan.
 Menurut Emmons, jika individu 
te rusmenerus melakukan kesadaran 
bah wa ia menerima kebaikan setiap 
ha ri dan ada pihak yang dengan se
ngaja memberikan kebaikan ter sebut, 
hal ini dapat menumbuhkan ke
biasaan berpikir yang baru, dalam hal 
se nantiasa merasa beryukur setiap 
hari. Bukan tidak mungkin, kebiasaan 
ini dapat menjadikan sifat bersyukur 
da lam diri seseorang.
 Berbagai penelitian menyebutkan 
bah wa kebiasaan seseorang untuk 
ber syukur dapat memberikan rasa 

ba hagia, kesehatan yang lebih baik 
dan interaksi yang lebih sehat dengan 
orang lain. Dapat juga menjadi ke
bahagiaan bagi orang lain. Siapa yang 
ti dak suka berdekatan dengan orang 
yang memiliki rasa syukur?
 Namun demikian, sikap positif 
da lam bentuk bersyukur, tidak ser
ta merta hadir dan membawa ke
bahagiaan. Saya tidak mengatakan 
apa pun masalahnya, lakukan ke ber
syukuran maka Anda akan ba ha gia. 
Kebiasaan bersyukur tetap per lu 
diimbangi dengan berbagai fak tor, 
salah satunya usaha kita saat meng
ha dapi kesulitan. Kebiasaan untuk 
ber syukur merupakah salah satu cara 
un tuk membentuk sikap dan pikiran 
ki ta dalam menghadapi masalah dan 
bu kan obat dari segala masalah. 
 Di tengah situasi pandemik seperti 
se karang ini, mari kita bersamasama 
me nelusuri relung hati kita untuk 
men cari halhal yang dapat disyukuri 
dan membawa kebaikan bagi kita, 
se tiap hari. Mari kita mulai dengan 
meng ucapkan TERIMA KASIH setiap 
ha ri. Tuhan memberkati.

Ellen Theresia

“Bukanlah 
kebahagiaan 

yang 
membuat kita 
bersyukur tapi, 
bersyukurlah 

yang membuat 
kita bahagia”
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Keterkaitan Idola dengan Celebrity 
Worship
 Mengidolakan seseorang menjadi 
sa lah satu tren bagi seorang remaja. 
Pa da  beberapa individu, sosok idola 
ber peran penting dalam kehidupan 
dan menjadi panutan yang diikuti 
da lam berperilaku. Masa remaja 
iden tik dengan pencarian jati diri. 
Di masa ini, remaja mencari sosok 
yang sekiranya bisa dicontoh, baik 
da  ri karakter, sifat, hingga caranya 
ber perilaku seharihari. Sosok inilah 
yang kemudian menjadi idola, dan 
meng inspirasi remaja melewati masa 
tum buh kembangnya. Mengidolakan 
se sosok tokoh merupakan suatu 
hal yang wajar. Biasanya remaja 
meng idolakan sesosok tokoh lebih 
ka rena sifatnya yang terlihat, misal 
ter lihat keren, cantik atau cakep, ter
kenal atau “jagoan”. Sifat inilah yang 
kemudian dieksplorasi dan di adaptasi 
menjadi karakter dan sifat re maja 
tersebut. Biasanya, eksplorasi ju ga 
menginspirasi keseharian re maja, 
misal caranya berbicara, ber pakaian, 
hingga tingkah laku se harihari. 
Hingga tak jarang remaja tam pak 
sangat terpengaruh dengan ke hi dup
an tokoh idolanya. 
 Keinginan memiliki idola tidak me
man dang usia. Bukan hanya remaja 
yang dapat memiliki idola, tetapi juga 
orang dewasa. Awal mula ketertarikan 
un tuk mengagumi berawal dari 
ke terpaparan informasi tentang to-
koh yang diidolakan. Hal ini dapat 
ter jadi karena membaca biografi 

to koh yang diidolakan, mendengar 
ce rita tentang idola tersebut, me
nontonnya di televisi atau film, 
men dengar suaranya, membaca 
tu lisannya, dan lain sebagainya. 
Awal kekaguman mendorong untuk 
me ngetahui lebih jauh tentang ido
lanya hingga mengumpulkan foto, 
be rita, tulisantulisan, atau karya
kar ya lain dari sang idola. Upaya 
me ngumpulkan segala hal terkait 
to koh idola juga merupakan salah 
sa tu upaya menunjukkan kekaguman 
ter hadap idolanya. Selain itu, bentuk 
ke pedulian terhadap tokoh idola di
tunjukkan dengan selalu mengikuti 
in formasi tentang dirinya. 
 Sebagai manusia modern, saat ini 
se tiap orang tidak akan dapat terlepas 
da ri pengaruh media dan teknologi. 
Me dia memiliki fungsi memberikan 
in formasi dan pemahaman mengenai 
se gala sesuatu, baik hal yang ber
si fat positif maupun negatif. Media 
ju ga dapat menghilangkan batas
ba tas pemisah antara negara sa tu 
dan negara lainnya. Tanpa di sa
dari teknologi turut berperan da
lam mengubah struktur sosial pa da 
manusia modern. Jika dulu in di-
vidu hanya dapat membangun in
teraksi sosial dengan orangorang 
di sekitarnya, sekarang individu 
bah kan dapat berinteraksi dengan 
orang lain tanpa terbatas dengan 
ja rak. Tanpa berkomunikasi se ca ra 
langsung pun individu akan me
ngetahui isi pemikiran orang lain 
bahkan keberadaan orang lain me lalui 

CELEBRITY WORSHIP
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akun media sosial seperti whattsapp, 
facebook, instagram, twitter, path 
dan sebagainya. Melalui me dia, 
muncul figur-figur terkenal yang 
disukai bahkan dicintai oleh ba nyak 
orang dan menjadi junjungan da
lam berperilaku maupun gaya ber
pakaiannya. Figur ini disebut dengan 
celebrity/selebriti. 
 Perilaku pengidolaan menurut 
Raviv, tahun 1996, disebut dengan 
wor ship, yaitu bentuk kekaguman 
de ngan intensitas berlebihan dalam 
mem berikan penghormatan terhadap 
so sok idola. Semakin tinggi tingkat 
peng idolaan/worship seseorang, 
se makin tinggi tingkat keterlibatan 
de ngan sosok yang diidolakan (ce
lebrity involvement). Menurut ting-
katan ini, semakin seseorang me
mu ja atau terlibat dengan sosok 
se lebriti tertentu, semakin besar 
pu la keintiman (intimacy) yang di-
imajinasikan terhadap sosok celebrity 
yang diidolakan. Dari bentuk ke
kaguman tersebut, terbentuk perilaku 
me muja selebriti yang disebut dengan 
ce lebrity worship.

Faktor Yang Mempengaruhi Se se
orang Memerlukan Idola
 Terdapat beberapa alasan yang 
men  dasari seseorang memerlukan 
ido   la, yang pertama: adanya ke bu
tuh an meningkatkan selfesteem. Ter
da  pat dua sumber selfesteem, yaitu 
da ri diri sendiri dan dari pengakuan 
orang lain (Feist, Feist, & Robert, 
2013). Ketika memiliki idola, individu 
akan mengintroyeksikan ke dalam 
di  rinya nilainilai atau halhal yang 
me  lekat pada diri idola. Dalam ha l 

ini diasumsikan idola dengan se
gala perilaku dan atributnya ber
si fat positif. Ketika hal positif di-
introyeksikan atau dimasukkan ke da
lam dirinya, maka otomatis akan me
ningkat penilaian positif terhadap diri 
sen diri. Oleh karena itu, muncullah 
pe rasaan bangga dan percaya diri, 
ka rena dirinya mencerminkan sang 
ido la, yang notabene juga diidolakan 
ba nyak orang. Pengakuan dari orang 
lain juga dapat diperoleh ketika 
orang lain menunjukkan kekaguman 
atas perilaku mengidola yang di
tunjukkannya. Terlebih lagi ketika 
pe ngakuan ini berasal dari sang ido la 
sendiri. Pujian akan diberikan oleh 
orang lain, terkait seberapa be sar 
usahanya untuk menunjukkan ke ka
gum an pada sang idola.
 Kedua, kecenderungan memiliki 
ido la didasarkan atas kebutuhan ma
nusia untuk memiliki suatu ke jelasan 
tentang dirinya. Hal ini ber sumber 
dari adanya kebutuhan untuk me
miliki identitas. Menurut Fromm 
(Feist, Feist, & Roberts, 2013), tanpa 
ada nya identitas, manusia tidak da
pat mempertahankan kewarasan 
me reka, dan ancaman ini memotivasi 
se seorang untuk melakukan apapun 
un tuk memperoleh rasa memiliki 
iden titas. Salah satu upaya yang 
di lakukan adalah memiliki idola. 
De ngan memiliki idola dan bahkan 
me mujanya menunjukkan bahwa 
in dividu tersebut melekatkan dirinya 
pa da orang yang lebih berkuasa dari 
di rinya, yaitu idola. Melalui pelekatan 
di ri ini, individu akan melakukan kon
formitas dan membentuk iden ti tas 
dirinya. Jadi, identitas diri ini ter-
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bentuk melalui mengidentifikasi sang 
idola. Seseorang yang senang de ngan 
selebriti atau idola tertentu se hingga 
ter obsesi dan memengaruhi ke hi
dup annya, dikenal sebagai celebrity 
worshipper (McCutcheon, 2002).

Aspekaspek Celebrity Worship
 Menurut Maltby (2006), celebrity 
wor ship memiliki tiga dimensi/aspek 
yang dapat digambarkan sebagai 
ting katan, yaitu EntertainmentSocial, 
In tensePersonal, dan BorderlinePa
thological.
1. Tahap EntertainmentSocial, ya itu 

mo tivasi yang mendasari pen ca ri
an aktif fans terhadap idola.

2.  Tahap IntensePersonal, me ru
pa kan aspek yang merefleksikan 
pe rasaan intensif dan kompulsif 
ter hadap idola, hampir sama de
ngan tendensi obsesif pada fans. 

3. Tahap BorderlinePathological, 
me rupakan aspek yang paling 
eks trim, tingkatan paling parah 
da ri hubungan parasosial dengan 
ido la.

Fans Yesus atau Murid Yesus? 
 Kita sebagai umat Kristiani sangat 
meng idolakan Yesus Kristus, Yesus 
men jadi kebanggaan dan pedoman 
da lam menjalani kehidupan sebagian 
be sar umat Kristiani. Tidak heran bila 
ba nyak umat Kristiani yang menjadi 
“fans” Yesus Kristus. Seperti fans pa-
da umumnya, umat Kristiani sering 
me ngenakan atributatribut Kristiani, 
se perti gambargambar Yesus, kalung 
sa lib, kalung rosario, mengenakan 
ba ju dan topi bertema kristen dan 
bah kan ada yang membuat tatto 

pa da lengan atau punggung mereka 
yang bertemakan Kristen untuk me
nunjukkan bahwa mereka benarbe
nar mengidolakan Yesus Kristus. Akan 
te tapi perlu kita renungkan lebih jauh 
la gi, apa yang diminta Yesus kepada 
pa ra pengikutnya? Menjadi seorang 
fans atau seorang murid? Dalam Ma-
tius 28:1920 disebutkan: “Karena itu 
per gilah, jadikanlah semua bangsa 
mu ridKu dan baptislah mereka dalam 
na ma Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan segala 
se suatu yang telah Kuperintahkan ke
padamu. Dan ketahuilah, Aku me nyer
tai kamu senantiasa sampai kepada 
ak hir zaman.” 
 Memilih tokoh idola sebaiknya 
ti dak sembarangan, karena ka rak
ter dan kehidupannya akan me
me ngaruhi kehidupan kita sebagai 
peng ikutnya. Di antara banyaknya 
to koh idola yang dapat kita kagumi, 
ki ta mempunyai seorang yang layak 
dan wajib menjadi teladan hidup kita, 
ya itu Yesus Kristus. Menjadikan Yesus 
se bagai idola dalam hidup kita sama 
de ngan menjadikan apapun yang 
ber hubungan denganNya menjadi 
sa ngat penting dan menarik. Kita 
akan berusaha mencari tahu segala 
hal tentangNya, kebiasaanNya, 
halhal yang disenangi dan tidak di
se nangiNya, bahkan kita dengan 
bang ga akan menunjukkan pada 
dunia bahwa kita adalah pengikut
Nya. Saat Yesus menjadi teladan 
hi dup kita, kita akan berusaha untuk 
me miliki hidup seperti hidup Yesus 
dan berlaku sebagaimana sikap Yesus 
se tiap harinya.
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 Yesus adalah teladan yang sem
pur na, Dia idola yang benar yang akan 
mem bawa kita menjalani kehidupan 
de ngan benar. Saat kita memutuskan 
un tuk menjadi pengikut Kristus, kita 
ha rus dengan yakin membawa hati 
dan hidup kita menjadi sepertiNya. 
Sa at kita menjadikan Yesus sebagai 
te ladan dalam hidup, kita juga harus 
mam pu menjadikan diri kita sebagai 
te ladan buat orang lain. Seperti yang 
ter tulis dalam 1 Timotius 4:12, “Jangan 
se orang pun menganggap engkau ren
dah karena engkau muda. Jadilah 
te ladan bagi orangorang percaya, 
da lam perkataanmu, dalam tingkah 
la kumu, dalam kasihmu, dalam ke
se tiaanmu dan dalam kesucianmu.” 
Ja dilah teladan dalam berbuat baik. 

Ja dilah teladan bagi orang lain, agar 
sa at mereka melihat kita, mereka bisa 
me muji memuliakan Tuhan. 
 Dengan demikian jelas, yang Yesus 
ca ri bukanlah seorang fans yang hanya 
me ngakui bahwa ia pengikutNya de
ngan cara mengenakan atribut Kristen 
te tapi perbuatan dan tingkah lakunya 
jauh dari apa yang Yesus ajarkan, 
yang mengatakan bahwa ia sangat 
me ngasihi dan mengidolakan Yesus 
Kris tus tetapi cara hidupnya jauh dari 
apa yang Yesus ajarkan. Yesus mencari 
se orang murid, seorang murid yang 
men jadikan Yesus sebagai Guru dan 
pedoman dalam kehidupanya, se
ba gai teladan dan mengikuti setiap 
ajar an yang telah Yesus ajarkan.

M. Yuni Megarini C
(Dari berbagai sumber) 
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MINGGU KE-1 JUNI 2020
PUJIAN MEMBUKA MATA KITA

BACAAN ALKITAB: Mazmur 50

MEDITASI

 Kewajiban manusia hanyalah memuliakan 
Al lah. Kita memuliakan Allah tatkala kita memuji 
Dia. Memuji atau menyembah seseorang atau 
se suatu berarti menganggap seseorang atau 
se suatu itu berharga atau bernilai. Kita me-
nyem bah melalui pujian kita. Semakin dalam 
ki ta mengenal Allah, semakin banyak pujian 
yang ingin kita ucapkan. Dan, semakin banyak 
pu jian kita ucapkan, semakin lebar mata kita 
akan terbuka dan melihat siapakah Allah itu 
dan apa yang telah Ia lakukan.
 Jika kita ingin belajar menyembah dia de-
ngan sungguh, pertama-tama kita harus terlebih 
da hulu mengenal Allah yang esa dan benar. 
Sa at kita mempelajari Firman Allah, kita akan 
mu lai mengenal keberhargaan Allah melalui 
pe ngenalan kita akan karakter-Nya. Kita akan 
me nemukan Ia menyatakan Diri-Nya dengan 
ber bagai cara di dalam Perjanjian Lama; kita 
akan melihat-Nya di dalam diri Kristus dan 
per buatan-Nya di dalam keempat Kitab Injil. 
Di atas semuanya, melalui perenungan akan 
apa yang dilakukan-Nya di atas salib bagi kita, 
kita akan dengan sendirinya memuji Dia dan 
ber syukur kepada-Nya.

 Pujian akan membuka mata kita terhadap 
se suatu yang tak dapat dilihat dengan cara 
apa pun selain melalui penderitaan. Seorang 
mi sionaris yang telah lama bekerja di Perancis 
menceritakan suatu kali ia mengalami keadaan 
yang sungguh sangat sulit, begitu sulitnya 
se hingga ia mau tak mau bertanya kepada 
se orang rekan kerjanya yang tampak tenang-
te nang saja, “Bagaimana kamu bisa begitu 
te nang padahal segala sesuatu tampak be-
rantakan di sekelilingmu?”
 “Oooo,” si rekan menjawab, “ketika saya ti-
dak bisa memuji Allah untuk apa yang Ia izinkan 
ter jadi, saya selalu bisa memuji dia untuk siapa 
Dia di dalam segala yang Ia izinkan terjadi.”
 Puji Allah, dan biarlah Dia membuka mata 
kita untuk melihat siapakah Dia.

AYAT MAS: 
 “Siapa yang mempersembahkan syukur 
se bagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang 
jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah 
akan Kuperlihatkan kepadanya.” 

Mazmur 50:23

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Pernahkah anda renungkan mengapa anda memuji dan menyembah 
Al lah? Jika anda ditanya, “Mengapa anda pergi ke gereja setiap hari Minggu?” Anda pasti menjawab, 
“Sa ya akan beribadah kepada Tuhan.” Jika dilanjutkan, “Maksudnya beribadah itu apa?” Anda mungkin 
akan menjawab, “Bernyanyi memuji Tuhan, berdoa kepada-Nya, dan mendengarkan firman-Nya yang 
di sampaikan oleh hamba-Nya.” Jika ditanya lagi, “Mengapa anda melakukan semuanya itu?”, kebanyakan 
akan menjawab, “Ya, seharusnya demikian sebagai orang Kristen, itulah ritualnya.” Tidaklah salah. Tetapi 
ma rilah kita renungkan kembali dari hati yang terdalam mengapa kita menyembah Allah. Kita menyembah 
Dia karena rasa syukur kita yang tak terperi atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita karena kasih-Nya 
se hingga kita beroleh bagian di dalam surga kelak.  

KITA MEMUJI DAN MENYEMBAH ALLAH KARENA RASA SYUKUR KITA ATAS PERBUATAN-NYA

Re nungan-renungan di bawah ini adalah bahan untuk PERSE KUTUAN KELUARGA 
SE   MING GU SEKALI. Bahan diambil dari “The One Year Book of Devotions for Women”.
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MINGGU KE-2 JUNI 2020

PENYEMBAHAN
BACAAN ALKITAB: Yesaya 6

 “Maka bergoyanglah alas ambang pintu 
di sebabkan suara orang yang berseru itu” (ay 
4). Ayat ini bukanlah berbicara mengenai Al lah, 
tetapi mengenai suara dari malaikat yang meng-
gon cangkan surga. Jika suara malaikat saja 
da pat menimbulkan kegemparan ini, apakah 
yang akan terjadi tatkala Allah sendiri yang 
ber bicara?
 Kita terlalu menganggap enteng hak is ti-
mewa kita untuk menyembah Dia. Kita merasa 
ter lalu akrab dengan Allah, atau berusaha me-
nurunkan Dia menjadi sederajat dengan kita. 
Me mang Dia sahabat kita, tetapi Sahabat yang 
ma ha kuasa, Sahabat yang kudus. Ketika kita 
mu lai mengenal natur-Nya yang teramat kudus, 
ki ta tidak akan lagi berdoa atau menyembah 
Dia dengan sikap yang tidak sopan. Meskipun 
de mikian, Ia mendorong kita “dengan penuh 
ke  beranian menghampiri tahta kasih karunia, 
su  paya kita menerima rahmat dan menemukan 
ka  sih karunia untuk mendapat pertolongan ki ta 
pada waktunya” (Ibr 4:16). Ini dikarenakan Ye-
sus, Penasihat kita ada di sebelah kanan Allah 
se hingga kita dapat dengan berani datang ke 
ha dapan tahta-Nya.

 Ketika para malaikat Tuhan mengakui 
Pri badi Allah dan betapa berharganya Dia, 
“ma ka rumah itu penuhlah dengan asap”. Tanpa 
di ragukan, hal ini menunjukkan kemuliaan yang 
she kinah - di mana nyata kehadiran Allah. Ka-
rena itu, ketika kita mengakui keberhargaan 
Al lah di dalam penyembahan kita, surga akan 
ter gerak dan Allah akan menunjukkan diri-
Nya - jika tidak kepada dunia, pastilah kepada 
pe nyembah-Nya. Kenyataan kehadiran Allah 
akan menimbulkan kekaguman dan rasa hor-
mat, dan menyebabkan kita merasa ‘takut’, 
se perti halnya yang terjadi pada Yesaya,  
na mun mudah-mudahan ini akan membuat 
ki ta berserah kepada Allah dan mempunyai 
ke inginan yang dalam untuk melayani dunia 
ki ta yang terhilang ini.

AYAT MAS: “Dan mereka berseru seorang 
ke pada seorang, katanya: ‘Kudus, kudus, ku-
duslah TUHAN semesta alam, seluruh bumi 
pe nuh kemuliaan-Nya!’ Maka bergoyanglah 
alas ambang pintu disebabkan suara orang 
yang berseru itu dan rumah itupun penuhlah 
de ngan asap.” 

Yesaya 6:3, 4

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Coba anda pikirkan, bagaimanakah sikap anda selama ini tatkala 
an da menghadap Allah di bait-Nya? Apakah anda mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadap 
ha dirat-Nya, atau biasa-biasa saja seperti rutinitas sehari-hari. Apakah anda berdandan dan berpakaian 
yang indah karena akan menghadap-Nya, atau karena untuk dilihat dan dinilai oleh para pengunjung 
ge reja. Saat memuji Tuhan, apakah anda bernyanyi dengan sungguh hati sambil menghayati isi liriknya, 
atau asal bersuara saja. Jika anda seorang singer atau anggota paduan suara, apakah anda bernyanyi 
un tuk mendapat apresiasi orang, atau karena hati anda ingin memuliakan Tuhan. Saat berdoa, apakah 
an da berkonsentrasi pada doa yang disampaikan, atau pikiran anda melayang-layang ke tempat lain. 
Sa at membaca firman dan Iman Rasuli, apakah anda berusaha menghayati isinya, atau asal baca saja. 
Dan saat mendengarkan firman, apakah anda benar-benar menyimak? Nilailah diri anda sendiri!

SEMBAHLAH TUHAN DENGAN SEGENAP HATI DAN JIWA KITA DENGAN RASA HORMAT
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MINGGU KE-3 JUNI 2020

MUSIK DARI HIDUP KITA
BACAAN ALKITAB: Amos 5:18-27

 Pernahkah timbul di benak anda apakah 
yang Allah pikirkan mengenai nyanyian anda? 
Ha ri Minggu nanti, sementara semua orang 
ber nyanyi, tengoklah sekeliling anda. Mungkin 
se mua orang kelihatannya penuh hormat dan 
me nyembah dengan sungguh, bahkan mungkin 
ber  nyanyi dengan harmonis, namun ingatlah 
bah wa yang Allah dengarkan adalah musik 
yang keluar dari hati kita. Kita perlu jujur dengan 
si kap hati kita tatkala kita menyembah Tuhan. 
Apa kah kita berakting untuk dilihat oleh orang 
lain? Apakah penyembahan kita hanyalah 
per tunjukan dan kepura-puraan? Apakah kita 
be gitu ahli dalam berakting sehingga tidak ada 
yang tahu kecuali Tuhan? Mungkin saja Tuhan 
ber kata kepada kita: “Jangan pikir engkau da-
pat membodohi-Ku. Engkau boleh bernyanyi 
de ngan harmonis dengan yang lain, namun 
Aku tahu engkau tidak senada dengan Aku dan 
yang lainnya di dalam persekutuan ini.”
 Orang menilai berdasarkan tampak luar, 
na mun Allah “melihat hati” (I Sam 16:7). Tuhan 
mem peringatkan umat-Nya untuk berhenti 
ber pura-pura dan kembali kepada-Nya. Se-
belum hari Minggu tiba, selesaikanlah semua 

urus an anda dengan Tuhan agar Tuhan tidak 
mem punyai alasan untuk berkata kepada para 
ma laikat bahwa nyanyianmu hanyalah “suatu 
keramaian” (Am 5:23).
 Apa yang Allah rindukan dari umat-Nya 
ada lah tindakan yang lahir dari hubungan me-
reka dengan-Nya - “keadilan bergulung-gulung 
se perti air dan kebenaran seperti sungai yang 
se lalu mengalir” (Am 5:24). Allah ingin kita me-
nyembah-Nya tidak hanya pada hari Minggu 
de ngan musik dari mulut kita, tetapi setiap  hari 
de  ngan musik yang keluar dari kehidupan kita.

AYAT MAS: 
 “Jauhkanlah dari padaKu keramaian nya-
nyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau 
Aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-
gu lung seperti air dan kebenaran seperti sungai 
yang selalu mengalir.” 

Amos 5:23, 24

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Sekarang ini kebanyakan gereja menyalahkan jenis musik dan lagu 
yang dinyanyikan sebagai ‘larinya’ jemaat dari gereja mereka. Mereka pikir, musik yang keras dan gaduh 
se perti musik metal, serta lagu-lagu pop Kristen yang dinyanyikan para penyanyi ‘Kristen’ yang mereka 
de ngar dari CD, akan menarik orang untuk datang ke gereja. Musik yang gaduh akan memberikan jemaat 
se mangat untuk bernyanyi, menurut mereka. Lagu-lagu yang dinyanyikan para penyanyi ‘lebih menarik’ 
da ri lagu-lagu hymn yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis dengan Tuhan. Mereka 
ti dak sadar mereka datang ke gereja untuk menyembah Allah dengan puji-pujisn serta penyembahan 
yang keluar dari hati sanubari mereka. Tuhan tidak akan melihat berapa banyaknya orang yang datang, 
be rapa semangatnya orang menyanyi, tetapi Ia akan melihat apa yang keluar dari hati mereka. Apakah 
me reka datang untuk mencari-Nya atau untuk berhura-hura seperti di sebuah karaoke dengan para 
si nger sebagai pemandu mereka.

NYANYIKANLAH NYANYIAN HATI KITA BAGI TUHAN
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MINGGU KE-4 JUNI 2020

SAAT UNTUK MENYEMBAH
BACAAN ALKITAB: Pengkhotbah 3:1-6

 Tahukah anda bagaimana hidup di dalam 
ke kurangan atau kelimpahan? Paulus berkata 
bah  wa ia tahu apa itu kekurangan dan apa itu 
ke  limpahan (Flp 4:12). Ayub juga tahu, katanya: 
“Apa kah kita mau menerima yang baik dari Al-
lah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?” 
(Ay 2:10). Ketika dunia Ayub hancur lebur se-
te lah ia menerima kabar tentang malapetaka 
yang menimpanya dan keluarganya, “Maka 
ber dirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan 
men cukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan 
me nyembah, katanya: ‘Dengan telanjang aku 
ke luar dari kandungan ibuku, dengan telanjang 
ju ga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN 
yang memberi, TUHAN yang mengambil, ter-
pu jilah nama TUHAN!” (ay 1:20, 21). 
 Selanjutnya Alkitab mengatakan, “Dalam 
ke semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan 
ti dak menuduh Allah berbuat yang kurang 
pa tut.” (Ay 1:22). Tatkala kesusahan datang, 
ba nyak dari antara kita yang hanya ingat 
me ngeluh, merintih, bahkan menangis, dan 
ha nya sedikit yang berlutut di hadapan Allah 
dan menyembah-Nya. Tatkala dosa merajalela 
di muka bumi, pastilah ada saatnya untuk 
ke hilangan. Kita akan kehilangan kesehatan 
dan teman-teman kita. Mungkin ada yang ke-

hi langan istri, suami, atau bahkan anak. Namun 
ada saatnya juga untuk mendapatkan. Kita 
ti dak saja akan mendapatkan pengertian rohani 
yang baru melalui ujian-ujian kita seperti Ayub, 
te tapi ada juga yang mungkin mendapatkan 
ta  hun-tahun penuh berkat. Allah memang mem-
be rikan kita segala kekayaan untuik dinikmati! 
Pa da saat kita tidak mempunyai apa-apa, 
atau pun mempunyai segala sesuatu, kita harus 
me nyembah Dia, maka segala sesuatu akan 
men jadi baik.

AYAT MAS:
 “Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk 
membiarkan rugi; ada waktu untuk menyimpan, 
ada waktu untuk membuang.” 

Pengkhotbah 3:6

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Banyak orang yang pergi ke gereja hanya karena ingin mendapatkan 
ber kat jasmani dari Tuhan, apakah itu harta kekayaan ataupun kesehatan. Dan ketika ia tidak mendapatkan 
itu, ia akan ‘pindah’ ke gereja lain yang menjanjikan kemakmuran kalau mengikut Yesus. Kalau di sana 
pun ia tidak mendapatkan apa yang diingininya, ia akan ‘pindah’ ke kepercayaan lain yang menjanjikan 
itu. Ada juga yang sudah lama mengikut Tuhan dan bahkan melayani-Nya, tetapi ketika ujian berat da-
tang menimpanya, ia ‘marah’ pada Tuhan dan meninggalkan pelayanannya, bahkan sama sekali tidak 
ke gereja lagi. Tetapi orang yang benar-benar percaya pada-Nya dan setia mengikut-Nya, tak akan lari 
da ri-Nya tatkala kesusahan datang menimpanya. Sebaliknya, ia akan berlutut di hadapan-Nya, memohon 
ke kuatan serta kelepasan dari-Nya. Ia bahkan merasa yakin bahwa di balik semuanya itu ada sesuatu yang 
in dah yang Tuhan persiapkan baginya. Paling sedikit, iman yang semakin teguh akan kasih setia Tuhan. 

SAAT KESUSAHAN DATANG, BERLUTUTLAH DAN SEMBAHLAH TUHAN 
DENGAN SEPENUH HATI, PERTOLONGAN AKAN DATANG PADA WAKTUNYA
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MINGGU KE-1 JULI 2020

BERJUANG BERSAMA ROH KUDUS
BACAAN ALKITAB: Kejadian 6:1-22

 Allah merasa kecewa pada kita. Dia 
ber  gelut dengan kita untuk menunjukkan 
ba  gaimana kita harus hidup, bertindak, ber ke-
la kuan, dan menyembah Dia. Dia melakukan 
se  muanya itu dengan Roh-Nya, seperti saat Ia 
me  lakukan hal-hal yang besar.
 Di masa Kitab Kejadian, “Roh Allah me-
la yang-layang di atas permukaan air” (Kej 
1:2). Malaikat yang memberitahukan perihal 
In karnasi berkata kepada Maria, “Roh Kudus 
akan turun atasmu” (Luk 1:35). Yesus yang 
de wasa, “penuh dengan Roh Kudus … dibawa 
oleh Roh Kudus” ke padang gurun untuk dicobai 
oleh si Iblis selama 40 hari (Luk 4:1). Di dalam 
pen cobaan itu, Yesus melawan si Iblis dengan 
kua sa Roh Kudus. Yesus, “oleh Roh yang ke-
kal telah mempersembahkan diriNya sendiri 
ke pada Allah sebagai persembahan yang tak 
ber cacat” untuk dosa-dosa kita (Ibr 9:14). Dia 
di bangkitkan dari kematian oleh Roh Kudus 
(Rm 8:11). Dia bekerja bersama Roh Kudus di 
da lam menghidupkan kembali, membawa hidup 
ke kal bagi manusia. 
 Namun manusia tidak selalu membiarkan 
Roh Tuhan untuk berkerja di dalam hidup 
me reka sesuai dengan kehendak-Nya. Setiap 

ka li Allah mengerjakan hal yang besar, Dia 
me lakukannya melalui Roh-Nya. Salah satu 
hal terbesar yang Ia lakukan adalah mengubah 
ma nusia yang egois menjadi seorang hamba! 
Al kitab mengatakan: “Siapa yang ada di dalam 
Kris tus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 
su dah berlalu, sesungghnya yang baru sudah 
da tang” (II Kor 5:17).
 Pekerjaan Roh Kudus-lah yang berjuang 
ber  sama kita membawa kita datang me nyem-
bah Allah, menyampaikan doa-doa kita, dan 
mem peroleh hidup baru.

AYAT MAS: 
 “Berfirmanlah TUHAN: ‘Roh-Ku tidak akan 
selama-lamanya tinggal di dalam manusia, 
karena manusia itu adalah daging, tetapi 
umurnya akan seratus dua puluh tahun saja.’” 

Kejadian 6:3

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Banyak orang, terutama mereka yang baru mengenal Tuhan 
atau diselamatkan, tidak tahu bagaimana mereka dapat datang ke hadirat Tuhan. Bagaimana me re ka 
ha rus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana mereka harus menyembah Tuhan. Firman Tuhan mem be-
ri tahukan kita bahwa hal itu tidak perlu mencemaskan kita, karena Roh Kudus akan menolong kita 
me lakukan semuanya itu. Kita cukup datang ke hadirat-Nya dengan kerendahan hati dan kerinduan 
ingin bertemu dengan-Nya. Roh Kudus akan memimpin kita. Kita tidak perlu membuat perencanaan 
apa yang akan kita katakan kepada-Nya. Kata-kata apa yang harus kita pakai. Sikap yang bagaimana 
yang harus kita ambil tatkala menyembah-Nya, berlurut, membungkukkan badan sampai ke tanah, 
atau yang lainnya. Roh Kudus akan memimpin kita. Seorang yang sangat susah hatinya, misalnya, 
ia akan bertelut di hadapan-Nya dengan kepala menunduk berdoa sambil bercucuran air mata. 
Se dangkan yang sangat bersyukur, mungkin dengan spontan akan mengangkat kedua lengannya 
sam bil menengadah ke atas berdoa dengan nyaring.  

ROH KUDUS AKAN MENYERTAI KITA DI DALAM SEGALA TINDAKAN KITA
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MINGGU KE-2 JULI 2020

JANJI-JANJI YANG TAK TERPENUHI
BACAAN ALKITAB: Nehemia 10:28-39

 Ketika kota Yerusalem dibangun kembali, 
Ne hemia, gubernur saat itu, telah menolong 
umat Israel menemukan akar mereka kembali. 
Se telah membaca Hukum Allah, mereka 
“ber sumpah kutuk”  (Neh 10:29) untuk hidup 
me nurut hukum Allah, dan tetap mengikuti dan 
me lakukan segala perintah TUHAN. Mereka 
ber janji akan mendukung para imam dan orang-
orang Lewi, dan tidak akan menelantarkan Bait 
Al lah (Neh 10:35-39). Pada suatu saat Nehemia 
kem bali ke Babilon (Neh 13:6), dan ketika kem-
ba li lagi ke Yerusalem, ia menemukan orang-
orang Israel tidak memenuhi janji mereka. 
Mereka tidak mendukung orang-orang Lewi 
yang bertugas menyelenggarakan upacara-
upacara penyembahan, sehingga orang-orang 
Lewi itu meninggalkan kewajiban mereka di Bait 
Allah dan kembali berkerja di ladang-ladang 
mereka agar mereka dapat makan (Neh 13:10).
 Nehemia kemudian mengembalikan orang-
orang Lewi ke tugas mereka yang semestinya, 
dan orang-orang Israel memenuhi janji mereka 
dan mulai membawa kembali persembahan-
persembahan mereka ke Bait Allah (Neh 
13:11-12).
 Kita semua mempunyai tanggungjawab 
ma sing-masing untuk tempat ibadah kitadan 
un tuk orang-orang yang terpanggil untuk me-
la yani di sana. Tuhan memanggil orang-orang 

un tuk meninggalkan pekerjaan duniawi mereka 
dan menyerahkan diri mereka untuk melayani-
Nya sepenuh waktu. Pada saat yang sama, 
Al lah memanggil kita, yang Tuhan berkati 
de ngan harta duniawi, untuk menyediakan 
se gala kebutuhan dari mereka yang melayani 
ke butuhan rohani kita. Ketika kita menjadi 
ang gota suatu gereja, kita haruslah mengambil 
tang gung jawab ini. Tetapi orang tidak dapat 
hi dup di atas janji-jani kita saja, karena itu kita 
ti dak boleh sampai tidak memenuhi kewajiban 
ini. Kiranya kita tidak lalai dalam persembahan 
dan dukungan kita dalam pekerjaan Tuhan agar 
ge reja dapat maju terus.

AYAT MAS: 
 “Karena orang Israel dan orang Lewi harus 
mem bawa persembahan khusus dari pada 
gan dum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. 
Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, 
pu la para imam yang menyelenggarakan ke-
baktian, para penunggu pintu gerbang dan para 
pe nyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah 
Al lah kami.” 

Nehemia 10:39

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Ada orang, terutama yang baru datang ke gereja, bertanya-
ta nya untuk apakah kolekte yang dikumpulkan setelah khotbah dibawakan? Untuk membayar di 
peng khotbahkah? Untuk apakah perpuluhan yang kita berikan kepada gereja? Untuk Tuhan-kah? 
Bu kankah Tuhan kita maha kaya? Dia pasti tidak membutuhkan uang kita. Atau mungkin untuk 
‘me nyogok’ Tuhan agar Ia mengembalikan  10 kali lipat banyaknya? Kita belajar dari renungan kita 
bah wa itu adalah kewajiban yang Tuhan berikan kepada umat-Nya guna menghidupi orang-orang 
yang melayani di Rumah Tuhan agar mereka dapat berkonsentrasi penuh di dalam pelayanan 
me reka, selain untuk pemeliharaan Rumah Tuhan tentunya. Itulah  bagian dari penyembahan kita 
ke pada Tuhan.

JANGANLAH LALAIKAN KEWAJIBAN KITA TERHADAP RUMAH ALLAH 
DAN PARA PELAYANNYA
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 Kita hendaknya “bersukacita senantiasa di 
da lam Tuhan” (Flp 4:4). Jika kita tahu ba gai ma-
na bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, kita 
ti dak akan merasa tertekan oleh keadaan kita.
 Kita tidak dianjurkan untuk bersukacita 
ka rena tragedi-tragedi di dalam hidup, tetapi 
ki ta didorong untuk bersukacita di dalam Tuhan 
tat kala saat-saat sulit datang. Tuhan berjanji 
akan menghibur kita saat kita diperlakukan 
ti dak benar, dan menolong kita untuk dengan 
be rani bertahan saat penderitaan datang. Kita 
akan dapat bertahan hidup di dalam segala 
si tuasi kita dengan pertolongan-Nya karena Ia 
sen diri telah bertahan hidup di dalam segala 
ke adaan-Nya sebagai manusia Allah, yaitu 
Ye sus dari Nazaret. Di dalam Kritus kita akan 
ber oleh semua dukungan dari surga.
 Kita hendaknya senantiasa bersukacita di 
da lam hubungan kita dengan Dia. Itu bukan 
ber arti hanya saat matahari bersinar, tetapi 
ju ga saat hujan, turun salju, badai menyerang, 
bah kan jika tornado menghantam hidup kita! 
Se nantiasa berarti ‘selalu’.

 Sukacita adalah lencana dari orang per ca-
ya. Paulus, saat menulis dari sel penjaranya, 
me  nekankan ketidakmampuan keadaan un tuk 
me madamkan sukacitanya di dalam Tu han. 
“Ber sukacitalah,” ia menasihati para orang 
per caya di Filipi, “sekali lagi kukatakan: ber-
su  kacitalah!” (Flip 4:4). Saat kita tidak dapat 
me muji Dia untuk apa yang  tidak kita inginkan 
ter jadi, kita dapat bersyukur kepada-Nya untuk 
sia pa Dia di tengah-tengah apa yang Ia izinkan 
te r jadi! Ini tidak berarti kita jangan berdukacita 
ber sama mereka yang berdukacita, melainkan 
ki ta harus menunjukkan orang-orang yang 
pa tah semangat kepada Yesus - sumber dari 
su kacita.

AYAT MAS: 
 “Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ! 
Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!” 

Filipi 4:4

MINGGU KE-3 JULI 2020

SUKACITA - KAPAN SAJA, DI MANA SAJA
BACAAN ALKITAB: Filipi 4:1-5

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Rasul Paulus menasihati kita untuk senantiasa bersukacita di 
da lam segala situasi. Itu berarti, di saat-saat sekarang ini, dimana dunia sedang dicekam oleh virus 
Covid-19 yang mengerikan, yang dapat menyerang dan merenggut nyawa kita kapan saja dan di 
ma na saja, kita dinasihatkan untuk tetap bersukacita. Meskipun kita harus mengurung diri di rumah, 
ti dak dapat ke mana-mana, tidak dapat bekerja, tidak dapat bersekolah, tidak dapat beribadah di 
ru mah Tuhan, bahkan mungkin juga kehilangan pekerjaan kita atau mengalami kebangkrutan usaha, 
ki ta tetap dianjurkan untuk bersukacita. Seperti yang dikatakan Amsal 17:22, “Hati yang gembira 
ada lah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.” Dengan hati yang 
pe nuh sukacita, daya imun kita akan terjaga sehingga virus jahat itu tidak dapat membunuh kita. 
Di dalam keadaan lainpun kita hendaknya tetap bersukacita, seperti saat kemalangan menimpa 
ki ta, sakit penyakit menjangkiti kita, kematian merenggut orang yang kita kasihi, kita tetaplah harus 
ber sukacita, karena semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Itu adalah juga bagian dari penyembahan 
ki ta kepada Tuhan, bersukacita senantiasa di dalam Dia.

BERSUKACITALAH SENANTIASA DI DALAM TUHAN DI DALAM SEGALA SITUASI
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 Tatkala firman Tuhan berkata, “Ini adalah 
ke   hendak Tuhan,” kita tidak perlu ragu bahwa 
apa yang dikatakan adalah benar-benar ke hen-
dak Tuhan!
 Apakah anda terbiasa bersyukur atas apa -
pun yang terjadi? Alkitab mengatakan: “Me ng-
ucap syukurlah dalam segala hal” (I Tes 5:18). 
Per hatikan, ayat ini tidak mengatakan bahwa 
ada lah kehendak Tuhan untuk mengucap syu-
kur untuk segala hal, melainkan di dalam segala 
hal. Di sini Rasul Paulus menulis kepada jemaat 
di Tesalonika yang sedang menderita banyak 
ke sulitan, namun ia tetap menasihatkan mereka 
un tuk bersyukur!
 Di tengah-tengah mimpi buruk, kita dapat 
ber syukur bahwa “sepanjang malam ada ta-
ngis an, menjelang pagi terdengar sorak-sorai” 
(Mzm 30:5). Di dalam kepedihan kedukaan, kita 
da pat bersyukur pada Tuhan untuk penghiburan 
dari “gada” dan “tongkat” Nya saat kita berjalan 
da lam “lembah kekelaman” (Mzm 23:4). Ketika 
orang lain menolak kita karena iman kita, ki ta 
dapat bersyukur pada Tuhan bahwa Ia me-

nerima kita sepenuhnya dan tanpa syarat, 
dan kita juga dapat bersyukur untuk sahabat-
sa habat  yang seiman dengan kita. Di dalam 
se gala hal ada sesuatu yang dapat membuat 
ki ta bersyukur pada Tuhan dan memuji-Nya. 
Tat kala kita tidak dapat memuji Dia akan hal, 
yang di dalam kehendak-Nya yang berkuasa, 
Dia izinkan terjadi, kita dapat memuji Dia untuk 
sia pa Dia di tengah-tengah semuanya ini.  
 Beranikah kita bersyukur pada Tuhan untuk 
hal-hal yang tidak kita inginkan yang Ia izinkan 
ter jadi dalam hidup kita? Ya! Apapun yang ter-
ja di, bersyukurlah!” 

AYAT MAS: 
 “Mengucap syukurlah dalam segala hal, 
se bab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kris tus  Yesus bagi kamu.” 

I Tesalonikla 5:18

MINGGU KE-4 JULI 2020

MENGUCAP SYUKUR
BACAAN ALKITAB: I Tesalonika 5:1-28

BAGAIMANAKAH DENGAN ANDA? Di tengah-tengah wabah Covid-19 selarang ini, dapatkah anda 
me ngucap syukur kepada Tuhan? Paling anda mengucap syukur karena anda tidak terpapar oleh 
vi rus tersebut. Jika anda termasuk orang yang terpapar, dapatkah anda tetap mengucap syukur 
ke pada-Nya? Rasul Paulus mengajar kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu 
hal yang menyenangkan, maupun hal yang merugikan. Dalam situasi sekarang ini, kita mungkin 
da pat mengucap syukur bahwa kita di dalam keadaan sehat. Dan jika kita harus bekerja di rumah, 
ti dak dapat keluyuran ke mana-mana, kita dapat bersyukur bahwa kita dapat berkumpul bersama 
ke luarga, yang mungkin sebelumnya jarang sekali kita punya waktu untuk itu. Tetapi, jika kita ke-
hi langan pekerjaan karena lockdown, atau bisnis kita jatuh karena hal itu, apakah kita masih bisa 
me ng ucap syukur kepada Tuhan. Renungan kali ini mengajarkan kita bahwa kita masih tetap dapat 
me ngucap syukur karena Dia telah menyelamatkan kita dari dosa, sehingga seandainya kita hari 
ini harus menderita atau bahkan meninggal karena si virus kecil itu, kita telah mempunyai jaminan 
ke kal di surga. Karena itulah Dia patut kita sembah.

MENGUCAP SYUKURLAH SENANTIASA 
KARENA KRISTUS TELAH MENYELAMATKAN KITA
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“Untuk pemimpin biduan. 
Menurut lagu: Rusa di kala fajar. 
Mazmur Daud. Allahku, Allahku, 

mengapa Engkau meninggalkan aku? 
Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh 

dan tidak menolong aku.” 
Mazmur 22:12

 Saya merenungkan katakata 
ini dalam minggu sengsara Paskah. 
Ming  guminggu di mana biasanya 
umat diajak merenungkan pen de ri
taan dan sengsara Kristus, mu lai dari 
Ta man Getsemani hingga pe nyaliban 
di atas bukit Golgota. Ini se suatu 
yang nyata, peristiwa se jarah di ba
wah Pemerintahan Pon tius Pilatus, 
Gu bernur Kelima dari Ke kaisaran Ro
mawi yang memerintah di wilayah Yu
dea, di bawah Kaisar Ro mawi Ti berius 
yang berkuasa antara ta hun 2636 M.
 Penderitaan Kristus itu terjadi tan
pa keadilan. Dia tidak ada salah, baik 
per kataan maupun perbuatan. Yang 
mem buat Yesus disalib hanya dua hal: 
per nyataan langsung bahwa dirinya 
ada lah Anak Allah dan kefanatikan 
mem buta dari Pemimpin Agama 
Ya hudi. Bagi pemimpin Yahudi, ti
dak boleh ada seorang manusia 
me nyatakan diri sebagai Allah. Per
nyataan Yesus bahwa dirinya ada lah 
Anak Allah, menyetarakan diri de
ngan Allah  dipandang sebagai peng
hujatan terbesar dari pokok uta ma 
agama bahwa Allah itu hanya sa tu, 
tiada yang lain. Pelanggar prin sip ini 
ha rus dihukum mati, tidak ada pilihan 
lain.

 Masalahnya, saat itu Yudea ada di 
ba wah kekaisaran Romawi dan tidak 
ada orang yang bisa dihukum mati 
tan pa persetujuan penguasa. Maka, 
me reka membawa Yesus ke hadapan 
Pon tius Pilatus yang bingung karena 
ti dak mendapati kesalahan apapun 
yang dilakukan oleh Yesus. Realitanya, 
ti dak ada yang salah, apalagi patut 
un  tuk dihukum mati. Namun politik 
ber bicara lain  Pontius Pilatus harus 
men jaga wilayahnya dari kerusuhan 
mas sal, mencegah pemberontakan 
dan mempertahankan kedamaian. 
Ma ka, Pontius Pilatus tidak mau da
rah orang benar ada pada dirinya, 
ia menutup mulut dan mencuci ta
ngan, kemudian menyerahkan Yesus 
ke pada gerombolan para Imam dan 
Ah li Taurat dan Farisi untuk disalibkan 
 suatu cara hukuman mati yang pa
ling keji yang dikenal pada masa itu. 
Jadi, prakteknya, Yesus dihukum oleh 
karena politik, sebagai hasil dari res
pon politik.
 Apakah Pontius Pilatus berhasil? 
Ten tu tidak. Orang Yahudi yang keras 
ke pala, mana mau berhenti? Mereka 
me ngambil kesempatan ketika Kaisar 
Ti berius turun tahta digantikan oleh 
Kai sar Caligula yang jahat, kemudian 
di teruskan oleh Kaisar Nero yang gila. 
Wak tu itu Gubernur yang berkuasa 
men jarah harta di Bait Allah sebagai 
pem bayaran pajak. Orang Yahudi 
yang murka tidak bisa ditenangkan.
 Pada tahun 66 M di tahun ke12 
ke kuasaan Kaisar Nero, orang Yahudi 
mem berontak dan membunuhi orang 

Penderitaan-Nya dan Kemenangan-Nya
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Rom awi, menyatakan kemerdekaan. 
Un tuk sesaat, mereka merdeka di 
te ngah kekacauan pemerintahan 
Ro mawi karena Nero bunuh diri dan 
ter jadi pergantian hingga empat 
Kai sar sepanjang tahun 69 M, baru 
be lakangan di tahun 70 M datang 
Jen deral Titus dan pasukannya mem-
be rantas pemberontakan, bahkan 
me  ratakan Bait Allah hingga rata de
ngan tanah. Bait Allah, yang selama 
berabadabad menjadi sumber de
nyut spiritual orang Yahudi, hancur 
lu luh. Orang Yahudi hanya tersisa se
dikit dari pembantaian Romawi yang 
kejam. Dalam keadaan sangat men
derita. Sebagian besar melarikan di ri 
ke berbagai komunitas Yahudi yang 
telah tersebar di manamana. Ro ma
wi waktu itu sangat ganas, seperti 
mah luk sangat kuat yang bertanduk 
se puluh dengan gigi besar dari besi, 
yang menginjak dan meremukkan  
itu adalah gambaran yang diperoleh 
Da niel. Ganas.
 Romawi memang ganas dan 
ti dak ada obatnya. Penderitaan 
dan kematian mengikuti langkah 
ke kaisaran yang besar ini, dengan 
ke gilaan seperti Kaisar Nero atau 
per cabulan pendahulunya Kaisar 
Cali gula, yang tidak lagi mempunyai 
ni lai kemanusiaan. Binatang ber
nama Romawi itu mempunyai tek
nologi pengolahan besi, yang jauh 
le bih unggul dalam kekuatan dan 
ke tajaman perunggu yang dipakai 
bang sa Yunani. Kaisar Nero sangat 
ja hat terhadap umat Kristen hingga 
ak hir pemerintahannya tahun 68 M, 
di mana Nero bunuh diri. Orang me
nge nal dia sebagai pembakar kota 

Ro ma tahun 64 M, yang difitnahkan 
di lakukan oleh orangorang Kristen, 
se hingga secara formal menimbulkan 
pe nganiayaan besar di manamana.
 Jadi, kisah penderitaan Yesus 
Kris tus tidak berhenti pada DiriNya 
di salib. Penganiayaan dan kematian 
men jadi bagian dari hidup. Menjadi 
orang Kristen saat itu berarti siap mati 
da lam kebrutalan Kaisar Caligula, 
ke mudian kegilaan Nero. Mengapa 
sa at itu masih ada orang yang mau 
mem pertahankan iman Kristen? 
Ka rena mereka memegang iman 
ber dasarkan penyaliban, kematian, 
dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini 
bu kan kepercayaan, bukan suatu 
ung kapan atau perumpamaan. Ini 
da sarnya adalah berita kabar baik, 
ke pastian dari peristiwa kebangkitan 
yang membawa harapan, sesuai janji 
Tu han sendiri; bahwa kehidupan kekal 
men jadi milik umatNya, yang tidak 
da pat direbut oleh siapapun juga.
 Satu di antara banyak hal yang 
mem  buat orang waktu itu terbuka 
dan mengerti, justru karena ada 
pen  deritaan Kristus, yang berseru 
Ba  paku, Bapaku, mengapa Engkau 
me ninggalkan aku?  suatu jeritan 
yang sudah ditulis oleh Mazmur Daud, 
ber abadabad sebelumnya, yang sa
ngat dikenal oleh orang Yahudi dalam 
Maz mur.
 Kristus tidak melewati Paskah 
de ngan mudah. Untuk kehidupan 
ke kal yang diterima oleh umatNya, 
Kris tus harus melalui cawan murka 
Al lah, hingga dagingNya terkoyak 
dan darahNya tertumpah. Orang 
da ri awal telah mendengar penuturan 
Ye sus soal daging menjadi makanan 

101 EUANGELION 178



dan darah menjadi minuman, tetapi 
me reka tidak bisa menerimaNya 
hing ga orangorang meninggalkan
Nya. Penuturan Yesus saat itu begitu 
ab surd, tidak masuk akal. Ketika 
Ye sus mati di salib, jemaat mula
mu la mulai mengerti. Keselamatan 
yang diberikan kepada manusia, 
ke menangan atas maut, kehidupan 
ke kal yang diberikan bagi orang per
caya, semua dibayar dengan harga 
yang sangat mahal, hingga menjadi 
ab surd, tidak masuk akal, sebab sa
ma sekali, tidak menuntut apapun 
da ri manusia selain kepercayaannya. 
Ba gi orangorang yang dianiaya 
Ne ro, semua penderitaan dan ke
ma tian yang datang tidak dapat 
meng hilangkan janji kehidupan kekal 
yang diberikan Yesus. Maut sudah 
di kalahkan, tidak ada lagi taringnya, 
ti dak ada lagi sengatnya! 

 Bagaimana dengan kehidupan 
ki ta sekarang? Lihatlah, lihatlah: bu-
kankah saat ini kita juga menghadapi 
mon ster kejam jahat yang disebut 
Co rona Virus Disease 2019, disingkat 
Co vid-19? Pada saat tulisan ini dibuat, 
jum lah orang yang sakit covid19 di 
seluruh dunia ada 1.374.564 pen de
rita, dengan jumlah orang me ning
gal 77.316. Saat ini kasus aktif ada 
1.002.947 orang, di mana 95% dalam 
kon disi sedang dan 47.676 (5%) dalam 
kon disi kritis.
 Bagaimana dengan Indonesia? 
Sa at ini ditulis, di Indonesia ada 2.738 
penderita Covid19, dengan to tal 
221 orang meninggal dunia. Ini pe
nambahan 247 orang dibandingkan 
ke marin. Pemerintah sudah me
nyiap kan strategi Pembatasan So sial 
Berskala Besar (PSBB), hari ini su dah 
mulai diberlakukan di DKI Ja karta. 

cameurope.eu
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Nampaknya, tidak lama lagi PSBB 
akan berlaku juga di kotakota lain, 
ketika jumlah kasus semakin me ning
kat.
 Reaksi orang beragam. Bahkan, 
orang Kristen juga tidak sedikit yang 
men jadi gentar dan gemetar, sehingga 
be reaksi dengan memborong apa saja 
yang ada untuk melindungi diri. Beli 
mas ker. Beli APD. Padahal, itu semua 
ha rusnya diberikan untuk dipakai 
oleh orangorang di garis depan per
tempuran melawan penyakit: pa ra 
petugas medis yang bekerja di ber
bagai rumah sakit dan puskesmas di 
Indonesia.
 Dalam satu dan lain cara, kegilaan 
dan kekejaman Romawi dapat di ban
dingkan dengan parahnya Covid19, 
wa lau yang terakhir ini bukan pe
merintahan, bukan manusia. Ini 
ada lah virus, mahluk yang tidak bisa 
di bilang mahluk hidup utuh, yang 
ha nya bisa hidup dengan bersarang 
pa da inang, yaitu tubuh manusia. 
Vi rus ini begitu kecilnya sehingga 
bi sa melayang terbawa angin, bisa 
me nembus masker kain biasa, bisa 
me nulari orang dengan sangat cepat, 
sa ngat banyak.
 Apakah bedanya? Yang satu 
pen jajah jahat, yang lain virus jahat. 
Sa masama membunuh. Samasa
ma memporakporandakan. Bagi 
ke manusiaan, yang hancur bukan 
ha nya kesehatan tapi juga keuangan. 
Sa at ini, jumlah pengangguran akibat 
PHK di Amerika Serikat, di Spanyol, 
di Italia, sangat banyak. Dibutuhkan 
2 triliun USD (1 triliun USD = 17.000 
tri  liun Rupiah sekarang) di AS un-
tuk mengatasi dampak ekonomi. 

In donesia mempersiapkan dana 
yang le bih kecil: 405 triliun Rupiah. 
Tetapi,  dampak ekonomi yang 
sebenarnya adalah, hilangnya ke
mam puan produktif dari negara-ne-
gara maju, yang sebelumnya su dah 
didera masalah besar hutang yang 
terus menggunung. Hutang ha
rus dibayar oleh produktivitas, ba
gaimana mungkin bisa membayar 
hu tang jika produktivitas terhenti 
to tal seperti ini?
 Pemerintah mencanangkan PSBB 
de ngan akibat ekonomi terbesar ke
hilangan produktivitas, ketika segala 
pe rusahaan dan kantorkantor tutup. 
Ha nya sedikit usaha yang masih di
ijinkan bertahan buka, itu pun dengan 
ma salah pasokan bahan baku dan 
ke butuhan lain. Karena tidak ada 
pen jualan, berbagai usaha hanya bisa 
mem bayar separuh gaji pegawai, atau 
sa ma sekali memutuskan hubungan 
ker ja.
 Banyak negara yang segera me
lakukan lockdown, yaitu karantina pe
nuh di mana orang bahkan tidak bo leh 
keluar rumah. Sayangnya, ter nyata 
lockdown tidak menahan laju pe
nularan covid19, jumlah pasien dan 
orang meninggal terus ber tambah. 
Akibatnya lockdown di lakukan lebih 
lama, diperpanjang, dan semakin 
lama kemampuan usa ha bertahan 
semakin hilang. Tidak se dikit yang 
terus bangkrut, gulung ti kar.
 Pemerintah Indonesia tidak me
mu tuskan untuk lockdown, sehingga 
usa ha-usaha masih berjalan. Jual 
be li masih terjadi, barang masih bi sa 
dipesan dan diantar oleh kurir de
ngan aplikasi online. Siapa sangka, 
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pe kerjaan yang semula dicibir dan di
jadikan celaan karena tidak diatur oleh 
UU Angkutan Jalan Raya, kini justru 
ja di tulang punggung perekonomian 
sa at pembatasan sosial dilakukan? 
Pem batasan begini membuat usaha 
ma sih bisa sedikit bernafas, orang 
ma sih mampu mencari alternatif lain 
un tuk berusaha.
 Di balik kegigihan untuk terus 
ber usaha, ada satu syarat dari pe
ngusaha: yaitu tetap memiliki im
pian untuk berhasil, dan untuk itu 
ha rus terus memiliki harapan akan 
ke hidupan. Tanpa keyakinan, tanpa 
ha rapan, orang dikuasai rasa takutnya 
dan tidak melakukan apaapa. Terlalu 
ta kut risiko. Misalnya saja, orang bisa 
ber  ganti usaha menjadi jualan secara 
on line. Antara lain, menjual makanan 
on line, entah itu jual pempek online, 
atau jual siomay online  apa saja. 
Di saat orang tertahan di rumah, 
bu kankah mereka masih butuh 
un tuk menyantap makanan yang 
mem berikan kenikmatan dan ke
gembiraan? Aktivitas makan juga 
sua tu bentuk hiburan bagi manusia.
 Bagaimana bisa mengerjakan 
jualan online? Orang tetap harus ber-
belanja bahanbahan. Harus mau per
gi ke pasar. Harus beraktivitas, walau 
ada kecemasan karena penyakit. 
Te tap jalan terus. Kalau hati terlalu ta
kut, hingga menjadi tidak masuk akal 
un tuk pergi ke pasar, tidak masuk akal 
un tuk memanggil kurir ojek datang 
(hei, bukankah mereka juga bisa bawa 
vi rus menular?) maka tidak ada yang 
ma suk akal untuk dilakukan.
 Tentunya sebagai orang percaya, 
ki ta bisa membaca Mazmur 46 dan 
me yakinkan diri bahwa Allah adalah 

pe lindung kita, gunung batu kita, 
akan menjadi penolong kita. Sambil, 
ki ta sendiri terus melihat bahwa 
pe nularan virus kita memunculkan 
247 kasus baru dalam sehari, pa
dahal sebelumnya hanya 153 dan 
se belumnya lagi hanya 62.
 Kita baca dan berusaha me
yakinkan diri Allah menolong, tapi 
ji ka melihat angka penderita ada lebih 
da ri 100 ribu dan yang meninggal 
ada ribuan  apakah kita mempunyai 
keyakinan untuk terus berusaha? 
Itu seperti memandang kepada Kai
sar Nero yang membunuhi ribuan 
orang Kristen, padahal jumlah total 
se  luruh orang Kristen diperkirakan 
ti dak sampai 9 ribu. Dalam 10 tahun 
per  tama sejak tahun 64 M, jumlah 
orang Kristen yang mati terbunuh 
di  perkirakan sekitar 5000 sampai 
6500  tidak ada angka pasti yang di
dokumentasikan.
 Kalau melihat pembunuhan se
perti itu, apa yang memberi keyakinan 
un tuk terus percaya, untuk terus ber
harap, untuk terus berusaha? Kita 
ti dak tahu apakah besok virus datang 
me nulari, sama seperti orang Kristen 
mu lamula tidak tahu apakah besok 
ten tara Romawi tidak datang untuk 
me nangkapi dan membunuh seisi 
ke luarga.
 Akibat ekonomi yang ditimbulkan 
oleh covid19 menimbulkan ke
gen taran lain, masa depan yang 
nam pak amat, amat suram. Dari 
per ekonomian yang kehilangan pro
duktivitas, menghantam situasi ke
uangan yang penuh dengan hutang 
se gunung, menyebabkan keruntuhan. 
Bu kan sekedar resesi ekonomi (yaitu, 
pe nurunan produktivitas selama 6 bu
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lan berturut-turut), tetapi bisa terjadi 
de presi, yang diperkirakan lebih 
pa rah dibandingkan Depresi Besar 
ta hun 1930.
 Kuncinya, jika covid19 bisa di
selesaikan dengan cepat maka du
nia bisa mengelak dari rangkaian 
yang membawa depresi. Tetapi, 
ma salahnya, virus ini masih terus ber
mutasi dan bisa menulari lagi orang 
yang kemarin sudah dinyatakan 
sem buh. Negara seperti Singapura, 
ju ga China, kembali memerintahkan 
lockdown untuk mencegah penularan 
virus yang baru. Virus yang bermutasi 
juga membuat alat tes menjadi 
tidak efektif, hanya 30% yang tepat 
 sehingga beberapa negara Eropa 
berhenti memakai alat test yang 
berasal dari China itu. Mereka harus 
membuat alat test yang baru untuk 
strain virus baru, yang menghasilkan 
antigen baru.
 Lockdown menjadi lebih panjang, 
kon disi tidak produktif menjadi lebih 
pan jang, dan negara seperti Jepang 
mu lai kehabisan kemampuan, setelah 
me nganggarkan hampir 1 triliun USD 
un tuk menangani dampak kesehatan 
dan ekonomi.
 Melihat ini semua di tanggal 7 
Ap ril 2020 ini (saat tulisan ini dibuat), 
ti dak kelihatan ada penyelesaian da
lam jangka pendek. Kemungkinan 
ter jadi Depresi Ekonomi menjadi 
se makin besar. Depresi ekonomi 
ada lah kondisi turunnya ekonomi 
da lam jangka panjang yang terjadi 
pa  da sejumlah perekonomian se
ca ra global. Mengapa demikian? 
Se telah terjadi penurunan ekonomi 
aki bat covid19, orang tidak tahu 
la gi siapa yang masih punya uang 

un tuk membeli. Maka, tidak ada 
do rongan untuk berusaha, buat 
apa kalau tidak ada pembeli? Selain 
itu, banyaknya orang yang melarat 
membuat kejahatan meningkat, yang 
meng halangi gerak ekonomi yang le
bih sehat. Untuk apa berusaha kalau 
ujung nya hanya dihabisi oleh para 
pe rampok jahat?
 Depresi itu juga mengubah po la 
pikir masyarakat. Contohnya, pe
ristiwa depresi di tahun 1930 mem
buat masyarakat di Jerman men jadi 
lebih kalap, dan mereka de ngan 
bersemangat mengikuti Adolf Hit-
ler, hingga menimbulkan Perang 
Du nia II. Jika krisis ekonomi saat ini 
be narbenar mengakibatkan depresi 
eko nomi, apakah tekanan terhadap 
ma syarakat dapat melahirkan Perang 
Du nia III?
 Tidak ada yang tahu, tetapi yang 
su dah terjadi, tetap terjadi. Kita mau 
se mua ini berlalu dengan cepat, 
na mun tidak ada harapan bahwa 
ma salah selesai dengan singkat 
dan mudah. Covid19 mungkin ber
langsung lebih lama, mungkin sampai 
bu lan Agustus 2020, siapa tahu?
 Setelah selesai covid19, jika 
me mang benar baru selesai di 
Agus tus  yang terjadi adalah krisis 
ekonomi global yang tidak pernah 
ada sebelumnya, dalam skala dan 
te kanannya. Dunia yang semula sa
ling bergantung terkait dalam eko
nomi global, tibatiba semua harus 
ter isolasi, terbatas. Banyak hal yang 
se mula jalan, kini sukar dihidupkan 
kem bali  terlalu banyak usaha yang 
tu tup, terlalu besar biaya negara di
bandingkan pendapatan yang di te ri
ma.
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 Krisis ekonomi dapat me nim bul
kan krisis sosial ketika negaranegara 
mu  lai berseteru  dan ini sudah dimulai 
se karang dengan perebutan alatalat 
ven tilator dan masker dan APD yang 
se mula mau dibeli Perancis, ternyata 
te rus dibeli Amerika Serikat dengan 
har ga tinggi. Krisis sosial menjadi 
kri sis politik di mana penentuan ke
bijakan mengatur kelompok mana 
yang bisa mendapat bantuan dan 
ma na yang merana, menjadi krisis 
per tahanan dan keamanan ketika 
ke  lompok masyarakat berkelahi di ja
lanan, memperebutkan sumber daya 
yang hanya sedikit.
 Lagipula, umat manusia mem pu
nyai kondisi yang tidak pernah ada 
se belumnya dalam sejarah: internet. 
Un  tuk beberapa dekade, internet 
men jadi sumber potensi kemajuan 
dan pertumbuhan serta kerjasama 
yang luar biasa. Namun, terbukti 
de ngan kekisruhan belakangan ini, 
in ternet menjadi cara menjalarnya 
pa hampaham dan hasutan yang ti
dak terbendung.
 Kemarin kita masih bisa berseru 
un tuk bersamasama melawan hoaks 
yang muncul dari mengalirnya in
ternet. Tetapi, ketika keadaan men
ja di lebih buruk dan sukar untuk 
me nemukan sumber otoritatif, ba-
gaimana orang bisa membedakan 
hoaks yang diberikan bukan saja 
oleh tulisan, tapi juga oleh suara yang 
ditirukan, oleh gambar yang di  edit, 
bahkan oleh video yang di re ka yasa 
secara digital? Semua itu terus di-
alirkan oleh internet, kebohongan dan 
pro paganda untuk memenangkan ke
lompok, dan dibalas dengan hoaks 
dan rekayasa oleh kelompok lain. 

 Kalau dahulu pertikaian terjadi 
an tar negara, setelah covid19 berlalu 
per tikaian dan perang dapat terjadi 
an tar kelompok. Menjadi suatu ke
gi  laan di mana orang kehilangan ke
ma nusiaan  ironinya, semua ini justru 
bi sa dilakukan atas dasar membela 
aga ma. Tidak jauh dari kegilaan Ne
ro, bukan? Bila saat itu terjadi, ma ka 
yang dapat kita lakukan adalah kem
bali mengingat penderitaanNya. 
Da ging dan darah Yesus yang sudah 
ter tumpah. Dan kubur yang kosong. 
Dan kebangkitan!
 Pada akhirnya, apakah yang bisa 
di lakukan oleh dunia ini? Maut tidak 
lagi dapat berkuasa atas kita. Tubuh 
ini, badan ini bisa dianiaya, bisa 
di lecehkan, dinodai, dihancurkan 
hing g a darah orang percaya mengalir 
sam pai jauh, tetapi tidak ada satu 
pun yang bisa merebut jaminan ke
hidupan kekal yang sudah diberikan 
me lalui penderitaan Kristus.
 Saya berani membayangkan 
kondisi yang sangat buruk, dan 
saya tidak sendiri. Ahli ekonomi 
seperti Nouriel Roubini bulan Maret 
lalu sudah memprediksikan depresi 
besar yang lebih besar dari 1930. 
Mohamed A. ElErian menulis tentang 
pertarungan lomba antara ekonomi 
dan covid19. Bukan gambaran yang 
ba gus. Menakutkan? Bodoh sekali 
ka lau tidak merasa takut. 
 Namun dalam kegentaran melihat 
si tuasi, penderitaan Kristus lebih 
be sar daripada semua penderitaan 
ini. Realita sejarah penebusan dan 
ke bangkitan oleh Tuhan Yesus Kris
tus, lebih besar daripada semua ke
kisruhan dunia. Saya merasa, betapa 
pen ting untuk memahami bahwa 

106 EUANGELION 178



pen deritaan Kristus lebih besar, de
mikian juga kemenangan Kristus le
bih besar, daripada semua masalah 
yang mungkin bisa muncul di dunia. 
Ke bangkitan itu membuat orang Kris
ten bisa tersenyum pada maut yang 
su dah tidak lagi punya daya sengat. 
Apa kah yang bisa dilakukan oleh du
nia terhadap orang-orang percaya?
 Sebaliknya, orangorang percaya 
bi sa terus melakukan sesuatu ter
hadap dunia. Memang terjadi krisis 
eko nomi, namun kita tetap bisa 
ber kreasi, berinovasi. Memang ada 
ke jahatan, tetapi kita tetap bisa me
nabur kebaikan, membuat halhal 
baik, memberi kehidupan baik kepada 
le bih banyak orang.
 Kita tidak perlu membela agama 
atau mengutamakan ritual. Saat co 
vid19 begini, kegiatan ibadah men
jadi di rumah masingmasing  berapa 
ba nyak orang Kristen yang masih 
ber ibadah di rumahnya? Tetapi orang 
bi sa tetap percaya Tuhan menyertai, 
te tap bisa mengerjakan pekerjaan 
baik yang sudah Ia persiapkan se

be lumnya. Dalam segala keadaan, 
bu  kankah Tuhan ingin kita hidup di 
da  lam pekerjaan baik? Apakah ini 
men jadi akhir da ri dunia? Ketika 
orang Kristen me nemukan Kaisar 
Ne ro sedemikian ja hatnya, sehingga 
di sebut kekejian, ab omination, ba
nyak yang berpikir dia adalah anti 
Kris tus yang akan me ng akhiri jaman. 
Ya, memang meng akhiri satu trah 
ke kaisaran Romawi, na  mun Tuhan 
ma sih mempunyai ren cana hingga 
Ge reja tersebar ke se luruh dunia. Saat 
ini juga ada yang bertanya, apakah 
pen deritaan ini menjadi akhir da  ri ja
man? Saya tidak tahu apakah se mua 
ini menjadi rangkaian seperti yang 
di nyatakan dalam kitab Wahyu. Ta pi, 
me mang ada kemungkinan cu kup 
be sar bahwa semua ini akan men jadi 
awal dari jaman yang baru. Di jaman 
ba ru pun, ingatlah bahwa pen deritaan 
dan kemenangan Kristus te tap lebih 
be sar. Dan tetaplah berharap dan ber
juang! And boldly go, where no one has 
ever gone before. Terpujilah TU HAN!

Donny A. Wiguna

P E N G U M U M A N
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“You Are What You Wear”

 Perumpamaan Perjamuan Kawin 
da  lam Matius 22:114 merupakan 
per umpamaan yang sangat kaya. 
Ada banyak pembelajaran teologis 
yang dapat dipetik, mulai dari konsep 
ten tang akhir zaman, hubungan Is
rael dan Gereja sebagai umat Allah, 
bah kan tentang doktrin pemilihan. 
Na mun ada satu poin sederhana yang 
se ringkali terlewatkan.
 “Hai saudara, bagaimana eng kau 
ma suk ke mari dengan tidak me nge
na kan pakaian pesta?” (Mat 22:12). Ini 
adalah pertanyaan dari sang raja yang 
mewakili Allah kepada salah satu ta
mu. Rupanya, ada fashion tertentu 
yang harus dikenakan seseorang agar 
di terima di dalam Kerajaan Allah. 
Fashion ala surga.
 Memang Alkitab tidak pernah se ca
ra terangterangan mengajarkan ten
tang “teologi fashion.” Namun detil
de til dalam Alkitab membicarakan 
ba nyak mengenai pakaian, yang 
mung kin sering terlewatkan.
 Jarang disadari bahwa fashion 
yang pertama kali ada di dunia me ru
pa kan karya tangan Tuhan. Sesudah 
ma  nusia jatuh dalam dosa dan se be
lum mereka dihalau keluar dari Ta
man Eden, Tuhan membuat pakaian 
da ri kulit binatang untuk manusia. 
Ke tika jatuh ke dalam dosa, mereka 
me lihat dengan jelas ketelanjangan 
me reka. Namun dengan anugerah
Nya, Tuhan menggunakan kulit he
wan untuk melindungi mereka dari 
ke telanjangan itu.

 Perumpamaan Yesus yang sangat 
ter kenal, Perumpamaan Anak yang 
Hi lang, juga memberikan sebuah de
til yang menarik, yakni bahwa sang 
bapa memberikan pakaian ke pada 
anak itu sebelum mereka ber pesta 
merayakan kepulangannya. Mar kus 
juga memberikan detil serupa ke tika 
menuliskan kisah Tuhan Yesus meng
usir roh jahat dari seorang Gerasa, 
yak ni bahwa orang yang sudah waras 
itu, “sudah berpakaian.” Dapat kita 
asum sikan bahwa dari Yesuslah 
orang itu menerima pakaiannya.
 Kitab Wahyu pada pasal 67 juga 
mem berikan sebuah keterangan me
nge nai orangorang kudus yang mati 
mar tir karena iman mereka. Wahyu 
6:11 mengatakan bahwa mereka 
di beri jubah putih. Tentu saja yang 
mem berikan jubah putih ini adalah 
Tu han sendiri.
 Dalam peristiwaperistiwa ini, pa
kai an selalu merupakan pemberian, 
sua tu anugerah dari Tuhan. Bahkan di 
dalam perumpamaan yang sedang ki
ta bahas, beberapa ahli setuju bahwa 
pa kaian pesta yang menjadi tuntutan 
da ri sang raja sebenarnya telah di
sediakan sang raja. Tidak heran, 
ta mutamu dari raja itu adalah orang
orang yang miskin dan cacat sehingga 
ti dak mungkin mereka dapat memiliki 
pa kaian pesta, lebihlebih pesta yang 
di adakan seorang raja, jika sang ra ja 
sendiri tidak memberikannya pa da 
mereka. Jadi, pakaian apakah se be-
nar nya ini?

OBROLAN
RINGAN
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 Pakaian ini adalah pakaian yang 
ki ta sebagai manusia, sama seperti 
Adam dan Hawa sesudah kejatuhan 
me reka, tidak bisa menyediakan 
sen diri, yakni kebenaran, kesalehan, 
dan ketaatan absolut kepada Tuhan. 
Ha nya jika memiliki fashion seperti 
inilah ki ta dapat diterima di surga. 
Namun Ye saya 64:6 mengatakan, 
“Karena kami sekalian seperti seorang 
na jis dan segala kesalehan kami seperti 
kain kotor.” Sebaik apapun seorang 
ma nusia sepanjang hidupnya, ia 
ti dak layak untuk berada di dalam 
per jamuan Allah. Ibaratnya seperti 
se seorang yang membuat pakaian 
un tuk datang ke pesta raja dengan 
ba han kain compangcamping.
 Oleh karena itu, Allah sendiri 
yang menyediakan pakaian un
tuk kita. Sebagaimana dalam Ke
jadian 3 Allah membunuh seekor 
he wan untuk menjadikan kulitnya 
se bagai pakaian Adam dan Hawa, 
de mikianlah Ia mengorbankan Anak
Nya sehingga kebenaranNya dapat 
di kenakan kepada kita. Rasul Paulus 
me ngatakan dalam Galatia 3:27, 
“Karena kamu semua, yang dibaptis 
da lam Kristus, telah mengenakan 
Kris tus.” Ini artinya, ketika seseorang 
per caya kepada Kristus, Allah Bapa 
me lihat seolaholah ia sendiri yang 
te lah menjalani hidup yang penuh 
ke taatan tanpa dosa sebagaimana 
Kris tus hidup.
 Sebaliknya, Kristus mengenakan 
se gala kain kotor oleh dosa itu. 
Se ringkali kita menggambarkan 
in karnasi sebagai suatu masa di 
ma na Yesus mengenakan natur ke
manusiaan. Deskripsi ini memang 

ti dak salah, tetapi kurang. Tidak 
ha nya Kristus mengenakan natur 
ke manusiaan, Ia pun mengenakan 
pa kaian keberdosaan itu, suatu 
fashion yang tidak layak di hadapan 
Al lah Bapa. Itulah sebabnya se
ba gai mana orang yang tidak me
nge nakan pakaian pesta itu diikat 
ka ki tangannya dan dicampakkan ke 
dalam kegelapan, demikianlah ta
ngan dan kaki Kristus dipakukan ke 
sa lib dimana Ia menderita di dalam 
ke gelapan yang melingkupi daerah 
itu. Bukan suatu kebetulan bahwa 
Ye sus mati dengan cara disalib, hu
kuman yang paling hina di masa itu 
de ngan yang terhukum dipaparkan 
ke telanjangannya di khalayak ramai. 
Ini lah gambaran pribadi yang dibuang 
dari hadapan Allah dan menanggung 
mur kaNya.
 Demikianlah fashion ala surga. 
Hal semengerikan kejatuhan manusia 
yang memperlihatkan ketelanjangan 
me reka justru, dalam rencana Allah, 
da pat mendatangkan kebaikan bagi 
se tiap orang yang mengasihiNya, 
ka rena dengan cara inilah Allah men
dandani umat tebusanNya dengan 
fashion surgawi, yakni kebenaran 
Kris tus. Ini adalah fashion yang ter
me wah, terindah dan termahal. Ti dak 
ada brand atau fashion desainer apa
pun yang dapat mengalahkannya.
 “You are what you wear,” sebuah 
slo gan yang menekankan gaya hidup 
kon sumerisme, kini memiliki makna 
spi ritual. Mereka yang mengenakan 
Kris tus sebagai fashion  adalah 
“kristuskristus kecil” di hadapan Al
lah Bapa.

Pdt. Bong San Bun
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 Hari Minggu 15 Maret 2020 pukul 
se puluh pagi, seperti biasa kami pergi 
ke baktian di gereja dekat rumah kami. 
Sa at itu coronavirus sudah mulai me
nyebar di seluruh penjuru dunia. Ing
gris belum menerapkan lockdown, ta
pi situasi mulai menguatirkan. Orang
orang mulai melakukan panic buying. 
Rakrak di supermarket tibatiba 
ko song. Transportasi publik sudah 
mu lai dikurangi, sebagian stasiun 
ke reta bawah tanah tutup. Wfh (work 
from home) mulai diterapkan di 
manamana. Situasi yang aneh dan 
menguatirkan. Sempat terpikir apa
kah sebaiknya hari Minggu itu ka mi 
ti dak pergi ke gereja untuk meng hin
dari kontak sosial yang ti dak per lu. 
Tapi di tengah segala ke ce mas an 
dan ketidakpastian di du nia, sa ya 
merasa justru saat inilah sa ya be
narbenar butuh datang ke ge reja 
un tuk mendapat pengharapan dan 
ke kuatan dari Tuhan. Jadi kami be-
rang kat.
 Tim penyambut di pintu mem
ba gikan selembar kertas berisi nats 
Alkitab dan lagulagu pujian un tuk 
kebaktian Minggu tersebut. “Ma
af, tidak ada buku nyanyian ha-
ri ini,” kata mereka, “Kami harus 
men cucihamakan dulu semua buku 
nya nyian dan liturgi sebelum bisa 
di gunakan lagi. Lagu pujian hari 
ini semuanya ada di kertas ini.” Je-
maat di gereja kami tidak banyak, 
ta pi kehadiran di hari Minggu itu 
ke lihatan hampir sama seperti biasa. 

Sa ya duduk di area anakanak di 
sam ping di mana saya bisa mengikuti 
ke baktian sambil mengawasi si kecil 
Leon menggunakan mainanmainan 
di sana. Kebaktian dibuka dengan 
ayat yang sangat menguatkan iman 
da ri 2 Tawarikh 20:12 “... Kami tidak 
ta hu apa yang harus kami lakukan, 
te tapi mata kami tertuju kepadaMu.” 
Dan saya bersyukur telah diberikan 
ke sempatan beribadah hari Minggu 
itu. Di tengah segala ketakutan dan 
ke tidakpastian, firman Allah mem be-
ri kan pengharapan dan kelegaan yang 
ti dak bisa diperoleh dari sumber lain.
Li turgi kebaktian sangat berbeda hari 
itu. Acara jabat tangan antar jemaat 
su dah beberapa minggu ditiadakan 
dan diganti dengan hanya berkeliling 
dan saling mengucapkan “salam da
mai” secara lisan. Minggu itu acara 
ja lan berkeliling pun ditiadakan. Pada 
ko muni perjamuan kudus, pendeta 
ha nya membagikan kepingan roti 
ke pada jemaat. Anggur di gereja kami 
bia sanya diminum dari satu cawan 
pe rak besar yang digilir oleh semua 
je maat. Karena rawan penularan 
coronavirus, tidak ada anggur untuk 
je maat dalam perjamuan kudus dan 
ka mi diwakili oleh pendeta saja.
 Kotak persembahan tidak di edar
kan, hanya diletakkan di belakang 
ruang kebaktian. Jemaat yang ingin 
mem beri persembahan bisa menaruh 
uang di sana. Selesai kebaktian 
bia sanya disediakan teh, kopi dan 
bis kuit. Jemaat bisa menikmatinya 

Kebaktian Terakhir SUDUT
REFLEKSI
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sam bil mengobrol santai sehabis 
ke baktian. Minggu itu tidak tersedia 
apaapa, tapi beberapa jemaat tetap 
du duk di sekeliling meja kopi untuk 
me ngobrol sebentar. Kebaktian kami 
ra sanya hanya seperti kerangka dari 
apa yang biasanya kami alami setiap 
ming gu. Semuanya telah dipangkas 
dan disederhanakan. Kami bahkan 
ti dak tahu apakah kami tetap bisa 
ber temu dan beribadah bersama 
ming gu berikutnya.
 Seperti yang ditakutkan, ke bak
tian itu menjadi kebaktian Minggu 
ter  akhir yang kami hadiri. Minggu 
be  rikutnya gereja mulai ditutup 
dan ibadah dilakukan secara online. 
Tang gal 23 Maret Inggris resmi me
ng umumkan lockdown. Semua orang 
di haruskan tinggal di rumah masing
ma sing dan hanya boleh keluar ru
mah untuk empat alasan saja: pergi 
ber belanja bahan makanan, pergi 
ke dokter atau apotek, pergi bekerja 
(ji ka tidak memungkinkan untuk be
kerja di rumah) dan olahraga di luar 
ru mah selama sekitar 1 jam. Saat 
sa ya menulis artikel ini, sudah enam 
ming gu kami menjalani lockdown di 
Inggris. Sudah enam hari Minggu le
wat tanpa memasuki gereja dan ber
tatap muka langsung dengan pen deta 
dan jemaat. Dan saya rindu se kali bisa 
ber ibadah lagi di gereja. Bah kan ke

baktian sederhana seperti ke baktian 
ter akhir kami pun masih jauh lebih 
baik daripada ibadah lewat layar te
lepon genggam. Setelah wabah co
ro navirus ini lewat, saya tidak akan 
per nah lagi menganggap enteng jam 
ke baktian di gereja. Sungguh sebuah 
ka runia besar bisa menyembah Tuhan 
ber samasama dengan jemaat orang 
per caya di rumah Tuhan. 
 Ketika gereja dibuka kembali, saya 
akan selalu ingat untuk bersyukur 
se tiap kali mendapat kesempatan 
un tuk memasuki rumah Tuhan. Ber
sama segenap umat Tuhan, saya 
me nunggununggu dengan rindu 
ka pan pintu gereja akan dibuka 
kem bali. Minggu depan lockdown di 
Inggris akan mulai dilonggarkan. Sa
at ini belum ada tanggal pasti ka pan 
ibadah boleh kembali diadakan di 
gereja, tapi ketika hari itu tiba, iba
dah pertama kami pasti akan be rupa 
pes ta besar, perayaan yang pe nuh 
su kacita, perkumpulan orang per
ca ya kembali boleh bersamasama 
me muji dan menyembah Tuhan. 
Ha ri itu akan menjadi hari yang 
di  tunggutunggu, seperti dikutip 
da  lam nyanyian ziarah Daud, “Aku 
ber sukacita, ketika dikatakan orang 
ke padaku: ‘Mari kita pergi ke rumah 
Tu han’” (Mazmur 122:1). 

Sandra Lilyana

“... Kami tidak ta hu apa yang 
harus kami lakukan, te tapi mata 

kami tertuju kepada-Mu.”
2 Tawarikh 20:12
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 Sejak awal tahun 2020, seluruh 
du nia dikejutkan oleh pandemi 
COVID19, yaitu Corona Virus Di
sease, yang ditemukan pada akhir 
ta hun 2019. Anggota coronavirus ter
muda yang mewabah ini pertama kali 
mun cul di Wuhan, China, lalu menular 
sam pai ke seluruh dunia. 
 Negaranegara menjadi lumpuh, 
baik dalam kesehatan, bahkan dalam 
per ekonomian. Banyak cara sudah 
di lakukan untuk menghentikan pe
nye baran penyakit itu. Di antaranya  
de ngan diam di rumah, membatasi 
be pergian, mengurangi pertemuan
per temuan, termasuk pertemuan 
bis nis dan ibadah. Singkatnya, hampir 
se luruh dunia melakukan aktivitas 
be kerja, sekolah dan beribadah, di 
ru mah masingmasing. Begitu juga 
di Indonesia. 
 Meski secara ekonomi kita ma
sih berada di tingkat “Negara Ber
kem bang,” kita tidak bisa diam sa ja 
merelakan wabah penyakit men jang
kiti seluruh warga Indonesia. Dengan 
di haruskannya warga bekerja dan 
belajar di rumah, bahkan dirumahkan, 
se  karang ini banyak yang mulai ke su
litan dalam belajar, bekerja dan me
me nuhi kebutuhan hidup seharihari. 
Pa sien bertambah, korban meninggal 
ju ga makin banyak, dan bertambah 
ju ga warga yang hidup sehat tidak 
me miliki penghasilan.  
 Pencobaan yang kita semua ha
da pi kali ini bukan hanya dialami oleh 
be berapa orang atau golongan saja, 
te tapi seluruh dunia. Semua merasa 

ta kut, semua merasa bingung, dan 
ti dak tahu harus ke mana mencari 
per tolongan. Tetapi sebagai orang 
per caya, tentu kita tahu ke mana ha
rus mencari perlindungan dan siapa 
yang harus kita lindungi. 
 Sejak ditemukan beberapa pa
sien COVID19 di Indonesia, untuk 
se mentara kita juga menghentikan 
iba dah di gedung gereja. Gantinya, 
se mua umat Kristen beribadah daring 
di rumah masingmasing.
 Tuhan mengizinkan kita semua 
me ngalami pencobaan, tentu tu juan
Nya untuk kebaikan kita juga, ka rena 
semua yang terjadi bukanlah ke
betulan. Meski semua tempat ibadah 
tu tup dan banyak orang mulai putus 
asa serta cemas akan hari esok, Anak 
Tu han tetap memiliki pengharapan. 
 Pribadipribadi yang kuat tentu 
akan sanggup menghadapi cobaan
co baan ini, dan pribadipribadi itu bi sa 
terbentuk dalam keluarga yang ber
satu. Kita tahu, tidak semua keluarga 
bi sa bersatu dengan mudah. Mungkin 
ini adalah salah satu hal yang bisa kita 
syu kuri dalam masa pandemi ini.
 Seperti halnya ponsel yang kem
bali ke “setelan pabrik,”  ini saatnya 
ma singmasing negara kembali ke 
urus an di dalam negaranya sendiri. 
Be gitu juga dengan keluarga kita. 
Ini adalah saatnya kita me“reset” 
hu bungan antar anggota di dalam 
ke luarga, terutama bila hubungan itu 
sem pat retak. Mulai dari halhal kecil, 
se perti kurangnya waktu bersama ke
luarga, kurangnya perhatian kepada 

Memulihkan Keretakan
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ke luarga, dan kurangnya rasa saling 
me mahami antar anggota keluarga. 
Mung kin karena sekolah, atau bekerja 
meng haruskan kita terpisah dan baru 
ber temu kembali menjelang malam, 
hu bungan antar anggota keluarga 
men jadi renggang.  
 Bagi saya yang merasa sulit se ka li 
bertemu satu sama lain dalam ke luar
ga, keadaan ini sedikit membantu. 
Yang biasanya mulai dari pagi hari 
se mua sudah tenggelam dalam ke
sibukan masingmasing sampai ma
lam, sejak karantina, seluruh anggota 
ke luarga bisa bertemu lengkap ham
pir 24 jam sehari. Setidaknya, waktu 
ber sama keluarga menjadi jauh lebih 
ba nyak.
 Bila mulai terjadi kesalahpa ham
an antar anggota keluarga, ini ada lah 
wak tunya saling memahami kem bali. 
Wak tu yang dihabiskan untuk se
ko lah, kerja, bahkan untuk bermain 
ber sama temanteman, kini mau 
ti dak mau harus dihabiskan bersama 
ke luarga. Begitu juga saat beribadah. 
Sa ya dan suami menghadiri ibadah 
so re, anak saya beribadah pagi di ke
las anakanak, yang remaja di kelas 
re maja, dan yang pemuda beribadah 
di kebaktian pemuda. Semenjak ka
rantina, kami masih mengikuti iba
dah di kelas masingmasing, te tapi, 
meski ibadah yang diikuti ber beda, 
kami masih di dalam satu ru mah. 
Jadi, kadang-kadang selesai ke-
baktian masingmasing, kami juga 
bi sa mengikuti ibadah lain bersama
sa ma.
 Tentu saja kami memiliki lebih 
ba nyak waktu untuk duduk bersama 
di ruang keluarga, baik untuk mem

ba has berbagai macam hal yang se
lama ini tidak pernah disebutsebut, 
me nonton film, atau hanya sekedar 
ber main bersama.
 Saya menyadari, setiap keluarga 
ten tu memiliki karakter, kebiasaan, 
dan aturan yang berbeda. Ketika saya 
ma sih kecil, Kakek sering mengajak 
ka mi sekeluarga berkumpul untuk 
iba dah pagi dan malam. Bahkan jika 
sa at itu sedang ada tamu, mereka 
mau tidak mau mengikuti kegiatan 
iba dah keluarga kami. Karena saat itu 
ma sih kecil, saya mengira itu adalah 
ke biasaan yang dilakukan seluruh ke
luarga Kristen.
 Seiring berjalannya waktu, saya 
me nyadari bahwa tidak semua ayah 
se perti Kakek, dan tidak semua ibu ju
ga seperti Nenek. Meski ibu saya ingin 
mem buat kegiatan ibadah keluarga, 
ayah saya tidak peduli. Akhirnya, ke
giatan ibadah yang terpaksa itu hanya 
ber lalu begitu saja tanpa membekas 
da lam kenangan. 
 Sejak saat itu, saya menyadari bah
wa tidak semua anggota keluarga bisa 
ba hagia di dalam rumahnya sendiri. 
Ja di, saat seperti ini mungkin adalah 
wak tu yang tepat untuk menciptakan 
ke bahagiaan, dan memperbaiki se
mua kesalahpahaman meski ter ka
dang kita tidak menyadarinya. 
 Saya dan suami memiliki banyak 
per bedaan, baik dari latar belakang 
ke luarga, pergaulan, maupun ka
rakter. Butuh waktu bertahunta hun 
untuk saling mengenal, saling me
ma hami dan saling memaklumi. Dulu 
sa ya juga pernah memaksa suami 
un tuk mengadakan acara ibadah ke
luar ga, tetapi tidak bertahan lama, 
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ter utama setelah anakanak remaja 
dan memiliki kesibukan sendiri, ra
sa nya semakin tidak ada jalan untuk 
me ngajak mereka ibadah bersama.
 Sebagai orang tua, kami masih 
bi sa mengendalikan mereka dengan 
me ngajak bicara berbagai obrolan 
san  tai, lalu berbagi pengalaman dan 
me nyelipkan sedikit pengetahuan 
yang kami ketahui. Perlahanlahan, 
ka mi semakin mengerti satu sama 
lain, jujur dan terbuka satu sama lain, 
ju ga saling memahami perasaan dan 
ke kurangan satu sama lain. 
 Dengan seringnya berkomunikasi 
dan bertemu setiap hari, seharusnya 
bi sa membuat kita memperbaiki 
ke salahpahaman. Jika ada masalah 
yang harus diselesaikan, tentu saja 
ini adalah saat yang tepat bagi ma
singmasing anggota keluarga un
tuk membicarakannya. Saat kita 
me nyadari akan adanya konflik, ke-
salahan itu bisa segera diperbaiki.

 Saat ini seluruh dunia berusaha 
me mulihkan negaranya sendiri dari 
pan demi. Ini juga saat yang tepat 
un tuk memulihkan keretakan yang 
ada di keluarga masingmasing. 
Se lain waktu yang baik untuk sa
ling memahami dan menerima per
bedaan, kita bisa melindungi se tiap 
anggota keluarga dengan men
ciptakan lingkungan yang penuh ka
sih dan saling mendoakan satu sama 
lain. 
 Keluarga yang bersatu dan penuh 
ka sih akan menciptakan pribadipri
ba di yang kuat dalam kehidupan ber
ma syarakat dan menjadi pembawa 
te rang bagi sekitarnya. Karena ke
luarga adalah pusat pertumbuhan 
iman dan juga sebagai bagian dari ke
tahanan sosial dalam masyarakat, ke
rukunan keluarga sudah seharusnya 
di perjuangkan.

Shirley Du

“Sungguh, 
alangkah baiknya 

dan indahnya, apabila 
saudara-saudara diam 

bersama dengan rukun!” 

(Mazmur 133:1)
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 Daniel, maaf ya kalau saya me-
nye  but nama kamu apa adanya da lam 
tu lisan ini. Be lakangan ini, saya tiba 
ti ba teringat pa damu dan ingin sekali 
me nulis ten tang kehidupanmu. Tidak 
apaapa kan, selama tulisannya bisa 
ja di ber kat? 
 Saya kenal Daniel sejak masih 
di sekolah minggu. Kebetulan saya 
per nah punya kesempatan menjadi 
guru sekolah minggunya. Waktu itu 
usia saya sekitar 20 tahun-an. Usia 
ka mi mungkin terpaut sekitar 9 atau 
10 tahun. 
 Daniel anak yang sangat rajin da
tang ke sekolah minggu. Tak per nah 
tidak hadir kecuali sakit. Da niel juga 
termasuk anak ak tif di kelas, selalu 
ingin menjawab per ta nyaan yang  
di ajukan. Walaupun ja wabannya le
bih banyak salah da ripada benar. Ya, 
ja wabannya le bih banyak salah dan 
bah kan se ring kali tidak nyambung de
ngan per ta nya an nya. Harap maklum 
ka rena Daniel ke betulan memiliki IQ 
di bawah rata ra ta. 
 Dengan IQ di bawah rata rata, di
tam  bah penampilan fisik yang kurang 
me narik, kacamatanya pun sangat te
bal  seperti pantat botol  belum lagi 
ge  rakgeriknya yang khas dan sering 
ter tawa ‘cengengesan’, membuat 
sa ya yakin keberadaan Daniel bisa 
me ngakibatkan beberapa orang yang 
ber ada di sekitarnya merasa tidak 
nya  man. Beruntung temanteman di 
ke  las sekolah minggunya cukup bisa 
me  nerima Daniel apa adanya.

 Setiap selesai sekolah minggu, 
Da niel selalu menyalami temante
mannya dan juga menyalami saya 
sam bil memanggil nama saya. Usia 
ka mi yang terpaut sekitar 7 tahun ha
nya lah perkiraan saya, karena sa at itu 
Da niel duduk di kelas 6, jadi usia nya 
mungkin sekitar 12 atau 13 ta hun. Tapi 
ada kemungkinan usianya le bih tua 
lagi, mengingat kondisi IQnya. 
 Setelah lulus dari sekolah minggu, 
be  berapa lama saya tidak tahu dimana 
ke beradaanya. Mungkin juga karena 
sa ya memang tidak terlalu perduli 
de ngan keberadaannya saat itu. Sa
ya menyadari kembali keberadaan 
Da niel ketika suatu kali saya bertemu 
kem bali dengan Daniel di sebuah lo
kasi kebaktian yang saya ikuti. Waktu 
itu saya sudah menikah, dan usia saya 
su dah sekitar 30an akhir. Berarti Da
niel pun saat itu usianya sudah cukup 
de wasa.
 Seperti bernostalgia, Daniel de
ngan kacamata pantat botolnya leng
kap dengan ‘cengengesan’nya, masih 
tam pil dengan penampilan yang sa
ngat mirip dengan waktu di sekolah 
ming gu dulu, seolaholah waktu ti dak 
berpengaruh pada dirinya. Se telah 
selesai kebaktian, sambil ter tawa 
khas ‘cengengesan’nya, Daniel me
nyalami orangorang di sekitar tem
pat duduk nya.
 Maaf ya Daniel, kalau saat itu, te-
rus terang, saya tidak terlalu perduli 
apa kah kamu melihat saya atau tidak 
atau bahkan apakah kamu masih 
ingat dengan saya atau tidak, apalagi 
ke betulan saat itu saya duduk di ba
risan yang agak jauh dengan kamu. 
Ta pi ternyata dugaan saya salah. 

DANIEL...
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Sam bil tetap ‘cengengesan’ Daniel 
men dekati dan menyalami saya dan 
me nyebut nama saya, persis seperti 
du lu. Daniel ternyata masih ingat 
na ma saya.
 Sejak minggu itu, minggu demi 
minggu, saya selalu bertemu dengan 
Da niel di kebaktian, karena seperti 
wak tu sekolah minggu dulu, Daniel 
me mang rajin. Dan setiap pulang, 
Da niel selalu menyalami orangorang 
di sekitarnya dengan ‘cengengesan’ 
khas nya itu. Dan tentu saja saya selalu 
da pat giliran disalami sambil disebut 
na manya.
 Satu hari minggu saya melihat 
Da  niel sibuk menghitung uang re ceh 
yang ada di tangannya. Mu ka nya 
be gitu sukacita dengan ‘ce nge nges
an’nya, terus menghitung uanguang 
lo gam itu. Dari tidak perduli, akhirnya 
ja di penasaran juga. Dari siapa dan 
un tuk apa sih uang-uang receh itu? 
Sa ya kaget dan hampir menangis 
wak tu tahu ternyata uanguang receh 
itu dibawanya ke kantor gereja untuk 
per sembahan perpuluhannya.
 Rupanya, tadi Daniel yang se der
hana itu dengan tulus dan sungguh
sung guh dalam keterbatasanya 
meng hitung uang perpuluhannya, 
su paya jumlahnya tidak sampai ku
rang. Saya jadi teringat kisah janda 
mis kin yang memberi 2 peser itu. 
Mung kin Daniel tidak semiskin janda 
itu, tapi saya yakin Daniel juga tidak 
be gitu berkecukupan, terlihat dari 
pa kaian yang dikenakan yang rasanya 
cu ma satu atau dua macam saja dan 
kacamata pantat botol  yang ga
gangnya di selotape karena sudah 
pa tah  yang pasti tidak mahal. Tapi 
da lam kesederhanaannya, Daniel 

ingin bersyukur pada Tuhan lewat 
per  puluhannya yang sedikit itu. Ha ti 
saya terenyuh melihat hal itu. Se
berapa sungguh dan tuluskah saya 
da lam memberikan persembahan 
dan perpuluhan selama ini? Daniel 
yang sederhana dan memiliki ke ter
batasan itu, saya yakin lebih tulus 
dan lebih menyukakan hati Tuhan 
di bandingkan saya.
 Pulang dari gereja hari itu, Da
niel terus memenuhi pikiran saya. 
Ke tulusannya, kesederhanaannya, 
su kacitanya, ya ‘cengengesan’ yang 
men jadi ciri khasnya menunjukkan 
bah wa Daniel selalu bersukacita se
tiap saat. Berbeda dengan saya yang 
ma sih sering dipenuhi  kekuatiran 
da lam menjalani hidup ini. Barangkali 
ka lau mau dibandingkan dengan saya 
yang ‘normal’, hidup Daniel jauh lebih 
ba hagia. Ketulusannya menyalami 
je maat saat pulang kebaktian, saya 
ya kin lebih tulus daripada - maaf - 
se orang Hamba Tuhan dan petugas 
pe nyambutan sekalipun. 
 Kesetiaannya mengikuti ke bak ti
an, mungkin lebih dari bahkan para 
ma jelis dan para pengurus kebaktian. 
Dan sepanjang pengetahuan saya, 
Da niel hampir tidak pernah datang 
ter lambat kebaktian, padahal Daniel 
ti dak punya kendaraan, bahkan se
panjang pengamatan saya yang ku
rang perduli ini, kelihatannya Daniel 
ja lan kaki atau paling banter naik 
ang kot kemanamana.
 Belakangan ini, saya baru me nya
dari juga kalau ternyata Daniel sudah 
cu kup lama tidak datang kebaktian 
di lokasi tempat saya biasa berbakti. 
Sa ya pernah iseng menanyakan kabar 
Da niel pada beberapa orang, tapi sa
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yang, tidak ada yang tahu. Apakah 
Da niel sakit? Atau bahkan sudah 
kem bali ke pangkuan Bapa di Surga? 
Ti dak ada yang tahu. Mungkin kita 
se mua memang tidak terlalu perduli 
de ngan keberadaannya. 
 Daniel yang sederhana, yang 
ti dak istimewa, yang kehadiranya 
ti dak terlalu diperdulikan, yang 
mung kin juga kita tidak bangga di
salami dan disebut namanya oleh 
dia  yang tentunya berbeda kalau 
ki ta disalami oleh orangorang kaya 
atau pejabat atau artis. Tapi apakah 
itu keinginannya dilahirkan seperti 
itu? Kita semua tidak pernah bi-
sa memilih dilahirkan sebagai se
seorang yang seperti apa, dalam 
ke luarga yang bagaimana, dengan 
ke cerdasan seperti apa dan kondisi 
eko nomi yang bagaimana. Tapi kita 
bi sa memilih untuk jadi orang seperti 
apa dan seberapa banyak menjadi 
ber kat bagi sekitar kita, bahkan 
se berapa besar menyenangkan 

hati Tu han lewat hidup kita. Daniel 
dalam ke sederhanaannya, saya yakin 
sudah ber hasil dalam menyenangkan 
hati Tu han lewat kehidupannya. 
Kesederhanaan ternyata bisa mem
buat dia bersikap lebih tulus pa
da orangorang di sekitarnya. Ke
sederhanaan ternyata bisa membuat 
dia lebih bahagia dalam menjalani hi
dup ini. Dan yang terutama, ke se der
hanaannya ternyata bisa membuat 
dia lebih tulus dalam melakukan 
ke hendakNya.
 Daniel, ternyata kesederha na
an mu telah memberikan pelajaran 
yang indah dalam hidup saya. Ke
se derhanaanmu membuat saya 
ma kin menyadari kalau Tuhan le
bih menyukai hati kita daripada 
pe nampilan kita. Entah kamu ada 
dimana sekarang, Tapi kalau ke be
tulan kamu membaca tulisan ini, saya 
ingin bertemu lagi denganmu dan 
me lihat ‘cengengesan’mu lagi.

Triple Tango 2020

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu 

dan dengan segenap jiwamu 
dan dengan segenap 

kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu, dan 

kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri.”  

(Lukas 10:27)

i.pinimg.com 
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 Setiap orang percaya pasti per
nah me ngakui bahwa dirinya orang 
ber  dosa yang tidak mampu selamat 
da ri murka Al lah dengan kekuatannya 
sen diri. Pe ngakuan ini kemudian 
mem  bawa ke pada kebutuhan akan 
Ju  ru selamat yang mampu dan mau 
me nyelamatkan dirinya. Kebutuhan 
akan Juruselamat ini mem bawa orang 
ke pada Tuhan Yesus dan ak hirnya 
orang itu diselamatkan. De ngan de
mi kian sebenarnya tidak ada satu 
orangpun, selain Tuhan Ye sus, yang 
ber hak menganggap di rinya cukup 
baik sehingga layak mem peroleh ke
se lamatan dan layak dipuji Tuhan. 
 Daud juga tidak terkecuali, bah
kan kalau melihat catatan Alkitab, 
do sa yang dibuatnya sangat dah
syat. Peristiwa Batsyeba (1 Sam 
11-12) memberi gambaran betapa 
bo  broknya Daud. Tidak banyak 
orang Kristen yang jatuh dalam do 
sa seperti Daud. Bayangkan, Daud 
de ngan sengaja dan sadar te lah 
me langgar 3 dari 10 Perintah Al lah, 
yaitu: mengingini istri orang lain  
melanggar perintah nomor 10; ber 
zinah  melanggar perintah nomor 7; 
mem bunuh  melanggar perintah no
mor 6. Rasanya cukup beralasan kalau 
se orang Kristen, waktu dia membaca 
pe ristiwa Batsyeba, bisa mempunyai 
pe rasaan bahwa dirinya ma sih ‘cukup 
baik’ dibandingkan dengan Daud. 
Mem bunuh misalnya, mungkin tidak 
ba nyak dilakukan orang Kristen. Te
tapi aneh sekali bahwa orang seperti 

Daud ternyata dipilih Allah untuk 
men jadi teladan, pola dan tolok 
ukur dari rajaraja Yehuda (1 Raj 3:14; 
11:6; 15:11; 2 Raj 14:3; 18:3; 2 Taw 28:1; 
29:2; 34:2). 
 Dia juga dikatakan sebagai orang 
yang dikenan Allah, menaati segala 
pe rintah TUHAN, mengikuti TUHAN 
de ngan segenap hati, melakukan apa 
yang benar di mata Allah (1 Raj 14:8; 
Kis 13:22), walaupun memang Alkitab 
ju ga mencatat sebuah kekecualian (1 
Raj 15:5). Apakah Alkitab tidak sa lah 
karena telah memuji Daud be gitu 
hebat? Bagaimana mungkin orang 
yang ‘begitu jahat’ dikatakan me la
kukan apa yang benar di mata Allah, 
me ng ikuti Tuhan dengan segenap 
ha ti? Bahkan baik atau buruknya 
ra jaraja Yehuda ditentukan dengan 
me lihat apakah mereka hidup ‘seperti 
Daud’ atau ‘tidak seperti Daud.’
 Kitab Tawarikh adalah kitab yang 
di tulis khusus mengulas tentang 
di nasti Daud, menceritakan jatuh 
ba ngunnya Daud dan keturunannya 
di hadapan Tuhan. Karena kitab Ta
warikh ini ditulis dengan campur 
ta ngan Allah, maka walaupun me
nonjolkan cerita tentang Daud dan 
keturunannya, dosa Daud dan ke tu
runannya tidak pernah ditutuptu tupi. 
Salah satu dosa Daud dicatat da lam 
1 Tawarikh 21. Tetapi catatan do sa 
ini tidak menjelaskan dosa apa se
benarnya yang telah dilakukan Daud. 
Al kitab hanya mencatat bahwa Daud 
ingin menghitung jumlah orang Israel 

DAUD (Pendosa Ksatria)
• 1 Tawarikh 21:1-17 & 2 Samuel 24:1-17 •

TOKOH 
ALKITAB
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(1 Taw 21:1-2). Bahwa hal itu adalah 
sua tu dosa telah disadari Yoab dan dia 
ber usaha mengingatkan Daud kalau 
tin dakannya itu akan menyebabkan 
Tu han menghukum seluruh Israel (1 
Taw 21:3). 
 Tetapi dosa apa yang telah di
buat Daud dengan melakukan per
hitungan itu? Apa salahnya meng-
hitung orang Israel? Mengapa itu 
sua tu dosa besar sehingga bahkan 
se luruh Israel harus menanggung 
ke salahan itu? Paling sedikit ada tiga 
ke mungkinan mengapa Allah sampai 
me  mandang hal itu sebagai dosa 
yang dahsyat. Kemungkinan pertama 
ada lah bahwa Daud ingin mengetahui 
be rapa banyak kekuatan militernya 
dan dengan demikian kurang ber
sandar pada pertolongan Allah. Ke-
mungkinan kedua adalah bahwa 
Daud ingin mengetahui perbandingan 
an tara kekuatan suku Yehuda dengan 
su ku yang lain, supaya kalau suku 
yang lain memberontak dia sudah 
bi sa siapsiap lebih dahulu. Berarti 
ju ga kurang bersandar kepada Allah. 
Ke mungkinan ketiga adalah Daud 
ingin mengetahui lebih terperinci 
be rapa banyak pajak yang dapat dia 
kum pulkan dari setiap orang Israel. 
Ber arti Daud orang yang serakah. 
 Tetapi apapun alasannya, yang 
mau diceritakan dalam kitab 1 Ta
wa rikh pasal 21 ini bukanlah apa 
do sa Daud. Karena memang bukan 
tu juan penulis kitab Tawarikh untuk 
mem bicarakan apa dosa Daud pada 
ba gian ini. Maksud Kitab Tawarikh 
men catat peristiwa ini adalah untuk 
me nunjukkan sikap Daud ketika dia 
sa dar bahwa dia telah jatuh dalam 
do sa. Sikap Daud inilah yang ingin 

di tonjolkan penulis kitab Tawarikh se
hingga Daud ‘terbukti’ memang layak 
men jadi teladan, tolok ukur dan pola 
ba gi rajaraja Yehuda, layak dikenan 
Al lah dan melakukan segala yang be
nar di mata Allah. Paling sedikit ada 
3 hal dapat dipelajari dari sikap Daud 
sehingga dia layak menjadi teladan.
 Pertama, ketika Daud menyadari 
bah wa dia telah berdosa kepada 
Tu han, dia segera mengakui do
sa nya kepada Tuhan dan mohon 
pe ng ampunan (1 Taw 21:8). Sadar 
akan dosanya dan kemudian segera 
me ng akuinya di hadapan Tuhan me
rupakan langkah awal untuk menjadi 
orang yang dikenan Allah. Tanpa 
lang kah awal ini, tidak mungkin 
Daud, dan juga orang percaya yang 
lain, dapat menjadi teladan atau 
tolok ukur. Kebutuhan akan pe
ngampunan Allah seharusnya me
la hirkan sikap merendahkan diri 
se rendahrendahnya di hadapan 
Tu han dan mohon pengampunan. 
Me mang ketika seseorang percaya 
ke pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamatnya, seluruh dosanya 
su dah diampuni dan orang tersebut 
ti dak lagi terancam menerima hu ku
man kekal dalam neraka. Tetapi do sa 
yang dilakukan setelah itu tentu men
jadi penghalang persekutuannya de
ngan Allah (Yes 59:2). Hal ini disadari 
se penuhnya oleh Daud, maka ketika 
dia menyadari akan dosanya, dengan 
se gera dia datang kepada Tuhan mo
hon pengampunan. 
 Sikap ini cukup banyak dilakukan 
oleh orang Kristen lainnya. Tetapi ma 
sih cukup banyak juga orang Kris ten 
yang baru mau mengakui sa lah dan 
do  sanya ketika telah terbukti hitam 
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di atas putih dosanya itu, sehingga 
dia tidak mungkin mengelak lagi. 
Se lama dosa itu belum diketahui 
orang lain, banyak orang Kristen 
yang tidak mempunyai cukup ke
be ranian untuk mengakui dosanya. 
Be rapa banyak pencuri yang berani 
me ngakui mencuri kalau dia tidak 
ter tangkap basah sedang mencuri? 
Be rapa banyak suami atau isteri yang 
mengaku telah berzinah tanpa buk ti
bukti perzinahan? Kalau anda per nah 
iri hati terhadap seseorang, te tapi 
cu ma dalam hati, beranikah an da 
me ngakuinya di hadapan orang itu? 
Be rapa banyak pengusaha yang mau 
me ngakui manipulasi pajaknya tanpa 
ada bukti melakukan manipulasi? 
Sa ngat sedikit bukan? Banyak orang 
ter paksa mengaku karena bukti
buk ti sudah terungkap dengan jelas, 
se hingga tidak dapat mengelak la
gi. Selama bukti tidak terungkap, 
ma nusia cenderung untuk tetap 
me ng ingkari dosanya, walaupun dia 
mung kin saja sadar bahwa itu dosa. 
Bah kan kadangkadang buktibukti 
su dah cukup kuat, manusia tetap ti
dak mau mengakui dosanya. 
 Daud ketika sadar bahwa apa 
yang dia lakukan adalah dosa, hatinya 
ber debar-debar (2 Sam 24:10). Tetapi 
Daud tidak berhenti dengan hanya 
se kedar merasakan hatinya berdebar
de bar. Dia segera datang kepada 
Al lah, mengakui semua dosanya.dan 
mo hon pengampunan. Pernahkah 
ha ti anda berdebardebar karena 
me lakukan sesuatu yang kemudian 
an da sadari bahwa hal itu suatu dosa? 
Mung kin pernah, akan tetapi apakah 
an da segera mengakui dosa itu, di 
ha dapan Tuhan maupun di hadapan 

orang yang dirugikan oleh anda? Atau 
an da bahkan bersikap seolaholah 
ti dak ada suatu apapun yang terjadi? 
Toh orang itu tidak tahu bahwa anda 
pu nya niat buruk, karena seringkali 
hal itu memang baru sebatas niat, 
be lum sampai pada tindakan. Daud 
ke tika disadarkan oleh Roh Kudus 
akan dosanya (Yoh 16:8), ia dengan 
se gera mengakuinya di hadapan Tu
han, karena dia telah berdosa ke pada 
Tuhan. Tetapi sikap ini belum cu kup 
untuk menjadikan Daud pantas un
tuk menjadi tolok ukur, teladan atau 
pola, karena sikap ini suatu si kap yang 
mungkin cukup banyak di lakukan 
orang Kristen lainnya. Perlu sua tu 
sikap lanjutan yang memang se ha
rusnya dilakukan oleh orang yang 
ja tuh dalam dosa, sehingga orang 
ter sebut pantas menjadi tolok ukur, 
po la dan teladan orang berdosa.
 Sikap kedua, Daud berani, mau 
dan rela menyerahkan sepenuhnya 
peng hukuman atas dosanya itu 
ke pada Tuhan (1 Taw 21:13). Sikap 
ini menunjukkan pengenalan Daud 
yang luar biasa akan Allah. Dia tahu 
bah wa dosa harus dihukum, tetapi 
Daud memilih untuk jatuh ke tangan 
Al lah, karena dia tahu persis bahwa 
hu kuman yang dijatuhkan Allah 
pas ti tepat sesuai dengan dosanya. 
Daud tahu persis bahwa Allah akan 
meng hukum anakNya berdasarkan 
ka sih. Dan hanya Allah yang tahu 
per sis berapa berat suatu dosa harus 
di hukum, karena Allah bukan hanya 
me lihat perbuatan dosa itu, tetapi 
ju ga melihat bagaimana keadaan ha ti 
orang tersebut ketika melakukan do
sa. Apa motivasinya, bagaimana ke
dudukannya, dan banyak faktor lain 
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yang dipertimbangkan Allah sebelum 
Al lah menghukum seseorang. Se
orang pemimpin sekaliber Daud pasti 
akan memperoleh hukuman yang 
le bih keras dibandingkan seorang 
Kris ten ‘biasa.’ Makin tinggi jabatan 
ro hani seseorang, makin keras Allah 
meng hukum. Daud yang berzinah 
de ngan Batsyeba dan kemudian 
mem bunuh suaminya, dihukum Allah 
de ngan begitu berat (2 Sam 12:7-14). 
Me ngapa begitu? Oleh karena seorang 
pe mimpin adalah juga seorang yang 
ha rus diteladani. Dia menjadi pola 
dan teladan bagi kehidupan umatnya, 
se bab itu seorang pemimpin tidak 
bo leh bertindak sembarangan. 
 Selain itu, pengenalannya akan 
Al lah seharusnya lebih dari yang 
lain, maka Allah juga menuntut lebih 
ba nyak dari seorang pemimpin. 
Fir man Allah mengatakan bahwa 
ke pada yang banyak diberi akan 
ba nyak dituntut (Luk 12:48). Dalam 
ce rita perumpamaan talenta, yang 
di beri lima talenta dituntut lima ta
lenta, yang dua talenta dituntut dua 
talenta (Mat 25:14-30). Mungkin cu-
kup banyak orang di dunia ini yang 
ka rena memang benarbenar merasa 
ber salah, tidak merasa keberatan 
un tuk mengakui kesalahannya dan 
min ta ampun atau minta maaf atas 
ke salahan yang dibuatnya. Tetapi ti
dak banyak orang yang berani dan 
juga rela menerima hukuman akibat 
do sanya. Atau kalaupun berani dan 
re la menerima hukuman, maunya 
ha nya menginginkan hukuman yang 
mi nimal atau seringanringannya. 
Ma nusia yang berdosa cenderung 
ti dak mau, kalau bisa, menerima 
hu kuman. Bukankah saya sungguh

sung guh sudah menyesal dan ber
tobat? Bukankah saya juga sudah 
ber janji untuk tidak melakukan hal 
itu lagi? Apakah semua itu belum 
cu kup? Hukuman kan tujuannya su-
paya manusia itu bertobat? Kalau 
sa ya sudah bertobat haruskah saya 
te tap menerima hukuman itu? Bu-
kankah Allah Mahapengasih dan 
Ma hapenyayang? Bukankah kita 
ada lah umat-Nya, anak-anak-Nya? 
Ka lau memang Allah sayang kepada 
anakanakNya, seharusnya Dia mem
bebaskan kita dari hukuman. Dia kan 
Ma hatahu? Dia kan tahu bahwa kita 
sung guhsungguh menyesal dan be
nar-benar tak ingin berbuat dosa lagi? 
 Memang, manusia selalu ingin 
meng hindari hukuman dosa, sebab 
ma nusia tidak menyadari bahwa do
sa sangat dahsyat. Manusia merasa 
bah wa dia mampu untuk tidak lagi 
me ngulangi kesalahannya, padahal 
ke nyataannya manusia terus menerus 
ber buat dosa, bahkan melakukan 
ke salahan yang sama berulang kali. 
Dan kemudian dengan tanpa rasa 
sa lah mohon pengampunan total, 
mak sudnya pengampunan tanpa 
hu kuman apapun. Manusia sering 
ti dak mengerti bahwa hukuman 
yang dijatuhkan Allah, selain itu 
me mang wewenang Allah, adalah 
de mi manusia itu sendiri. Tuhan pen
cip ta manusia tahu per sis ke kuat an 
ma nusia itu, bahwa hu ku m  an dan 
di siplin mutlak diperlukan oleh ma
nu sia supaya manusia itu di ingatkan 
un tuk tidak melakukan dosa yang 
sa ma. Tetapi ternyata hukuman 
itu  pun tidak menjamin bahwa ma
nu  sia akan selalu ingat untuk tidak 
me  ngulangi dosanya. Kitab Hakim
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ha kim adalah bukti yang nyata akan 
kebenaran ini. Berulangkali orang 
Israel bersalah kepada Allah, me
ninggalkan Allah dan menyembah 
ilah lain. Berulangkali pula mereka 
ber tobat dan berjanji akan setia, 
te tapi berulangkali pula mereka me
lang gar janji mereka sendiri. 
 Daud mengenal Allah yang se ga
la tindakanNya itu dilakukan de mi 
kasihNya kepada manusia. Itu lah 
sebabnya Daud tetap dapat m e
rasakan kasih sayang Tuhan walaupun 
dia sedang dihukum Allah (1 Taw 
21:13). Malahan boleh dikatakan 
bah wa selama Allah masih mau 
men disiplin dan menjatuhkan hu
kum an kepada manusia, berarti 
ma sih ada perhatian dan kasih Allah 
ter hadap manusia itu. Kalau Allah 
su dah tidak mau tahu lagi terhadap 
ma nusia, pasti Allah juga tidak me
rasa perlu mendisiplin manusia itu. 
Ba gian anak kalimat “maka Allah 
me nyerahkan mereka” di dalam 
Ro ma 1:24, 26, 28 sungguh sangat 
me ngerikan, karena itu berarti Allah 
su dah tidak peduli, tidak mau tahu 
la gi kepada manusia yang tidak mau 
me ngakui Dia. Allah sudah ‘bosan’ 
men disiplin, sudah tidak mau lagi 
me ngingatkan mereka. Tapi ini sa
ma sekali bukan berarti Allah akan 
me niadakan hukuman kekal itu. Al
lah tidak akan lupa bahwa mereka 
ada lah manusia berdosa dan pada 
ak hir zaman kelak akan menerima 
hu kuman final. Berbahagialah orang 
yang masih menerima disiplin dari 
Al lah. Sebab itu berarti Allah masih 
me  ngasihi, memperhatikan dia, 
me nganggap dia anakNya. Sangat 
meng herankan, atau lebih baik di

katakan sangat membahagiakan bah
wa Allah menghajar dan menyesah 
orang yang dikasihiNya dan yang 
di akui-Nya sebagai anak (Ibr 12:5-6). 
Daud mengenal Allahnya dengan 
baik, sebab itu dia berani dan re la 
menyerahkan hukuman itu se pe
nuhnya kepada Allah. Kerelaan ha ti 
Daud inilah yang luar biasa. Dan 
Allah yang melihat hati Daud ta hu 
persis apakah Daud sunguhsung
guh rela atau tidak. Sebagai orang 
yang sungguh mengenal Allah, Daud 
tidak merasa heran bahwa sua
tu saat Allah akan menghajar dia, 
se bab di manakah ada anak yang 
ti dak dihajar ayahnya? Memang 
ha jaran itu pada waktu diberikan 
men datangkan dukacita, tetapi ke
mu dian akan memberikan sukacita 
(Ibr 12:5-11). Daud berani dan rela 
me nyerahkan sepenuhnya hukuman 
ke pada Allah, bahkan dia masih me
ra sakan kasih sayang Allah. Inilah 
ke lebihan yang luar biasa dari Daud 
di bandingkan dengan orang berdosa 
lain nya sehingga dia dijadikan pola, 
to lok ukur dan teladan oleh Allah bagi 
se mua rajaraja Yehuda.
 Sikap ketiga, Daud tidak mau 
me  nyeret atau melibatkan orang 
lain dalam menanggung akibat dosa 
yang telah dibuatnya (1 Taw 21:17). 
Si kap seorang ksatria seharusnya 
de mikian. Sebab sikap seperti inilah 
yang mematahkan mata rantai do
sa se hingga tidak membuahkan 
do sa lain. Adam dan Hawa ketika 
ja tuh dalam dosa, tidak berani ber
sikap ksatria seperti Daud, tetapi 
me lemparkan kesalahan kepada 
pi hak lain. Kalau Adam ksatria. se
harusnya dia mengakui dosanya 
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te rus terang, tetapi dia menuding 
dan menyalahkan Hawa. Karena 
Ha wa yang memberikan buah itu 
ma  ka Adam memakannya. Kalimat 
pem  belaan Adam “perempuan yang 
Kau tempatkan di sisiku...” sung
guh suatu kalimat yang sangat ku
rang ajar. Seakanakan Adam ingin 
mengatakan bahwa Allah yang 
bersalah karena Dialah yang me
na ruh Hawa di sisinya. Kalau Hawa 
di tempatkan di tempat yang jauh 
da ri dia, maka pasti peristiwa makan 
buah terlarang itu tidak akan pernah 
ter jadi. Begitu juga Hawa. Dia tidak 
mau mengakui salahnya dengan 
te rus terang, tetapi melemparkan 
ke salahan pada Ular (Kej 3:12-13). 
Adam dan Hawa tidak mau memikul 
ke salahan itu seorang diri, tetapi 
men coba untuk melibatkan pihak 
lain dengan harapan supaya dosanya 
ke lihatan tidak terlalu menyolok. 
 Hari ini masih cukup banyak 
orang Kris ten yang bersikap seperti 
Adam dan Hawa dan sejak saat 
itu Iblis se la lu menjadi kambing 
hitam kalau ma nusia jatuh dalam 
do sa. Alasan yang paling sering di
kemukakan ke tika seseorang jatuh 
ada lah karena merasa dicobai oleh 
Iblis. Dengan kata lain, manusia se
ring merasa bahwa kalau tidak ada 
yang mencobai dia,  pasti dia akan 
mam pu hidup kudus di hadapan Tu
han. Padahal Alkitab dengan jelas 
me nuliskan bahwa sebenarnya setiap 
orang dicobai oleh keinginannya sen
diri, karena diseret dan dipikat oleh 
keinginan itu sendiri (Yak 1:13-15). 
Kalau keinginan itu dituruti, ma ka 
akhirnya orang itu akan jatuh da lam 
dosa. Karena itu, akibat dosa se

harusnya ditanggung sendiri dan 
ti dak boleh melibatkan orang lain. 
Se bab keputusan terakhir apa kah 
se seorang melakukan dosa atau 
tidak bu kan terletak pada orang 
lain, tetapi pa da dirinya sen diri. 
Adam melempar do sa kepada Ha wa 
dan ini suatu dosa. Dan dosa me la
hirkan dosa yang lain la gi, karena 
Ha wa melempar dosa ke pada Ular. 
Ini lah mata rantai dosa. Ma nusia 
yang sudah rusak hatinya oleh dosa 
se ringkali berpikir bahwa ka lau suatu 
dosa terjadi karena ada nya sebab lain 
di luar dirinya, entah itu namanya 
Iblis ataupun orang lain, ataupun 
situasi, maka dia tidak harus me mikul 
seluruh akibat dosa itu. Ini ada lah cara 
berpikir yang salah dari ma nusia yang 
sudah rusak hatinya ka rena dosa, 
sehingga dia kehilangan pe ngenalan 
akan Allah. 
 Alangkah lucunya, atau barangkali 
le bih baik dikatakan alangkah tra
gis nya, kalau pembunuhan yang 
di lakukan oleh 20 orang kemudian 
hu kumannya dibagi rata terhadap 20 
pem bunuh itu. Katakanlah hukuman 
itu misalnya 20 tahun penjara, tetapi 
ka rena yang melakukan pembunuhan 
ada lah 20 orang, maka hakim me mu
tuskan bahwa masingmasing orang 
ha rus menerima hukuman satu tahun 
pen jara. Ironis? Memang. Tetapi bu-
kankah masih cukup banyak orang 
ber pikir seperti itu? Memang manusia 
yang sudah jatuh dalam dosa ini luar 
bia sa rusaknya, sehingga tidak dapat 
ber pikir dengan benar. 
 Pengenalan akan siapa Allah me
nen  tukan reaksi manusia ketika harus 
ber  hadapan dengan Allah. Makin 
dia mengenal Allah, makin positif 
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reaksinya terhadap semua tindakan 
dan kebijakan Allah. Makin dangkal 
pe ngenalannya terhadap Allah, makin 
ne gatif pula reaksinya terhadap se-
mua tindakan dan kebijakan Allah. 
Daud memiliki pengenalan akan Allah 
yang baik, sebab itu dia tidak mau 
me libatkan orang lain dan mengambil 
tang gung jawab itu seorang diri. Ka
lau dosa itu harus dihukum, maka dia 
sen diri atau keturunannya yang harus 
me mikul dosa itu. Dengan demikian 
ma ta rantai dosa diputus. Bisa saja 
Daud melempar kesalahan pada 
Yoab, tetapi nanti pasti Yoab akan me
lempar kesalahan kepada yang lain 
la gi dan rantai dosa menjadi panjang. 
Ti dak heran kalau Allah menjadikan 
pen dosa ini sebagai teladan dan pola 
ba gi rajaraja Yehuda.
 Daud menjadi orang yang ber
ke  nan kepada Tuhan ternyata bukan 
ka rena lebih baik dari kita, le  bih ku
dus atau lebih hebat da ri kita. Daud 
sa ma dengan kita, yaitu orang yang 
ber dosa terhadap Tuhan. Bahkan ba
rang kali dosanya lebih banyak dan 
le  bih dahsyat dari kita. Tetapi dia 
men   jadi orang yang dikenan Tuhan 
ka rena mempunyai sikap yang te pat 
ketika jatuh dalam dosa, ya itu dia 
segera mengakui dosanya di ha da p a n 
Tuhan, kemudian dia berani dan re la 
menyerahkan penghukuman aki bat 
dosanya kepada Tuhan dan dia juga 
tidak mau melibatkan orang lain 
dalam menanggung akibat dosa yang 
te lah dibuatnya. Tidaklah ber lebihan 
bila kita mengatakan bah wa Daud 
ada lah seorang Pendosa Ksatria. 
 Lalu bagaimana sikap Allah 
terhadap Pendosa Ksatria ini? Belas 
kasihan Allah turun atas Daud dan 

atas orang Israel. Allah mengampuni 
Daud dan orang Israel. Posisi Daud 
dan orang Israel dipulihkan kembali. 
Me reka kembali menjadi orang yang 
di kasihi Tuhan, kembali menjadi umat 
Al lah dan Daud kembali menjadi 
orang yang dikenan Tuhan. Sikap Pen
dosa Ksatria membuat sikap Al lah, 
dipandang dari sudut manusia, ber
ubah. Kita adalah orang berdosa yang 
ber buat dosa setiap hari. Bagaimana 
si kap kita setelah jatuh dalam do sa 
me rupakan suatu hal yang sangat 
di  nantinantikan Allah. Kita bisa 
me ngambil sikap seperti sikap yang 
per tama dari Daud, tetapi kalau ha
nya itu, maka sebenarnya iman dan 
pe ngenalan kita akan Allah sedang 
‘ja lan di tempat.’ Persekutuan kita 
de ngan Allah masih dalam keadaan 
ra puh. Kita bukan orang yang dapat 
di tonjolkan oleh Allah untuk menjadi 
te ladan bagi orang lain. Kita masih 
ter masuk orang Kristen rata-rata. Jika 
ki ta mulai berani dan re la mengambil 
si kap kedua dari Daud, kita mulai 
men jadi istimewa di mata Allah. 
Orangorang sekitar kitapun mulai 
akan melihat kualitas iman kita. Dan 
ka lau kita mulai berani memikul ke
salahan kita sendiri maka barulah ki ta 
menjadi orang yang sungguhsung
guh akan dipakai oleh Allah menjadi 
te  ladan bagi banyak orang. Jelas ada 
har  ga yang harus dibayar dan harga 
itu mahal. Tetapi kalau kita ingin 
men  jadi orang yang dikenan Allah 
ma  ka tidak pernah ada harga mu rah, 
ka rena Allah pun telah rela mem bayar 
de ngan harga mahal, yaitu darah 
AnakNya yang Tunggal, Tuhan kita 
Ye sus Kristus (1 Pet 1:19).

Pdt. Agus Surjanto
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4/4G          DOXOLOGY

1        /     1         7          6       5   /  1        2        3

Praise God from whom all bless-ings flow;   

Pu          ji       Al      lah   Ba  pa     Pu   t’ra;

3        /     3       3      2        1    /    4     3     2  

Praise Him, all creatures here below;

Pu         ji      Al lah    Roh    ul   Kudus;

1        /     2     3      2      1 /     6        7     1   

Praise Him above, ye heav’nly host;

Ke         ti ganya yang             E   sa; 

5       /     3      1        2      4   /  3      2       1  //  1 . . . /   1  .  .  .  //

Praise Father, Son  and  Ho ly Ghost. A       men.

Po     hon s’la  mat sumber berkat.   A        min.

APRESIASI
MUSIK

Untuk tema “Penyembahan” ini, kami pilihkan lagu “Doxology”, lagu penutup ke-
baktian di hampir seluruh gereja Protestan di dunia. Karena seringnya di nya nyi-
kan, kita adakalanya tidak memperhatikan isi dari lagu ini. Karena itu, marilah 
se karang kita perhatikan serta renungkan isi dari lagu yang singkat ini. Versi In-
do nesianya kami ambil dari SPK No. 46.

DOXOLOGY

• Syair: Thomas Ken (1637-1711) • Musik: Louis Bourgeois (1510-1561)
• Jenis: Hymn

“Aku hendak bersyukur kepadaMu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, 
dan memuliakan namaMu untuk selamalamanya.”

Mazmur 86:12

 Dari semua hymn yang ada, hymn ini yang paling sering dinyanyikan se
la ma lebih dari 300 tahun. Bahkan sekarang ini hampir semua jemaat gereja 
Pro testan di dunia menyanyikan lagu ini di akhir kebaktian setiap hari Minggu. 
Di katakan bahwa “Doxology” lebih banyak berhasil mengajarkan doktrin Tri
tung gal dibandingkan semua buku teologi yang ada.

• • •

••
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 Hymn ini bukanlah sekedar hymn yang dinyanyikan setiap hari Minggu, 
te tapi umat Kristen hendaknya memandang “Doxology” sebagai pujian per
sem bahan bagi Allah atas semua berkatNya sepanjang minggu yang telah 
le wat (Ibr 13-15). Penyembahan yang benar selalu melibatkan persembahan. 
Pa da masa Perjanjian Lama, para imam Lewi mempersembahkan darah ke
pa da Allah atas nama semua umat Israel. Di masa Perjanjian Baru ini, Allah 
me nginginkan persembahan pujian kita. Persembahan lainnya yang Allah 
inginkan dari kita mencakup tubuh kita (Rm 12:1); ibadah iman kita (Flp 2:17); 
persembahan kita dalam bentuk materi (Flp 4:18); pekerjaan baik dan ko mu-
ni kasi kita (Ibr 13:16).
 Penulis syair dari lagu ini adalah Thomas Ken, seorang bishop Anglikan da
ri abad 17 yang pemberani dan sangat blakblakan. Ia dikenal dengan pe la
yan annya yang berapiapi. Ia pernah untuk sejangka waktu melayani sebagai 
pen deta istana berkebangsaan Inggris di Hague, Kerajaan Belanda. Karena dia 
begitu blakblakan mencela kehidupan yang korup dari para pejabat tinggi ke
ra jaan Belanda, ia diberhentikan dan diusir setelah tidak lama tinggal di sana.
 Sekembalinya ke Inggris, ia diangkat oleh Raja Charles II menjadi salah 
sa tu pendetanya. Di sini pun Ken tetap menunjukkan keberanian yang sa
ma dalam mencela perbuatanperbuatan berdosa dari para anggota ke
ra jaan Inggris yang tak bermoral. Meskipun demikian, Raja Charles selalu 
me ngagumi pendetanya yang berani ini, dan menyebutnya “the good little 
man”. Ia menghadiahi Thomas Ken dengan kedudukan sebagai bishop untuk 
wi layah Bath dan Wales. Macauly, seorang sejarahwan, mengatakan: “Dia te
lah berusaha menjadi orang Kristen sesempurnanya, sebatas yang dapat di
lakukan manusia di dalam kelemahannya.”    

 Puji Allah, dari mana semua berkat mengalir;
 Puji Dia, hai, semua makhluk di dunia;
 Puji Dia, hai, bala tentera sorga;
 Puji Bapa, Putra dan Rohul Kudus.
 Amin.

 Dikatakan bahwa teologi seorang Kristen haruslah menjadi doxologynya. 
Se bagai seorang percaya, apakah anda mempersembahkan kepada Al lah per
sembahan-persembahan yang dikehendaki-Nya? Persembahkanlah ke pa da-
Nya pujian anda saat anda menyanyikan “Doxology”.

BACAAN ALKITAB: Mazmur 97:1; 100; 150:6

Disadur dari:
Kenneth W. Osbeck, “AMAZING GRACE”
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