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Tahun 2013 Bosan. Mungkin itu adalah salah satu perasaan yang sering kita alami ketika menghadiri 
ibadah setiap hari Minggu. Seolah-olah beribadah kepada Tuhan menjadi salah satu rutinitas yang 
menjemukan dalam hidup kita. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa fenomena yang dapat kita lihat 
di sekitar kita—atau yang sering kita lakukan juga—ketika beribadah, seperti mengobrol pada saat 
khotbah, tidak ikut bernyanyi pada saat memuji Tuhan atau mungkin yang cukup parah, tertidur.

Saya sendiri suka mengilustrasikan sikap kita saat beribadah setiap hari Minggu itu dengan sikap kita 
saat bertemu dengan Presiden. Suatu waktu, kita mendapat undangan khusus dari Presiden untuk 
berbincang-bincang dengan beliau mengenai prestasi yang kita peroleh di tingkat internasional. Sudah 
hampir dipastikan bahwa kita akan mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk bertemu dengan 
Presiden	pada	hari	yang	telah	ditentukan,	mulai	dari	merias	diri	di	salon	(untuk	perempuan),	membeli	
pakaian dan sepatu yang formal, membeli parfum yang wangi, mengatur alarm 4 jam sebelumnya agar 
tidak terlambat, dan mungkin sampai melatih diri mengenai cara berbicara dan duduk yang baik di 
depan Presiden. Namun, hal ini jarang sekali kita temui atau lakukan ketika beribadah di hari Minggu. 
Yang mungkin sering kita jumpai atau lakukan adalah rambut kita yang masih berantakan karena 
tergesa-gesa akibat sudah terlambat, memakai pakaian yang seadanya, duduk di dalam kebaktian 
dengan sikap yang seenaknya saja, bermain HP ketika beribadah atau mungkin hanya melamun 
saja sepanjang ibadah. Untuk seorang Kepala Negara, yang juga adalah seorang manusia, kita dapat 
mempersiapkan diri kita sebaik mungkin sehingga kita terlihat baik di mata Presiden. Bagaimana 
mungkin untuk Tuhan Allah, Pencipta alam semesta dan Raja segala raja, kita malah memberikan 
diri kita seadanya saja ketika beribadah. Ilustrasi ini tidak menitikberatkan pada “tampilan luar” dari 
seseorang, namun mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita yang terbaik ketika akan 
beribadah. Apa yang tampak di “luar” berasal dari apa yang ada di “dalam”. Apabila kita memiliki 
hati yang menghormati Tuhan, kita juga akan memberikan sikap beribadah yang terbaik setiap hari 
Minggu.

Dalam	edisi	kali	ini,	Gracia	mengajak	jemaat	sekalian	untuk	merekonstruksi	konsep	kita	akan	ibadah	
yang diperkenan oleh Allah. Gracia rindu agar setiap jemaat dapat memiliki rasa hormat akan Tuhan 
dalam ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari Minggu. Kiranya setiap artikel yang ada dalam edisi 
ini dapat memperlengkapi jemaat sekalian dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. (hw)
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IBADAH: Apa & Bagaimana
Teks oleh Pdt. Juswantori Ichwan, ilustrasi dari internet

Secara fenomenologis, 
sekelompok orang 
dikatakan ’sedang 
beribadah‘ ketika mereka 
berkumpul pada waktu 
dan tempat tertentu, 
lalu melakukan ritual 
religius menurut tata cara 
yang telah disepakati 
bersama dengan tujuan 
bersekutu dengan Tuhan. 
Ritual tersebut dilakukan 
berulang-ulang setiap kali 
bertemu, sehingga menjadi 
tradisi dari kelompok 
tersebut.

Sebuah ibadah atau liturgi dikatakan ’hidup‘ jika ibadah itu dapat 
mencapai tujuannya. Apakah tujuan kita beribadah? Menurut John 
Calvin, tujuan ibadah Kristen adalah penyatuan dengan Allah 
(union with God). Lewat ibadah, jemaat menjadi ‘sehati sepikir’ 
dengan Allah. Jemaat menjadi sadar apakah kehendak Allah bagi 
mereka.

Menurut dokumen konsili Vatican II, hasil dari ibadah ada 
dua: Pemuliaan Tuhan (glorification) dan pengudusan orang 
percaya (sanctification). Jadi, liturgi yang hidup adalah ibadah di 
mana seseorang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan 
dalam ibadah bersama (public worship) dan perjumpaan itu 
mentransformasi	hidup	mereka	yang	hadir.	Dalam	istilah	umum,	
liturgi yang hidup adalah ibadah di mana di dalamnya orang dapat 
’merasakan Tuhan hadir dan menyapa mereka’.

Pada dasarnya Tuhan hadir di segala saat dan 
tempat, tidak terbatas hanya di gedung gereja 
saat Kebaktian Minggu. Namun demikian, 
tidak dapat disangkali bahwa kerap kali orang 
lebih bisa merasakan kehadiran Allah dalam 
ibadah, karena pada saat itu ia benar-benar 
memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Hal ini 
dapat diumpamakan seperti selembar kertas 
yang tergeletak di sebuah lapangan pada siang 
hari yang panas. Cahaya matahari bersinar di 
segala sudut, namun tidak dapat membakar 
kertas itu. Hanya jika ada orang yang 
membawa kaca pembesar lalu memfokuskan 
cahaya matahari ke atas kertas itu, maka kertas 
dapat terbakar. Begitu pula dalam ibadah. 
Jemaat dapat lebih merasakan kehadiran 
Tuhan yang mentransformasi hidup jika 
liturgi dapat menolong mereka memfokuskan 
diri	(membuka	hati)	kepada	Tuhan	dan	
berkomunikasi dengan-Nya.

Dalam	gereja	reformasi,	liturgi	yang	kita	pakai	
berbentuk dialog. Hal ini sesuai dengan ajaran 
Martin Luther yang menjelaskan bahwa dalam 
ibadah, mula-mula Allah yang berinisiatif 
untuk berbicara kepada jemaat lewat firman-
Nya (revelation), lalu jemaat memberi respons 
dalam bentuk doa dan pujian. Jadi, liturgi 
kita berisi dialog antara Tuhan dan jemaat. 
Liturgi ini bisa dibilang ’hidup‘ jika melaluinya 
terjadi dialog yang segar antara Tuhan dengan 
jemaat. Sebelum kita membicarakan lebih jauh 
seperti apakah liturgi yang hidup itu, kita perlu 
mengetahui lebih dulu pola dasar liturgi. Perlu 
kita perhatikan bagaimana pola komunikasi 
yang terjadi di dalam liturgi.

Mengenal Pola Ibadah Gereja Reformasi
Ada sebuah pola ibadah yang dikenal dengan 
The Fourfold Pattern of Worship (Empat 
Langkah	Pola	Ibadah).	Polanya	dapat	dilihat	
dalam gambar di bawah ini.  Mari kita bahas 
lebih rinci empat pola langkah ibadah ini.

 

Langkah Pertama: Berhimpun
Ibadah dimulai dengan langkah berhimpun, 
yang bertujuan untuk mempersatukan 
hati jemaat. Prosesnya dimulai saat jemaat 
memasuki	ruang	ibadah.	Orang	perlu	
mengambil waktu sejenak untuk berdiam 
diri agar ia dapat menyadari kehadiran Allah. 
Kesadaran ini akan membuat hatinya terbuka 
dan siap untuk berdialog dengan Tuhan dalam 
ibadah.

Ibadah dimulai dengan Nyanyian Prosesi yang 
berfungsi menyatukan hati semua yang hadir 
untuk datang ke hadapan Tuhan (Contoh: KJ 
15	’Berhimpun	Semua‘).	Lalu,	sesuai	dengan	
tradisi gereja reformasi, diadakan seremoni 
Penyerahan Alkitab (entry of the Bible) dari 
pemimpin ibadah (dienstoende) kepada Pendeta. 
Tujuannya untuk menunjukkan bahwa ibadah 
kita didasari oleh firman Tuhan.

Pendeta lalu mengawali ibadah dengan 
mengucapkan Votum dengan mengutip 
Mazmur	124:8,	“Pertolongan	kita	adalah	
dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 
dan bumi.” Lewat votum, jemaat mengakui 
bahwa mereka dapat beribadah hanya karena 
Tuhan memanggil dan menolong mereka: 
menghimpun	mereka	menjadi	satu(4).	
Pengakuan itu diaminkan dengan nyanyian 
“Amin.”

Refleksi
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Selanjutnya, Pendeta sebagai hamba Kristus 
menyampaikan Salam (greeting/salutation) 
untuk mengingatkan jemaat bahwa Kristus 
hadir di tengah-tengah mereka.

Lalu, untuk lebih menyatukan jemaat dan 
memfokuskan perhatian mereka pada ibadah, 
Pendeta memberikan Kata Pembuka. 
Wujudnya bisa dalam bentuk membacakan 
nats pengantar yang akan mewarnai topik 
dialog pada ibadah hari itu, atau dapat juga 
disampaikan informasi tentang tema, tahun 
liturgi, atau memperkenalkan pengkhotbah 
tamu dari jemaat/gereja lain.

Dengan	cara	ini,	pelayan	ibadah	dari	jemaat/
gereja lain tidak lagi menjadi orang asing, tetapi 
dihimpun dan dipersatukan dengan jemaat.

Setelah jemaat dipersatukan, kini mereka 
dibawa menghadap hadirat Tuhan dalam doa.

Ketika berhadapan dengan-Nya, jemaat 
menyadari bahwa mereka adalah pendosa yang 
berhadapan	dengan	Allah	yang	suci.	Oleh	
sebab itu jemaat memasuki ritual Pengakuan 
Dosa. Melaluinya jemaat memohon 
pengampunan, sebab tanpa pengampunan dosa, 
mereka tidak akan dapat berdamai dengan 
Allah dan menerima firman-Nya.

Setelah doa pengakuan dipanjatkan, Berita 
Anugerah (assurance of pardon) disampaikan. 
Pendeta sebagai hamba Allah menyatakan janji 
pengampunan Tuhan yang obyektif (tertera 
di	dalam	Alkitab),	bukan	subyekif	(diampuni	
karena	kuasa	gereja).	Ketika	menerima	
pengampunan dosa, jemaat diperdamaikan 
kembali	dengan	Allah	dan	sesamanya.	Oleh	
sebab itu, mereka lalu saling bersalaman sambil 
berkata	“Damai	besertamu”	(Peace be with you) 
dalam ritus Salam Damai (peace).

Setelah itu, sebuah lagu syukur dinaikkan 
sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. 
Sekarang jemaat telah berhimpun dan 

Refleksi
membereskan dosa-dosanya. Mereka siap 
menerima firman Tuhan.

Langkah Kedua: Firman
Sebelum firman Tuhan dibacakan, jemaat 
perlu menaikkan Doa Epiklese (prayer of 
illumination). Mengapa? Karena untuk dapat 
mengerti firman Tuhan, diperlukan bantuan 
Roh Kudus untuk membuka pikiran dan hati 
mereka	(2	Kor.	3:14-16).	Setelah	itu	barulah	
diadakan Pembacaan Alkitab.

Di	banyak	gereja	saat	ini	bacaan	Alkitab	terdiri	
dari satu set bacaan yang diambil dari daftar 
bacaan (leksionari). Tradisi ini sudah muncul 
sejak orang beribadah di sinagoge. Beberapa 
bagian kitab dibacakan, diselingi dengan saat 
hening	atau	menyanyikan	mazmur.

Setelah itu, Khotbah disampaikan. Gereja 
reformasi berpandangan bahwa Allah 
menyatakan diri-Nya dalam ibadah lewat 
Alkitab yang dibacakan dan dikhotbahkan. 
Saat firman dibacakan dan dikhotbahkan, Yesus 
Kristus sendiri hadir di tengah jemaat dan 
menyapa jemaat. Tugas pengkhotbah adalah 
’menghidupkan‘ kata-kata dalam Alkitab 
hingga menjadi relevan bagi pendengar masa 
kini sehingga orang merasa disapa oleh Tuhan 
lewat kata-kata di dalam Alkitab.

Setelah mendengarkan firman, jemaat memberi 
tiga jenis respons:
•	 Respon	pribadi	dalam	bentuk	Saat Teduh. 

Jemaat masuk dalam keheningan untuk 
merenungkan apa makna firman yang baru 
disampaikan bagi mereka.

•	 Respon	bersama	dalam	bentuk	Pengakuan 
Iman (Affirmation of Faith). Pengakuan 
Iman berisi rangkuman seluruh isi 
Injil. Ketika mengucapkannya, jemaat 
menegaskan kembali bahwa mereka yakin 
(“Aku	percaya”)	akan	firman	Tuhan	yang	
telah diberitakan. Pengakuan iman juga 
mempersatukan jemaat sebagai bagian dari 
gereja segala abad dan tempat.

•	 Respon	bersama	sebagai	imamat	rajani	di	
dunia ini, dengan menaikkan Doa Syafaat 
(Prayers of the People). Sebagai imam bagi 
dunia, jemaat perlu menaikkan doa untuk 
seluruh umat manusia di muka bumi. 
Lewat doa syafaat, jemaat ’menjangkau 
dunia’.	Oleh	sebab	itu,	doa	syafaat	
hendaknya tidak hanya bersifat lokal, 
melainkan ’seluas kasih Tuhan dan sama 
spesifiknya seperti belas kasih-Nya pada 
orang	yang	terlemah	di	antara	kita’.	Doa	
syafaat biasa ditutup dengan Doa Bapa 
Kami, yang merupakan induk dari segala 
doa.

Langkah Ketiga: Pengucapan Syukur
Setelah menerima firman, jemaat perlu 
mengucap syukur. Langkah ini diawali dengan 
memberi Persembahan.

Di	jemaat	mula-mula,	orang	Kristen	membawa	
roti dan air anggur sebagai persembahan, yang 
ditaruh di dekat pintu masuk. Ketika ibadah 
berlangsung, para diaken menyisihkan sebagian 
dari persembahan itu untuk dipakai pada 
Perjamuan Kudus. Setelah pemberitaan firman 
selesai, roti dan air anggur dibawa masuk 
menuju meja altar dan perjamuan kudus pun 
dimulai.

Roti dan anggur adalah makanan dan 
minuman sehari-hari masyarakat Timur 
Tengah. Mempersembahkan makanan dan 
minuman ke meja altar merupakan lambang 
persembahan hidup jemaat untuk melayani 
Kristus	(Roma	12:1).	Melaluinya	jemaat	
mengakui: “…dari pada-Mulah segala-galanya 
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan 
yang kami berikan kepada-Mu.”	(1	Taw.	29:14).

Selain roti dan air anggur, jemaat mula-mula 
juga mengumpulkan persembahan uang untuk 
orang miskin sesudah kebaktian selesai (di 
kotak	persembahan).	Uang	itu,	beserta	roti	dan	
air anggur yang tidak dipakai, dibagi-bagikan 
kepada orang miskin.

Langkah Keempat: Diutus ke dalam Dunia
Langkah terakhir dalam liturgi adalah 
mempersiapkan jemaat kembali berkiprah 
dalam dunia sehari-hari. Ibarat mobil yang 
sudah diservis, jemaat sudah diberi makanan 
rohani dan berdialog dengan Tuhan. Kini 
mereka harus diutus ke dalam dunia.

Ibadah di gedung gereja harus dilanjutkan 
dengan ibadah dalam hidup sehari-hari. 
Untuk menyiapkannya, dinyanyikan Nyanyian 
Pengutusan yang berfungsi menegaskan 
kembali pesan firman Tuhan hari itu lewat 
nyanyian, sekaligus mengekspresikan tekad 
jemaat untuk siap diutus ke dalam dunia.

Lalu Pendeta memberikan kalimat Pengutusan 
(charge) yang biasanya berupa perintah/
komando untuk melakukan firman Tuhan. 
Agar sanggup melakukan tugas pengutusannya, 
jemaat membutuhkan berkat Tuhan. Itulah 
sebabnya pengutusan disusul dengan 
pengucapan Berkat (blessing/ benediction), yang 
biasanya diambil dari Ulangan 6:24-26 atau 
Roma 15:13.

Berkat disambut dengan aklamasi “Haleluya!” 
(atau “Hosiana!”/“Maranatha!” sesuai 
tahun	liturgi).	Pada	akhir	ibadah,	diadakan	
Penyerahan kembali Alkitab yang menandai 
kebaktian telah dijalankan berlandaskan firman 
Tuhan.

Refleksi
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Apa itu Kamis Putih?
Kamis Putih merupakan salah satu dari tiga hari penting dalam kehidupan Yesus menjelang 
kematian-Nya.	Dalam	bahasa	lain,	Kamis	Putih	disebut	sebagai	“Maundy Thursday” atau “Holy 
Thursday.” Bagi Gereja Katolik, Kamis Putih merupakan salah satu hari terpenting dalam 
kalender liturgi gereja mereka karena dianggap sebagai bagian dari Tri Hari Suci atau Hari Raya 
Pekan Suci, yang terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah. 

Kamis Putih merupakan tradisi yang dirayakan oleh umat gereja Kristen dan Katolik di seluruh 
dunia untuk mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh Yesus 
sebelum Ia diserahkan dan disalibkan oleh orang-orang berdosa pada waktu itu. Peristiwa-
peristiwa tersebut antara lain mengingatkan kita pada seorang perempuan yang meminyaki kaki 
Yesus	dengan	rambutnya	(Mat.	26:	6-13;	Yoh	12:	1-8),	perjamuan	terakhir	Yesus	bersama	dengan	
para	murid-Nya	(Mat.	26:	26-29;	Mark.	14:	22-25;	Luk.	22:	15-20),	peristiwa	Yesus	membasuh	
kaki	murid-murid-Nya	(Yoh.	13:	1-20),	pengkhianatan	Yudas	(Mat.	26:	14-16)	dan	penyangkalan	
Petrus	(Mat.	26:	69-75).

Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Kamis Putih?
Jika berkaca dari rentetan peristiwa yang terjadi sehari sebelum peristiwa penyaliban dan 
kematian Yesus di atas salib, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita gali dan pelajari, namun 
penulis akan mengajak kita merenungkan salah satu di antaranya, yaitu pentingnya kerendahan 
hati dalam melayani Tuhan. 

Menjelang kematian-Nya, Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianati-Nya, menyangkal-
Nya,	dan	meninggalkan-Nya.	Dia	juga	tahu	akan	menghadapi	penderitaan	yang	amat	berat.	
Tempatkan dan bayangkanlah diri kita pada posisi Yesus pada saat itu. Saya percaya kita akan 
merasakan	pergolakan	dan	ketakutan	dalam	jiwa	kita.	Dan	pada	umumnya,	jika	kita	berada	dalam	
situasi yang demikian, kita tidak akan tenang, fokus dan mungkin juga melarikan diri dari situasi 

yang demikian. Namun, tidak demikian dengan 
Yesus.	Di	tengah-tengah	situasi	yang	bergolak	
dalam	diri-Nya,	Dia	mengambil	kain	dan	
baskom yang terisi air, membungkukkan diri-
Nya dan membasuh kaki murid-murid-Nya. 
Dia	yang	adalah	Tuhan,	Raja	di	atas	segala	raja,	
Pemilik alam semesta, dan Guru memberikan 
teladan	kerendahan	hati	bagi	kita.	Dia	rela	
merendahkan diri-Nya untuk mencuci kaki 
murid-murid-Nya. Bukankah di sekitar kita, 
di organisasi rohani maupun sekuler sering 
berlaku hukum senioritas. Artinya murid harus 
melayani guru; orang muda harus melayani 
orang yang lebih tua; bawahan harus melayani 
atasan. Mengapa? Karena pada umumnya 
kita manusia yang mudah gengsi, angkuh/
sombong, merasa diri lebih benar dan mudah 
meremehkan orang lain. 

Jikalau hukum senioritas diberlakukan, maka 
para muridlah yang seharusnya membasuh 
kaki	Yesus!	Pada	zaman	Yesus,	membasuh	kaki	
adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh 
orang-orang Yahudi dan proses pembasuhan 
ini dilakukan oleh bawahan kepada atasan. 
Namun, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang 
tidak	biasa	di	mana	Dia,	yang	adalah	seorang	
Guru, merendahkan diri-Nya menjadi hamba 
dan membasuh kaki murid-murid-Nya. Yesus 
melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak 
layak dilakukan oleh seorang Guru kepada 
murid-murid-Nya. Bagi Yesus, dalam kerajaan 
Allah, tidak ada istilah hukum senioritas, 
tetapi kerendahan hati. Nilai yang Yesus 
ajarkan melampaui nilai yang dunia ajarkan. 
Kerendahan hati dibutuhkan dalam melayani 
Tuhan. Hal yang sama ditegaskan juga oleh 
Tuhan Yesus dalam Mat. 20:26, 28 bahwa: 
“Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa 
yang ingin menjadi besar di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi pelayanmu… sama seperti 
Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani.” Sikap Yesus 
yang rela melayani para murid-Nya dengan 
cara membasuh kaki mereka lahir dari sikap 
kerendahan	hati-Nya.	Dalam	Mat.	11:	29	Yesus	
berkata “…belajarlah pada-Ku, karena Aku 
lemah lembut dan rendah hati….” 

PELAYANAN MEMBUTUHKAN KERENDAHAN HATI:
Sebuah Refleksi Dalam Memperingati Kamis Putih

Teks oleh Pdt. Jusmin, ilustrasi dari internet

Yesus menjadikan diri-Nya sebagai teladan 
bagi	kita	dalam	melayani.	Dia	rela	menjadikan	
diri-Nya sebagai pelayan dan melayani para 
murid.	Dia	tidak	hanya	mengajarkan	tentang	
kerendahan hati, tetapi menjadikan diri-Nya 
sebagai contoh kerendahan hati. 

Dalam	pelayanan,	kita	membutuhkan	
kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita 
tidak akan bisa melayani orang lain. Mengapa 
dalam kehidupan gereja dan pelayanan sering 
terjadi konflik? Hal-hal yang kecil dan sering 
kali sepele tetapi menjadi besar dan dibicarakan 
di mana-mana? Karena tidak ada kerendahan 
hati untuk saling mengalah dan menyelesaikan 
persoalan. Mereka menempatkan diri lebih 
superior daripada yang lainnya sehingga 
meremehkan yang lainnya dan menganggap 
diri lebih penting daripada orang lain. 

Saya percaya jikalau kita menjadikan Yesus 
sebagai contoh/model atau panutan dalam 
hidup kita, maka kita akan melayani-Nya 
dengan penuh kerendahan hati. Kita perlu 
menanamkan dalam hati kita bahwa setiap 
orang yang mau melayani Tuhan, tentu ingin 
memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 
Hanya, yang membedakan adalah cara kita 
memberikan yang terbaik. Karena itu, kita 
perlu belajar rendah hati untuk mengerti 
dan menerima orang lain apa adanya dan 
menghindari sikap menghakimi orang lain. 
Mengapa kita menghakimi orang lain? Karena 
kita sudah menempatkan diri kita di atas orang 
lain dan merasa diri kita lebih baik dari orang 
lain. 

Dalam	memperingati	Kamis	Putih	ini,	
marilah kita memohon kepada Tuhan agar 
kita melayani-Nya dengan penuh kerendahan 
hati, bukan menyombongkan diri. Mari kita 
belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang 
kerendahan hati, niscaya pelayanan kita 
akan menjadi saluran berkat bagi orang dan 
mempermuliakan Tuhan. Amin!
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GMI-KU,
KELUARGAKU

Lembar sejarah keterlibatan saya menjadi anggota keluarga Methodist 
Imanuel dimulai setelah di tahun 1991 melalui sebuah retreat PRMI 
saya bertobat, menerima Yesus dan bertekad untuk melayani. Namun 
di beberapa tahun awal, bukan hal mudah untuk bisa merasa menjadi 
“bagian” dari Methodist mengingat saya adalah seorang “khiao seng” 
di tengah-tengah komunitas Medan, Bagan, Kaban Jahe, Kisaran, 
Palembang, Kuntien dengan dialek Hokkian, Khe, Kong Hu, Tio Ciu 
yang setiap kali mereka mengobrol seru, saya cuma cengo tercuekin. Tanpa 
terasa 22 tahun sudah saya menjadi bagian dari keluarga GMI Imanuel. 
Memang masih “seumur jagung” dibanding para “shu-shu dan ie-ie” senior 
saya di GMI yang saya hormati. Namun, sebuah perjalanan pembelajaran 
yang menyenangkan! 

Orang Baru
Setiap kita pasti pernah mengalami rasanya jadi “orang baru”; apakah 
pindah ke sekolah/kampus baru, pindah kerja ke kantor baru, warga baru 
yang ikut rapat RT pertama kali, jamuan sa cap me pertama bareng mertua 
dan keluarga besar, dll. Saya yakin, sama seperti saya, pada dasarnya kita 
semua tidak suka menjadi orang asing, diasingkan atau terasing. Rasanya 

Teks oleh Indra Pura Wijaya, foto dari berbagai sumber,ilustrasi dari internet

grogi, bingung, serba salah, tidak nyaman, 
mau pulang tapi terpaksa tinggal, semua 
campur aduk. Hayo, jujur, apa yang paling kita 
harapkan dalam kondisi seperti itu? YES, ada 
seorang “penyelamat” yang senyum sama kita, 
menghampiri, menyalami, ajak ngobrol dengan 
tulus dan mencoba untuk mengenal kita. Kita 
dianggap “ada” dan diterima menjadi bagian 
dari komunitas. Betul, kita semua tahu apa 
yang terbaik dan seharusnya dilakukan, tinggal 
kita semua jadikan itu sebagai action yang 
otomatis kita lakukan ke orang baru. Coba 
deh bayangkan kalau kita di posisi sebagai 
orang baru di gereja ini, betapa “tertekan” dan 
groginya.	Dan	sebetulnya,	saya	yakin	dalam	
hati si orang baru berharap untuk disalami dan 
diterima.	Dan	parahnya,	kalau	mereka	berharap	
seperti itu, tapi ternyata sampai pulang tidak 
ada yang menyapa dan mengajak ngobrol, 
betapa sedih dan kecewanya mereka (apalagi 
Tuhan!).	Saya	terkadang	salut	pada	mereka	
yang minggu-minggu depannya tetap rela dan 
setia hadir kebaktian meski dianggap “asing” 
oleh jemaat lama. Mereka sudah mengerjakan 
bagian mereka; setia ikut Tuhan dan datang 
kebaktian walau tidak kenal siapa-siapa. 
Tanggung jawab ada pada kita untuk membuat 
mereka diterima dan menjadi bagian keluarga 
besar GMI.

Seiring berjalannya waktu, mereka yang 
dulunya orang baru dan tetap setia 
kebaktian meski tidak mengenal 
banyak orang, menjadi “orang 
lama” yang sebetulnya masih tetap 
adalah orang asing—bedanya, 
sekarang sudah bisa lebih “cuek” 
dan bisa menerima kondisi. 
Setiap minggu kita bertemu 
dengan mereka; berpapasan 
di WC, tempat parkir atau 
malah pelayanan bareng sebagai 
penyambut, tetapi secara hati 
dan pengenalan, kita masih 
asing. Mungkin itulah mengapa 
persekutuan di gereja kita 
kadang terasa kurang hangat. 

Keakraban dan interaksi hanya sebatas 
permukaan saja; sering lihat, senyum, sapa dan 
pergi. Tidak sedikit jemaat-jemaat lama yang 
secara tidak sadar seru berkutat “sampai ajal 
memisahkan kita” hanya dengan teman-teman 
lamanya yang jumlahnya tetap segitu-gitu 
saja. Apakah ini yang Yesus harapkan ketika 
Ia pertama kali menciptakan gereja; sebuah 
klub eksklusif yang menihilkan orang-orang di 
sekitarnya? Apa kira-kira yang Yesus rasakan 
bila melihat gereja yang seperti ini?

Orang Lama
GMI Imanuel kita dibangun dengan 
keunikan yang Tuhan ijinkan sebagai gereja 
Chinese berbasis keluarga dan kekerabatan. 
Sehingga, kelebihannya, gereja kita punya rasa 
kekeluargaan yang cukup kental dan hidup. 
Orang-orang	lama	saling	sapa	dengan	cair	
tanpa merasa kaku; anak/cucu si A digendong 
dan dibawa-bawa sama ibu B keliling ruangan; 
selepas kebaktian di bangku gereja, lobby lantai 
3 dan 1, WC, kantin penuh dengan grup-grup 
kecil 3-5 orang berbincang dalam berbagai 
dialek seputar makanan, penyakit, suster/
pembantu, siapa yang baru lahiran, bisnis/
pekerjaan, dll. Senang rasanya melihat suasana 
hangat seperti ini (meski hal ini baru terjadi di 
golongan jemaat lama karena jemaat barunya 
sudah pulang semua karena tidak punya teman 
mengobrol).
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Efek lain dari sebuah gereja keluarga yang 
cair dan tidak banyak “tembok pemisah” 
adalah secara tidak sadar kita mudah untuk 
masuk ke area privasi orang lain, menilai, 
mengritik, bersikap dan berkata-kata “apa 
adanya” sehingga yang wajar timbul adalah 
terjadinya friksi-friksi. Apalagi mengingat 
bahwa kita semua berasal dari latar belakang, 
karakter, temperamen, kebiasaan yang berbeda 
satu dengan yang lain. Kesatuan tidak berarti 
keseragaman dan adanya perbedaan bukan 
berarti perpecahan.

Kabar baiknya, gereja kita 
tidak berada pada level 
parah, konflik besar 
tak berujung 
atau di ambang 
perpecahan. 
Tidak sama 
sekali! Puji 
Tuhan, 
anugerah 
dan belas 
kasih-
Nya masih 
memelihara 
GMI kita. 
Saya juga sangat 
yakin bahwa jemaat-
jemaat GMI adalah 
jemaat yang sadar dan memiliki 
hati yang sudah ditaklukkan Kristus serta 
rela terus berubah dan belajar makin serupa 
Kristus. Tetapi pesan yang selalu harus menjadi 
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pengingat bagi kita sebagai gereja Tuhan 
adalah pesan dari Sang Rasul Kasih, Yohanes 
dengan melihat teladan Kristus: “Sama seperti 
Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu 
harus saling mengasihi. Dengan demikian semua 
orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-
murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.” 
(Yoh	13:34b-35).	Allah	mengasihi	kita	bukan	
karena kita layak, tapi karena Allah “memilih” 
untuk mengasihi kita meski kita tidak layak. 
Itulah	arti	dari	“anugerah”.	Dengan	meneladani	
Kristus, kita belajar untuk mengasihi yang 
“tidak layak dikasihi”—pada dasarnya memang 
tidak ada orang yang layak dikasihi Allah, 
termasuk kita.

Anugerah kasih Allah bagi kita seharusnya 
menginspirasi kita untuk saling mengasihi 
sehingga bisa menarik perhatian dan menjadi 
kesaksian bagi orang-orang “di luar sana” untuk 
datang menghampiri Allah. Bukan sebaliknya, 
yang sudah ada di dalam gereja justru kabur 
karena suasana di dalam gereja sudah jauh 
dari	ajaran	kasih.	Dan	dengan	semangat	dan	
praktek kasih di antara kita, gereja seharusnya 

menjadi tempat untuk menerima (tanpa 
syarat)	orang-orang	yang	“di	luar	sana”	

ditolak, bukan malah sebaliknya; 
kita justru menolak, sebal, 

menghukum, mengucilkan 
saudara/i seiman kita, apalagi 
yang sudah kita kenal 
bertahun-tahun. Gereja 
seharusnya menjadi tempat 
perteduhan (shelter) yang 
nyaman, baik bagi orang 
lama, terlebih bagi orang-

orang baru yang Tuhan akan 
tambahkan.

Satu Keluarga
Hidup bergereja sama seperti dalam 

hidup	berkeluarga.	Dalam	berkeluarga,	
kita melatih mental “tidak ada pilihan”. 

Perintah Paulus kepada anak-anak di Efesus 
6:1 adalah untuk menaati orang tua, karena 
haruslah demikian; bukan karena alasan 

tertentu melainkan memang sudah seharusnya 
demikian, tidak perlu dibantah dan tidak ada 
pilihan. 

Setidak cocok-tidak cocoknya seorang suami/
istri dengan pasangannya, tetap tidak boleh 
bercerai tapi harus selalu mencari cara untuk 
bisa berdamai dan terus belajar punya kualitas 
pernikahan yang lebih baik. Sekesal-kesalnya 
seorang anak pada orang tuanya dan kabur 
dari rumah, tetap sang anak harus hormat, 
tunduk, belajar menerima kekurangan orang 
tuanya dan pulang kembali ke rumah orang 
tuanya, bukan “menukar” orang tuanya dengan 
orang tua temannya yang dia rasa lebih cocok 
dan tinggal di rumah mereka selamanya. 
Seberantem-berantem adik dengan kakaknya, 
besok-besok mereka tetap harus belajar untuk 
“betah” tidur sekamar, se-bis sekolah dan les di 
meja yang sama. NO OPTION! Apapun yang 
terjadi, keluarga tetap harus dipertahankan, 
berjalan dengan harmonis, kompak dan penuh 
sukacita. Bila ada sesuatu yang perlu dibereskan 
atau dibenahi, setiap anggota keluarga mau 
mengambil tanggung jawab untuk ikut terlibat, 
ikut susah, mencari solusi bersama. Masalah 
apapun yang terjadi di antara kita anggota 
keluarga Allah di GMI Imanuel, NO OPTION! 
Kita harus belajar berdamai, memaafkan, hidup 
bersama berdampingan dan melayani bersama. 
Mengapa? Karena “haruslah demikian!”

Sebuah keluarga yang sehat tidak sekadar 
hanya berada dalam level Surviving (saling 
menerima,	bertahan	hidup)	saja,	tetapi	sebuah	
keluarga yang sehat berada dalam level 
Contributing	(saling	berperan);	bila	adik	paling	
kecil kurang biaya kuliah, kakak-kakaknya yang 
sudah mapan harus membantu si adik. Bila 
mama dirawat di rumah sakit, seluruh anggota 
keluarga harus bergantian atur jadwal untuk 
jaga toko, mengurus rumah dan jaga mama. 
Bila rumah masuk banjir, seluruh anggota 
keluarga bahu-membahu angkat kulkas, sofa, 
geser mobil, belanja sembako, dll. Bukankah 
seperti itu wajarnya sebuah keluarga?

Tidak ada contoh terbaik gereja sebagai 
keluarga harmonis yang saling memberi 
kontribusi selain tulisan Lukas di Kisah Para 
Rasul	2:42-47,	4:32-37.	Dalam	10	ayat	singkat	
saja, tergambar jelas sebuah model gereja yang 
penuh dengan kasih, ketulusan, semangat 
kekeluargaan dan menghadirkan Kristus yang 
hidup nyata di pikiran, hati dan tindakan 
keseharian mereka. Selalu bersatu, sehati dan 
sejiwa. Tidak ada yang egois menjaga harta 
milik masing-masing, melainkan dianggap 
milik bersama. Saling berbagi hingga tidak 
ada yang minder, hidup tetap susah dan 
berkekurangan. Mereka juga rutin berkumpul 
dengan	gembira	dan	tulus	hati.	WOW,	LUAR	
BIASA!

Saya Juga BISA!
SETIAP kita bisa melakukan sesuatu agar 
membuat komunitas bergereja kita semakin 
menyenangkan dan saling memberkati. 
Beberapa hal yang terpikirkan oleh saya:
	•	 Miliki	mindset	bahwa	setiap	kita	

adalah “tuan rumah” yang bertanggung 
jawab membuat suasana rumah yang 
menyenangkan, bukan merasa sebagai 
“tamu”.

	•	 Menyapa,	senyum	manis	dan	tulus	ke	setiap	
orang yang ditemui, baik jemaat, majelis, 
hamba Tuhan, security,	tukang	parkir,	OB,	
dll.

	•	 Duduk	di	kebaktian	dengan	jemaat	lain	
yang tidak terlalu kita kenal. Selesai 
kebaktian, ajak ngobrol sebentar untuk 
mengenalnya lebih dekat. Minggu 
depannya, lakukan hal yang sama dengan 
orang yang sama agar mereka nyaman 
beribadah, merasa diterima dan jadi teman

  Membantu menahan pintu lift dan 
mempersilahkan yang lain keluar terlebih 
dahulu.

	•	 Membantu	membawakan	barang	jemaat	
lain yang kewalahan atau sudah berusia 
lanjut.

“Sama seperti Aku telah mengasihi 
kamu demikian pula kamu harus 

saling mengasihi. Dengan demikian 
semua orang akan tahu, bahwa 

kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu 
jikalau kamu saling mengasihi.”

(Yoh 13:34b-35)
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FOOD

Teks oleh Ev. Chandra Wim, ilustrasi dari internet

Dari	pengamatan	sekilas	atas	Kitab	Suci,	nampaknya	Allah	jelas	peduli	dengan	aktivitas	
mendasar manusia yang satu ini. I Korintus 10:31, misalnya, berkata: “…Jika engkau makan atau 
jika engkau minum... lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.” Jadi, minimal dari ayat 
ini kita memahami bahwa Allah ingin kita makan demi kemuliaan Allah, dan bukan hanya 
untuk	mengisi	perut	kosong	kita!	Tetapi,	apa	maksudnya	makan	bagi	kemuliaan	Allah	itu?	Dan	
bagaimana kita dapat melakukannya secara praktis? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di 
atas, kita memerlukan sebuah kerangka berpikir yang Alkitabiah tentang makan dan makanan 
(eating and food). Maksudnya, kita mau mencoba untuk melihat makan dan makanan dari 
perspektif teologis. Inilah yang saya sebut dengan a theology of eating (sebuah teologi tentang 
makan).	Mari	kita	mulai	pembahasan	kita	dengan	menelusuri	secara	sekilas	data-data	Alkitab	
tentang makan dan makanan.

The Bible on Eating
Menarik sekali mendapati bahwa Kitab Suci kita diawali dan juga diakhiri dengan makanan. 
Kitab Kejadian mencatat bahwa pemberian pertama yang Allah berikan kepada manusia ialah 
makanan. Allah begitu peduli dengan manusia dan makanannya sehingga pagi-pagi Ia sudah 
memberitahukan bahwa semua buah dari tanaman yang ada di Taman Eden itu boleh mereka 

Apa hubungan antara lamb chop, kari kambing, sate 
ayam, ikan goreng dan sambal terasi dengan iman 

Kristen? Apakah Tuhan peduli dengan apa yang kita 
makan dan bagaimana kita memakannya? Selain berdoa 

sebelum makan, apakah ada perbedaan yang signifikan 
antara orang yang sudah percaya dengan orang yang 

belum percaya berkaitan dengan proses makan-memakan 
ini?	Dan	apakah	ada	yang	bisa	kita	pelajari	tentang	Allah	

dan kehidupan ini melalui perenungan tentang makan?

A THEOLOGY OF EATING
FAITHAND

Inspirasi
•	 Membantu	menahan/menuntun	jemaat	

usia indah turun, naik tangga atau 
kendaraan.

	•	 Mengantar/jemput	jemaat	usia	lanjut	atau	
yang kesehatannya kurang baik beribadah 
ke gereja.

	•	 Mendoakan	dan	memaafkan	mereka	yang	
mengecewakan kita.

	•	 Antusias	dan	semangat	untuk	membuka	
diri mau mengenal anggota keluarga GMI 
yang	lain	(lintas	usia,	lintas	komisi).

	•	 Belajar	memahami-bukan	untuk	dipahami,	
memperhatikan-bukan minta diperhatikan, 
memberi-bukan menerima.

	•	 Dan	1001	cara	lainnya—kalau	kita	
memikirkan dengan niat tentang apa yang 
bisa kita lakukan!

Panggilan Gembala
Allah memercayakan kita tanggung 
jawab untuk mengasihi  dan 
menjadi “penjaga saudaraku”—
tugas yang Kain gagal lakukan. 
Panggilan untuk menjadi 
“gembala bagi domba-domba” 
di gereja-Nya bukan hanya 
diperuntukkan kepada 
hamba Tuhan, guru Injil 
dan pendeta. Panggilan ini 
adalah panggilan universal 
yang Allah berikan kepada 
setiap	anak-Nya.	Dengan	
meneladani Kristus, Sang 
Gembala yang Baik, mari 
kita belajar “mencukupkan 
domba yang berkekurangan, 
membaringkan dan merawat 
domba yang kelelahan, 
membimbing domba yang 
galau, menyegarkan domba 
yang lesu, mencari dan 
menuntun domba yang sesat 

kembali ke jalan yang benar, menyertai domba 
yang ketakutan, menghibur domba yang patah 
semangat.”

Let’s make our GMI a better place! Together We 
CAN! God bless

“(Gereja) adalah sebuah kapal tua dan besar. 
Kapal itu berderak-derik, bergoyang-goyang, 
bergoncang dan pada satu waktu, kapal itu 
membuatmu ingin muntah. Tetapi kapal itu selalu 
mencapai tempat ke mana yang Ia inginkan. 
Selalu dan akan selalu, sampai pada akhir zaman. 
Denganmu atau tanpamu.” – JF. Powers, “Wheat 
that Springeth Green (dikutip dari “Gereja: 
Mengapa Dirisaukan?”, Philip Yancey).

(Bagian 1)
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makan (kecuali satu buah di tengah-tengah 
taman	itu	yang	dilarang	oleh	Allah).	Di	kitab	
terakhir dari Alkitab, Rasul Yohanes juga 
menyebutkan lagi tentang buah dari pohon 
kehidupan yang akan menjadi reward bagi 
mereka yang setia di dalam Tuhan. Selain 
itu, momen eschaton	(akhir	zaman)	nanti	
juga sering digambarkan Alkitab sebagai 
“perjamuan	kawin	Anak	Domba	Allah,”	yang	
mengindikasikan bahwa parousia (kedatangan 
Yesus	kali	kedua)	itu	bersifat	perayaan	
(celebration) dan dalam bentuk perjamuan 
makan yang besar.

Di	tengah-tengah	antara	kitab	pertama	dan	
terakhir Alkitab itu, ada banyak sekali kisah 
dan catatan tentang makan dan makanan. 
Kejatuhan Adam dan Hawa ialah karena 
mereka makan buah pengetahuan yang baik 
dan jahat yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. 
Kisah Esau sering diingat karena ia menjual 
hak kesulungannya hanya demi semangkuk 
sup kacang merah. Adiknya, Yakub, terkenal 

salah satunya karena ia dengan cerdik menipu 
ayahnya untuk mendapatkan berkat anak 
sulung darinya dengan cara menyamar menjadi 
kakaknya dan menyuguhi ayahnya dengan 
iga	bakar	yang	lezat!	Perjalanan	bangsa	Israel	
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selama empat puluh tahun di padang gurun 
dipenuhi	dengan	mujizat-mujizat	Tuhan	yang	
luar biasanya dan banyak di antaranya berkaitan 
dengan mulut dan perut mereka. Misalnya, 
Allah dengan ajaib memberi mereka minum 
dari gunung batu, mengirimkan burung-
burung dara sebagai daging untuk mereka, dan 
yang paling spektakuler, menurunkan manna 
yang made from Heaven itu setiap harinya bagi 
mereka. Kemudian jangan lupa dengan seribu 
satu perintah tentang makanan yang halal dan 
haram dalam kitab Taurat Musa yang Allah 
berikan kepada bangsa Israel. 

Jika kita fast forward langsung ke Perjanjian 
Baru, maka kita menemukan di kitab-kitab 
Injil bahwa Tuhan Yesus nampaknya adalah 
seorang yang gemar sekali untuk makan. 
Seorang komentator Alkitab bahkan pernah 
berkata bahwa di dalam Injil Lukas, aktivitas 
Yesus hampir selalu berkenaan dengan makan-
makan; jika tidak sedang makan, maka Ia 
sedang menuju ke perjamuan makan atau baru 

saja kelar dari sebuah perjamuan 
makan. Tidak heran orang-
orang di sekitarnya berkata 
tentang-Nya: “…Lihatlah, Ia 
seorang pelahap dan peminum, 
sahabat pemungut cukai dan orang 
berdosa…”	(Mat.	11:19).	Tuhan	
Yesus bukan hanya peduli dengan 
kebutuhan spiritual orang-orang 
yang dilayaninya, namun Ia 
juga kerap kali memberi makan 
mereka	dengan	roti	dan	ikan.	Di	
samping itu, Ia juga sering kali 
memakai metafora makan dan 
makanan dalam mengajarkan 
tentang Kerajaan Allah. Ia 
bahkan merujuk kepada diri-Nya 
sendiri sebagai “Roti hidup” yang 
harus dimakan oleh setiap orang 

yang	ingin	hidup	dalam	kerajaan-Nya.	Dan	
puncaknya ialah ketika Ia memberikan mandat 
kepada murid-murid-Nya untuk “mengenang-
Nya” dalam perayaan perjamuan kudus.

Mengikuti jejak guru mereka, 
para murid juga banyak bicara 
soal makan dan makanan 
dalam surat-surat mereka. 
Kisah tentang rasul Petrus yang 
mendapatkan penglihatan dari 
sorga tentang makanan ketika 
ia sedang berdoa ialah salah 
satunya	(Kis.	10).	Di	hadapannya	
dibentangkan permadani besar 
yang isinya ialah semua daging 
yang enak nan haram (menurut 
hukum	PL)	itu.	Dan	Allah	
memerintahkannya (sebanyak 
tiga	kali!)	untuk	memakannya	
sambil berkata: “Apa yang 
dinyatakan halal oleh Allah, 
tidak boleh engkau nyatakan 
haram”	(ay.	15).	Lalu	tentu	saja	
ada rasul Paulus, yang dalam surat-suratnya 
banyak membahas tentang makan daging yang 
telah dipersembahkan kepada berhala dan 
mengutip sebuah saying yang populer waktu 
itu: “Makanan tidak membawa kita lebih dekat 
kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa, kalau 
tidak kita makan dan kita tidak untung apa-
apa, kalau kita makan”	(I	Kor.	8:8).	Kemudian	
di suratnya kepada Timotius, sang rasul 
memberikan perspektifnya terhadap pengajar-
pengajar sesat yang melarang orang untuk 
makan makanan yang diciptakan Allah dengan 
mengatakan: “Karena semua yang diciptakan 
Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang 
haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab 
semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan 
oleh doa”	(1	Tim.	4:4-5).

Semua contoh di atas ini hanyalah segelintir 
data dari Alkitab tentang makanan. Namun 
sampai di sini harusnya jelas bahwa Allah 
sangat peduli dengan makan dan makanan 
umat-Nya.	Di	dalam	Alkitab,	makan	adalah	
sesuatu hal yang bersifat spiritual. Bagi Allah 
Alkitab (God of the Bible), waktu makan ialah 
waktu di mana Allah menjumpai manusia 
untuk menyatakan diri-Nya dan pemeliharaan-
Nya.

Secular Approach to Eating
Sayangnya, meskipun Allah sangat peduli 
dengan bagaimana umat-Nya makan, 
namun kita sendiri sering kali tidak peduli 
dengan makanan kita dan bagaimana kita 
memakannya. Yang saya maksud dengan 
“tidak peduli” adalah bahwa sering kali kita 
makan tanpa pengertian yang tepat akan 
makna di balik proses makan itu dan tanpa 
kesadaran akan kehadiran Allah di dalam 
aktivitas	itu.	Dengan	kata	lain,	kebanyakan	
orang memandang makan hanya sebagai proses 
mekanis yang harus dilakukan untuk kita dapat 
terus	hidup	dan	bekerja.	Di	balik	pemahaman	
ini sebenarnya ada sebuah pandangan dunia 
(worldview) yang melatarbelakanginya, yaitu 
naturalisme atau sekulerisme. Paradigma ini 
pada intinya mempercayai bahwa dunia ini 
berjalan dengan sendirinya seperti sebuah 
mesin raksasa dan manusia ialah mesin-
mesin yang lebih kecil yang berusaha untuk 
mendapatkan keuntungan dari dunia ini demi 
kelangsungan hidup mereka sendiri. Jadi tidak 
ada konsep tentang Allah yang memberikan 
dan menyediakan berkat kepada ciptaan-
Nya	dengan	cuma-cuma.	Dengan	kata	lain,	
dalam kamus worldview ini tidak ada kata 
“anugerah”	di	dalamnya.	Dari	sudut	pandang	
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ini, maka makanan dilihat hanya sebagai suatu 
bahan bakar untuk mengisi ‘tangki perut’ 
manusia dan aktivitas makan dilihat hanya 
sebagai proses mengisi ‘bahan bakar’ itu. 
Selain itu, pendekatan ini juga menganggap 
bahwa manusia adalah pusat dari semesta, 
dan oleh karena itu segala sesuatu di alam ini 
diperuntukkan hanya bagi kelangsungan hidup 
manusia saja. Implikasinya? Manusia dianggap 
berhak untuk mengeksploitasi bumi dan segala 
isinya dengan segala cara, kapan saja dan di 
mana saja.

Salah	satu	pengejawantahan	(penjelmaan)	
worldview ini terlihat dari bagaimana para 
produsen makanan hari ini memproduksi 
makanan dan konsumen memakan makanan. 
Dari	sisi	produsen,	produksi	makanan	cepat	
saji secara massal telah dinilai oleh banyak 
pakar sebagai suatu degradasi dari kualitas 
makan dan kualitas hidup itu sendiri. Bukan 
hanya	dari	segi	gizi	dan	kesehatan	yang	rendah	
namun juga dari bagaimana para produsen 
ini memperlakukan “bahan mentah” makanan 
yang diproduksinya, telah ada banyak kritikan 
yang dilontarkan oleh para ahli dan aktivis 
lingkungan hidup. Pada intinya, food production 
yang dilakukan hanya berorientasi untuk 
menghasilkan keuntungan yang sebesar-
besarnya tanpa menaruh perhatian kepada 
kesehatan konsumen, kesejahteraan ternak 
dan ekosistem yang ada. Akibatnya, obesitas 
di mana-mana, kanker merajalela, angka 
kematian meningkat, ternak yang sehat dan 
natural semakin langka, tanah semakin tandus 
dan toxic	(beracun),	rantai	makanan	di	alam	
menjadi terputus, dan ekosistem menjadi tidak 
harmonis. Walaupun sebagian efek negatif 
ini belum terlalu terasa sekarang, namun 
konsekuensi ini akan dikecap oleh anak cucu 
kita di masa yang akan datang.

Dari	sisi	konsumen,	worldview ini telah 
mengubah manusia menjadi makhluk-makhluk 
individual yang mekanistis dan egosentris. Jika 
dahulu	(dan	di	dalam	Alkitab)	makan	menjadi	
suatu momen bersama untuk berkumpul, 
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bersekutu dan mengukuhkan identitas sosial 
dari anggota keluarga/teman/undangan yang 
ikut makan tersebut, maka sekarang makan 
hanyalah sebuah aktivitas rutin yang dilakukan 
seorang diri, atau bersama televisi, atau sambil 
menyetir mobil. Jika dahulu (dan di dalam 
Alkitab)	makan	adalah	suatu	bagian	yang	
esensial dari kehidupan itu sendiri, maka 
sekarang makan dilihat hanya sebagai suatu 
tugas yang mau tidak mau harus dilakukan 
supaya	kita	bisa	tetap	hidup.	Oleh	karena	itu,	
sebisa mungkin kita makan secepat mungkin 
agar bisa sesegera mungkin kembali bekerja 
dan	hidup.	Dengan	pola	pikir	seperti	demikian,	
tidak heran fast food dengan konsep grab and 
go-nya menjadi laris manis di dunia serba cepat 
dan	serba	individualis	ini.	Dan	pada	akhirnya,	
mentalitas ini juga-lah yang mendorong 
berkembang biaknya produsen-produsen 
makanan siap saji yang tidak sehat dan tidak 
ramah lingkungan di atas.

Analisa di atas hanyalah sekilas cuplikan 
dari	bagaimana	manusia	zaman	sekarang	
memandang makanan dan aktivitas makan 
itu sendiri. “Makan ya makan… Tidak ada 
hubungannya dengan teologi, apalagi dengan 
Tuhan. Ini cuman urusan perut doang kok,” 
demikian kira-kira intisari dari pandangan ini. 
Dan	ini	yang	saya	sebut	dengan	secular approach 
to eating (pandangan atau pendekatan sekuler 
terhadap	makan).	Sedihnya,	banyak	umat	
Kristiani yang sadar tidak sadar menganut 
dan menghidupi pandangan sekuler ini. 
Pertanyaannya sekarang ialah, apakah ada 
cara pandang alternatif yang lebih Alkitabiah? 
Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan 
memandang makan dan makanan dari 
perspektif teologis? 

(Ini yang akan kita bahas di bagian kedua artikel 
ini di edisi Gracia berikutnya. Nantikan!)
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Perihal Mefiboset

Ada begitu banyak kisah di Alkitab yang sering kali menginspirasi kita. 
Anak-anak	tentunya	menyukai	kisah	kepahlawanan	Daud,	si	gembala	
yang	menjadi	raja.	Orang	tua	tentunya	mendambakan	anak	yang	seperti	
Yusuf: begitu tampan, begitu takut dan setia akan Tuhan. Sementara itu 
yang wanita tentunya terinspirasi oleh kisah Ester, si ratu kecantikan yang 
bijaksana. Sebaliknya, kita cenderung kurang menyukai kisah tokoh-
tokoh yang terkesan bersusah hati atau kurang berhasil. Katakanlah nabi 
Yeremia, nabi yang meratap setelah melayani puluhan tahun lamanya, 
atau mungkin Yunus, nabi yang justru lari dari panggilan Tuhan. 
Siapa yang suka dengan kisah-kisah seperti itu? Apalagi kisah tentang 
Mefiboset.

... Maaf, siapa? Mefibo-?

Mefiboset. Itu namanya. Jika Anda membayangkan Alkitab seperti 
sebuah perpustakaan besar, maka kitab 1-2 Raja-Raja ibarat sebuah rak 
buku yang mewah, yang penuh dengan buku-buku sejarah tentang para 
raja Israel. Namun demikian, di tengah tumpukan buku mewah itu, 
terselip sebuah buku yang tipis dan kusam. Lalu ketika Anda menariknya, 
Anda mengernyitkan dahi membaca judulnya, “Mefiboset? Siapa itu 
Mefiboset?” Mari, saya akan mengajak Anda sekalian melihat siapa 
Mefiboset.

“Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki, yang cacat kakinya. 
Ia berumur lima tahun, ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan 
dari Yizreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, 
tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia 
bernama Mefiboset.”	(2	Samuel	4:4)

Dari	kutipan	ayat	di	atas,	kita	tahu	bahwa	Mefiboset	adalah	anak	
dari	Yonatan,	sahabat	yang	paling	dikasihi	Raja	Daud.	Kita	juga	tahu	
bahwa ia telah menjadi timpang, atau dalam bahasa yang lebih umum, 
pincang	terjatuh.	Dapat	kita	bayangkan	betapa	malangnya	Mefiboset.	
Dilahirkan	di	dalam	keluarga	kerajaan,	namun	kejatuhan	membuatnya	
pincang. Pembaca sekalian, jikalau Anda belum menyadarinya, gambaran 
kehidupan Mefiboset adalah gambaran kehidupan kita sebagai anak-anak 
Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Mari saya ajak kita membandingkan 
hidup kita dengan Mefiboset.

Teks oleh Prawira, ilustrasi dari internet
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Jatuh di dalam Dosa
Kejatuhan Mefiboset tidak dimulai dari 
dirinya sendiri. Kejatuhan keluarga kakeknya, 
Saul, adalah awal dari kejatuhannya. Saul, 
raja	Israel	sebelum	Daud,	mulai	tidak	patuh	
pada perintah Tuhan. Sebagai akibatnya, 
kerajaannya harus jatuh di tangan orang fasik. 
Mefiboset, yang ketika itu baru berumur lima 
tahun, sama sekali tidak tahu-menahu urusan 
kerajaan. Namun faktanya adalah, ia adalah 
bagian dari keluarga Saul. Ia ikut menanggung 
kejatuhan yang menimpa keluarganya. Maka 
dari itu inang pengasuhnya melarikan dia, takut 
kalau-kalau	Daud	akan	membalas	kejahatan	
Saul terdahulu. Tidakkah kita juga demikian? 
Ketika Adam jatuh di dalam dosa, seluruh 
keturunannya harus ikut menanggung dosa, 
harus ikut kehilangan kemuliaan Allah. Kita 
yang semula adalah bagian dari kerajaan Allah, 
kemudian harus kehilangan status istimewa itu. 
Lalu kita pun melarikan diri, jauh dari hadirat 
Tuhan, takut kalau-kalau Tuhan ingin menagih 
upah dosa itu terhadap kita.

Stigma “Si Pincang”
“Lalu berkatalah Ziba kepada raja: ‘Masih ada 
seorang anak laki-laki Yonatan, yang
cacat kakinya.’”	(2	Samuel	9:3b)
Suka atau tidak, manusia cenderung terpusat 
perhatiannya kepada kekurangan seseorang. 
Hal	ini	tampak	pada	apa	yang	pelayan	Daud	
katakan mengenai Mefiboset. Hal yang ia 
ungkit mengenai Mefiboset adalah tentang 

kecacatan kakinya. Bayangkan apa kata 
orang-orang tentang Mefiboset, “Hey, itu ‘kan 
si pincang?” Tidakkah kita merasa familiar 
dengan situasi demikian? Setiap kali ada 
teman-teman kita yang timpang hidupnya, 
yang berjalan tertatih-tatih di dalam dosa, kita 
selalu	memberikan	stigma	(baca:	label	negatif )	
terhadap mereka. “Hey, itu ‘kan si tukang judi?” 
atau “Tuh, lihat tuh, si pembohong.” Bayangkan 
Mefiboset, sejak 5 tahun kakinya timpang dan 
sampai ke usia remajanya ia harus menutup 
telinganya terhadap orang yang memanggil dia 
demikian, “si pincang”. Adakah kita bergumul 
dengan hal yang sama? Adakah dosa tertentu 
yang pernah kita perbuat membuat kita harus
menutup telinga setiap harinya terhadap 
perkataan orang-orang di sekeliling kita. 
Apakah label kita? Pembohong? Pemabuk? 
Si sombong? Para pembaca, inilah kita, 
Mefiboset-Mefiboset modern.

Anugerah yang Menghapuskan
“Tanya raja kepadanya: ‘di manakah ia?’” (2 
Samuel	9:4a)

“Kemudian berkatalah Daud kepadanya: 
‘janganlah takut, sebab aku pasti akan 
menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena 
Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan 
kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan 
engkau akan tetap makan sehidangan dengan 
aku.’”	(2	Samuel	9:7)

Pembaca sekalian, saya mengajak Anda 
membaca baik-baik 2 Samuel 9:4. Saya 
mengajak	Anda	memerhatikan	cara	Daud	
menanyakan	perihal	Mefiboset.	Dikatakan,	
“Di manakah IA?”, bukan si pincang, 
bukan si pelarian. Sudah berapa tahun kita 
merindukan pertemuan dengan pribadi yang 
tidak memandang label-label kita, yang tidak 
menghiraukan dosa kita, tetapi pribadi yang 
dengan tulus mencari kita? Kita bukan lagi 
si pincang di hadapan Tuhan, bukan lagi si 
pemabuk, bukan juga si pembohong. Kita 
adalah pribadi yang dicari Tuhan. Itu saja, 
tidak lebih. Tanpa iming-iming. Lebih dari 

sekadar	itu,	di	ayat	yang	ketujuh	Daud	bahkan	
mengembalikan apa yang dahulu menjadi 
harta kekayaan Saul kepada Mefiboset. Sebuah 
status yang dipulihkan. Mefiboset, seorang 
pelarian, seorang yang telah kehilangan 
kekayaan dan statusnya sebagai anggota 
kerajaan, tiba-tiba mendapatkan semua itu 
kembali.	Dapatkah	Mefiboset	mengerti	semua	
ini? Atau, dapatkah kita mengerti semua ini? 
Dapatkah	kita	mengerti	harga	dari	sebuah	
anugerah? Ketika Tuhan mencari kita, orang 
yang berdosa, memulihkan status kita sebagai 
anak-anak Allah, kita bertanya kepada Tuhan, 
“Mengapa?” Bukan karena perbuatan baik kita; 
bukan karena kita berjanji kita akan terlibat 
aktif dalam pelayanan; semua itu tidak lain 
merupakan buah dari kasih dan janji Allah, 
bahwa Juruselamat akan lahir bagi kita dan 
bahwa setiap kita yang percaya kepada-Nya 
tidak	akan	pernah	binasa.	Izinkan	saya	bertanya	

sekali lagi, dapatkah kita, 
atau Mefiboset, mengerti 
semua ini? Tentunya 
tidak, tetapi saya percaya 
pimpinan Roh Kudus 
yang akan membuat kita 
mengerti.

Konklusi: Sebuah Ruang 
Makan
Bayangkan suasana ruang 
makan	raja	Daud.	Raja	
Daud	sedang	duduk	di	
kursi	utama.	Di	sebelah	
kanannya duduk kedua 
anaknya, Absalom yang 
tampan dan Tamar yang 
cantik.	Di	sebelah	kirinya,	
Yoab, yang gagah dan 
besar ikut diundang 
Daud	untuk	makan	
sehidangan dengannya. 
Betapa pemandangan 
yang megah: raja yang arif, 
pangeran yang tampan, 
putri yang cantik, dan 
panglima yang gagah 
sedang duduk sehidangan 

di ruang makan raja. Lalu terdengarlah suara 
kaki yang diseret, “sreett.... sreett...” Semua 
mata tertuju pada suara itu, suara langkah 
kaki Mefiboset yang terseok-seok. Sekali 
lagi, itulah kita, anak-anak yang dipanggil 
dan diundang untuk ikut menikmati hadirat 
Tuhan. Sekalipun kita lebih sering terseok-
seok daripada berjalan lurus, sekalipun status 
ketimpangan kita lebih sering membuat 
kita malu terhadap Tuhan, sekalipun selama 
ini mungkin kita lebih sering dipanggil ‘si 
timpang’ daripada ‘anak Allah’, namun Tuhan 
mengesampingkan semua itu. Inilah anugerah, 
anugerah yang harganya dibayar dengan darah 
Kristus Yesus. Saya berdoa kiranya kisah 
Mefiboset terus mengingatkan kita akan status 
istimewa kita, sebagai anak-anak Allah, yang 
telah ditebus daripada segala ketimpangan kita. 
Tuhan memberkati.

Inspirasi
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“Telah lama kucari-cari langkah hidup yang lebih pasti
Hidup penuh kemenangan setiap hari

….

Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa
Dia Raja s’gala raja, memanggilku menuai ladang-Nya

Hanya anugerah semata, aku dipakai oleh-Nya
Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia.”

Pernah mendengar dan menyanyikan lagu tersebut? Lagu tersebut diciptakan oleh seorang 
remaja, yang kini telah menjadi seorang Pendeta. Remaja tersebut adalah Pdt. Juswantori Ichwan. 
Kecintaannya pada musik memang telah nampak sejak masa remaja. Sepotong lagu di atas 
diciptakannya saat diadakan retreat remaja. Saat itu, ia berjemaat di GKI Samanhudi. Setiap 
diadakan retreat remaja di gerejanya, biasanya disertai juga dengan lomba lagu rohani. Jadi, para 
remaja bebas mengungkapkan imannya dalam nyanyian, dan hal itu juga menambah antusiasme 
remaja mengikuti retreat. Saat itulah ia menciptakan lagu “Pekerja Kristus”, yang masih sering 
dinyanyikan oleh remaja masa kini.

Pdt. Juswantori Ichwan lahir di Jakarta, 7 Agustus 1967; besar di Jakarta dan melanjutkan studi 
S1	di	Universitas	Bina	Nusantara	(dulu	STMIK)	jurusan	IT.	Setelah	itu,	beliau	sempat	bekerja	
dan pindah ke Bandung lalu melanjutkan studi S2 di STT Bandung serta mengambil S2 di 
bidang worship studies di Trinity Theological College, Singapura. Sejak tahun 1997 hingga sekarang, 

beliau melayani di GKI Peterongan Semarang. 
Kini beliau menjabat sebagai ketua Komisi 
Liturgi dan Musik Sinode GKI, sehingga 
sering pulang-pergi Jakarta-Semarang. Beliau 
juga pernah membawakan Seminar Umum di 
GMI Februari silam.

Keprihatinan terhadap Ibadah dan Musik
Beliau melihat bahwa banyak gereja kurang 
memperhatikan liturgi ibadah minggu mereka, 
yang pada akhirnya mengakibatkan jemaat 
kurang antusias untuk beribadah. Situasi 
seperti ini telah berlangsung lama karena 
orang Kristen kurang banyak belajar tentang 
seluk-beluk liturgi/ibadah di gereja. Hal ini 
membuatnya prihatin dan mendorongnya 
menekuni bidang liturgi dan ibadah gerejawi 
dengan mengambil S2 di bidang worship studies 
di TTC, Singapura.

Banyak gereja yang masih menggunakan 
lagu warisan gereja (yang biasanya kita sebut 
hymn),	seperti	lagu	dari	Kidung	Jemaat,	KPPK,	
dll. Namun, tidak kalah banyak gereja yang 
mulai meninggalkan lagu-lagu warisan gereja 
tersebut. Misalnya, demi membuat suasana 
ibadah menjadi lebih hidup, sebuah gereja 
langsung memfotokopi gaya ibadah gereja 
lain	(katakanlah	aliran	karismatik)	dan	setelah	
itu liturgi gereja pun menjadi berantakan. 
Namun, setelah dilakukan ternyata tidak 
jadi “lebih hidup”, anggota jemaat yang 
datang malah berkurang!

Beliau melihat bahwa masalahnya 
bukanlah hymn sudah ketinggalan 
zaman,	dan	solusinya	bukanlah	
fotokopi gaya ibadah gereja lain. 
Hymn pada mulanya adalah sebuah 
puisi yang sarat pengajaran iman. 
Dapat	dikatakan,	hymn adalah ayat 
Alkitab yang disyairkan. Puisi ini 
kemudian diberikan melodi oleh 
penggubah. Pengarang puisi dan 
penggubah biasanya adalah orang 
yang berbeda, di tempat dan waktu 
yang berbeda. Melodi yang diberikan 

Pekerja KRISTUS

biasanya cukup kompleks. Ini yang menjadi 
masalah. Ketika kita memakai hymn dalam 
gereja, sering kali aransemen yang kompleks 
tersebut kita sederhanakan sedemikian rupa, 
sehingga nuansa/mood awal yang diharapkan 
oleh penggubah menjadi hilang. Akhirnya, 
“nyawa” pujian itu seakan berubah sama sekali. 
Maka, solusinya adalah memainkan hymn itu 
sebagaimana	ia	digubah.	Dengan	demikian,	
nuansa pujian akan menjadi lebih hidup.

Juswantori.com exposed
Masalah lainnya dalam lagu hymn	dan	Mazmur	
adalah, pada awalnya ditulis dalam bahasa asing 
(mungkin Inggris, Jerman, Latin, dan lain-
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lain)	dan	kemudian	diterjemahkan	ke	dalam	
bahasa Indonesia. Terkadang, penerjemahannya 
kurang tepat, atau sulit dimengerti. Inilah 
yang mendorongnya aktif mengerjakan proyek 
penggubahan	Mazmur.	Beliau	menggubah	
nyanyian	mazmur	modern	dengan	memakai	
teks	Alkitab	kita	sendiri	(LAI),	sehingga	lebih	
mudah dimengerti. Hasil gubahannya dapat 
didengarkan di situs pribadi Pdt. Juswantori, 
www.juswantori.com.

Pembuatan situs tersebut juga untuk menjawab 
kebutuhan	pelayan	di	zaman	multimedia	ini.	
Di	masa	lalu,	untuk	menggubah	nyanyian	
jemaat, orang biasanya cukup menerbitkan 
buku	nyanyian	saja.	Tetapi	di	zaman	
multimedia seperti sekarang, itu tidak cukup. 
Ada banyak pemain musik kesulitan jika hanya 
menerima	buku	nyanyian	mazmur	tanpa	
disertai contoh, bagaimana menyanyikannya 

dan seperti apa mood yang diinginkan 
penggubahnya. Situs ini berisi contoh-contoh 
bagaimana	menyanyikan	tiap	nyanyian	mazmur	
modern, sehingga para pelayan ibadah bisa 
berlatih menggunakan contoh-contoh itu.

Menurut Pdt. Juswantori, perbendaharaan 
pujian/nyanyian rohani adalah seperti 
vocabulary iman/perbendaharaan kata iman. 
Saat beliau baru percaya kepada Tuhan Yesus, 
hanya	1	pujian	yang	ia	tahu.	Dalam	keadaan	
senang, sedih, susah, hanya satu lagu itu saja 
yang dinyanyikan—hanya itu vocabulary-nya. 
Seiring dengan berjalannya waktu, tentu pujian 
yang ia ketahui menjadi semakin banyak. 
Misalnya, saat senang kita dapat bernyanyi 
“sungai sukacita”, saat mengaku dosa “dari 
kungkungan malam gelap”, dan pujian lainnya. 
A man who sings prays twice. Pujian adalah 
seperti doa.

Seperti halnya lagu yang ia ciptakan saat 
remaja, “Pekerja Kristus”. Pujian itu adalah 
ungkapan imannya. Bagaimana ia mencari 
langkah hidup yang lebih pasti, namun tak 
kunjung ia temukan. Hingga akhirnya ia 
dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi 
pekerja/pelayan. Panggilan ini adalah anugerah 
semata, dan panggilan ini sungguh amat 
istimewa. Setelah kita hayati, sebuah pujian 
berisi ungkapan iman dan pengajaran, bukan? 
Itulah mengapa lagu-lagu hymn	dan	Mazmur	
bertahan melewati waktu ratusan tahun, karena 

pengajaran dan pergumulan di 
dalamnya tidak pernah usang.

Untuk mengatasi euforia kaum muda 
terhadap lagu rohani kontemporer, 
mungkin bisa diadakan lomba 
membuat lagu rohani seperti yang 
dulu diikuti Pdt. Juswantori. Ini 
dapat menjadi wadah bagi kreativitas 
para remaja serta menambah 
perbendaharaan iman. Intinya, pujian 
adalah sebuah ungkapan iman yang 
jujur. (cc)
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Membedah
Ibadah

Gerejawi

Dewasa	ini	banyak	gereja	kurang	memperhatikan	liturgi	ibadah	
minggu mereka, padahal gereja tersebut bisa kuat dalam pengajaran 
dan lainnya. Paduan suara bagus, ruang ibadah megah, pengajaran kuat, 
namun ibadahnya monoton dan tidak menyentuh. Padahal hanya saat 
ibadah Minggu saja semua anggota jemaat bisa berkumpul secara utuh. 
Akibatnya, jemaat kurang antusias untuk beribadah.

Beribadah adalah hal yang penting bagi umat Kristen. Kita 
seharusnya beribadah setiap hari dalam keseharian kita—memberikan 
persembahan yang hidup. Begitu juga dengan ibadah Minggu. Kita 
beribadah	secara	komunal	(bersama-sama)	dengan	umat-umat	Kristen	
lainnya dan kita melakukannya setiap Minggu! Mungkin karena 
sering diulang, lama kelamaan ibadah menjadi mati, hanya rutinitas 
belaka. Banyak umat datang ke gereja dengan hati yang tidak siap, 
dengan mindset, “Saya datang, duduk, dengar, pulang.” Harus diakui, 
kita sering kali datang beribadah dengan sikap sebagai “penonton”, 
seperti penonton sepak bola yang hanya mengomentari permainan dan 
tidak ikut bermain. “Ah, ibadah hari ini ga enak, musiknya tidak enak 
didengar.” “Saya tidak menikmati ibadah hari ini, pengkhotbahnya 
membosankan.”

Ilustrasi dari internet
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tidak suka lagu yang 
dinyanyikan, atau 
sedang tidak mood!

Faktanya: di satu sisi, 
kesadaran jemaat untuk 
sungguh-sungguh 
berpartisipasi dalam 
ibadah perlu digugah 
dan diingatkan ulang. 
Tetapi di sisi lain, kita 
juga perlu introspeksi: 
apakah ada yang 
salah dalam penyajian 
musiknya. Bisa jadi, 
suara musik dan worship 
leader-nya terlalu keras, 
bising, sehingga orang  

jadi malas menyanyi. Bisa juga karena 
mereka belum menguasai lagunya (oleh 
sebab itu perlu diajarkan terlebih dahulu 
sebelum	ibadah).	Atau	iringan	musiknya	
kurang ekspresif, terlalu mekanik, sehingga 
tidak mendorong orang atau mengangkat 
hati mereka untuk menyanyi.

Sebaiknya: jemaat perlu memiliki sikap 
sebagai “pemain” dan pengertian yang 
benar mengenai ibadah. Jemaat juga adalah 
bagian dari ibadah, bukan hanya penonton. 
Worship leader, singer, dan pemusik juga 
harus sadar bahwa mereka bukanlah 
pusat dari ibadah. Peran mereka adalah 
membantu jemaat beribadah.

Kasus #2: 
Banyak anak muda 
yang sekarang 
meninggalkan 
gereja 
“konservatif ” 
dan beralih ke 
gereja dengan 
ibadah yang 
katanya “lebih 
hidup”—dalam 
artian musiknya 

Ibadah bukanlah bioskop atau teater 
pertunjukan. Kita tidak datang untuk 
menonton pertunjukan atau dihibur—Tuhanlah 
yang menonton pertunjukan ibadah kita. Jika 
datang dengan sikap sebagai “penonton”, maka 
kita menjalani ibadah yang mati, mungkin bisa 
dikatakan bukan ibadah. Berbeda halnya jika 
semua umat yang datang menjadi “pemain”, 
dalam artian semuanya berpartisipasi secara 
aktif, bukan hanya sebagai penonton. Ibadah 
yang sehat juga terjadi bila setiap pelayan 
ibadah menjalankan tugasnya dengan penuh 
kesadaran, bukan menjalankannya dengan 
mode “pilot otomatis” sehingga terjebak dalam 
ritualisme. Ibadah yang hidup terjadi ketika ada 
perjumpaan dengan Allah. Inilah “ibadah yang 
hidup” yang seharusnya kita kejar.

Isu Ibadah Gereja
Dengan	pemahaman	yang	tepat	mengenai	
ibadah, kita dapat menyikapi isu-isu ibadah 
gereja dengan tepat dan tidak hanya mengeluh. 
Kita akan melihat beberapa kasus yang umum 
sekali ditemui dalam ibadah, dan bagaimana 
seharusnya sikap kita.

Kasus #1: 
Dalam	ibadah	Minggu,	kadang	ada	jemaat	
yang tidak turut bernyanyi dengan berbagai 
alasan: tidak tahu lagu yang dinyanyikan, 

lebih cocok, sehingga mereka bisa “merasakan 
hadirat Tuhan”. 

Faktanya: soal beribadah sebenarnya bukan 
hanya masalah selera. Kebanyakan orang 
berpindah gereja BUKAN HANYA karena 
musiknya. Biasanya ada faktor lain juga: 
kehangatan persekutuannya, kecocokan 
dengan ajarannya, suka dengan khotbahnya, 
tertarik dengan adanya kesembuhan 
ilahi dan fenomena ajaib, dan lain-lain. 
Oleh	sebab	itu,	jalan	keluarnya	bukanlah	
memfotokopi gaya ibadah atau musik 
ibadah gereja lain, melainkan memberi 
pengertian kepada anak muda tentang 
konsep ibadah yang kita miliki. Kita 
harus menjelaskan tentang apa artinya 
“ibadah yang hidup” itu. Soal musik, tentu 
juga harus diperhatikan. Kita banyak 
menyanyikan lagu hymn dan gospel (yang 
tertera	di	KPPK)	tetapi	dengan	iringan	
yang tidak pas. “Tidak kena” di hati. 
Belum lagi banyak terjemahan lagu KPPK 
memakai bahasa yang telah outdated,  
sehingga muncul kesan bahwa lagu-lagu 
kita kuno, kaku, dan tidak menyentuh.

Sebaiknya: gereja memang perlu terus 
“menyesuaikan diri” dengan tantangan 
jaman, namun bukan dengan cara 
mengimpor segala hal dari luar. Cara 
terbaik adalah dengan membenahi dan 
menyegarkan cara kita bermusik, menyanyi, 
beribadah. Berangkat dari tradisi kita 
sendiri dan menyesuaikannya dengan 
perkembangan jaman. Setiap jemaat juga 
perlu mengerti konsep ibadah yang hidup.

Kasus #3: 
Gereja sekarang kebanyakan menggunakan 
bantuan	LCD,	mikrofon,	alat	musik	band,	dan	
lain-lain. Kadang terjadi gangguan dan jemaat 
menjadi tidak fokus dan komplain. 

Faktanya: ibadah yang mengandalkan 
teknologi modern disebut dengan High-
Tech Worship. Ibadah semacam ini sangat 

rentan terhadap gangguan yang muncul 
jika alat-alat pendukung ibadah tidak 
bekerja	dengan	baik.	Oleh	sebab	itu,	untuk	
menyelenggarakan High-Tech Worship 
seperti ini, sangat diperlukan sistem backup. 
Pengecekan alat sebelum ibadah dimulai 
juga menjadi sangat penting. Gangguan 
terhadap alat jelas akan mengacaukan 
ibadah. Misalnya, bagaimana jemaat bisa 
bernyanyi jika proyektor multimedia mati 
dan mereka tidak memiliki buku nyanyian? 
Bagaimana jemaat bisa berkonsentrasi 
mendengarkan firman, jika mendadak AC 
mati dan ruang ibadah yang tertutup rapat 
dari udara luar menjadi panas?

Sebaiknya: sikap jemaat adalah bersabar 
dan terus berusaha mengikuti ibadah. 
Namun jelas jemaat akan terganggu sekali. 
Itulah sisi negatif dari High-Tech Worship. 
Oleh	sebab	itu,	sebelum	menambah	alat	
yang canggih ke dalam ibadah jemaat, 
pastikan gereja telah memiliki rencana 
cadangan jika alat itu tidak bekerja dengan 
semestinya.

Menafaskan Mazmur
Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai 
pujian	dan	Mazmur.	Mazmur	sangat	penting	
untuk dinyanyikan dengan penghayatan. 
Mengapa?	Karena	sejak	awal,	Mazmur	
memang ditulis sebagai syair. Ketika kita 
sekedar	membaca	Mazmur,	kita	kehilangan	
nafas	dari	Mazmur	(sayangnya,	itulah	yang	
sering	kita	lakukan).	Mungkin	ini	jugalah	yang	
terjadi ketika kita sekedar bernyanyi asal tanpa 
penghayatan, kita kehilangan nafas dari ibadah.

Ibadah Kristen itu unik: ada bagian memuji /
bernyanyi. Banyak orang bisa pindah gereja 
(hanya)	karena	pujian/lagu	yang	dinyanyikan.	
Lagu warisan gereja (hymn, gospel, psalm) 
sepertinya mulai kehilangan tempat di hati 
jemaat. Padahal pujian seperti itu syairnya 
sangat dalam dan berisi anatomi jiwa manusia. 
Sekarang kebanyakan orang lebih memilih 
lagu-lagu baru dengan melodi yang asyik, 
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namun syairnya dangkal. Lagu warisan gereja 
mulai ditinggalkan karena syairnya sering sulit 
dimengerti (karena penerjemahannya dari versi 
yang	sudah	kuno).

Dalam	kondisi	seperti	ini,	kita	memerlukan	
nyanyian	Mazmur	modern	yang	berasal	dari	
teks	Alkitab	kita	sendiri	(LAI),	sehingga	lebih	
mudah	dimengerti.	Contohnya,	Mazmur	23	
dalam bahasa Indonesia telah digubah menjadi 
lagu sehingga dapat dinyanyikan. Selain itu, 
masih	banyak	pujian	yang	berasal	dari	Mazmur,	
walau tidak seluruh liriknya diambil dari 
Mazmur.	
Mazmur	tidak	hanya	bisa	dinyanyikan	saat	
ibadah, kita juga bisa berdoa pribadi dengan 
Mazmur.	Artinya,	kita	menyampaikan	doa	
kepada Tuhan dengan memakai kata-kata dari 
kitab	Mazmur.	Sebetulnya	itulah	salah	satu	
tujuan	Mazmur	digubah:	untuk	menolong	
orang mengekspresikan pergumulannya lewat 
kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus 
sendiri	lewat	firman-Nya	(Mazmur).	Untuk	
bisa	berdoa	dengan	Mazmur,	orang	bisa	saja	
berdoa sambil membaca dan menghayati 
syair	Mazmur.	Tetapi	lebih	tepat	jika	berdoa	
dengan	menyanyikan	syair	Mazmur	itu,	karena	
nyanyian	dapat	menghidupkan	syair	Mazmur	
dan mengangkat hati 
kita. Itu sebabnya 
Bapak Gereja 
Agustinus pernah 
berkata: “A man who 
sings prays twice.” 
Orang	yang	bernyanyi	
itu berdoa dua kali 
lipat.

Dalam	kitab	Mazmur	
terdapat banyak 
Mazmur	untuk	
berbagai situasi dan 
masih sangat relevan 
dengan kondisi kita. 
Misalnya,	Mazmur	51	
yang berisi pengakuan 
dosa	Daud	setelah	ia	

Inspirasi
berzinah	dengan	Batsyeba.	Kita	bisa	belajar	
berdoa	dari	Mazmur	tersebut	untuk	mengaku	
dosa	kita.	Tidak	hanya	Mazmur	dari	Alkitab,	
lagu hymn juga dapat menjadi doa kita. Hymn 
adalah syair yang berisi pengajaran Alkitab. 
Syairnya sangat dalam dan sarat pengajaran.

Jadi, pujian itu tidak sekadar enak dinyanyikan 
dan enak didengar. Pujian harus dimengerti 
maknanya.	Di	tengah	banyaknya	lagu	rohani	
yang beredar, kita harus seksama memilih. 
A Man who sings prays twice, nyanyian bisa 
menjadi doa kita juga. Jika pilihannya salah, 
salahlah pengajaran di dalamnya. Pujian yang 
dinyanyikan tidak harus asyik, sedang “naik 
daun”, atau lainnya. Pujian berasal dari hati.

Marilah kita belajar menikmati warisan hymn 
gereja	dan	Mazmur,	juga	memakainya	dalam	
kehidupan doa kita. Mulailah menghayati dan 
menikmati ibadah Minggu dan ibadah kita 
setiap hari. Mulai sekarang, masuklah ke aula 
ibadah sebagai “pemain”, dan bermain cantiklah 
untuk Tuhan. (cc)

(Artikel ini ditulis berdasarkan hasil wawancara 
dengan	Pdt.	Juswantori	Ichwan)

Tepat delapan tahun yang lalu adalah kali pertama saya mendengarkan Pengakuan Iman Rasuli 
di dalam sebuah kebaktian orang dewasa di GMI. Kesan pertama adalah bagaimana caranya 
saya yang pada waktu itu berumur 16 tahun harus menghafalkan seluruh isi pengakuan iman 
yang terangkum dalam dua belas poin tersebut. Tepat empat tahun kemudian saya mengambil 
keputusan untuk tidak mengucapkan pengakuan ini di dalam kebaktian maupun persekutuan 
remaja, dengan alasan saya tidak mengerti tujuan dan kegunaan dari jemaat mengucapkannya 
di	dalam	kebaktian.	Dua	tahun	kemudian,	saya	kembali	memutuskan	untuk	mengucapkan	
Pengakuan Iman Rasuli di dalam kebaktian maupun persekutuan, hanya dengan alasan bahwa 
orang Kristen harus mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli (karena ada di dalam urutan liturgi 
kebaktian).	Berdasarkan	semangat	mencari	kebenaran	inilah	tujuan	artikel	ini	dibuat,	di	dalam	
bagian selanjutnya diharapkan pembaca mengerti sejarah pembuatan, tujuan pembuatan, dan 
respon jemaat ketika mengucapkan pengakuan iman ini.

Sampai pada abad ke-15 banyak orang percaya bahwa Pengakuan Iman Rasuli ditulis oleh para 
rasul. Setiap rasul menyumbangkan satu bagian untuk pengakuan iman ini. Menurut legenda, 
setelah kenaikan Tuhan Yesus para murid bermufakat untuk merumuskan dasar iman mereka 
kepada Yesus Kristus. Maka setelah menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para 
rasul menyusun bersama-sama Pengakuan Iman Rasuli ini. Tetapi ini hanyalah sebuah cerita dan 
bukan fakta yang sebenarnya. Pengakuan Iman Rasuli mengalami beberapa kali revisi, sampai 
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Allah	Roh	Kudus)	bukan	materi,	pikiran	
(rasio),	bahkan	nenek	moyang	kita.	

Dalam	pengakuan	ini	kita	menyebut	
Tuhan dengan sebutan Bapa—hanya 
orang Kristen yang memanggil Tuhannya 
dengan	sebutan	Bapa.	Dalam	Perjanjian	
Lama, konsep Allah Bapa muncul di dalam 
Maleakhi 2:10. Tetapi di dalam Perjanjian 
Baru konsep Bapa dan Anak dapat kita 
lihat dalam hubungan Allah Bapa dan 
Allah Anak, yaitu: Yesus Kristus. Anak 
menyebut	Yang	Dilayani-Nya	“Bapa-
Ku” dan berdoa kepada-Nya, Abba–yang 
dalam bahasa Aram berarti ”Papa yang 
terhormat”. Yesus sendiri menjelaskan 
hubungan ini: Anak mengasihi Bapa 
(Yoh	14:31)	dan	selalu	melakukan	yang	
diperkenan	Bapa	(Yoh	8:29,	Mat	26:39).	
Di	lain	pihak,	Bapa	mengasihi	Anak	(Yoh	
3:35)	dan	membuat-Nya	besar	dengan	
memberikan-Nya kemuliaan dan perkara 
besar	untuk	dilakukan	(Yoh	5:20-30)3. 

Kasih Allah Bapa kepada Anak-Nya 
adalah contoh yang sempurna dari 
hubungan kasih Allah dengan orang-orang 
tebusan-Nya dan model kasih orang tua 
kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Allah 
yang Maha Kuasa adalah Allah yang: 
(1)	tidak	dapat	melakukan	sesuatu	yang	
bertentangan dengan karakter atau atribut-
Nya (contohnya Adil, Kasih, Konsisten, 
Tidak	berubah,	dll),	(2)	memberikan	
Anak-Nya yang tunggal bagi orang-orang 
berdosa. Tidakkah kerusakkan moral dan 
penderitaan menyatakan bahwa Allah Bapa 
tidak Maha Kuasa di dalam segalanya? 
Tidak! Ia berkuasa, dan Ia sedang 
melakukannya melalui Kristus. Makhluk 
rusak seperti Anda dan saya kembali 
dijadikan baik, seperti kata Paulus di Roma 
8:18, “Penderitaan zaman sekarang ini tidak 
dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang 
akan dinyatakan kepada kita.4”

“Khalik Langit dan Bumi”, dengan 
mengucapkan pernyataan ini berarti 
kita, orang-orang Kristen mengakui 
adanya perbedaan kualitatif yang 
tidak terjangkau antara Pencipta 
dan ciptaan. Manusia diciptakan 
sesuai dengan gambar dan rupa 
Allah, artinya manusia adalah 
bayang-bayang refleksi dari Sang 
Pencipta. Manusia lewat agama 
mencoba untuk menjangkau Tuhan, 
orang Hindu mendefinisikan 
tuhan dalam representasi tiga dewa 
terbesar mereka (Brahma, Wisnu, 
dan	Siwa),	Lao	Tzi	mendefinisikan	
tuhan	sebagai	“Dao”5, sampai 
Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi 
manusia, barulah manusia 
mendapatkan representasi Allah 
yang sesungguhnya (hanya umat 
pilihan yang diberikan anugerah 
untuk	mengertinya).	

 

pada sekitar tahun 700 M Pengakuan Iman 
Rasuli mencapai bentuk yang kita pergunakan 
sekarang ini. Pengakuan iman yang merupakan 
hasil pergumulan jemaat kristen di kota Roma 
ini dinamakan Pengakuan Iman Rasuli karena 
isi pengakuan iman yang ada sesuai dengan 
pengakuan dan penghayatan iman para rasul 
dan jemaat purba dan terutama sesuai dengan 
kesaksian Alkitab1.
Gereja-gereja Kristen pada abad pertama 
sering kali dihadapkan dengan berbagai 
pengajaran asing yang menyesatkan. Beberapa 
gereja memiliki sebagian kitab-kitab perjanjian 
baru, salah satu dari keempat injil, atau salah 
satu dari surat Paulus, tetapi mereka tidak 
mempunyai kitab-kitab perjanjian baru secara 
keseluruhan. Akan sangat sulit bagi orang-
orang Kristen baru untuk mengenal dan 
mengerti siapa Tuhan yang mereka sembah. 
Berdasarkan salah satu kebutuhan inilah 
Pengakuan Iman Rasuli disusun, agar orang-
orang Kristen baru yang hendak dibaptis dapat 
mengerti secara garis besar, siapa Tuhan yang 
mereka sembah. Terdapat beberapa tujuan 
disusunnya	Pengakuan	Iman	Rasuli:	(1)	untuk	
memelihara iman tradisional dan menjaganya 
dari	doktrin	yang	menyesatkan,	(2)	digunakan	
sebagai bahan untuk mengajar orang-orang 
Kristen	baru,	(3)	diucapkan	dalam	setiap	
kebaktian untuk membantu jemaat yang tidak 
dapat	membaca,	(4)	digunakan	sebagai	ajaran	
dasar yang mempersatukan gereja-gereja yang 
menerimanya.

Penjelasan Isi Pengakuan Iman Rasuli
a. Aku percaya kepada Allah, Bapa 

yang Maha Kuasa, Khalik langit 
dan bumi.
Dalam	ibadah,	walaupun	
Pengakuan Iman Rasuli 
diucapkan secara 
komunal, tetapi kata 
pembukaannya adalah, 
“Aku percaya…” 
(bukan	kami).	Kata	
tersebut menandakan 
bahwa pengakuan ini 

bersifat personal. “Aku percaya kepada 
Allah” merupakan suatu ungkapan yang 
menyatakan I am believing into God. 
Pada saat di taman kanak-kanak, kita 
menerima semua bangun datar yang bulat 
itu dinamakan lingkaran tanpa mengecek 
apakah panjang keseluruhan jari-jari objek 
itu sama atau tidak (contoh: elips bukanlah 
lingkaran, karena elips tidak mempunyai 
jari-jari yang sama panjang di seluruh jari-
jarinya).	Di	sekolah	dasar	kita	menerima	
bahwa 2 + 2 = 4 tanpa memperdebatkan 
asal muasal dari kebenaran tersebut dengan 
guru matematika kita. Namun keyakinan 
akan dua hal tersebut berbeda dengan 
kalimat pembukaan dari pengakuan ini. 
Maksudnya bukan hanya sekadar percaya 
akan suatu kebenaran mengenai Allah, 
tetapi saya menyatakan keyakinan saya 
bahwa Allah telah mengajak saya kepada 
perjanjian-Nya dan menyatakan bahwa 
saya telah menerima ajakan-Nya2. Banyak 
orang yang pergi berkeliling mencari tuhan 
yang bisa memberikan mereka kesehatan 
dan kelimpahan materi, sebagian orang lagi 
menjadikan pikiran mereka sebagai tuhan, 
dan tidak sedikit yang menjadikan materi 
sebagai tuhan mereka. Namun tidak begitu 
dengan iman Kristen. Ketika orang Kristen 
mengucapkan, “Aku percaya kepada Allah”, 
Allah yang dimaksud di sini adalah Allah 
Tritunggal (Allah Bapa, Allah Anak, dan 
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faktor genetika ini, Pdt. Stephen Tong 
membaginya menjadi empat logika 
berpikir6:

Begini penjelasannya, eksistensi Adam 
tercipta tanpa pria dan tanpa wanita. 
Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk 
Adam,	maka	Hawa	ada	dengan	(melalui)	
pria tetapi tanpa wanita, sedangkan kita 
manusia, tercipta 
dengan adanya pria 
dan dengan adanya 
wanita. Puji Tuhan, 
Yesus menggunakan 
kemungkinan logika 
berpikir yang terakhir 
untuk inkarnasi ke 
dalam dunia, yaitu: 
tanpa pria tetapi 
dengan wanita. Tidak 
ada celah dimana 
manusia dapat berkata: 
“Inkarnasi adalah 
sebuah hal yang 
tidak masuk di akal, 
tidak sesuai dengan 
logika manusia.” 
Lahir dari anak dara 
Maria memberikan 
penolakan dengan 
tegas terhadap paham 
yang berkata bahwa 
Yesus tidak lebih 
dari seorang manusia 
yang	baik	(Humanis),	
juga menolak dengan 
keras paham yang 
berkata bahwa Yesus 
adalah malaikat yang 

memiliki	tampak	manusia	(Doketisme).	
Iman Katholik memberikan perlakuan 
yang begitu khusus kepada Maria sebagai 
pembantu dalam penebusan, Maria 
dilahirkan tanpa dosa, dsb. Tetapi Alkitab 
dalam Lukas 1:47 memberikan kita 
sebuah pernyataan Maria, “dan hatiku 
bergembira karena Allah, Juruselamatku.” 
Hal ini dengan jelas mengatakan jikalau 
Maria tidaklah lebih dari manusia biasa 
yang berdosa dan membutuhkan anugerah 
keselamatan. Puji Tuhan, sekali lagi 
Pengakuan Iman Rasuli memberikan 
sebuah stand point yang begitu jelas dan 
tegas mengenai iman kekristenan.

abad ke-19 dan gerakan Unitarianisme ini 
tidak mengakui Yesus sebagai Allah Yang 
Maha Kuasa, tetapi sebagai “allah kecil” 
yang lebih rendah dari Allah Yang Maha 
Kuasa. Tetapi Yohanes 5:23 dengan jelas 
menyatakan kesalahan pemikiran bidat 
yang berkata bahwa Yesus bukanlah Allah. 
Puji Tuhan, Pengakuan Iman Rasuli yang 
kita naikkan dalam setiap persekutuan dan 
kebaktian memberikan suatu prinsip yang 
tegas menolak ajaran Arius, Unitarianisme, 
dan Saksi Yehova.

c.  Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir 
dari anak dara Maria.
“Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan 
memberikan kepadamu suatu pertanda: 
Sesungguhnya, seorang perempuan muda 
mengandung dan akan melahirkan seorang 
anak laki-laki, dan ia akan menamai Dia 
Imanuel,” Yesaya 7:14. 

Di	Sekolah	Menengah	Pertama	(SMP),	
kita belajar mengenai faktor genetika, 
dimana pria berkromosom XY dan 
wanita berkromosom XX. Berdasarkan 

b. Dan kepada Yesus Kristus , Anak-Nya 
yang tunggal Tuhan kita.
Yesus Kristus menjadi sandungan besar 
bagi orang Yahudi, karena mereka berpikir 
apa yang dilakukan oleh Mesias tidak 
mungkin bertentangan dengan taurat 
Musa yang mereka mengerti secara harfiah 
(contoh:	melakukan	mukjizat	pada	hari	
Sabat, dimana mereka percaya 
secara harfiah bahwa pada hari Sabat tidak 
boleh	melakukan	kegiatan	apapun).	Dan	
menjadi sandungan besar pula bagi orang 
muslim, karena bagi mereka Yesus tidaklah 
lebih	dari	seorang	nabi	(manusia).	Inilah	
yang menjadi pusat dari kekristenan, tanpa 
Kristus kita tidak dapat mengenal Allah 
Tritunggal, keselamatan, kebangkitan dan 
hidup yang kekal, dan Pengakuan Iman 
Rasuli menyatakan dengan tegas iman 
orang Kristen kepada Tuhan Yesus Kristus.

Pernyataan “Anak-Nya yang tunggal 
Tuhan kita” bertujuan untuk melawan 
bidat-bidat yang menjamur pada masa itu. 
Arius pada abad ke-4, bidat yang terus 
berkembang menjadi Saksi Yehova pada 

XY XX
Adam Tanpa Tanpa ~XY dan ~XX
Hawa Dengan Tanpa XY dan ~XX

Manusia Dengan Dengan XY dan XX
Yesus Tanpa Dengan ~XY dan XX
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Catatan kaki:
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2. “Kristen Sejati – Vol.1 Pengakuan Iman Rasuli” J.I.Packer hal. 2 
3. “Kristen Sejati – Vol.1 Pengakuan Iman Rasuli” J.I.Packer hal. 10-11 
4. “Kristen Sejati – Vol.1 Pengakuan Iman Rasuli” J.I.Packer hal. 13-16
5. “Kristen Sejati – Vol.1 Pengakuan Iman Rasuli” J.I.Packer hal. 21 
6. “Yesus Kristus Juruselamatku” Stephen Tong, Penerbit Momentum.

d. Yang menderita sengsara di bawah 
pemerintahan Pontius Pilatus, 
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun 
ke dalam Kerajaan Maut.
Yesus ditangkap di taman Getsemani oleh 
pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait 
Allah yang diutus oleh Imam Besar dan 
orang-orang Farisi. Ia dibelenggu (Yoh. 
18:12),	ditampar	(ayat	21)	dan	dibawa	
menghadap Imam Besar Kayafas untuk 
diadili. Pada waktu itu, bangsa Yahudi 
merupakan bagian dari kekaisaran Romawi. 
Mereka diberikan hak khusus untuk 
mengatur sistem peradilannya sendiri. 
Tetapi dalam hal menghukum mati, harus 
disahkan oleh pemerintah Romawi. Maka 
dari itu, orang-orang Yahudi membawa 
Yesus menghadap Pontius Pilatus guna 
mendapatkan persetujuan untuk 
membunuh Yesus, namun tidak 
satupun kesalahan ditemukannya 
(ayat	38b),	sampai	akhirnya	
Pilatus “mencuci tangannya” dan 
menyerahkan Yesus kepada 
orang-orang Yahudi untuk 
“dimatikan”. 

Pengakuan Iman Rasuli 
bukanlah sekedar kumpulan 
kalimat yang diucapkan 
orang Kristen tanpa makna 

setiap minggunya, bukan juga warisan dari 
gereja mula-mula yang dibuat tanpa tujuan. 
Tapi Pengakuan Iman Rasuli dibuat, dan 
diucapkan oleh orang-orang Kristen di seluruh 
dunia sebagai satu pengertian dan pernyataan 
yang jelas akan iman kepercayaan kita kepada 
Allah Tritunggal. 

Mari kita, sebagai orang-orang Kristen, 
mengambil satu komitmen baru di hadapan 
Tuhan, untuk mengerti lebih menyeluruh siapa 
Tuhan	yang	kita	sembah.	Dan	dengan	lantang	
menyatakan iman kepercayaan kita lewat 
Pengakuan Iman Rasuli. Soli deo Gloria.

(Penjelasan isi Pengakuan Iman Rasuli akan 
dilanjutkan pada edisi berikutnya)

BERKAT Berbalut SENGSARA

Thomas Alva Edison dilahirkan di Milan, 
Ohio	pada	11	Februari	1847.	Pada	tahun	1854,	
ia pindah ke Port Huron, Michigan bersama 
dengan orang tuanya. Saat kecil, Edison hanya 
sempat mengikuti sekolah selama 3 tahun. 
Gurunya memperingatkan orang tua Edison 
bahwa ia tidak bisa belajar di sekolah karena 
di sekolah ia termasuk murid yang paling 
tertinggal di kelas dan dianggap sebagai 
murid yang tidak berbakat. Akhirnya ibunya 
memutuskan untuk mengajarnya sendiri di 
rumah karena kebetulan ibunya berprofesi 
sebagai	guru.	Orang	lain	selalu	mencela	Edison	
bodoh,	namun	Tuhan	tidak	demikian.	Dia	
memiliki rencana indah dengan memberikan 
hadiah terbesar dan istimewa untuk orang tua 
Edison.

Rasa keingintahuan Edison yang tinggi 
mendorongnya untuk melakukan berbagai 
percobaan. Tentu dana yang dibutuhkan 
cukup	besar.	Oleh	karena	itu	ia	bekerja	sebagai	
penjual koran dan permen di atas kereta api 
yang beroperasi antara kota Port Huron dan 
Detroit.	Agar	waktu	senggangnya	di	kereta	
tidak	terbuang	percuma,	ia	meminta	izin	
kepada pihak perusahaan kereta api untuk 
membuat laboratorium kecil di gerbong salah 
satu kereta. Suatu ketika, laboratorium kecilnya 
terbakar, yang tentunya membuat para pegawai 
kereta api kelabakan, sampai mereka memarahi 
dan bersikap kasar terhadapnya. Ada yang 
mengatakan bahwa gangguan pendengarannya 
disebabkan telinganya dipukul kondektur 
kereta api tersebut sampai tuli. 

Suatu kali seorang wartawan bertanya 
kepada Edison, “Apakah tragedi kebakaran 
itu menjadi kerugian fatal dalam perjalanan 
hidup	Anda?”	Ia	malah	menjawab,	“Oh,	tidak!	
Malah sebaliknya!” Tentu orang terkaget-kaget 

Teks oleh Chen Katamso, ilustrasi dari internet

mendengar alasannya. Menurutnya, justru 
karena kobaran api tersebut membakar habis 
data materi studi dan prakteknya, sehingga ia 
harus mengulangnya dari awal satu persatu, 
sampai akhirnya ia dapat menemukan 
penemuan baru. Puji tuhan, segalanya menjadi 
baru! Saya tidak tahu apakah Edison seorang 
yang percaya pada Tuhan, namun satu hal 
yang dapat dipelajari yaitu kita perlu memiliki 
pandangan yang tetap positif, tetap beriman 
dan bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur 
dalam keadaan sukses dan senang itu gampang, 
namun bersyukur dalam kondisi yang buruk, 
tidak gampang bukan?

Dalam	kehidupan	ini,	ada	berbagai	hal	buruk	
yang dapat menghampiri kita; banyak bahaya, 
petaka, juga terdapat tekanan-tekanan dan 
kerikil yang dapat mengganggu perjalanan 
hidup kita. Tetapi perlu diingat, bahwa tersedia 
putaran balik atau ”U-turn” yang dapat kita 
ambil, asal kita cukup peka memerhatikan 
sekitar kita. Ada jalan baru, bahkan tersedia 
kesempatan yang sudah menunggu kita di 
sana, hanya menunggu keputusan bagaimana 
kita memanfaatkannya. Rencana Tuhan 
lain dengan rencana manusia. Tuhan 
mempersiapkan segalanya jauh lebih baik dari 
pikiran manusia. Bapa di surga menyediakan 
hadiah yang luar biasa, namun terkadang 
dibungkus dengan kemasan “sengsara” 
sehingga banyak orang yang tidak sabar, 
maunya cepat-cepat mendapatkannya, yang 
malah akhirnya membuat berkat itu terlepas. 
Jangan sesekali menilai dari bungkusannya 
yang jelek. Sekalipun bungkusannya jelek, 
yang penting isinya tidak pernah jelek. 
Jika kita mau membukanya dengan hati 
seorang hamba, kita pasti menemukan 
kebaikannya, karena kebaikan dari Tuhan tidak 
berkesudahan dan tepat waktunya. Ketika 

Inspirasi Inspirasi



3938 Ruang Keluarga

Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, 
bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika 
aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku 
mengajarmu.

Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah 
bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus 
pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita 
yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur.

Ketika aku tak paham sedikitpun tentang teknologi dan hal-hal baru, 
jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar 
menjawab setiap “mengapa” darimu.

Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk 
memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu 
masih kecil.

Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu 
untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah 
penting, asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas.

Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. 
Mengertilah aku, dukung aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu 
mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu aku memberi petunjuk 
bagaimana menjalani kehidupan ini, sekarang temani aku menjalankan 
sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran, aku akan memberikan 
senyum	penuh	rasa	syukur.	Dalam	senyum	ini	terdapat	cintaku	yang	tak	
terhingga untukmu.

Sumber: http://artikel.sabda.org/ketika_aku_sudah_tua

kita diperhadapkan dengan penderitaan atau 
kesengsaraan, janganlah cepat-cepat pasrah! 
Jangan mau memberi kesempatan pada iblis 
yang membisikkan dan menghasut kita bahwa 
penderitaan tersebut merupakan suatu kutukan. 
Tuhan kita tidak pernah memberikan anak-
anak-Nya makan batu.

Berkat kerja kerasnya, pada tahun 1877 
Edison menciptakan phonograph pertama 
di dunia, yang tentu menjadi perhatian 
sedunia. Suatu kali datang seorang wartawan 
menghampiri dan mewawacarainya, “Sejak 
usia muda pendengaran Anda telah mengalami 
penurunan, hingga parah dan menjadi cacat 
tuli. Apakah hal ini menjadi gangguan atau 
hambatan seumur hidup Anda?” Tahukah apa 
jawaban dari Thomas Edison? Ia menjawab, 
“Ya, dahulu memang saya mengganggap begitu, 
tetapi hal ini malah mendatangkan suatu 
keberuntungan bagi saya untuk terus bekerja 
keras, belajar dan tekun melakukan percobaan; 
bisa membantu saya menghindari berbagai 
perkataan dari orang-orang yang hendak 
menjatuhkan	mental	saya.	Dengan	begitu,	saya	
tidak perlu peduli lagi dan menghiraukan apa 
kata mereka. Sejak kecil saya dianggap anak 
bodoh dan diremehkan, tetapi sekarang saya 
merasa lega.”

Kita perlu meneladani sikap Edison, yang 
tidak membiarkan berbagai hal buruk dalam 
hidupnya menghalanginya untuk berkarya. 
Ia tidak repot-repot membiarkan kedengkian 
menguasai hatinya. Ia hanya berkonsentrasi 
dalam berbagai proyek percobaannya. 
Salah satu proyek terbesarnya 
adalah implementasi 
pembangkit tenanga listrik. 
Pembangkit tenaga listrik 
yang pertama dibangun di 
Manhattan Island, New York 
pada tahun 1882. Ia juga 
mendirikan 14 perusahaan, 
termasuk General Electric 
(GE)—yang	sampai	sekarang	
masih menjadi perusahan besar 

dunia. Melalui usaha keras Edison, akhirnya 
pada	21	Oktober	1879	lahirlah	lampu	pijar	
listrik pertama yang mampu menyala selama 40 
jam.
 
Edison juga berjasa dalam bidang perfilman. 
Ia menggabungkan film fotografi yang telah 
dikembangkan George Eastman menjadi 
industri film yang menghasilkan jutaan dolar 
seperti saat ini. Surat kabar Grand Trunk 
Herald yang didirikannya juga merupakan yang 
pertama yang dipublikasikan di atas kereta. 
Selain berbagai hal yang telah disebutkan di 
atas, masih banyak lagi penemuan-penemuan 
Edison yang bermanfaat. Secara keseluruhan, 
ia telah menghasilkan 1.039 hak paten. Inilah 
sekilas kisah mengenai tokoh ilmuwan dunia 
yang begitu antusias dan memiliki semangat 
tinggi mencapai impiannya dan sukses luar 
biasa.

Edison
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Lukisan
oleh Willis SumargoPuisi

oleh Johan Leonardi

She is the firefighter of my heart 

who helps me extinguish the fire in my heart

She is the clown of my face

who helps me remove the sadness from my face

Wish she would be the last in my life

that would complete the puzzle of my life

Please don’t ever leave me, just stay with me 

‘til my mind, body and spirit fade away 

Until then, my heart and my life

 will always be craving for your love

Karya Kita
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memang penjahat berbahaya. 
Setiap orang melihatnya dengan 
tatapan menghakimi; ia tidak 
diterima oleh masyarakat, bahkan 
sekadar untuk bernaung dari 
dinginnya hujan salju. Beruntung, 
seorang uskup mengundangnya 
makan dan beristirahat di 
gereja. Mengkhianati kebaikan 
yang diterimanya, Valjean 
malah mencuri dan membawa 
kabur peralatan perak dari 
gereja. Herannya, saat petugas 
memergoki Valjean serta 
membawanya ke gereja, Sang 
Uskup malah menunjukkan belas 
kasihan dengan mengatakan 
bahwa Valjean tidak mencuri. 
“Sahabatku, Engkau berangkat 
terlalu dini hingga lupa untuk 
membawa ini bersamamu. Apakah 
Engkau hendak meninggalkan yang 
terbaik?” kata Sang Uskup sambil 
memberikan tempat lilin perak.

“Aku merasakan malu yang 
menusukku bak sebuah belati. 
Ia mengatakan bahwa aku 
masih memiliki sebuah jiwa… 
Bagaimana ia mengetahuinya? 
Roh apakah yang menghampiri 
dan menggerakkan kehidupanku? 
Apakah masih ada jalan lain 
untuk pergi? Aku mencoba 
meraih pegangan, namun aku 
terjatuh… Dan malam berjalan 
menghampiri… Ketika aku 
menatap dalam kehampaan—
kepada pusaran dosaku. Aku akan 
beranjak pergi meninggalkan 
dunia itu,” renung Valjean. 
Tersentuh oleh kebaikan Sang 
Uskup, Valjean bersumpah untuk 
menjadi orang yang lebih baik 
dan jujur. Langkahnya diawali 
dengan mengubah namanya 
menjadi Madeleine. Ia memulai 

kehidupan barunya 
sebagai pemilik pabrik 
yang cukup sukses serta 
mendapat kepercayaan 
sebagai walikota. Sementara 
itu,	Javert	(Russell	Crowe),	
penjaga penjara yang dahulu 
mengawasi Valjean tidak berhenti 
mencarinya—karena ia telah 
melanggar kewajiban lapornya. 
Kisah selanjutnya bercerita tentang 
pelarian Valjean dari kejaran 
Javert; tentang bagaimana ia 
kemudian berjumpa dengan 
Fantine	(Anne	Hathaway)	dan	
mendapat kesempatan untuk 
mempraktekkan kasih 
dengan menyelamatkan 
anak Fantine, yakni 
Cosette. 

Bagi penonton yang tidak 
terbiasa menonton film 
musikal, film berdurasi 160 
menit minim percakapan ini 
mungkin terasa membosankan. 
Tetapi makna di balik kisah 
ini sangat menarik dan menjadikannya salah satu film 
yang patut ditonton. Tema anugerah dan pengampunan 
sangat kentara mendominasi keseluruhan cerita. Kisah ini 
seolah menggambarkan analogi tentang anugerah Tuhan 
pada	orang	berdosa	(Valjean),	yang	kemudian	hidupnya	
diubahkan hingga menjadi berkat; terlihat kontras dengan 
kehidupan orang yang menganggap dirinya suci karena 
memegang	teguh	aturan	( Javert)	tetapi	lebih	memilih	
mati demi keangkuhannya mempertahankan “hukum”. 
Tokoh Javert seolah digambarkan tidak membutuhkan 
anugerah dan belas kasihan. Berapa kalipun ia diberi 
anugerah keselamatan, pandangannya tidak berpindah dari 
kepatuhan akan hukum semata. Penulisnya seolah ingin 
menggambarkan tokoh ahli Taurat dan orang Farisi, yang 
sangat menjunjung tinggi kesucian dan kepatuhan pada 
hukum melalui tokoh Javert. Jadi, kira-kira yang manakah 
Anda? Valjean atau Javert? Menonton film ini pastinya 
akan membuat Anda kembali merefleksikan diri dan 
terkagum-kagum akan anugerah keselamatan yang telah 
Anda terima. (ww)

Rekomendasi

Pernah mendengar alunan merdu nyanyian 
Susan Boyle saat audisi di ajang Britain’s Got 
Talent? Jika iya, Anda pasti tidak asing dengan 
lagu berjudul “I Dreamed a Dream” yang 
ketika dinyanyikannya terdengar begitu hidup 
hingga menggetarkan para juri serta penonton. 
Sebelumnya, tidak banyak yang tahu bahwa 
lagu tersebut berasal dari pertunjukkan drama 
musikal Les Misérables—sebuah kisah klasik 
dari novel abad ke-19 karya Victor Hugo. 
Setelah berulang kali dipentaskan baik dalam 
pertunjukkan teater maupun film, pada akhir 
tahun 2012 kisah ini digarap ke layar lebar 
dengan menampilkan sederetan artis ternama.

Film berlatar negara Perancis era abad-19-
an ini berfokus pada jalan hidup seorang 
bekas narapidana bernama Jean Valjean 
(Hugh	Jackman).	Setelah	menghabiskan	
19 tahun masa hidupnya di penjara karena 
mencuri sepotong roti, akhirnya ia memeroleh 
kebebasan dengan kewajiban lapor berkala 
seumur hidup. Namun mengharapkan 
kehidupan normal dengan mengantongi 
surat yang menandainya sebagai narapidana 
bukanlah persoalan mudah. “Sangat 
berbahaya,” begitulah tulisan yang ditorehkan 
pada berkas identitasnya. Pakaian lusuh, tubuh 
yang penuh bekas luka, potongan rambut dan 
jenggot yang tak terawat, serta tatapan penuh 
kepedihan yang terpancar dari wajahnya 
seolah meyakinkan masyarakat bahwa ia 

Ilustrasi dari internet

Rekomendasi
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Lilinkecil.com juga menyediakan buku-buku Kristen 
impor	dan	CD	lagu-lagu	Kristen	terbaik.	Hal	ini	
guna memberikan pengalaman one stop shopping di 
website lilinkecil.com yang praktis, lengkap, namun 
berkualitas.

Konsep nama “lilin kecil” berarti menyala kecil 
perlahan namun terus berkobar dan menjadi besar, 
tetapi	tetap	rendah	hati.	Dinamai	oleh	Ryan	Adinata,	
salah satu founder lilinkecil.com dan diprakarsai oleh 
Hansen bersama beberapa alumni perkantas, lulusan 
jurusan Fakultas Ilmu Komputer UI dan S2 Prasetya 
Mulia ini membuat sebuah toko buku online.	Dari	
sekadar toko buku online, lilinkecil.com melebarkan 
sayapnya dan menjalin kerja sama dengan reseller di 
daerah seperti Yogyakarta, Palangkaraya, Pekanbaru, 
dll untuk menjawab minat baca yang tinggi di 
daerah-daerah, namun terbatasnya akses untuk buku 
rohani	berkualitas.	Dimulai	dari	sekedar	mencoba-
coba, lilinkecil.com semakin bertumbuh dan memiliki 
visi yang semakin tajam, yaitu menjadi berkat untuk 
gereja, bangsa dan negara melalui penyediaan media 
rohani yang berkualitas.

Mari	kita	membaca	(dan	membaca	lebih	banyak)	
lewat lilinkecil.com. (ek)

Rekomendasi

Terangi Dunia Lewat Kata
Ilustrasi dari internet

Pernahkah Anda mengalami kesulitan 
ketika berbelanja buku, khususnya buku 
rohani? Mungkin tidak ada toko buku 
Kristen di dekat rumah, atau jikalau 
ada tidak lengkap,  dan sering kali buku 
yang Anda suka tidak lagi ada di toko 
buku tersebut. Pada edisi ini, Gracia 
merekomendasikan sebuah toko buku 
Kristen online, yaitu lilinkecil.com.

Lilinkecil.com bersifat online, 
sehingga Anda dapat masuk 
setiap saat, 24/7, dapat melihat 
buku-buku terbaru maupun 
buku-buku Kristen klasik yang 
sulit didapat di toko buku 
konvensional. Hal ini sangat 
menolong bagi Anda yang 
suka membaca dan mengoleksi 
bacaan Kristen berkualitas 
namun tidak sempat ke toko buku. Selain 
itu, proses pembayaran lewat beberapa 
bank lokal dan kurir yang mencapai 
pelosok daerah menjadi nilai tambah 
lilinkecil.com.

Ketika memasuki halaman website 
lilinkecil.com, Anda  akan disambut 
dengan buku-buku pilihan yang 
ditampilkan dengan rapi dan sederet 
kategori buku-buku Kristen, seperti 
kehidupan Kristen, pemuridan, dunia kerja, dll. Tidak hanya itu, pembeli 
dapat memilih buku berdasarkan penerbit favorit dan penulis. Lilinkecil.
com menyeleksi setiap buku yang mereka jual sehingga Anda tidak perlu 
khawatir akan membeli buku yang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab.

Rekomendasi
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Kuis Gracia edisi April 2013
1. Apa saja yang menjadi unsur dalam Empat Langkah Pola Ibadah?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hidup atau tidaknya sebuah ibadah menurut Pdt. 

Juswantori Ichwan?
3. Apa judul buku yang diulas dalam Gracia edisi April 2013?

•	 Kirimkan	jawaban	Anda	selambat-lambatnya	tanggal	31	Juli	2013	melalui	e-mail ke gracia.
methodist@gmail.com dengan Subject: Kuis April 2013 dan sertakan data lengkap berupa: 
nama lengkap dan nomor handphone. Jawaban juga dapat diberikan kepada tim redaksi yang 
dikenal.

•	 Bagi	3	(tiga)	pemenang	yang	terpilih	akan	mendapatkan	masing-masing	satu	buah	DVD	
The Grace Card.

•	 Pengumuman	pemenang	dapat	dilihat	di	Gracia	edisi	berikutnya.

Pemenang Kuis Gracia edisi Desember 2012

Jesslyn Thomas

Johan Leonardi
Yosia Chandra

Jawaban Kuis Gracia edisi Desember 2012
1. Ev. Supomo dan Pdt. Suryanto
2. Bukan lantai tanah, bersekat, aman dan mempunyai WC
3.	 Taman	Mini	Indonesia	Indah	(TMII)

Gracia	mengucapkan	selamat	kepada	setiap	pemenang	kuis	Gracia	edisi	Desember	2012.

Rekomendasi

Mendengar 
nama daerah 
Kelapa Gading dan 
Kemang, tentunya salah satu 
gambaran yang terlintas di 
benak Anda adalah “tempat 
makan”. Kali ini tim Gracia 
akan mereferensikan salah 
satu tempat makan yang 
terkenal dan selalu ramai 
di kedua daerah tersebut. 
Tempat makan yang sudah 
terkenal cukup lama ini 
bernama Warung Pasta.

Terletak di kawasan kuliner, 
Warung Pasta tentunya 
mempunyai banyak saingan. 
Meskipun demikian, tempat 
ini selalu ramai dikunjungi 
orang terutama pada sore 
menjelang malam hari. Salah 
satu menu yang terkenal di 
restoran ini adalah “Cheesy 
Freezy”, yaitu sebuah pasta 

yang 
berisi 
kombinasi dari tiga 
macam keju. Untuk menu 
pasta, Anda dapat memilih 
jenis pasta yang Anda 
inginkan seperti fettucini, 
fusilli, dan lainnya. Selain itu, 
Anda juga dapat memilih 
ukuran pasta dari small, 
medium, dan large. Harga 
dari menu pasta yang dijual 
di restoran inipun cukup 
terjangkau, yaitu berkisar 
dari Rp. 15.000,- sampai 
dengan Rp. 25.000,-. Jenis 
menu lainnya yang terkenal 
adalah crispy pizza, sebuah 
pizza dengan pinggiran yang 
garing. Bagi para pecinta 
makanan pedas, Anda dapat 
memesan “Mr. Right”. 

“Mr. Right” 
adalah sebuah crispy 
pizza dengan topping sambal 
balado. Rasa pedasnya 
dijamin dapat membuat baju 
Anda basah oleh keringat. 
Sama dengan harga pasta, 
harga crispy pizza pun cukup 
terjangkau.	Dengan	Rp.	
30.000,- Anda dapat memesan 
semua jenis crispy pizza yang 
ada di restoran tersebut. 
Sangat menarik bukan? Ayo 
segera kunjungi Warung Pasta 
dan nikmati beberapa menu 
andalan lainnya. Selamat 
mencoba! (esb)

WARUNG PASTA
sejuta rasa bersama

Ilustrasi dari internet
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Apakah YESUS KRISTUS 
Benar-Benar BANGKIT?

Kebangkitan Yesus adalah persoalan hakiki 
yang sangat penting bagi iman Kristen. Rasul 
Paulus berkata, “Jika Kristus tidak dibangkitkan, 
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu 
masih hidup dalam dosamu.” (1Kor.	15:17).	Jika	
Kristus tidak bangkit maka kebangkitan orang 
percaya juga tidak ada, dan sia-sia pula kita 
menaruh pengharapan akan adanya kehidupan 
kekal di masa yang akan datang. Karena itu, 
di pasal yang sama Paulus menulis, “Jika orang 
mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita 
makan dan minum, sebab besok kita mati.” (32b).	
Dengan	kata	lain,	seandainya	Yesus	tidak	
pernah bangkit, maka lebih baik kita nikmati 
saja hidup ini, sebab yang ada hanyalah hidup 
ini.

Sebagai orang percaya, kita meyakini dan 
menerima apa yang Alkitab katakan bahwa 
Yesus telah bangkit sebagai kebenaran yang 
diinspirasikan oleh Allah melalui Roh Kudus. 
Namun, bagaimanakah kita bisa memberitakan 
kebenaran ini kepada orang yang belum 
percaya atau kepada mereka yang tidak bisa 

Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

menerima Alkitab sebagai firman Allah? 
Karena itu, dibutuhkan pendekatan dari sisi 
ilmu sejarah. Inilah yang digeluti selama 
puluhan	tahun	oleh	Michael	R.	Licona,	Ph.D.,	
seorang Sarjana Perjanjian Baru dan Apologet 
Kristen Injili dari Amerika Serikat. 

Sebagai seorang Kristen, Licona juga pernah 
bergumul mengenai kebangkitan Yesus. 
Pergumulan iman inilah yang mendorongnya 
untuk menyelidiki sendiri kebangkitan 
Yesus dari sisi historis. Penyelidikannya yang 
komprehensif selama 6 tahun dituangkannya 
dalam distertasi doktoralnya setebal 700-an 
halaman dengan ribuan catatan kaki, yang 
berjudul The Resurrection of Jesus: A New 
Historiographical Approach. Selain itu, untuk 
menguji pembuktiannya, selama satu dekade 
terakhir	(sejak	2003	sampai	sekarang)	beliau	
juga membuka diri untuk berdialog dengan 
orang-orang ateis, agnostik dan muslim di 
berbagai kampus di Amerika Serikat maupun 
seluruh dunia. Bersyukur pada Maret 2013 lalu, 
Perkantas dan Sola Scriptura telah mengundang 
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Roma] dan menimpakan siksaan yang paling 
mengerikan kepada kelas yang paling dibenci 
karena tindakan-tindakan mereka yang 
memuakkan. Mereka disebut orang Kristen 
oleh masyarakat. Kristus yang menjadi asal 
nama mereka menderita hukuman terberat 
semasa pemerintahan Tiberius di tangan salah 
seorang prokurator kita, Pontius Pilatus.” 
Lusian, seorang pujangga Yunani, juga menulis, 
“Orang	Kristen	hingga	kini,	seperti	yang	kamu	
ketahui, menyembah seorang manusia, tokoh 
terkemuka yang memperkenalkan ritual-ritual 
mereka yang baru, dan disalibkan atas alasan 
ini.” Talmud, kitab pengajaran agama Yahudi, 
juga melaporkan, “. . . pada malam menjelang 
Paskah, Yeshu digantung.” Yeshu di sini adalah 
nama bahasa Ibrani yang padanannya dalam 
bahasa Yunani adalah Iesous, atau Yesus. Pada 
zaman	itu,	digantung	di	sebatang	pohon	
merupakan gambaran bagi penyaliban. Jadi, 
jelas kematian Yesus di salib adalah fakta 
sejarah yang didukung oleh banyak bukti.

Fakta kedua adalah para murid Yesus percaya 
bahwa Ia telah bangkit dan menampakkan 
diri-Nya kepada mereka. Pernyataan ini nyaris 
menjadi	suatu	konsensus	(kesepakatan)	di	
antara para pakar yang meneliti kebangkitan 

Yesus. Kesimpulan ini didapat dari dua data: 
(1)	para	murid	sendiri	(rasul)	mengklaim	
bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri 
kepada	mereka,	dan	(2)	setelah	kematian	
Yesus di salib, para murid-Nya berubah secara 
radikal. Kesaksian para rasul sebagai saksi 
mata kebangkitan telah menjadi semacam 
tradisi lisan yang dipelihara, dipegang teguh 
dan disampaikan dari generasi ke generasi. 
Tradisi lisan ini terdapat di dalam pengakuan 
iman gereja mula-mula dan khotbah-khotbah 
yang disampaikan para rasul (misalnya Kis. 
2:24;	10:36-43).	Salah	satu	tradisi	lisan	yang	
telah menjadi sebuah pengakuan iman tentang 
kematian dan kebangkitan Kristus telah 
diterima Paulus dari rasul Petrus, Yakobus dan 
Yohanes	(Gal.	1:18;	2:9)	dalam	kurun	waktu	
antara 5 – 15 tahun sesudah pertobatannya. 
Kemudian Paulus menuliskannya dalam 
suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus 
(1Kor.	15:3-7).	Pengakuan	iman	ini	usianya	
lebih tua (karena ditulis lebih dini, sekitar 
tahun	55	M)	daripada	catatan	keempat	Injil	
(65	M	ke	atas).	Selain	kesaksian	Paulus	dan	
tradisi lisan, kita juga memiliki kesaksian 
dari tradisi tulisan seperti keempat Injil dan 
Kisah Para Rasul serta tulisan Bapa-bapa 
gereja, seperti Klemens dan Tertullianus yang 

Inspirasi
beliau untuk membawakan seminar mengenai 
kebangkitan Kristus di beberapa kota di 
Indonesia, termasuk Jakarta.

Bagaimanakah Licona membuktikan 
kebangkitan Yesus dari sudut pandang seorang 
sejarawan? Secara umum, sejarah adalah ilmu 
yang	mempelajari	masa	lalu.	Dan	metode	yang	
dipakai dalam ilmu sejarah bertujuan untuk 
membuktikan terjadinya sebuah peristiwa di 
masa lalu berdasarkan bukti-bukti historis 
yang masuk akal dengan derajat kepastian yang 
cukup. Ketika berhadapan dengan peristiwa di 
masa lalu, memang kita hanya dapat berbicara 
tentang kemungkinan, bukan kepastian mutlak 
100%. Namun demikian, kita tetap dapat 
membuktikan kebangkitan Yesus dengan 
derajat kemungkinan yang cukup pasti. Metode 
yang digunakan Licona dinamakan Pendekatan 
Fakta Minimal (Minimal Facts Approach). 
Fakta	minimal	ini	memiliki	dua	kriteria:	(1)	
memiliki dukungan bahan bukti yang kuat, dan 
(2)	diterima	oleh	hampir	setiap	pakar,	termasuk	
yang	skeptis.	Dengan	kata	lain,	fakta	minimal	
ini adalah kesepakatan yang paling diterima 
secara umum (lowest common denominator). 
Dengan	cara	ini,	Licona	dapat	mengemukakan	
argumen yang kokoh, dapat dipertahankan dan 
sungguh meyakinkan.

Selain itu, sebagai sejarawan, 
Licona juga memanfaatkan 5 
prinsip historis yang logis 
untuk menilai bobot 
sebuah data atau 
kesaksian	sejarah:	(1)	
kesaksian dari saksi-
saksi independen 
dan ganda lebih 
berbobot daripada 
kesaksian oleh 
satu	orang	saja;	(2)	
kesaksian dari pihak 
lawan/musuh lebih 
berbobot daripada 
kesaksian dari pihak 
yang	bersahabat;	(3)	

kesaksian atau pengakuan tentang hal yang 
memalukan	lebih	berbobot;	(4)	kesaksian	para	
saksi mata lebih berbobot daripada kesaksian 
sumber	kedua	atau	ketiga;	(5)	kesaksian	dini	
dari waktu yang sangat dekat dengan peristiwa 
yang bersangkutan dinilai lebih dapat dipercaya 
daripada kesaksian yang diperoleh lebih lama 
setelah peristiwa itu.

Setelah menyelidiki dan mempertimbangkan 
semua data dan kesaksian sejarah, Licona 
menyimpulkan ada 4 fakta historis yang 
memenuhi syarat sebagai Fakta Minimal 
dan juga memenuhi prinsip-prinsip historis 
untuk kebangkitan Kristus. Fakta pertama, 
Yesus mati di salib. Fakta ini didukung oleh 
sumber-sumber sejarah yang kuat baik dari 
yang Kristen maupun non-Kristen. Keempat 
Injil mencatat bahwa Yesus dihukum mati 
dengan cara penyaliban. Namun, sejumlah 
sumber non-Kristen dari masa yang sama 
juga melaporkan peristiwa itu. Yosefus, 
seorang sejarawan Yahudi menuliskan, “Ketika 
Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban 
bagi dia, setelah mendengar dia didakwa 
oleh para pemuka di antara kita . . . .” Tacitus, 
seorang sejarawan Romawi yang memiliki 
sikap bermusuhan terhadap orang Kristen, 
melaporkan, “Nero mengaitkan kesalahan 
[yang mengakibatkan terbakarnya kota 
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Paulus sendiri, catatan Lukas dan cerita yang 
beredar di antara orang-orang Kristen di Siria, 
Kilikia	dan	Galatia).	Sekarang,	yang	menjadi	
pertanyaan: Apa yang menyebabkan perubahan 
tiba-tiba di dalam diri Paulus? Mengapa 
orang yang tadinya menganiaya orang Kristen 
sekarang malah memegang teguh iman 
kepercayaan yang sangat dibencinya itu?  Baik 
Paulus maupun Lukas melaporkan bahwa hal 
itu terjadi karena Paulus sungguh yakin ia telah 
mengalami perjumpaan dengan Yesus yang 
bangkit. Pertobatan Paulus sungguh menarik 
dan unik, karena ia ada dalam posisi sebagai 
musuh Kekristenan ketika mengklaim ia telah 
melihat Yesus yang bangkit. Jadi, pertobatan 
Paulus didukung oleh kesaksian dari pihak 
kawan maupun lawan.

Fakta keempat adalah Yakobus, saudara 
Yesus yang skeptis, tiba-tiba diubahkan. 
Injil-Injil melaporkan, Yesus mempunyai 
sekurang-kurangnya 4 saudara lelaki, Yakobus, 
Yusuf, Yudas dan Simon serta beberapa 
saudara perempuan yang tidak disebutkan 
namanya	(Mat.	13:55-56,	Mrk.	6:3).	Yosefus	
mencatat “saudara Yesus yang disebut Kristus, 
namanya ialah Yakobus.” Kita memang tidak 
memiliki sumber informasi historis yang 
melimpah tentang hidup Yakobus seperti 
yang kita miliki tentang Paulus. Namun, kita 
mempunyai informasi yang cukup untuk 
menyimpulkan bahwa setelah kebangkitan 
Yesus, Yakobus beralih menjadi pengikut 
Kekristenan, sebab ia percaya Yesus yang 
bangkit telah menampakkan diri kepadanya. 
Kesimpulan ini diperoleh dari data berikut: 
(1)	Injil	melaporkan,	saudara-saudara	Yesus,	
termasuk Yakobus, bukanlah orang percaya 
selama masa pelayanan Yesus (Mrk. 3:21, 
31;	6:3-4;	Yoh.	7:5);	(2)	tradisi	lisan	berupa	
pengakuan iman kuno dalam 1 Korintus 15:3-7 
menyebutkan penampakan Yesus yang bangkit 
kepada	Yakobus	di	ayat	7;	(3)	setelah	peristiwa	
kebangkitan Yesus itu, Yakobus diidentifikasi 
sebagai seorang pemimpin jemaat Yerusalem 
(Kis.	15:12-21;	Gal.	1:19);	dan	(4)	Yakobus	
bukan hanya menjadi pengikut Kekristenan, 

malah keyakinannya kepada Yesus dan 
kebangkitan-Nya sedemikian teguh sehingga 
ia mati sebagai martir demi keyakinannya itu. 
Kematian Yakobus sebagai martir dikukuhkan 
oleh kesaksian Yakobus, Hegesippus dan 
Klemens dari Aleksandria. Seperti halnya 
Paulus, kita harus bertanya: Apa yang telah 
terjadi sehingga menyebabkan Yakobus berubah 
secara radikal dan memiliki keyakinan yang 
sedemikian kuat? Jawabannya tidak lain adalah 
kebangkitan Yesus.

Dengan	penyajian	bukti-bukti	kebangkitan	
Yesus seperti di atas, menggunakan pendekatan 
Fakta Minimal yang kuat secara historis dan 
tanpa memperhitungkan pengilhaman Alkitab, 
orang skeptis tak dapat menolak kebangkitan 
Yesus hanya karena ia menolak Alkitab 
sebagai firman Allah yang diilhami. Melihat 
pembuktian historis seperti ini, sebagai orang 
percaya, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus 
semakin dikuatkan, bahwa Ia memang adalah 
Allah yang hidup. Selain itu, kita juga memiliki 
tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan 
Yesus yang telah bangkit ini, supaya orang-
orang lain juga bisa mengenal dan percaya 
kepada-Nya.

Sebenarnya ada banyak teori dan pandangan 
yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang 
menentang kebangkitan Kristus. Bagaimanakah 
4 fakta historis di atas dapat menolong kita 
untuk menjawab semua tantangan dari pihak 
lawan? Bersama rekannya Gary R. Habermas, 
seorang pakar yang telah mendedikasikan 
hidupnya puluhan tahun untuk membuktikan 
kebangkitan Kristus, Licona menulis buku 
The Case for The Resurrection of Jesus untuk 
menjawab secara rinci dan tuntas semua 
teori lawan tersebut. Buku ini ditulis dengan 
tujuan supaya setiap orang Kristen dapat 
mempertanggungjawabkan imannya kepada 
orang non-Kristen dan memberitakan dengan 
penuh keyakinan bahwa Kristus telah bangkit. 
Untuk mempelajari lebih mendalam tentang 
hal ini, silakan membaca buku tersebut, yang 
sudah bisa diperoleh di Galeri Imanuel.
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adalah murid-murid rasul yang kemudian 
menggantikan para rasul sebagai pemimpin 
gereja. Para rasul bukan hanya mengklaim 
Yesus sudah bangkit tetapi mereka meyakininya 
dengan kuat sedemikian rupa sampai bersedia 
menderita dan mati demi keyakinan itu. 
Perubahan hidup mereka sangat nyata. Kita 
bisa bandingkan keberanian ini dengan 
sikap mereka waktu Yesus ditangkap, mereka 
menyangkal	Dia	dan	berlari	meninggalkan-
Nya. Namun, beberapa bulan kemudian, 
mereka rela menghadapi bahaya dengan terang-
terangan memberitakan Kristus yang bangkit. 
Menurut Licona, total ada 11 sumber terawal 
yang memberi kesaksian bahwa para murid 
pertama rela menderita demi mempertahankan 
keyakinan mereka.

Fakta ketiga adalah Paulus, sang penganiaya 
gereja, diubah secara tiba-tiba. Saulus (nama 
Paulus	sebelum	bertobat)	dari	Tarsus	adalah	
seorang Farisi yang sangat ketat menjalankan 

hukum Taurat sampai-sampai ia geram dengan 
orang-orang Kristen mula-mula yang ia 
anggap sebagai orang murtad yang mengikuti 
Yesus	si	penyesat.	Dengan	gigih	ia	mengejar-
ngejar dan menganiaya orang-orang Kristen. 
Namun belakangan, Paulus malah menjadi 
seorang pengikut Kristus yang dengan gigih 
memberitakan dan memperjuangkan Injil. 
Kisah pertobatannya yang dicatat Lukas dalam 
Kisah	Para	Rasul	(pasal	9),	tampaknya	telah	
beredar di sekitar Yudea dalam waktu 3 tahun 
sejak pertobatannya. Kesaksian pertobatannya 
juga dicatat dalam suratnya kepada jemaat 
Galatia	(1:11-24).	Dari	catatan	surat	Galatia	
ini kita dapat mengetahui bahwa ada verifikasi 
dari orang-orang lain yang mengetahui atau 
telah mendengar tentang tindakan-tindakan 
Paulus terhadap jemaat mula-mula sebelum ia 
menjadi Kristen. Jadi, kegiatan Paulus sebelum 
menjadi Kristen yang terkenal kejam sebagai 
penganiaya jemaat dan juga pertobatannya 
didukung oleh kesaksian ganda (kesaksian 

Jesus changed my life
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jenis	orang	ini.	Orang	yang	kedua	tetap	akan	
melayani dengan antusiasme yang konsisten, 
tetapi orang yang pertama akan kehilangan 
antusiasme,	menjadi	mekanis	(seperti	robot)	
dalam pelayanan, mudah tersinggung dan 
konflik dengan orang lain, khususnya rekan 
sepelayanan. Sama seperti yang kita bisa lihat 
pada Marta: dia memulai pelayanan dengan 
sukacita untuk membuat masakan yang 
terbaik bagi Yesus, namun belakangan yang 
terjadi adalah dia mulai menjadi kelelahan, 
tersinggung dan kecewa ketika segala sesuatu 
tidak berjalan sesuai harapannya. Maka, 
sesungguhnya apa kunci yang menyebabkan 
perbedaan di antara kedua pelayan tersebut? 
Kunci perbedaan itu adalah dengan cara 
bagaimana	pelayanan	itu	dikerjakan.	Orang	
yang pertama mengerjakan pelayanannya 
dengan mengandalkan kasih dan kekuatan 
sendiri, sedangkan orang yang kedua melayani 
dengan mengandalkan kasih dan kekuatan dari 
Tuhan. Karena mengandalkan kekuatan sendiri 
maka orang yang pertama lama-kelamaan 
akan kehabisan energi, kehilangan antusiasme 
dan merasa kering. Sementara itu, orang yang 
kedua akan terus mendapatkan suplai energi, 
motivasi dan antusiasme dalam pelayanan 
karena ia seperti carang yang tetap menempel 
pada Pokok Anggurnya, yaitu Tuhan sendiri. 
Pada orang yang kedua ini, pelayanannya 
bersumber atau keluar dari keakraban relasinya 
dengan Tuhan. Ia selalu ingat perkataan Tuhan 
Yesus dalam Injil Yohanes 15:5b, “sebab di luar 
Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.” Karena 
itu, ia selalu memulai pelayanannya dengan 
sikap seperti Maria, duduk diam di bawah 
kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya 
dan	bercakap-cakap	dengan-Nya.	Dengan	
demikian, ketika melayani, orang yang kedua 
menyadari bahwa ia hanyalah sebuah saluran 
yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi 
orang lain.

Maka sekarang, kita mau melihat apakah 
cuti pelayanan adalah solusi yang bijak 
untuk masalah kekeringan dalam pelayanan? 
Kelihatannya tidak demikian. Solusi yang 

tepat dan bijak untuk masalah ini adalah, 
pertama, mengubah cara kita melayani dari 
mengandalkan kasih dan kekuatan sendiri 
menjadi mengandalkan kasih dan kekuatan 
dari Tuhan. Melayani tidak hanya “untuk 
Tuhan” tetapi juga “bersama Tuhan”. Karena 
itu, tugas pertama dan terutama seorang 
pelayan Tuhan bukanlah melakukan pelayanan 
itu sendiri melainkan menyediakan waktu 
untuk bersekutu dengan Sang Tuan, Tuhan 
yang Empunya pelayanan itu. Menyediakan 
waktu yang berkualitas untuk berdoa dan 
merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah 
kunci penting yang tidak boleh diabaikan bagi 
vitalitas seorang pelayan Tuhan. Kedua, seorang 
pelayan Tuhan juga harus menjalankan sabat 
secara teratur. Sabat adalah satu hari dalam 
satu Minggu yang Tuhan telah tetapkan dan 
khususkan supaya umat-Nya bisa beristirahat 
dan disegarkan kembali jiwa raganya di dalam 
relasi dengan Allah dan dengan sesama. Jika 
di dalam penciptaan Allah saja berhenti dalam 
satu hari untuk beristirahat, apalagi kita sebagai 
manusia tentu sangat membutuhkan istirahat 
dan penyegaran kembali. Ketika seseorang 
yang melayani melakukan disiplin waktu teduh 
setiap hari dan sabat setiap minggu secara 
teratur, maka terciptalah keseimbangan antara 
engagement	(keterlibatan)	dan	withdrawal 
(menarik	diri	untuk	istirahat	dan	penyegaran)	
sehingga tidak akan terjadi yang namanya 
burnout	(“terbakar	habis”)	di	dalam	pelayanan,	
dengan gejala: kehilangan passion, merasa 
kering, jenuh, dsb. 

Maka dapat disimpulkan, cuti pelayanan dalam 
pengertian berhenti pelayanan untuk sejangka 
waktu tertentu bukanlah solusi yang tepat 
untuk mengatasi kekeringan dalam pelayanan. 
Ketika nabi Elia merasakan depresi berat 
dalam pelayanan sampai minta kepada Tuhan 
supaya mencabut nyawanya, Tuhan hadir 
memberikan penyegaran jasmani dan rohani 
kepada Elia kemudian kembali mengutus 
Elia	untuk	melayani	(1Raj.	19)	Tidak	ada	
dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan 
menyuruh Elia mengambil cuti pelayanan dan 
membebaskannya dari tugas kenabian.

Jawaban:
Kalau kita belajar dari kisah Marta dan Maria dalam Lukas 
10:38-42, maka kita melihat ada dua jenis orang yang melayani. 
Pertama, orang yang melayani dengan mengandalkan kasih 
dan kekuatannya sendiri. Kedua, orang yang melayani dengan 
mengandalkan kasih dan kekuatan dari Tuhan yang bekerja 

di dalam hidupnya. Yang perlu kita perhatikan baik-
baik adalah kedua jenis orang ini sama-sama 

mengawali pelayanannya dengan 
motivasi yang tulus untuk 

menyenangkan Tuhan. 
Dengan	kata	lain,	mereka	
melayani dengan motivasi 
yang benar, sama seperti 
Marta sibuk memasak di 
dapur dengan motivasi 
untuk menyenangkan 
Yesus. Selain itu, secara 
penampakan luar, di 
mata orang lain yang 
melihatnya, kedua jenis 
orang ini kemungkinan 
besar juga sama-sama akan 
mampu menghasilkan 
buah pelayanan yang baik 
dan berhasil. Namun, 
lama-kelamaan secara 
jangka panjang, kita 
akan melihat dampak 
yang berbeda pada kedua 

Pelita Kaki

Pertanyaan:
Saya seorang aktivis yang cukup sibuk terlibat dalam berbagai acara gereja, 
tetapi kadang kesibukan itu justru membuat saya merasa kering dan 
hanya berorientasi pada terselesaikannya tugas saya. Saya pikir dengan 
cuti pelayanan, saya akan bisa mengambil waktu untuk memulihkan 
kondisi kerohanian saya, tetapi apakah keputusan tersebut bijak? Apakah 
kekeringan rohani boleh dijadikan alasan untuk cuti pelayanan?

Cuti Pelayanan
Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet
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pengeluaran-pengeluaran yang jika tidak dikeluarkan, kita masih bisa tetap hidup. Istilahnya 
adalah biaya senang-senang. Kemungkinan besar biaya yang tidak terduga sering kali berasal 
dari pengeluaran seperti ini.

4. Tentukan besaran tabungan yang ingin Anda simpan setiap bulan (usahakan di angka 20-30% 
dari	gaji).

5. Anda punya cita-cita bersenang-senang, misalnya pergi ke luar kota/negeri? Atau punya cita-
cita membeli sesuatu? Tentukan kapan dilakukan dan persiapkan dananya dengan tabungan.

6. Totalkan biaya tetap Anda ditambah pengeluaran ‘must to have’ Anda. Anda akan 
mendapatkan total pengeluaran hidup minimal Anda. 

Jika poin 4, 5 dan 6 ditotal dan hasilnya masih lebih kecil dari pendapatan Anda, maka Anda 
setidaknya dapat bernafas lega sesaat. Karena pasaknya bisa diperkecil sesuai dengan tiang. 
Sisa dari penghasilan tersebutlah yang dapat Anda pakai untuk pengeluaran lain-lain yang 
bersifat ‘nice to have’. Akan tetapi jika sebaliknya, bahwa memang pengeluaran hidup minimum 
Anda sudah lebih besar daripada pendapatan, maka Anda harus mencari pekerjaan baru untuk 
mendapatkan pengeluaran yang lebih besar. Istilahnya, tiang harus dicari yang lebih besar hingga 
sesuai dengan pasaknya. 

Ini hanya acuan sederhana dan berfungsi untuk mereka yang masih lajang. Pengeluaran untuk 
mereka yang berkeluarga akan lebih banyak dan kompleks. Masih banyak cara lain yang bisa 
dipakai dan lebih bagus daripada yang saya sajikan. Tetapi dari setiap teori, selalu kita diajar 
untuk berpikir mana yang diprioritaskan, konsistensi, dan mempersiapkan segala hal yang ada di 
depan hidup kita. Apa yang terjadi telah menjadi jejak hidup kita. Mempersiapkan segala hal dan 
memperbaiki pola hidup akan membuat hidup Anda lebih bermakna dan memberikan ‘impact’ 
yang baik bagi sekitar dan bagi hidup Anda sendiri.

Selamat mencoba untuk melakukan prioritas, konsistensi, dan siap dengan masa depan kita.

Pelita Kaki

Besar Pasak daripada Tiang

Pertanyaan:
Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan pendapatan 
yang lumayan. Namun, saya mengalami suatu masalah di mana tabungan 
saya tidak bertambah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. 
Setelah saya mencoba evaluasi kondisi finansial saya, ternyata pengeluaran 
saya	hampir	sama	dengan	(bahkan	pernah	melebihi)	pendapatan	yang	
saya terima setiap bulan. Saya juga menemukan bahwa pengeluaran saya 
selalu bertambah seiring dengan kenaikan gaji setiap tahun sehingga 
membuat saya tidak dapat menabung. Sebenarnya saya sudah mencoba 
untuk mengalokasikan setiap pengeluaran saya setiap bulan, namun 
terkadang banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga. Bagaimana cara 
yang efektif dalam mengatur pengeluaran agar dengan kondisi seperti ini 
saya dapat menabung setiap bulan? Terima kasih.

Teks oleh Jacob A.M., ilustrasi dari internet

Jawaban:
Mengacu pada judul pertanyaan, yaitu besar pasak daripada tiang, maka 
ada dua sisi pandang dalam hal pengeluaran ini, yaitu dari sisi apakah 
memang pasaknya yang terlalu besar sehingga perlu diperkecil, atau 
tiangnya yang justru kecil dan harus dicari yang lebih besar.

Untuk dapat menjawab dua situasi di atas, maka hal yang perlu dilakukan 
adalah:
1. Cek seluruh pengeluaran. Ada baiknya kita mencoba untuk ‘benar-

benar’ mengenal pengeluaran kita dengan mencatatnya. Bisa dimulai 
dari awal hingga akhir bulan sehingga kita dapat mengetahui jenis 
biaya-biaya yang kemungkinan rutin dan juga yang tidak terduga.

2. Ketika mendapatkan ‘sejarah’ pengeluaran Anda, bagikan mana 
yang rutin dan yang tidak rutin. Untuk mempermudah, Anda dapat 
menuliskannya di kertas dengan membagi sebelah kiri untuk yang 
rutin dan sebelah kanan untuk yang tidak rutin, sehingga dapat 
ditotalkan seluruh biaya di sisi kanan dan kiri. 

3. Sekarang kita harus belajar membedakan ‘must to have’ dan ‘nice to 
have’. ‘Must to have’ adalah biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran 
yang ‘memang’ harus ada. Ekstrimnya adalah, tanpa pengeluaran 
ini, kita tidak dapat hidup. ‘Nice to have’ adalah biaya-biaya atau 
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Menurut Anda, apa yang menjadi makna dan tujuan dari suatu pelayanan?
Bagi	saya	pelayanan	adalah	tanggapan	dari	orang	yang	sudah	menerima	kasih	(anugerah)	
Allah. Karena mengasihi Allah, maka orang ingin berbuat sesuatu yang menyenangkan oknum 
yang	dikasihinya	(Allah).	Maka,	tujuan	pelayanan	di	bidang	apa	pun	harus	diarahkan	untuk	
menciptakan kondisi di mana Allah disenangkan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk 
menyenangkan	Allah?	Allah	senang	kalau	ada	orang-orang	yang	mengenal,	mengasihi	Dia,	dan	
kalau kita menjadi murid-Nya.
 
Hal - hal apa saja yang menurut Anda dapat membuat pelayanan kita berdampak untuk 
pembaharuan hidup orang yang kita layani?
Menurut saya, kesungguhan hati dan sukacita dalam melayani orang lain. Ketika orang lain 
melihat dedikasi, keseriusan, dan kecintaan ketika kita melayani, maka mereka dapat melihat 
dampak positif yang mengubah hidup mereka. 

Salah satu pelayanan Anda adalah sebagai liturgis. Menurut Anda, hal apa saja yang paling 
penting dipersiapkan seorang liturgis?
Bagi saya yang paling penting adalah menyiapkan hati dan mental. Menurut saya, seorang liturgis 
berfungsi	membawa/mengantar	jemaat	untuk	bertemu	secara	pribadi	dengan	Tuhan.	Oleh	karena	
itu, penting bagi seorang pemimpin dan pelayan di atas mimbar untuk terlebih dahulu mampu 
mengalami dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi melalui apa yang mereka siapkan. Kalau 
liturgis tidak meresapi lagu-lagu yang dipersiapkannya, maka bagaimana “rasa” itu bisa ditularkan 
ke jemaat.

Persiapan teknis seperti apa yang biasanya Anda lakukan sewaktu dipercayakan menjadi 
liturgis?
Pertama-tama, saya selalu mencoba memahami tema, tujuan dan mengerti berkat-berkat apa 
yang diharapkan dapat diperoleh jemaat melalui ibadah yang saya pimpin tersebut. Selanjutnya, 
saya akan membuat suatu alur ibadah yang bisa membawa jemaat bertemu secara pribadi 
dengan Allah, memuji, bersyukur, tertegur, mengaku dosa, dikuatkan dan mengambil komitmen. 
Setelah itu, saya akan mencoba menerjemahkan alur tersebut menjadi sebuah rangkaian yang 
berisikan lagu-lagu dengan lirik yang kuat dan mendukung alur tersebut. Selain itu, penting juga 
untuk menyesuaikan dengan rhytym/style	lagu	dalam	penyembahan.	Dan	pada	akhirnya	semua	
tergantung dari tujuan/tema ibadah pada hari itu.

Menurut Anda, apakah penting bagi seorang liturgis untuk sharing mengenai latar belakang 
pemilihan lagu kepada pemusik dan singer? 
Saya memiliki kebiasaan mensharingkan lagu kepada pemusik dan singer karena bagi saya dalam 
pelayanan secara umum di bidang apa pun, kesehatian dan kesamaan visi adalah sangat penting. 
Lewat sharing mengenai pemilihan lagu dan beban saya, maka akan menciptakan pelayanan yang 
dinamis,	semangat	dan	optimal.	Demikian	juga	dalam	pelayanan	ibadah;	musik	adalah	ekspresi	
perasaan, sehingga jika interpretasi dan penghayatan pujian setiap pelayan (MC, singers dan 
pemusik)	menunjukkan	kesatuan	dan	keselarasan,	maka	akan	terbangun	suasana	ibadah	yang	
kondusif, harmonis, dan membawa jemaat untuk berelasi dengan Sang Penciptanya. Karena itu, 
biasanya dalam persiapan saya mencoba menceritakan pergumulan dan penghayatan yang telah 
saya lakukan dalam setiap lagu-lagu kepada pemusik, sehingga “blend” dan emosi itu menyatu dan 
terpancar keluar.

Siapakah Dia?

Pelayanan yang Berkenan
IRWAN SAMUDERA

Nama  : Irwan Samudera
Istri : Melda Koesuma
Anak :	James	(4	SD),	Nadia	(3	SD)
Pendidikan  : Universitas Trisakti jurusan Teknik Industri, lulus tahun 1995
Pekerjaan : Perencana Keuangan, khususnya Insurance Consultant

“…process jauh lebih penting daripada 
hasil, tetapi hasil tentu juga penting. 
Artinya, jangan bersembunyi di balik 

statement “yang penting sungguh-
sungguh melayani” lalu puas dengan 
hasil yang biasa-biasa saja. Dituntut 

juga kemauan untuk belajar serta 
mengembangkan diri agar hasil yang 

diperoleh bisa semakin baik dan optimal.”

Foto dari narasumber
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pujian. Jika lagu itu syahdu, maka yang melankolis adalah musik pengiringnya, tetapi emosi dari 
jemaat kurang tersentuh. Jemaat kurang mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan.

Adakah pengalaman ibadah yang paling berkesan bagi Anda? Apakah ibadah tersebut yang 
menginspirasi Anda untuk pelayanan?
Hmm… Ini juga agak susah jawabnya karena tentu banyak ibadah yang berkesan, misalnya saat 
Kebaktian Umum II di gereja kita, pernah juga saat ibadah di Perkantas. Namun kalau dikatakan 
“paling”, mungkin adalah pengalaman di mana saya beribadah di sebuah gereja di Atlanta, tempat 
alm.	Martin	Luther	King	Jr.	menjadi	pendeta.	Dengan	mayoritas	orang	kulit	hitam,	suasana	
pujian Gospelnya begitu hidup dan hangat, komunikatif antara pemimpin dan jemaat, termasuk 
juga dengan pengkhotbah, dan terasa atmosfirnya bahwa jemaat datang dengan hati yang memuji. 
Sebelum ibadah, jemaat juga terlihat saling tegur dengan keramahan khas Atlanta. Mungkin hari 
itu saya satu-satunya orang Asia, dan bahkan datang sendiri. Tetapi dalam memuji Tuhan ada 
bahasa universal, bahasa pujian, dan itu sudah cukup membawa saya menjadi “bagian” dari ibadah. 
Suasana seperti ini susah dideskripsikan, namun saya rindu membawa suasana seperti ini dalam 
ibadah kita, di mana jemaat bisa menyanyi dengan emosi yang menyatu, sehingga jemaat baru 
pun bisa merasakan emosi ini.

Adakah tips-tips agar jemaat dapat menikmati Tuhan dalam ibadah setiap minggu walaupun 
dengan berbagai kekurangan dalam suasana ibadah yang ada di gereja kita?
Secara komunitas, ibadah merupakan karya umat secara bersama. Jadi kalau dalam ibadah jemaat 
bisa berinteraksi, saling memerhatikan, ada kepedulian dan persekutuan, akan membawa suasana 
ibadah yang hidup. Maka, ketika sebagai jemaat kita dapat berpartisipasi dalam ibadah yaitu 
dengan datang dengan persiapan hati, dengan fokus mau bertemu Tuhan, dan dengan sukacita 
mau memuji Tuhan, serta memfokuskan pada “I-Thou” relationship, tentunya jemaat akan dapat 
menikmati ibadah yang hidup. (ss)

Siapakah Dia?
Menurut Anda, mana yang lebih baik: pelayanan yang dipersiapkan dengan baik namun 
performance-nya kurang baik atau pelayanan yang persiapannya kurang baik namun 
performance-nya baik?
Menurut	saya	semua	pelayanan	yang	dipersiapkan	optimal	(teknis	dan	hati)	akan	menghasilkan	
sesuatu yang baik, walaupun mungkin dari sisi performance “kalah” dibandingkan orang lain yang 
“profesional” namun tidak dengan hati dan kesungguhan. Tuhan melihat hati (process), bukan 
result.	Misalnya	saja	seorang	anak	(A)	belajar	sungguh-sungguh	dan	optimal,	lalu	membawa	
pulang	hasil	ujian	7.	Sementara	anak	lain	(B),	tidak	belajar	(atau	seadanya	saja)	tetapi	membawa	
pulang nilai 7 juga. A adalah baik sementara B tidak. Mengapa? Karena B tidak optimal, 
sedangkan A optimal. Kita lebih bisa menghargai si A. Contoh lainnya, sewaktu remaja kita 
mungkin mengikuti ibadah atau retreat atau merayakan natal dengan fasilitas sederhana, cukup 
gitar dan keyboard kecil, pemusik dan MC seadannya, tetapi semua peserta bisa “merasakan” 
sentuhan	dan	panggilan	Tuhan.	Di	sisi	lain,	KKR	dengan	pemusik-pemusik	hebat,	perayaan	Natal	
dengan acara dan tata panggung hebat belum tentu bisa membawa jemaat merasakan esensi 
ibadah dan bertemu Tuhan secara pribadi. Yang ada hanyalah “show” dan “performance” yang 
keren. Wow.. tetapi kosong. Jadi, jawabannya process jauh lebih penting daripada hasil, tetapi hasil 
tentu juga penting. Artinya, jangan bersembunyi di balik statement “yang penting sungguh-sungguh 
melayani”	lalu	puas	dengan	hasil	yang	biasa-biasa	saja.	Dituntut	juga	kemauan	untuk	belajar	serta	
mengembangkan diri agar hasil yang diperoleh bisa semakin baik dan optimal.

Apakah Anda pernah menghadapi konflik dalam pelayanan? Bagaimana cara mengatasi 
konflik tersebut?
Kalau konflik dengan sesama pelayan tidak pernah. Namun jika sebatas berbeda pandangan 
tentu ada. Sejauh yang berbeda berupa hal-hal teknis dan praktikal, biasanya saya tidak banyak 
berkomentar, namun jika sudah menyangkut value dan esensi dasar prinsip pelayanan, biasanya 
saya	akan	mengemukakan	pandangan.	Dengan	harapan	pandangan	yang	saya	kemukakan	bisa	
dipertimbangkan oleh tim pelayanan, tetapi tentunya harus logis dan berdasar.

Apakah lagu favorit Anda?
Berhubung saya ini produk agak jadul, lebih terbentuk dengan lagu-lagu hymnal. Salah satu lagu 
yang saya suka adalah “I’d rather have Jesus” yang liriknya berkata, “I’d rather have Jesus than silver 
or gold, I’d rather be His than has riches untold. I’d rather have Jesus than anything this world affords 
today.” Lagu ini mengatakan saya lebih baik memiliki Yesus daripada semua yang ditawarkan 
dunia hari ini. Selain lirik yang indah, lagu ini juga memiliki rhyme yang indah serta penghayatan 
yang begitu dalam. 

Apakah Anda sering menggunakan lagu kesukaan Anda ketika melayani sebagai liturgis? 
Saya agak jarang menyanyikan lagu-lagu tersebut ketika menjadi liturgis KU2 karena kurang 
tepat jika lagu ini dipadukan dengan band.

Bagaimana pandangan Anda mengenai suasana ibadah di gereja kita saat ini?
Kadang saya merasa jemaat kurang mengalami “feel” dalam ibadah atau memuji. Kehilangan 
spirit, kekurangan passion, kurang ada gregetnya. Saya ibadah di KU2, di mana secara musikal 
lebih kontemporer. Liturgis mencoba membangun suasana “hidup” melalui lagu dan iringan band 
yang “ramai” maupun “syahdu”. Sayangnya, ketika lagu-lagu semangat, yang semangat adalah 
musiknya atau MC-nya, sedangkan spirit dan passion jemaat tidak tercetus dalam semangat 

Siapakah Dia?
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Langkah Nyata Kasih  
Diprakarsai	oleh	15	orang	dari	berbagai	latar	
belakang yang berbeda namun disatukan oleh 
kerinduan untuk berbagi kasih yang nyata, 
Yayasan Langkah Kasih pun akhirnya berdiri 
di tahun 2012, dan telah membagikan lebih 
dari 10.220 pasang sepatu untuk anak di tahun 
2012 ke seluruh pelosok daerah di Indonesia 
seperti Aceh-Nias, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jabodetabek, Bali, NTT, dan NTB.

Langkah Kasih sendiri sebenarnya adalah 
sebuah gerakan yang muncul di tahun 
2009. Tidak ada filosofi ketika memilih 
sepatu sebagai medium penyebaran kasih, 
namun kebutuhan sepatu di sebuah yayasan 
mendorong langkah kasih untuk mulai 
bergerak mencari sepatu dan menyalurkannya. 
Pada akhirnya Langkah Kasih menyadari 
bahwa berbuat kasih nyata itu harus dilakukan 
dengan cepat dan tanggap, dan melihat 
kebutuhan sepatu juga penting untuk anak-
anak di pedesaan atau wilayah-wilayah cukup 
terpencil, membuat Langkah Kasih semakin 
mantap memilih sepatu sebagai wujud nyata 
kasih untuk anak-anak yang bahkan tidak 
pernah memiliki 1 sepatu pun dalam hidup 
mereka.

Kebanyakan daerah yang menerima sepatu 
sangat antusias, namun bukan berarti tidak 
pernah ada penolakan. Sebuah daerah di pulau 
Sumatera menolak sepatu yang diberikan 
Langkah Kasih karena adanya sebuah kata 
tertentu tercetak di bagian dalam sepatu., 
padahal awalnya tujuan dicetaknya tulisan 
tersebut adalah untuk menyemangati setiap 
anak.	Di	sisi	lain,	Langkah	Kasih	pun	pernah	
disambut dengan sangat meriah bak upacara 
kenegaraan di sebuah desa bernama Citatah, 
sebuah desa penghasil Marmer di daerah 
Bandung. Para masyarakat sudah menunggu 
dan membentuk barisan sepanjang jalan untuk 
menyambut kedatangan tim Langkah Kasih 
dan sepatu yang mereka bawa. Ada upacara 
penyambutan dengan kata sambutan dari 
kepala desa, kepala sekolah,dll. Antusiasme 

ini membuat tim Langkah Kasih sedikit 
sungkan dan segan. Kedua hal ini berbarengan 
memberikan sebuah pelajaran bagi Langkah 
Kasih untuk lebih memahami budaya di sebuah 
daerah dan tidak menyurutkan semangat 
Langkah Kasih untuk terus begerak. 

Sepatu untuk Mereka
Pada awalnya sepatu yang disalurkan langkah 
kasih dibeli secara grossir dari supplier sepatu, 
namun mulai tahun 2011 Langkah Kasih 
mulai mendesain sepatu untuk anak, seperti 
menggunakan sol yang lebih tebal, bahan 
yang berkualitas agar sepatu bisa tahan lama 
setidaknya selama 1-1.5 tahun khususnya 
untuk daerah pegunungan yang berbatu. Secara 
kebetulan salah satu partner dari Langkah 
Kasih adalah pedagang sepatu, dan hal ini 
sangat membantu agar proses desain dan 
pembuatan berjalan lancar.

Proses pemilihan mitra penerima sepatu sendiri 
juga dilakukan secara hat-hati. Biasanya mitra 
dipilih berdasarkan referensi. Setelah itu, tim 
Langkah Kasih melakukan survey langsung, 
dan melakukan beberapa verifikasi. Hal ini 
dilakukan semata-mata karena Langkah 
Kasih menginginkan sebuah kerjasama yang 
terjalin dalam jangka waktu panjang (bukan 
hit	and	run)	dengan	mitra	tersebut	karena	
usia anak terus bertambah, ukuran kaki 
semakin besar dan kerjasama perlu dilakukan 
secara berkelanjutan. Tidak semua anak yang 
pernah menerima sepatu di tahun sebelumnya 
menerima sepatu di tahun berikutnya. Mitra-
mitra yang tepercaya dan kredibel bisa jadi 
memberikan list anak-anak yang berbeda 
namun yang paling membutuhkan di tahun 
tersebut. Hal ini sangat dihargai oleh Langkah 
Kasih. Proses verifikasi dan kredibilitas mitra 
sangat penting untuk memastikan bahwa 
sepatu yang diberikan untuk anak-anak benar-
benar sampai di tangan mereka.

Keunikan dari Langkah Kasih adalah mereka 
tidak sekedar membagikan sepatu, namun 
mereka datang, mengunjungi tempat yang 
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MEREKAM
JEJAK

“Hidup perlu kebutuhan pendek dan panjang, dan 
kebutuhan pendek seperti sepatu juga penting.” 

–Charles, Pembina Langkah Kasih-

LANGKAH KASIH

Seperti apa rasanya memakaikan sepasang sepatu ke kaki 
mungil seorang anak yang bahkan tidak tahu apa itu sepatu, 
apalagi	memilikinya?	Langkah	Kasih	mengetahuinya.	Diwakili	
oleh	Charles,	Ratih	dan	Danny	sebagai	Founding Fathers 
gerakan Langkah Kasih, mereka berbagi kisah menakjubkan 
yang mengajarkan kita bahwa dengan sepatu yang membawa 
seorang anak pergi ke sekolah dapat membawa kita belajar di 
sekolah kehidupan.

Foto dari narasumber
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BUBBLE TEA
Berbahayakah?

Siapa yang tidak pernah meminum bubble tea? 
Sensasi dingin beserta bola-bola kenyal di 
dalamnya tentu sangat menggoda selera. Baik 
di food court, stand di mal, hingga pinggir jalan 
pun bisa ditemui bubble tea.	Dengan	varian	rasa	
yang banyak seperti teh, oolong, hingga bubble 
gum, tak heran peminatnya pun berdatangan 
dari segala usia: dari orang tua hingga anak-
anak. Namun, pernah beredar kabar bahwa 
bubble tersebut berpotensi menyebabkan 
kanker. Benarkah hal itu?

Pertama, kita harus mengerti penyakit kanker 
itu sendiri. Kanker adalah kondisi di mana 
sel mengalami perubahan dan membelah 
secara	cepat	dan	tidak	terkendali	(ganas).	
Semua orang memiliki potensi terkena kanker, 
apalagi jika seorang anggota keluarga pernah 
terkena kanker, faktor resikonya menjadi lebih 

Ilustrasi dari internet

besar.	Jika	kita	tahu	zat-zat	apa	saja	yang	
menyebabkan kanker, tentu kita tidak akan 
mengonsumsinya. Namun masalahnya, ternyata 
ada	banyak	makanan	yang	mengandung	zat-zat	
perangsang	kanker	(karsinogenik).	Memang	
kandungannya tidak terlalu banyak, tetapi 
bila dikonsumsi terus-menerus, itu yang akan 
menjadi masalah. Maka, untuk menyikapi 
berita “bubble tea dapat menyebabkan kanker” 
kita harus melihat kandungan dari bubble tea 
tersebut.

Berita mengenai bubble tea yang berpotensi 
menyebabkan kanker muncul pertama kali di 
Jerman, 21 Agustus 2012. Institute for Hygiene 
and Environmental Medicine, RWTH Aachen 
University, melakukan pengujian terhadap 
sembilan varian minuman yang dijual di gerai 
bubble tea Taiwan di kota Moenchengladbach. 

menerima sepatu, dan memakaikannya 
langsung ke kaki anak-anak yang 
membutuhkan. Setiap volunteer yang terlibat 
dalam site visit berkesempatan memakaikan 
sepatu ke kaki anak-anak, melihat sukacita 
mereka, merasakan langsung apa rasanya 
berbagi kasih secara nyata. Tidak terhitung 
banyaknya sepatu yang dimiliki seseorang, 
namun ketika memakaikan sepatu pertama 
kali kepada seorang anak yang tidak pernah 
memiliki sepatu apalagi memakainya 
menimbulkan kesan pelayanan kasih yang 
dalam. 

Kisah Nias dan NTT
Langkah Kasih memiliki segudang cerita 
menarik untuk ditulis. Ada 2 kisah yang 
mewarnai perjalanan gerakan ini, yaitu di Nias 
dan NTT.

Ketika 2010, Langkah Kasih mengirim sekitar 
1000 pasang sepatu untuk daerah Nias, namun 
naas kapal yang memuat sepatu yang sudah 
dinanti-nantikan itu tidak kunjung sampai, 
dan akhirnya setelah berbulan-bulan barulah 
diketahui bahwa kapal tersebut karam. Ini 
merupakan pukulan yang cukup besar karena 
dana yang digunakan untuk pembelian dan 
pengiriman sepatu cukup besar, namun 
akhirnya di tahun 2011, Langkah Kasih 
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membayar “hutang” mereka 
dengan mengirimkan sepatu lagi 
untuk Nias.

Kisah menarik lainnya terjadi 
kali ini di daerah NTT dimana 
anak-anak tidak pernah memiliki 
sepatu, ketika mereka sepatu, 
bukannya dipakai tetapi anak-
anak tersebut menenteng sepatu 
mereka dari rumah mereka ke 
sekolah.	Dengan	melewati	daerah	
pegununggan yang bersuhu sekitar 
10 derajat, anak-anak tersebut 
bertelanjang kaki ke sekolah, dan 
ketika sampai di kelas barulah 
sepatu itu dipakai.

Melangkah di Hari Esok
Di	tahun	2013,	Langkah	Kasih	berniat	
mendistribusikan sekitar 30 ribu pasang sepatu 
ke pelosok Indonesia. Tidak berhenti sampai 
di sana, Langkah Kasih juga ingin memberikan 
alat ukur kaki kepada para mitra agar dapat 
mudah melihat dan mencatat ukuran kaki 
anak-anak. Hal ini disebabkan karena ada 
beberapa mitra yang tidak pernah memiliki 
alat ukur dan tidak mengetahui berapa ukuran 
kaki anak-anak tersebut sehingga mereka 
harus mencetak kaki anak tersebut di selembar 
kertas, dan menggambarnya.  Ini merupakan 
tantangan kedepannya bagi 15 anggota aktif 
Yayasan Langkah Kasih. Para pengerak yayasan 
ini bukanlah full timer. Mereka memiliki 
pekerjaan sendiri, bisnis sendiri, dan kesibukan 
sendiri, namun mereka tetap bisa berkontribusi 
melakukan aksi nyata secara berkelanjutan 
dan berdampak besar. Mereka sepenuh hati 
meskipun tidak sepenuh waktu.

Sebuah gerakan yang dimulai tahun 2009 
bernama Langkah Kasih telah membuktikan 
kepada kita bahwa tidak perlu muluk-muluk 
untuk berbuat kasih yang nyata kepada orang 
yang paling membutuhkan, cukup sepasang 
sepatu dan seseorang bisa membawa perbedaan. 
(ek)
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Bahan:
100 gr tepung tapioka
1/4 sendok teh garam
150 ml air mendidih
1 sendok teh pasta mocca
1 sendok teh pasta pandan
Jika perlu: Pewarna makanan,	bisa	sesuai	selera	(jika	ingin	warna	warni)

Cara Membuat:
1.	 Didihkan	air.	Tuang	air	mendidih	ke	dalam	tepung	tapioka	sedikit	demi	sedikit,	sambil	

diaduk dengan sendok. Adonan akan terlihat seperti lem. Kalau sudah agak dingin, uleni 
dengan tangan sampai adonan kalis dan lentur. Tambahkan pewarna makanan, uleni 
sampai warnanya merata. Bungkus adonan dengan plastic wrap, agar tidak cepat kering.

2. Ambil sedikit adonan, pulung di tangan dan gulingkan dalam tepung tapioka di piring. 
Lakukan sampai adonan habis.

3. Masak dalam air mendidih sekitar 5 menit, sampai bubble mengapung ke permukaan. 
Angkat,	masukkan	ke	dalam	air	es,	lalu	pindahkan	ke	air	perendam	(air	gula).	(cc)

Fakta atau Fiksi

Sumber:
http://www.welt.de/regionales/koeln/article108742950/Chemiker-finden-Giftspuren-in-Bubble-
Tea.html
ghiboo.com
http://iis-resep.blogspot.com/2012/07/bubble-tea-pearl.html
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Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa 
bubble tea di sana mengandung bahan-bahan 
berbahaya yang dapat merangsang kanker, 
seperti	stirena,	asetofenon,	dan	zat	terbrominasi	
(PCB).	Berikut	penjelasannya:

Stirena
Produksi stirena berkembang pesat di 
AS, sejak diperkenalkan sebagai bahan 
baku utama produksi karet sintentis. 
Bahan kimia ini banyak digunakan dalam 
pembuatan styrofoam, pelapis kertas, 
pembuatan karet, dan plastik. Seiring 
waktu, pemakaian stirena terus berkurang 
karena	Departemen	kesehatan	Amerika	
Serikat menyatakan stirena memiliki efek 
karsinogenik	(menyebabkan	kanker)	pada	
manusia. Penemuan ini juga diperkuat 
dengan data dari International Agency For 
Research On Cancer	(IARC).	Stirena	juga	
akan berpengaruh pada kesehatan ginjal, 
saluran pencernaan, dan pernapasan.

Styrofoam dan plastik adalah polimer 
(poli=banyak)	yang	terdiri	dari	stirena	
sebagai	monomernya	(mono=satu).	
Sebenarnya, Styrofoam dan plastik aman 
digunakan. Masalahnya muncul ketika 
Styrofoam dan plastik ini terkena air panas; 
ikatan polimer dapat terputus dan stirena 
pun lepas. Sekarang masih banyak pihak 
yang menggunakan plastik serta Styrofoam 
untuk wadah makanan panas, padahal 
kondisi panas dapat menyebabkan stirena 
terlepas. Jika kita memakan makanan 
panas berwadah Styrofoam, bukan hanya 
makanan saja yang masuk ke dalam tubuh 
kita– stirena pun berpotensi turut masuk 
ke dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita 
tidak boleh menggunakan plastik atau 
Styrofoam untuk menampung makanan 
panas.

Asetofenon
Asetofenon umumnya digunakan sebagai 
wewangian. Bahan kimia ini juga kerap 
digunakan sebagai bahan pembuatan 

parfum	untuk	menambah	aroma.	Di	
dalamnya juga terkandung bahaya. 

PCB
PCB terbukti menyebabkan kanker dan 
menimbulkan efek seperti menurunkan 
sistem kekebalan tubuh, sistem reproduksi, 
saraf, dan sistem endokrin (pengaturan 
hormon).

Jika memang setiap bubble yang 
diperdagangkan	mengandung	ketiga	zat	
tersebut, tentunya efeknya sangat tidak baik 
bagi tubuh manusia. Untungnya, setelah kabar 
ini	beredar,	FDA	(Food and Drug Association) 
segera bergerak dan melakukan pengujian 
terhadap lebih banyak sampel bubble. Pengujian 
dilakukan pada 84 sampel. Hasilnya, tidak ada 
satupun dari sampel tersebut yang mengandung 
zat	berbahaya.	Kalaupun	ada,	kadarnya	masih	
berada	dalam	batas	yang	diizinkan.	Jadi,	
sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa terdapat 
dua hasil yang berbeda? Ternyata, Bubble tea 
yang	dikabarkan	mengandung	zat	berbahaya,	
diimpor gerai minuman tersebut dari Taiwan. 
Mungkin produsen bubble di Taiwan berulah 
nakal dengan menambahkan bahan berbahaya 
tersebut. Namun, tidak berarti semua produk 
bubble tea dari Taiwan mengandung bahan 
berbahaya. Buktinya, pada pengujian yang 
dilakukan	oleh	FDA,	tidak	ada	sampel	yang	
terbukti berbahaya. Maka, sekarang kita 
bisa lebih selektif dalam membeli bubble tea, 
misalnya dengan membeli dari gerai yang 
terkenal kualitasnya, bukan gerai yang tidak 
jelas.

Bubble tea sebenarnya juga bisa dibuat sendiri 
alias homemade. Bahan dasarnya bisa berupa 
tepung tapioka. Membuat bubble sendiri 
tentunya lebih hemat dan lebih sehat, bukan? 
Bagi yang berminat, berikut resepnya: 
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保羅無論就當時的地位、聲望，或受信徒擁戴的程度，都是有資格虛
榮驕傲的；但是，上帝卻以帶在他身上的一根「刺」，時時刻刻作提
醒他的工作；因他既是一位神重用的僕人，應當常常存著柔和謙卑的
心與神同行，並且要成為眾人的榜樣和見證。

因此，保羅為他身上的這「一根刺」感謝上帝，也「為基督的緣故，
就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的」；保羅深知，什麼
時候軟弱，什麼時候就可以靠主剛強了。

很多時候，你我的身上也有類似這樣的「一根刺」；或許是身體上的
疾病、情感上的傷痛，或許是家庭的變故、不幸的遭遇，或許是感情
上的挫折，事業上的衰敗……

「一根刺」教人感到刺痛，刻骨椎心的疼痛；學習承認它、接納它
吧！更要學習保羅獻上感恩的心。常存預備一對開通的耳、一顆受教
的心，聆聽救主耶穌細語我心，主要藉這「一根刺」告訴、教導你我
屬靈的事務。

有一根刺，肉體深扎；撒旦差役，圍攻剿擊。
有一根刺，隱隱作痛；引導鞭策，免得自高。
有一根刺，夢中浮現；本像畢露，醜惡不堪。
有一根刺，心房隱藏；免得誇口，只誇軟弱。
有一根刺，防腐防朽；肉體康健，靈命活潑。
有一根刺，不求取去；主恩夠用，彰顯神能。
有一根刺，非敵非友；免於墮落，唯有感恩。

為了這「一根刺」，我要開口禱告、歌唱讚美、稱頌主恩。

重點經文：
林後12 :09
他我說，我的恩典夠你用的；因爲我的能力，是在人的軟弱上顯得完
全。所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。
林後12 :10
我為基督的緣故，就以軟弱、淩辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的；
因我什麽時候軟弱，什麽時候就剛強了。

(網站轉載)

oleh Matius
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改革後的教會認爲上帝透過聖經和講道在敬拜中表明自己。當聖經被
誦讀，講道一開始，耶穌基督親臨會衆。講員的責任只不過是講解上
帝的道，好讓會衆藉著聖經的話感受到上帝的同在。

聽完道後，會衆有三方面的回應：
一，個人默禱的回應，安靜默想剛剛聽到的真道。
二，一同以“使徒信經”回應，因爲其中已經包含福音的信息。當大
家一起宣讀時，就堅決地承認（我信）所聽到的福音，並且也合一了
自古以來的信徒。
三，與世界君尊的祭司一起以代禱回應。成爲世界的祭司就有替世人
代禱的責任，並且藉此觸及全世界，即使是對一個最弱小的人。所以
代禱事項不只是限於本地，正如祂那曠濶的愛一樣。最後，齊聲以“
主禱文”爲主要的禱文。

第三步驟：獻上感恩
聽完道後，會衆向神獻上感恩，這一環以奉獻為始。初期信徒把餅和
葡萄酒帶到殿門為奉獻之物。在敬拜進行中，執事便把部分的餅和葡
萄酒分別出來，用於聖餐。一直到講完道後便把餅和葡萄酒帶到聖臺
前開始進行聖餐禮。

餅和葡萄酒是中東人的日常飲食，把它獻上有如以自己的生命服侍基
督的意思（羅12:1）。會衆同時承認“……因爲萬物都從你而來，我
們把從你而得的獻給你。”（代上29:14）。除了餅和酒，初期信徒在
散會後也捐獻金錢來幫助窮苦的人。收來的錢連同餅和酒一起分發出
去。

第四步驟：受差遣進入世界
敬拜程序最後是裝備信徒回到日常生活裏，信徒已經領受靈糧和與神
交通，理當接受差派進入世界。在禮拜堂的敬拜應該也在各自的家裏
持續敬拜，會衆要唱接受差派的讚美詩歌，藉此堅定心志進入世界。

接著，牧師以鼓勵的話要信徒去遵行上帝的道。還未遵守之前，信徒
需要上帝賜福，所以差派一定要有祝福伴隨，通常是引用申命記6:24-
26或羅馬書15:13。

祝福後，以“哈利路亞頌”為結束。然後把聖經交回，意表整個敬拜
會是基於聖經。

~~Juswantori Ichwan牧師~~

在耶穌所有的門徒中，保羅是非常特殊的一位，他不但有學問、有才
幹也有統御的能力，是當時眾教會的一位屬靈領袖。可是，保羅身上
有「一根刺」。

保羅在給哥林多教會的書信上，並沒有明說這「一根刺」代表什麼；
許多解經家猜測，這根刺可能指的是保羅的眼疾，也可能是指保羅的
牢獄之災。

不論這「一根刺」指的是什麼，以保羅剛強的靈命，堅定的信心，他
用「刺」一詞形容之，教讀這書信的人得以窺見其痛苦是何等地深
切，以至於三次求告主，求主叫這刺離開他。

然而，上帝並未應允成全他的祈求，卻告訴他「我的恩典夠你用的」
。上帝允許「一根刺」留在保羅身上，按著保羅自己的話，目的是恐
怕他過於自高自大。

有一根刺
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何謂敬拜和如何敬拜

一般人認爲，若是有一群人在某個時間和地點聚合，以同樣的信念一
起行宗教儀式，就是在“敬拜神”。這樣的儀式在每一次集合時重複
不斷地進行，過了一段時日必會成爲這群人的習俗。

一個敬拜能夠達到目的方可稱爲“有活力”的敬拜。其實，敬拜的目
的又是甚麽呢？加爾文說，基督徒的敬拜是與上帝合一。因爲信徒透
過敬拜與上帝“合而爲一”，才能明白上帝的旨意。

根據梵蒂岡二世議決檔案，敬拜帶來兩種效果：榮耀上帝和信徒成
聖。一個充滿活力的敬拜，是在集體敬拜時讓人經歷與神相會，因此
生命有所改變。簡單的說，充滿活力的敬拜是讓人可以感受到神在其
中，並且與我們相近。
雖然無所不在的上帝不受任何的限制，不會只是在主日崇拜的禮拜堂
裏。但是，無可否認的有很多人在一個敬拜的時刻專注與神，更能夠
感受到祂的同在。猶如一張紙在炙熱的操場上，雖遭受太陽照射卻不
能把它燃燒。若是有人帶來一個放大鏡，集焦點在紙上，那就會燃燒
起來。同樣的，一個敬拜會裏的程序能夠幫助信徒專注於神，與祂交
通，讓信徒感受到改變生命的神同在。

在改革後的教會敬拜程序多以互動的方式，也符合馬丁路得的教導。
他如此闡明，說：上帝主動地藉著聖經向信徒説話，然後信徒以禱告
和讚美回應。這樣的程序被稱爲是“活的”敬拜。在更深入了解之
前，應該先明白敬拜程序的基本方式，注意當中帶出的互動關係。

改革教會敬拜的方式，有一種敬拜程序是以四個步驟進行。
第一個步驟 ：聚集
敬拜是以聚集會衆開始，大家同心進入禮拜堂，安靜默禱，感受上帝
就在當中。這樣的心態幫助信徒把心門打開，準備自己在敬拜中與神
交通。

序曲的開始是要會衆同心來到上帝跟前，然後按照改革教會的習俗，
主禮人把聖經交給牧師，意思是整個敬拜是以聖經為根基。
接著，牧師宣讀詩篇124：8“我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和
華的名”宣召開始聚會。目的是讓會衆明白，我們是因著神的呼召和
幫助才可以聚集敬拜上帝。會衆唱“阿們”來承認。

牧師——即是基督的僕人迎接會衆，並且提醒基督就在我們當中。然
後，牧師宣讀有關今日敬拜的聖經節，或是再稍作講題的解釋，並介
紹今日的講員，這樣敬拜的氣氛也就融洽，然後以禱告合一會衆的心
來朝見上帝。

當會衆來到神跟前，便會覺悟到污穢的自己面對聖潔的上帝，所以需
要認罪的祈禱，承認罪惡，祈求赦免。若是沒有求赦罪就不能與神和
好，也不能接受祂的真道。

祈禱後，牧師宣講恩典的信息，即上帝的赦免是有聖經明證，不是來
自教會的權勢。信徒接受赦罪後就與神、與人和好。通常信徒彼此握
手互道“平安”。 接著，一起獻上感恩讚美的詩歌，準備心聆聽神的
道。

第二步驟：神的道
聽道之前，會衆必須先禱告，求聖靈光照，並求聖靈幫助打開心思明
白上帝的話（林後3:14-16），然後才誦讀聖經。

很多教會都會誦讀一段經文，這樣的習俗是早前在會堂裏就已經實行
了。誦讀經文間中還有默想或以詩篇回應。
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事奉需要謙卑
受難節前夕
受難節前夕這一天是耶穌面臨死亡三個主要日子的其中之一。有的稱
爲“濯足日”(Moundy Thursday)或“聖週四日”(Holy Thursday)。
這一日對天主教是教會程序表上屬於重要的一日，他們定為聖周的一
環，即：受難節前夕、受難日和復活節。

世界各地的基督教徒和天主教徒都在受難節前夕聚會，讓信徒回想耶
穌未交與當代的罪人虐待和被釘十字架前所經歷的事跡。其中有位婦
人以頭髮摩擦耶穌的腳（太26:6-13；約12:1-8）；耶穌與門徒最後
的晚餐（太26:26-29；可14:22-25；路22:15-20）；耶穌給門徒洗腳
（約13:1-20）；猶大的背叛（太26:14-16）和彼得否認主耶穌（太
26:69-75）。

從受難節前夕得到的啓示
若是放眼觀看耶穌臨上十字架前一天所發生的事，當中就涵蓋了很多
值得學習的教訓，即在事奉上帝時的謙卑是何等的重要。

耶穌深知是誰會背判祂、否認祂、離棄祂，也知道將要受的苦有多
重。假設把我們自己當作耶穌，相信心中的那種恐懼和交瘁真是難於
形容，更談不上能以鎮定處之，要不就是急速地逃避。然而，耶穌在
如此情況下卻處之泰然。祂把水倒入盆裏，拿起手巾，彎下腰給門徒
洗腳。這一位至高神、萬王之王、宇宙萬物的主宰和拉比，竟然為我
們行出謙卑的樣式，逐一地給門徒洗腳。現實生活中我們所接受的教
育是尊師重道，在屬世的環境或是在教會，學生應該服侍師長，幼輩
服侍長輩，下屬應該服侍上司等。這是人之常情，見怪不怪，而且人
的本性是喜歡受尊崇、愛體面、高傲，總覺得自己是最配得，也常會
因此輕視他人。

按照習俗禮節，門徒洗耶穌的腳才符合道德，這也是當時奴隸制度所
奉行的。耶穌卻本末倒置，做了老師不該做的事。因爲在上帝的國裏
只有謙卑，沒有輩分的規定，耶穌教導的真理遠超過世上的教導。事
奉上帝一定要有謙卑的心。主耶穌在馬太福音20:26,28強調同樣的道
理“只是在你們中間不可這樣。你們中間誰願為大，就必作你們的用
人……正如人子來，不是要受人的服侍，乃是要服侍人……。”耶穌
以洗腳甘心服侍門徒的態度反映了自己的謙卑。馬太福音11:29耶穌
說：“我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，……”
耶穌親自給我們做了謙卑的榜樣，替門徒洗腳的實例不是口頭上的教
導，乃是自己行出來。現今爲什麽在教會的事奉常常會發生衝突？芝
麻小事被誇大到滿天飛？原因是缺少願意謙卑，互相讓步的事奉者，
大家都覺得自己最對，最屬靈，最應該受推崇。豈不知，事奉上帝必
須存著謙卑的心。

若是願意以耶穌為榜樣，大家都一定會謙卑地事奉，也懂得把最好的
獻給上帝。學習謙卑，接納別人，避開批評，因爲當你批評別人的時
候就已經是在自我膨脹，高看自己貶低別人了！
受難節前夕，讓我們祈求神幫助，除去驕傲的心，常常謙卑地來事奉
祂。效法耶穌的謙卑，使我們的事奉成爲衆人的祝福，並且榮耀上帝
的名！

~~溫保民牧師~~
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* 大家都擁有歸屬感，把自
己看為有責任讓家有好氣
氛的“主人”，而不是“
客人”。

* 對每一個人表現出自己最
真誠的微笑，最熱忱的招
呼。

* 聚會時坐在不太認識的人
旁邊，散會後與他/她交
談，連續幾個主日與同一
個人這樣做，讓他/她們
覺得自己被接納。

* 讓別人先進/出電梯。
* 幫助帶過多東西的會友。
* 幫助年長的會友上下樓

梯/電梯。
* 接送需要幫助的會友來參

加聚會。
* 為傷害我們的人禱告，並且原諒他/她。
* 積極和打開自己去結識其他的會友（跨年齡、跨團契）。
* 學習體諒別人，而不是求諒解；去關懷人，而不是求被關注；多付

出，而不是接受。
* 自己仔細地想想，應該還有1001個你能做到的事。

牧者的呼召
上帝托付我們關愛和照顧“弟兄/姐妹”——該隱失職的任務。成爲牧
養羊群的呼召不是只限於牧師、傳道，而是對神兒女普及的呼召。讓
我們效法大牧者主耶穌的榜樣，餵養飢餓的、照顧疲憊的、輔導煩惱
的、復蘇衰退的、尋找迷失的歸回正路、陪伴懼怕的、安慰失望的。
讓以馬内利堂成爲一個舒適的所在，大家動員必能行！願神賜福！

教會是一艘古老的大船，它的搖蕩可能使你想嘔吐，但是它總會抵
達目的地。不管有沒有你隨行，它一直又一直地，甚至到世界的末
了。(PhilipYancey)

~~鄧國星~~
生於雅加達，成長在囌門答腊的群體當中

愛。你們若有彼此相愛的心，衆人因此就認出你們是我的門徒了”（
約13:34-35）。上帝愛我們不是因爲我們配得，而是祂“選擇”愛我
們（雖是不配得），這就是恩典，包括你和我。所以，我們應該學像
基督愛那些“不可愛”的人。

上帝慈愛的恩惠激勵我們彼此相愛，成爲美好的見證，吸引“外面”
的人來就近神；而不是會友因著教會裏沒有愛而離開。若我們將愛
付諸行動，教會也就是一個無條件容納“外面”的人之所在；不是拒
絕、排斥、厭惡教會裏的弟兄姐妹，更何況有的是已經相識了好幾年
的。教會應該是舒適的棲息地，不論對老會友或是新會友。

一家人
教會生活應該像一家人的生活，大家都有毫無選擇的概念。保羅在以
弗所6:1對教會說：“……要在主裏聽從父母，這是理所當然的”，再
沒有其他的理由，既然是理所當然的，就別無選擇的餘地了。

就如一對已經不和諧的夫妻，還是不準離婚，倒要學習追求和睦彼此
相讓；對父母失望而離家出走的孩子，還是要尊重、順從和接受父母
的缺點而回家；絕不可能將自己的父母“對換”而住在別人的家裏。
無論發生甚麽事，家還是一定要堅持下去的。有任何的不如意，全家
動員找出路，一起想辦法解決，同甘共苦，毫無選擇！
以馬内利堂的弟兄姐妹——上帝家裏的成員毫無選擇！我們應該學習
追求和睦、寬恕，攜手共進，同心事奉。爲甚麽？因爲這是理所當然
的！

一個健康的家庭不是只限於彼此接受共存而已，應該是彼此相顧。家
人有難，全家動員。經濟能力好的幫助比較弱的，強壯的輔助瘦弱
的，這是完美家庭的寫照。
路加在使徒行傳對家庭和睦的勸誡最爲恰當（徒2:42-47；4:32-37）
，這短短的十節裏描述了一個典範的教會是那充滿愛、真誠和家庭互
相關懷的關係，並且在每一天的生活裏，他們的心思意念和行動都彰
顯出復活的基督。他們同心合一，意念相同，不單顧自己的財富，卻
願意分享，並且充滿喜樂常常集在一處。太棒了！

我也能做到！
每一個會友都能為著教會這大家庭擺上自己，同得喜樂，同蒙祝福。
這裡寫下一些感想：
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衛理以馬内

我會加入衛理公會並成爲會友是在1991年參加少年進修會後，悔改接
受主耶穌決志要事奉祂開始的。記得剛進入教會團體中時的尷尬和難
耐，一個被認爲是“僑生”的我想要融入棉蘭、峇眼、馬達山、奇沙
蘭、巨港、坤甸人中，要比登天還難。耳朵聽到的都是閩南語、客
語、粵語、潮州語。每當他們興高采烈、高談闊論時，我像傻子般呆
在那兒，時而有被排斥的感覺。如今已過了22年，與我所敬愛的叔
叔、阿姨們相比，我還算不得什麽。然而，在這漫長的歲月裏，卻是
我興奮的學習路程呢！

利堂是我家

新會友
每一個人都有成爲“新人”的經驗，即是在求學轉校時、換新的工
作、在新住址參加住戶會議，還是元宵節第一次在岳父家和大家庭成
員一同用餐等。相信大家與我同感，都不喜歡成爲陌生人，或者被排
斥。總覺得不知所措，想逃離現場，期待或許會有一位向你微笑的
人，走過來問好交談。倘若在教會有同樣處境的新人沒有受到關注，
散會後的心情多少也會受影響，覺得不受歡迎而失望（更何況是上
帝）。我欽佩那些被老會友認爲是“陌生人”的新人，他們每個禮拜
都忠心參加聚會，雖然不被注意，但是仍忠心跟隨主。其實接待是非
常簡單又自然的舉動，何況大家都不用費力就可以辦到的。讓每一位
新人感覺被接納和受關注是全體會友該做的任務！

隨著日子的流逝，他們（新人）也漸漸地變成老會友了，但還是停在
陌生的階段。現在的他們也學會不在乎環境，而且還習以爲常了。我
們也會在每一個主日見到他們，在廁所、在停車場擦身而過，或是曾
經一起事奉為招待員、收獻員，表面上是已經認識，卻沒有更深一層
的了解。弟兄姐妹的關係只限於：常見到、打個招呼、點頭微笑後就
各走各路，可能這就是爲什麽教會的團契總是冷冰冰的原因吧！在教
會不少的會友直到“死別”時，親近的弟兄姐妹也就是那幾個而已。
一個排除周圍人的高級團體，難道這就是耶穌立教會時所希望的嗎?祂
的感受將會如何？

老會友
以馬内利堂是上帝允許擁有別緻的一間華人教會，弟兄姐妹之間濃厚
的親切關係佔優勢。那一種親如家人的關係，彼此間像似毫無顧忌
般。常常會看到某人抱著某某的孩子或孫子；散會後，教堂裏、三樓/
一樓門廳、洗手間、食堂不難見到三五成群的人以鄉談在閒聊，談話
内容不外是飲食、傭人、疾病、生意或工作等。這種情景叫人興奮，
這當然只限於老會友，因爲新會友沒朋友搭訕，早就回家去了。
這樣一個沒有太多“隔閡的牆壁”容易融化關係的家庭式教會，讓人
在無意間進入他人的領域，評論、指責和有活直説，免不了會起摩
擦，特別是大家都有各自的背景、習慣和品性。團結不一定是統一，
而差距也不意味分裂。

感謝神的恩典和憐憫，教會還不至於處在衝突或分裂的危險境界。相
信會友是已經被基督所贏得，願意不斷效法基督。但是我們應該牢記
使徒約翰對基督榜樣的勸勉，“……我怎樣愛你們，你們也要怎樣相
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已經真心事奉”背後，自足於平庸的成果中。應該是不斷地學習並發
揮潛能，讓成果屬於佳績。

在事奉中會否面對爭執？你如何克服？
在事奉上意見相左是常事，但起爭執就沒有。通常在大家都有自己的
意見時，我會保持靜默，不多說。可是與事奉原則離題時，我會發表
自己合理的意見，建議大家重新考慮。

你最喜愛的歌有哪些？
我屬於“老派”，比較接受讚美聖詩。其中一首是“我寧願有耶穌”
，記得歌詞中說“我寧願有耶穌，勝於世上富貴、榮華、聲望……”
旋律和詞義都很美的一首詩歌。

你會在主禮聚會時選用這首歌嗎？
在第二堂聚會不會選用，因爲不適合以現代樂器伴奏。

對我們教會的敬拜會有何見解?
我覺得會衆在敬拜或讚美上不夠“感受”，好像缺少靈命上的激情。
我是第二堂的會友，是一個以現代樂器伴奏的聚會，主禮常試圖藉詩
歌喧嘩或慢拍子的音樂挑旺氣氛。可惜的是這種方法只限於臺上，臺
下的會衆像是無動於衷。當唱慢拍子比較柔的詩歌時也是一樣，只聽
到音樂優柔的音調，會衆根本沒被觸及到，缺乏與神有個人的關係。
是否有一個讓你難忘的敬拜會？就是那激勵你事奉的敬拜？
嗯……，當然會有，可能是在第二堂的聚會，還是在校園團契時。但
是若說最叫我難忘的應該是在Atlanta的一間教堂裏吧。那是以前馬丁
路得金牧師的教堂，參加聚會的多是黑種人，充滿活力地唱讚美詩，
主禮或是講道的牧師與會衆的互動，讓你感覺到每一個人都是帶著讚
美的心來聚會。記得當時我是唯一的亞洲人，但是一開口讚美就不會
受語言的界限，足以使我成爲敬拜的一分子。我非常期盼這樣的氣氛
也能帶入我們教會裏，會衆可以一同融入敬拜和讚美，包括一些新來
的人也有同樣的感受。

在氣氛不完全的每一個主日敬拜裏，你是否有一些點子，讓我們可以
經歷上帝的同在？
敬拜是全體會衆一起進行的，若是可互相交流、互相關懷、充滿團契
精神，必然會帶動敬拜氣氛。會友前來敬拜時必須準備心，誠心來朝
見神，並以喜樂的心讚美祂，專心尋求神，這樣就必會感受到有活力
的敬拜。

你認爲甚麽是事奉的意義和目的？
對我來說，事奉是那已經領受上帝恩典之人的回應。因爲愛上帝，願
意在任何一個崗位事奉來討祂的喜悅。那我們將如何事奉才能討祂喜
悅呢？上帝要人認識祂、愛祂和願意成爲祂的門徒。

怎樣的事奉可影響人得更新？
以誠懇和喜樂的心去事奉。當人看到我們委身、真心、熱忱的事奉，
必會產生正面的影響。

在事奉中你當過主禮，甚麽是應該事先準備的？
最重要的是身心的準備。主禮是帶領會衆朝見神，所以在臺上的主禮
應該先自己經歷與神相會。若是自己還沒投入所準備的詩歌中，將如
何把這種感受傳遞與會衆？

你是如何做準備的功夫？
首先，我會試著了解當天的講題，大概會衆在我的帶領下能否得到所
期盼的祝福。接著，我以一種順序帶領會衆朝見神，如：讚美、感
恩、認罪、被堅固和立志。我會找一些能配搭和合適的詩歌，最重要
的是節奏或詩歌的類別與敬拜相符。還有，也當看該日的敬拜講題所
定的目標。

一位主禮人是否有必要向琴師和助唱説明所選詩歌的背景？
通常我會事先和他們分享，因我認爲不論是哪方面的事奉，同心和同
一個異象是非常重要的。藉著分享可以增添事奉的活力，更加積極地
投入。特別是敬拜會的詩歌更爲重要，音樂最能使感情流露。假如主
禮、領唱和琴師可以合一並行，必會大大影響敬拜氣氛，也會有那股
熱忱、和諧洋溢，這樣就把全體會衆帶到創造宇宙的主宰跟前。我常
常會做事先的分享，多少可挑旺心緒，情感也就會自然流露出來了。

若是已經準備妥當表現時卻是欠佳，而另一個沒做好準備功夫，但是
表現時獲好評，據你說哪一個更好？
我說，任何一個事奉都必須盡力而爲，這樣才會產生好的果效。可能
在表現上會比“專業”的人遜色，但是上帝是看人的内心，而不是功
績。比如以前少年時期慶祝聖誕，樂器只有吉他和小電子琴，主禮人
也不是那些老練的，但卻能夠讓與會者感受到上帝的同在。相反的一
個有經驗的樂隊，加上多姿多彩的慶祝節目和臺上奪目的佈置，也不
一定讓會衆領受真正的敬拜，感覺上只是一起觀賞臺上的表演罷了。
準備過程遠比功績重要，但也不能說可以把效果摒棄。更不能躲在“
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合神心意的事奉
陳毓旺

成果重要，但過程更加重
要。意思是，千萬不要躲
在“最重要的是已經真心事
奉”這句托詞的背後，然後
滿足於平庸的成果。其實是
應該不斷地學習並發揮潛
能，讓成果屬於佳績。
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