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Opening Session 

Di dalam Pengakuan Iman Westminster dikatakan bahwa Allah adalah sumber pada diri-Nya 
sendiri dan kita, sebagai ciptaan, mendapatkan kehidupan dari sumber di luar kita, yaitu Allah. 
Sebagai sumber, Allah tidak mendapatkan apa pun dari luar diri-Nya. Allah tidak mendapatkan 
kemuliaan atau kebahagiaan dari ciptaan; justru ciptaan yang mendapatkan hidup, kemuliaan, dan 
kebahagiaan dari Allah (Kis. 17:24-25). Maka Tuhan tidak membutuhkan pelayanan atau 
pertolongan kita karena Ia cukup pada diri-Nya sendiri. Dikatakan dalam pengakuan iman ini 
bahwa Allah tidak menjadi lebih mulia karena pelayanan kita. Penyembahan atau ibadah kita 
bukan sumber kemuliaan Allah; justru Allah adalah sumber kemuliaan itu sendiri. 
Kemuliaan Tuhan tidak bertambah karena pelayanan kita, tetapi melalui pelayanan, iman kita 
bertumbuh sehingga kita dapat makin melihat kemuliaan Allah. Paulus mengatakan, “Baik dalam 
hidup maupun mati, aku membesarkan Kristus.” Istilah “membesarkan” yang digunakan memiliki 
arti seperti kaca pembesar, bukan karena Kristus kecil, bukan karena Yesus kecil, tetapi karena 
kita berdosa. Waktu kita melayani, kita membuat orang yang tadinya melihat Tuhan kecil menjadi 
bertumbuh dan makin melihat kebesaran Tuhan.  
Di dalam Pengakuan Iman Westminster ini juga dikatakan bahwa Allah begitu besar, sehingga 
ketika melihat Dia, kita harus sujud menyembah-Nya. Dikatakan bahwa alasan kita menyembah 
Allah adalah karena Dia berkenan dan menuntut ciptaan-Nya untuk menyembah-Nya. Sehingga 
ibadah bukan untuk membuat Allah lebih mulia, tetapi karena Allah berkenan agar kita, sebagai 
ciptaan-Nya, menyembah Dia. Lalu bagaimana kita menyembah Dia? 
Lebih lanjut dikatakan juga bahwa terang alam cukup untuk membuat manusia melihat ada Tuhan, 
sesuai dengan yang juga dikatakan dalam Kitab Roma. Namun, terang alam tidak cukup untuk 
mengetahui bagaimana cara anak-anak Tuhan menyembah Dia. Maka di bagian lain dari 
pengakuan iman ini dikatakan bahwa worship ditetapkan, dibatasi, dan dipreskripsikan oleh Allah 
di dalam Kitab Suci. Maka penyembahan kita bukan dari imajinasi, kreativitas, atau ekspresi 
budaya manusia seperti yang diajarkan expressive individualism. Imajinasi, kreativitas, atau 
ekspresi tetap diperlukan di dalam ibadah, tetapi semua itu harus tunduk kepada Kitab Suci.  
Kita hidup di zaman yang mementingkan ekspresi, bahkan dikatakan bahwa melalui ekspresi, kita 
menjadi seorang yang autentik. Apa itu autentik? Lawan kata dari istilah ini adalah conformity, di 
mana identitas kita ditanamkan dari luar, bukan diekspresikan keluar. Dengan menjadi autentik, 
kita mendapatkan kebahagiaan. Cara pandang ini memengaruhi konsep ibadah kita pada zaman 
ini. Ibadah dipandang sebagai ekspresi perasaan diri yang ingin berkreasi, padahal ibadah itu bukan 
entertainment. Ibadah pasti ada ekspresi, tetapi masalahnya ekspresi ini tidak mau dipimpin oleh 
firman Tuhan. Ibadah itu bukan entertainment! Ekspresi seharusnya dituntun oleh ketetapan dan 
preskripsi Kitab Suci. Kita bukan antikreativitas, tetapi kreativitas harus tunduk pada firman 
Tuhan. Sehingga ibadah yang sejati adalah antidot bagi manusia yang sangat mau 
mengekspresikan dirinya secara liar. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 2:21-23, ibadah buatan 
sendiri yang tidak tunduk kepada firman Tuhan adalah hal yang tidak berguna.  
Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, penyembahan tidak bisa dilakukan tanpa seorang 
mediator. Dan tidak bisa melalui mediator yang lain, selain Kristus saja. Musa memercikkan darah 
anak domba dan apa yang dilakukan Musa adalah menuju kepada Kristus. Maka selain biblical 
worship, ibadah yang sejati juga adalah covenantal worship. Tuhan berjanji, berfirman, dan 
menuntut ketaatan, lalu manusia berseru, memuji, berespons, dan belajar taat. Ibadah yang sejati 
menyajikan indah dan manisnya relasi antara Allah dan manusia. 
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What Are Worship and Fellowship? 

Apa arti worship dan fellowship? Worship itu ke atas atau vertikal kepada Allah, dan fellowship 
itu ke samping atau horizontal kepada sesama manusia. Ini berarti dua arah. Kedua arah ini jikalau 
disatukan, akan membentuk tanda salib. Salib terbentuk dari hubungan vertikal antara manusia dan 
Tuhan serta hubungan horizontal antara manusia dan manusia. Oleh karena itu, manusia diciptakan 
dengan keadaan yang unik karena kita harus berelasi. Relasi itu penting, karena dengan bertemu 
teman, keluarga, dan masyarakat lain, kita akan bersukacita. Tuhan membuat relasi ini ke dua arah, 
yaitu kepada Pencipta dan kepada ciptaan. Kedua relasi membentuk hidup kita dalam 
keseimbangan dan keharmonisan. Dengan keadaan seperti demikian, maka eksistensi yang relatif 
menjadi ciri khas manusia.  
Allah adalah keberadaan yang mutlak. Ia berada pada diri-Nya sendiri dan menjadi pusat dari 
segala keberadaan. Dia adalah eksistensi mutlak yang ada pada diri-Nya sendiri. Di antara semua 
ciptaan-Nya, Allah mencipta manusia menurut peta dan teladan Allah. Ini berarti kita adalah satu-
satunya ciptaan yang mempunyai kemiripan relasi dengan Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan sebagai 
keberadaan yang berelasi, di mana Allah sebagai keberadaan mutlak dan kita relatif. Kita relatif di 
dalam relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan.  
Alkitab mengatakan bahwa kita bersekutu dalam terang karena Allah hidup dalam terang. Allah 
adalah sumber terang pada diri-Nya sendiri dan kita adalah reflektor dari terang Allah tersebut. He 
is the absolute light, source of light, and we are created as the reflector of God’s light. Waktu 
matahari bercahaya, dia tidak perlu meminjam cahaya karena dialah sumber cahaya itu sendiri. 
Namun, waktu bulan bercahaya, cahayanya bukan dari dirinya sendiri tetapi pantulan dari matahari 
yang adalah sumber cahaya. Begitu juga dengan kita yang menerima cahaya dari luar dan 
memantulkannya sehingga kita menjadi cahaya kecil. Allah hidup dalam terang dan Dia tidak bisa 
didekati manusia, lalu Dia menyinari kita agar kita dapat menyinari dunia ini. Karena Allah adalah 
terang dan kita juga diberi terang, maka kita bersekutu dengan-Nya dalam terang. 
God is light, we are given His light to represent His light. He is the source and we become the 
reflector. Maka saya dengan Allah, saya kembali kepada Tuhan sebagai sumber terang, ini 
namanya worship, dan saya memberi terang kepada sesama, yang berarti fellowship. 
Apa arti worship dan freedom of worship and religion? Percaya kepada Tuhan adalah hak asasi 
manusia yang paling besar. Sayangnya, kebebasan beragama diartikan sebagai bebas memilih 
agama apa saja. Ini adalah pengertian yang sangat dangkal, tetapi sayangnya diterima oleh banyak 
orang. Alkitab mengatakan bebas beragama adalah arah yang harus benar dan menyembah Allah 
yang benar. 
Kebebasan beragama dimulai dari Kitab Keluaran. Di Mesir, bangsa Israel harus menyembah dewa 
sungai Nil, dewa katak, Ra, dewa burung, dan lain-lain, sehingga Tuhan marah dan mengirim Musa 
membebaskan umat Israel agar mereka dapat menyembah Tuhan yang benar. Inilah kebebasan 
agama yang berbeda dari konstitusi dunia. Penyembahan yang salah membuat kita tidak mengerti 
penyembahan yang sungguh-sungguh. Bebas beragama yang sejati berarti lepas dari agama yang 
salah dan berbakti kepada Allah sejati yang hidup. Inilah perbedaan kebebasan beragama di 
Alkitab dari semua hukum di dunia ini.  
Lalu di dalam beragama, terdapat sifat untuk menilai atau mengestimasi. Ini adalah basic instinct 
yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai gambar Allah. Kita tidak mungkin menganggap 
berlian dan batu di pinggir jalan sebagai hal yang bernilai sama. Ada milik kita yang sangat kita 
sayangi, tetapi juga ada yang kalau hilang, tidak apa-apa. Penilaian yang baik atau tepat membuat 
manusia bermartabat. Oleh karena itu jangan hidup sembarangan. Saat kita berhenti hidup 
sembarangan, kita akan mulai bisa menilai dengan baik.  
Apa hubungan penilaian dengan worship dan fellowship? Di dalam penilaian, kita membuat 
klasifikasi yang mana ada mutu dan yang mana yang tidak bermutu. Yang tidak bernilai harus 
ditinggalkan dan yang bernilai harus diapresiasi. Worship sangat mementingkan klasifikasi dari 
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value. Mengapa kita menyembah Allah? Karena Allah sangat bernilai bahkan yang paling bernilai. 
Dia mempunyai klasifikasi tertinggi. Namun sayangnya, penilaian ini sudah sangat terbalik-balik 
karena dosa. Manusia bisa menganggap alam sebagai tuhannya. Allah dilupakan dan manusia 
menjadikan binatang atau tumbuhan sebagai sesuatu yang sangat bernilai, bahkan lebih bernilai 
dari Allah. Manusia salah evaluasi dan estimasi. Mengapa kita menyembah engkong, orang tua 
kita? Padahal mereka hanya manusia. Ini bukan bebas beragama, ini salah berkebebasan.  
Siapa yang kita sembah? Kita sembah sebagai apa? Hak apa dia menjadi objek penyembahan kita? 
Kita harus mengerti value saat kita menyembah. “Tetapi Dia tidak terlihat, mengapa menyembah 
Dia?” Justru karena Dia tidak terlihat, Dia adalah Allah yang sejati. Materi dicipta dan bisa dilihat, 
sehingga jika Allah bisa dilihat, Dia adalah materi yang diciptakan; itu bukan Allah. Thus, God 
can never be seen by human. We worship God precisely because He is a Spirit. Menyembah Allah 
dengan Roh karena Dia adalah Roh. Alkitab mengatakan bahwa orang yang bersih hatinya bisa 
melihat Allah. Kok bisa? Dengan jiwa yang jujur dan murni kita bisa melihat Allah, bukan dengan 
mata jasmani. Mata jasmani kita hanya bisa melihat yang dicipta. Oleh karena itu, jika kita 
memasukkan Allah ke dalam wilayah materi, kita belum mengenal Allah.  
Hanya Allah yang layak disembah karena tidak ada satu pun yang bernilai sama seperti Allah. Dia 
adalah oknum tertinggi. Manusia tidak boleh tidak berelasi dengan Tuhan karena manusia dicipta 
dengan sifat relatif di dalam berelasi dengan Tuhan. Keberadaan Tuhan adalah mutlak, sedangkan 
keberadaan manusia adalah keberadaan relatif. Dia kekal, mutlak, tidak bercacat, Dia Allah yang 
sejati. Maka saat kita yang dicipta dengan keadaan relatif, datang kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan 
yang sejati itu. Sehingga akhirnya penyembahan kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan 
akan terefleksi kepada orang-orang di sekitar kita.  
Di dalam fellowship, hanya ada satu kunci sukses, yaitu kejujuran. Fellowship adalah to be pure 
dengan sesama dan Tuhan. Saat kita berusaha menipu atau menutupi sebagian, kita tidak akan ada 
fellowship. Datang kepada Tuhan dengan jujur. Berelasi dengan sesama juga dengan jujur. Itulah 
ibadah dan persekutuan. Harus sungguh-sungguh transparan, baru fellowship itu bisa menjadi 
fellowship yang sejati. Gereja yang sejati adalah gereja yang menjadikan Tuhan oknum tertinggi, 
yang layak menerima sembah sujud manusia. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang suci. Jika kita 
hidup dengan hati bersih dan suci, kita akan melihat Allah. Blessed are those who are pure-hearted 
for they will see God. 
 
 



NREC 2021 – Ringkasan Khotbah  27 Desember 2021 
Sesi 03 Pdt. Jimmy Pardede 

Ibadah dan Ciptaan (Mazmur 148) 

Di dalam bukunya Confession, Agustinus meminta kepada Tuhan “menggerakkan kami untuk 
bergairah dalam menyembah-Mu.” Salah satu alasan kita beribadah adalah karena Allah menyukai 
kita, ciptaan-Nya, untuk menyembah Dia. Allah adalah Allah yang menyatakan kemuliaan di 
dalam ciptaan yang Dia buat. Kitab Mazmur disatukan pada zaman Ezra, dikumpulkan, dan 
dibiasakan untuk dinyanyikan atau dibacakan di Bait Suci, sehingga Kitab Mazmur menjadi hal 
yang utama di dalam ibadah. Alasannya adalah karena banyak ahli Taurat merenungkan kenapa 
mereka dibuang oleh Tuhan? Hasil dari perenungan mereka adalah karena tidak memiliki gairah 
untuk menjalankan Taurat dan menyembah Tuhan. Mereka malah jatuh ke dalam penyembahan 
berhala, berlaku tidak adil, dan berdosa sehingga akhirnya Tuhan membuang mereka. Maka 
Mazmur disatukan dengan tujuan agar orang-orang dapat melihat Taurat dengan delight. 
Mazmur 148 ini memberikan penekanan di dalam “pujilah Tuhan” sebagai sebuah bentuk 
kekaguman kepada kemuliaan Tuhan di dalam alam. Namun keberdosaan manusia membuat 
berhala jauh lebih menarik. Hati yang sudah menyukai sesuatu pasti akan terseret kepada hal 
tersebut. Walaupun ada hal lain yang lebih baik, pasti akan kita abaikan karena kita tidak memiliki 
hati kepada yang lebih baik ini. 
Sebetulnya melalui alam kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dan Dia menopang kita. 
Karena Allah bukan Allah yang mencipta momentarily, tetapi Dia adalah Allah yang mencipta dan 
menopang. Allah tidak memberikan ketetapan yang kaku seperti hukum, tetapi Dia menyatakan 
kemuliaan yang dipancarkan melalui ketetapan-Nya ini. Waktu melihat ciptaan, kita seharusnya 
ingin melihat sumbernya karena keindahan yang ada dalam ciptaan. Oleh karena itu, manusia tidak 
mempunyai alasan tidak menyembah Tuhan karena alam adalah teater bagi kemuliaan Tuhan; 
tidak ada satu inci pun yang tidak menyatakan bahwa Allah itu mulia. Maka sebenarnya kita 
dikurung oleh kemuliaan Tuhan di dalam alam yang membawa kita untuk menyembah Dia. 
Namun, kita yang penuh dengan kecemaran, lari dari pernyataan kemuliaan Tuhan untuk 
menyembah berhala. Calvin mengatakan bahwa manusia yang sombong menolak Tuhan dan 
merendahkan diri untuk menyembah ciptaan. Ini sangat aneh. Kenapa manusia menyembah 
berhala yang ia sendiri ciptakan? Semua ini karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita 
terpikat dengan kemuliaan Allah tetapi hati yang terpikat ini terdistorsi oleh dosa, sehingga kita 
lebih menyukai hidup di dalam dosa. Ketika manusia menyukai apa pun yang berdosa, maka 
manusia sedang mendistorsi penyembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Inti dari 
penyembahan berhala bukanlah wujud berhalanya, tetapi hati kita yang terdistorsi dan ditarik dari 
menyembah Tuhan kepada menyembah hal yang lain selain Tuhan. Setiap hal yang manusia sukai 
dan menarik dirinya dari Allah, itulah berhala yang dia halalkan.  
Sebenarnya, segala hal yang diperlukan untuk kita mengagumi Tuhan sudah dinyatakan (Rm. 1). 
Namun kita gagal memahami ini dan kita menyalahkan semua kecuali hati kita. Maka penyebab 
kita tidak memiliki delight untuk beribadah adalah karena hati yang bermasalah, dan cara untuk 
membereskannya adalah dengan belajar firman dan beribadah. Kita harus meminta Tuhan untuk 
memberikan delight di dalam-Nya, sehingga melalui ibadah, kita yang tidak bisa melihat 
kemuliaan Tuhan diubahkan menjadi bisa karena pertolongan Tuhan. Selain itu, ibadah juga 
mempunyai aspek yang bukan hanya membuat kita melihat kemuliaan Tuhan, tetapi juga melihat 
sesama yang juga Tuhan cerahkan pikirannya. Sehingga kita dapat menikmati ibadah secara 
bersama-sama sebagai umat Tuhan. 
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What Is the Motivation of Worship? 

Kenapa hanya manusia yang bisa beribadah? Tidak ada binatang apa pun yang beribadah, hanya 
manusia saja yang beribadah. Lalu, kenapa manusia beribadah? Why does only mankind worship 
and what is the meaning of worship? Setiap agama pasti tidak mungkin tidak ada unsur berbakti 
atau beribadah. Di dalam semua agama, ada tiga hal yang sama. Pertama, ibadah. Ini unsur agama. 
Kedua, menjalankan ajaran mereka di dalam etika. Ini moral. Ketiga, mereka semua mengharapkan 
sesuatu setelah mati. Itu namanya pengharapan kekal. Jadi ada tiga hal yang penting dalam agama, 
yaitu worship, moral, dan hope. Kalau agama tidak ada ibadahnya, itu bukan agama. Kalau agama 
di dalam mempraktikkan kelakukan perbuatan sesuai ide mereka yang paling tinggi, itu bukan 
agama. Kalau agama tidak memiliki harapan akan keberadaan setelah kematian, itu bukan agama. 
Jadi worship God, practice my morality, and to hope for something beyond living, life after life, 
life more than life, ini namanya tiga ciri agama.  
Tahap kedua. Mengapa ibadah? Mengapa hanya manusia yang bisa beribadah? Dan pertanyaan 
ketiga, apa itu ibadah? Dalam bahasa Ibrani, worship artinya bend down yourself. Waktu engkau 
membungkukkan badan kepada sesuatu, engkau mungkin tidak mengerti, merasa misterius, atau 
terlalu kagum. Ini mengakibatkan kita takluk. Setelah takluk, engkau mengeluarkan ibadahmu 
kepada yang kau takluk itu. Karena Dia besarnya sampai saya tidak mengerti dan harus takluk. 
Karena misterius, begitu rahasia, sampai saya tidak mengerti, maka saya takluk. Karena Dia adalah 
yang great, misterius, dan menakutkan. Jadi saya masuk ke dalam tema what is the motivation of 
religion. 
What is the motivation of worship? Kenapa berbakti atau beribadah kepada Tuhan? Saya 
membagikan perkembangan motivasi agama ke dalam dua kategori. Pertama, kategori dari sifat 
negatif. Kedua, kategori dari sifat positif. Dari sisi kategori sifat negatif, agama timbul karena 
keguncangan besar dalam jiwa manusia yang membuat dia takut, sehingga akhirnya tidak bisa 
tidak berbakti kepada Tuhan. Karena suatu kekuatan yang besar sekali, yang akan menghancurkan 
manusia, membuat saya takut, bahwa hidup saya akan ditelan oleh kematian. Dalam 
eksistensialisme, itu disebut motivasi yang mengakibatkan angst (bahasa Jerman). Yang pernah 
belajar di Jerman mengetahui angst berbeda dengan worry. Worry itu khawatir. Apa itu khawatir? 
Sesuatu yang tidak baik, yang mungkin terjadi di dalam hidup saya, yang saya tidak bisa ketahui 
sebelumnya, saya tidak bisa prediksi terjadinya. Itu namanya khawatir. I do not know, I cannot 
predict, I cannot control. Tetapi angst bukan worry, worry bukan angst.  
Angst lebih khawatir dari khawatir, melampaui kedahsyatan khawatir, menjadikan saya yang ada 
menjadi mati, menjadi tidak ada. Dari ada, mempunyai kekurangan itu khawatir. Dari ada jadi 
tidak ada, itu namanya mati. Kalau saya mendadak ditabrak, otak rusak. Yang masih muda, sehat, 
pintar belajar mendadak harus dimasukkan peti, kuburan, ditutup dengan tanah, dan menjadi tidak 
ada. Pernahkah kita mengalami ini? Tidak pernah. Saya tidak pernah mengalami apa itu kematian. 
Saya juga tidak pernah mengetahui sebelumnya apa itu pengalaman kematian. Tetapi karena sudah 
waktunya, setelah ditabrak mati, saya masuk kuburan. Dari mengetahui apa itu hidup, menjadi 
tidak tahu hidup itu apa. Di tengah proses antara hidup dan mati, apa yang terjadi? Antara hidup 
dan mati hanya satu garis tipis. Garis itu tidak ada jaraknya. Pernah mati? Tidak pernah. Pernah 
merasakan mati? Tidak pernah. Mati itu di dalam kuburan, ditutupi tanah dingin. Engkau mestinya 
gemetar tetapi tidak bisa karena sudah mati. That is the question mark. I don’t know what death is. 
I don’t know what no existence means. I don’t know what life after life is. Ini suatu ketakutan yang 
mendorong saya bermotivasi untuk menyembah kepada Allah. 
Ini adalah motivasi umum di dunia. Semua orang takut malang, celaka, rugi, atau selalu hidup di 
dalam sakit, di dalam susah, maka mereka beragama. Itu sebabnya di kuil, wihara, dan tempat-
tempat ibadah agama lain, mereka membakar kemenyan, memberikan uang supaya dewa mereka 
memberkatinya, membuat dia jangan terluka, jangan susah, jangan sakit, jangan kena nasib yang 
buruk. Itu adalah the motivation of religion. Orang seperti ini banyak di sekitarmu. Kenapa ke kuil? 
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Kenapa ke tempat ibadah agama? Karena mencari selamat, mencari rezeki, mencari kemakmuran, 
dan mencari kelancaran. Dan ini akhirnya diambil alih oleh pemimpin aliran Karismatik. Percaya 
Tuhan, kalian bisa bahagia, bisa sehat, kaya, lancar. Itulah agama kafir yang pura-pura menjadi 
agama Kristen dan menipu orang biasa. Kenapa gereja Karismatik penuh? Karena they pretend to 
be blessed by God, and play the role as being the media through whom God will bless and prosper. 
Agama yang mengatakan bahwa percaya Tuhan jadi kaya, tidak sakit, bagaimana tidak ada 
anggota? Manusia beribadah karena apa? Karena takut, khawatir, karena dahsyatnya kematian 
yang mengancam mereka, maka mereka beragama. Tetapi ini motivasi negatif, motivasi yang 
salah. 
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Ibadah yang Sejati 

Di dalam Yohanes 4:20-26, Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa ibadah yang benar 
adalah penyembahan kepada Bapa di dalam Roh. Apa maksudnya? 
Penyembahan yang benar tidak berkait dengan tempat 
Bagi perempuan Samaria, ibadah haruslah dilakukan di gunung-gunung. Pemikiran ini dipengaruhi 
oleh budaya zaman itu. Pada zaman itu, suku Israel yang menetap di selatan beribadah di 
Yerusalem, sepuluh suku lainnya di Samaria, beribadah di Gunung Gerizim. Kedua cara ibadah 
ini sangat mementingkan tempat-tempat khusus dalam ibadah mereka. Sebaliknya, ibadah yang 
sejati tidak boleh diganggu oleh pertimbangan lokasi dan fisik. Yesus ingin membawa perempuan 
Samaria keluar dari pertimbangannya dan melihat bahwa Allah itu Roh, sehingga ibadah yang 
sejati bukan terjadi dari ritual di tempat tertentu, melainkan dari hati yang tulus. Banyak orang 
Kristen sama seperti orang Samaria. Mereka merasa telah beribadah dengan benar setelah pergi ke 
gereja. Padahal mereka hanya menyembah Tuhan dengan tubuh mereka. Ini berbeda dengan 
penyembahan yang sejati yang tidak dikurung dalam gedung. Namun, bukan berarti kita dapat 
beribadah di mana-mana. Penyembahan yang sejati tetap memerlukan bodily presence. Karena itu, 
(1) kita tidak boleh menjadikan ibadah di gereja sebagai ritual rutin semata. Seolah-olah setelah 
kita pergi ke gereja, kita sudah beribadah dengan benar. Allah tidak dikuasai oleh ruang. Namun, 
(2) kita juga tidak boleh merasa nyaman beribadah Minggu online di rumah saja. Kita sering kali 
nyaman beribadah online dengan alasan bahwa Tuhan melihat hati. Padahal, jika kita memang 
memiliki hati, kita tidak akan segan-segan pergi ke gereja untuk melakukan bodily fellowship.  
Penyembahan sejati berasal dari lubuk hati yang terdalam 
Menyembah dengan hati bukan berarti mengabaikan tubuh. Ini karena kita diciptakan di dalam 
tubuh dan jiwa. Maka penyembahan sejati harus dilakukan dalam tubuh dan berasal dari lubuk hati 
yang dalam, dengan ketulusan dan keseriusan. Hati kita harus dipersiapkan dalam menyambut 
ibadah. Kita juga harus mempersiapkan tubuh baik-baik ketika kita harus beribadah. 
Ibadah yang sejati dimulai dari hati yang tulus dan takjub. Ibadah dari bahasa Ibrani yang artinya 
membungkuk, tersungkur. Hati kita tersungkur karena takjub akan begitu besarnya Tuhan. Tuhan 
adalah misteri yang besar. Dia adalah api yang menghanguskan, dan karenanya kita berlutut dan 
tersungkur di hadapan Tuhan. Ibadah berarti menyatakan nilai yang dimiliki oleh Tuhan. Ibadah 
berarti menanggapi dengan kagum Dia yang Mahakudus, yang suci, yang besar. 
Penyembahan bukanlah hiburan ataupun permainan psikologis 
Ibadah bukanlah hiburan, maka kita harus beribadah dengan hati yang hormat dan kagum. Kita 
tidak dapat beribadah ketika relasi kita dengan Tuhan tidak baik. Kita juga tidak bisa beribadah 
yang sejati dengan hati yang penuh dosa. Itulah kenapa kita perlu mempersiapkan hati dalam 
beribadah. Ibadah juga bukanlah permainan psikologis. Meskipun aspek perasaan itu ada 
tempatnya di dalam ibadah, namun ibadah yang sejati lebih daripada itu. Ibadah yang sejati adalah 
menyembah Tuhan dan mengakui kehadiran Tuhan. Perempuan Samaria itu tidak sadar ketika ia 
bertemu dengan Tuhan yang harus ia sembah. Sampai Yesus memberitahunya, baru dia dapat 
menyembah Tuhan dengan benar. Demikian pula dengan kita, ibadah sejati tidak pernah terjadi 
jika kita tidak bertemu dengan Tuhan. Tiga hal praktis yang dapat kita pelajari dari kisah 
perempuan Samaria ini: (1) ketika bertemu dengan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan; (2) dengan 
belas kasihan ini, kita akan memiliki gairah untuk berubah, didorong untuk hidup lebih suci, iman 
kita lebih diteguhkan, menjadi lebih baru dan segar; sehingga (3) kita sadar bahwa kita diutus 
menjadi wakil Tuhan dalam dunia. Di dalam ibadah yang sejati, seluruh elemen ibadah merupakan 
penopang penting terhadap khotbah. Tidak ada elemen yang bisa didiskreditkan. Dengan 
kepenuhan elemen-elemen ini, ibadah yang sejati membentuk kita untuk memiliki delight dalam 
menyembah Tuhan. 
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Ibadah vs. Persekutuan: False Dichotomy? 

Kita sering kali jatuh pada dikotomi yang salah. Sebagai contoh, kita sering kali mendikotomikan 
antara tradisi dan inovasi. Seakan-akan kita harus memilih salah satu saja (either-or). Seakan-akan 
jika kita memilih inovasi, tradisi menjadi mati; sebaliknya, jika kita memilih tradisi, inovasi tidak 
terjadi. Padahal ini merupakan dikotomi yang salah. Tradisi justru mendorong inovasi dan inovasi 
berpijak di atas tradisi yang ada. 
Dikotomi yang salah ini juga sering terjadi di dalam lingkaran kekristenan. Kita sering kali 
mempertentangkan ibadah (worship) dengan persekutuan (fellowship). Ibadah sering kali dikaitkan 
dengan aspek vertikal (relasi dengan Tuhan) dan persekutuan dikaitkan dengan aspek horizontal 
(relasi dengan sesama). Pemisahan ini sering kali diwujudkan dalam banyak hal, contohnya: 
bentuk acara, pilihan lagu, dan sebagainya. Tetapi ini merupakan dikotomi yang salah dan 
berbahaya. Karena dengan dikotomi demikian, kita bisa berpikir bahwa dalam ibadah, persekutuan 
dengan sesama tidak terbangun; dan di dalam persekutuan, Allah tidak dimuliakan. 
Apa yang membuat kita cenderung mempertentangkan ibadah dan persekutuan? Jawabannya 
bermacam-macam, namun ada satu jawaban yang akan dibahas: karena kita memiliki kacamata 
yang tidak alkitabiah, yang terlalu memisahkan yang Ilahi dengan yang manusiawi. Masalahnya, 
kacamata ini juga kita pakai untuk membaca Alkitab. Hal ini terlihat dalam pengertian kita akan 
beberapa hal, misalnya akan pekerjaan Tuhan ataupun Alkitab. 
Kita sering menggambarkan pekerjaan Tuhan dalam sejarah itu sebagai semacam hal supranatural 
yang digerakkan Tuhan oleh tangan-Nya. Seakan-akan yang Ilahi bertentangan dengan yang 
alamiah. Sama halnya dengan pandangan kita mengenai Alkitab, terkadang kita sulit menerima 
bahwa Alkitab adalah buatan manusia sepenuhnya sekaligus Ilahi. Kita dengan mudah 
mengafirmasi bahwa Alkitab memiliki sumber Ilahi, namun kesulitan ketika harus mengafirmasi 
bahwa Alkitab memiliki ciri-ciri manusiawi, seperti corak budaya, temperamen, dan kekhasan 
pribadi penulis. Padahal secara iman historis, tidak ada pertentangan antara kedua sumber Alkitab 
ini. Iman Kristen yang kuat haruslah memiliki paradigma yang bisa melihat semua ini sebagai hal 
yang melengkapi dan tidak mengancam: pekerjaan Tuhan yang supranatural dan yang natural; 
keilahian dan kemanusiaan Alkitab. Iman yang kuat adalah iman yang bisa mengakui dan bukan 
menabrakkan kedua polar ini. 
Dan kita juga bisa mengerti kenapa kita suka menabrakkan ibadah dan persekutuan. Karena dalam 
kacamata kita, urusan Ilahi (ibadah) dan urusan manusiawi (persekutuan) bertentangan. Di satu 
sisi, ini karena kita percaya doktrin Creator/creature distinction. Jelas ciptaan bukan Pencipta, dan 
karena dosa manusia bertentangan dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia dikuduskan, semua aspek 
kemanusiaan kita (rasio, emosi, dan kehendak) diarahkan kembali seturut dengan Tuhan. Menjadi 
Kristen bukan melampaui kemanusiaan kita, tetapi kembali menjadi manusia yang seutuhnya. 
Maka ketika kita melihat kepada Alkitab, Roh Allah selalu bekerja bersama manusia. Desain 
manusia pun bukan terpisah dari yang Ilahi, karena kehidupannya saja datang dari napas Allah. 
Maka, apakah ibadah dan persekutuan adalah false dichotomy? Ya. Karena bagaimana kita 
beribadah kepada Sang Ilahi tidak bisa dilepaskan dari kehadiran sesama manusia, umat Tuhan, 
yang dengannya kita bersekutu. Kalimat Yesus: di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam 
nama-Nya, di situ Dia berada. Yang Ilahi dan yang manusiawi ini berjalan terus sepanjang Alkitab. 
Relasi dengan Anak Allah tidak terlepas dari relasi dengan saudara seiman. Kita perlu relasi 
dengan Allah yang bersifat pribadi, tetapi jangan sampai kita lupa dari mana relasi yang bersifat 
pribadi dengan Kristus itu datang: dari manusia lain yang berkhotbah, menginjili, mendoakan, 
mengajak kita ke gereja, dan sedikitnya melahirkan kita. 
Maka kebaktian sendiri online tidaklah cukup. Memang situasi pandemi terjadi, tetapi mau sampai 
kapan kita sendirian? Sadarkah apa yang hilang karena ini? 
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Allah yang Menjamu Umat-Nya 

Kegiatan yang mengisi kebutuhan seseorang akan firman Tuhan sering dianggap sebagai cara 
paling jitu dalam menumbuhkan iman. Tentunya hal tersebut tidak salah dan baik untuk dilakukan. 
Namun, hidup kita sebagai orang Kristen tidak bisa direduksi dengan hanya menjadi produktif dan 
memiliki pengetahuan saja. Manusia hidup dengan memanfaatkan hal sehari-hari yang menambah 
makna dalam kehidupan, seperti upacara bendera dan perayaan ulang tahun. Hal-hal tersebut 
mungkin tidak produktif dan menambah pengetahuan, tetapi begitu sederhana dan dimaknai begitu 
dalam. 
Hal sederhana yang dimaknai begitu dalam juga dimiliki oleh orang Kristen, yaitu perjamuan 
kudus. Perjamuan kudus merupakan sarana anugerah Tuhan yang sangat spesial, dan dapat 
menumbuhkan iman kita. Terdapat empat hal yang dibawa di dalam perjamuan kudus, yaitu masuk 
ke dalam waktu Tuhan, datang kepada Tuhan, berhadapan dengan diri sendiri, dan berhadapan 
dengan sesama. 
Pertama, perjamuan kudus merupakan hal yang membawa kita kepada waktunya Tuhan; masa 
lalu dan masa depan masuk ke dalam masa sekarang. Setiap kita makan roti dan minum anggur, 
kita dibawa kembali kepada malam ketika Tuhan dikhianati dan disesah. Apabila kita menganalisis 
konteks pada saat Kristus melakukan perjamuan terakhir, mereka sedang mengingat peristiwa 
keluarnya orang Israel dari Mesir. Mereka merayakan Paskah dengan membuat roti tidak beragi 
untuk mengingat bagaimana penderitaan mereka di Mesir, tetapi juga menandakan antisipasi kalau 
mereka buru-buru mau keluar dari Mesir. Oleh karena itu, kita merayakan perjamuan kudus bukan 
hanya untuk mengenang kematian Yesus, tetapi juga untuk memiliki suatu pengharapan yang 
penuh sukacita, bahwa sebentar lagi kita akan “keluar”.  
Kedua, perjamuan kudus membawa kita datang kepada Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan 
bahwa kita datang ke hadapan Allah yang menjamu kita. Oleh karena itu, bukankah kita seharusnya 
datang dengan persiapan? Kita harus gentar, tetapi di sisi lain kita juga merasa ada anugerah yang 
diberikan. Namun, yang mengagetkan adalah kenyataan ketika Allah menjamu kita dengan tubuh-
Nya. Yesus berkata, “Inilah tubuh-Ku, inilah darah-Ku.” Allah pada perjumpaan dengan kita di 
dalam perjamuan kudus memberikan tubuh dan darah-Nya supaya kita tidak mati. Inilah “the 
bread of My affliction”. 
Ketiga, perjamuan kudus membawa kita menghadapi diri kita. Ketika kita menghadap kepada 
Allah yang menjamu dan menebus kita, kita makan daging dan minum darah sehingga 
dipersatukan dengan Kristus (union with Christ). Kemudian kita dihadapkan kepada diri: apakah 
aku layak untuk menerima hal tersebut? Oleh karena itu ujilah dirimu, apakah kamu tidak memiliki 
sikap yang layak? Kita datang karena kita tahu tidak layak, dan datang dengan mengakui dosa, 
dengan kerendahan hati yang betul-betul menerima dan menghargai penderitaan Kristus. 
Keempat, perjamuan kudus membawa kita menghadapi sesama. Saat perjamuan kudus, kita 
memecah-mecahkan roti dengan sesama. Ketika kita makan tubuh Kristus, kita dipersatukan 
dengan tubuh Kristus. Perjamuan kudus merupakan hidangan yang disajikan Allah di depan kita, 
yang dahulunya adalah musuh Allah, tetapi sudah sama-sama ditebus dan diselamatkan. Maka kita 
berjamu bersama dengan sesama dengan penuh kejujuran, tanpa perselisihan. Pada Paskah orang 
Israel, roti yang dipecah-pecahkan itu bukan hanya bread of affliction yang menggambarkan 
penderitaan orang Israel, tetapi kemudian juga disebut the bread of liberty, bread of freedom, yaitu 
antisipasi mau keluar dari tanah Mesir.  
Inilah perjamuan kudus di tengah-tengah kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita telah belajar 
bahwa ibadah dan persekutuan tidak perlu dipisah dan bertentangan. Perjamuan kudus merupakan 
contoh sempurna dari ibadah dan persekutuan bersama dengan saudara seiman. 
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Liturgi dalam Keseharian 

Liturgi selalu memiliki maksud tertentu, yaitu untuk membentuk suatu kebiasaan. Pembentukan 
kebiasaan di dalam liturgi tidak harus dibenturkan dengan pekerjaan Roh Kudus, seakan-akan 
liturgi adalah usaha manusia yang hanya membentuk kebiasaan eksternal. Padahal kalau kita 
percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam liturgi, kita seharusnya dapat melihat bahwa liturgi dapat 
menjadi media Roh Kudus mengubah pribadi seseorang dari dalam, dan membawa nilai ini dalam 
keseharian kita. Tanpa mengerti hal ini dengan benar, manusia akan menjadi mekanistik dan 
rasionalistis. 
Ibadah yang sejati mengajar dan menggerakkan kita bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Lebih 
jauh, ibadah yang sejati membentuk kebiasaan dalam keseharian kita. Berikut adalah relevansi 
liturgi dan nilainya bagi keseharian kita. 
Votum. Liturgi biasa dimulai dengan votum yang memberitakan kemuliaan kepada Tuhan. 
Mazmur 124 sering digunakan dalam votum. Mazmur ini dengan kontras menyatakan bahwa 
ibadah dan kehidupan kita dibangun atas pertolongan Tuhan dan bukan kuasa manusia ataupun 
militer. Begitu pula yang seharusnya tercermin dalam keseharian kita. Ketika hidup keseharian 
kita bersandar pada hal lain selain Tuhan, apa pun itu, maka kita telah mengkhianati liturgi yang 
kita lakukan di hari Minggu.  
Puji-pujian. Melalui musik puji-pujian, kita mengerti bahwa hidup manusia bukan hanya diisi 
oleh intelektualitas, melainkan juga aspek estetika dan afeksi. Tanpa aspek-aspek ini, iman Kristen 
akan kekurangan kelimpahan. Musik juga mengajarkan kita aspek transformasi dan proses. Ada 
hal-hal yang tidak dapat dicapai secara instan. Inilah mengapa ketika musik liturgi itu hadir dalam 
keseharian kita, kita dapat lebih menghargai proses. Ini berlawanan dengan liturgi dunia yang 
mengejar ke-instan-an segala sesuatu. 
Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Kedua hal ini membuat kita percaya akan kasih 
Tuhan. Ketika liturgi dunia menerima seseorang berdasarkan performa, Injil mengajarkan yang 
sebaliknya. Injil mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan meskipun kita berdosa. Di dalam 
pengakuan dosa, ada pemberitaan pengampunan dosa dan janji pertobatan. Ini membuat kita 
wawas terhadap ilah lain dunia, yaitu wawas diri berlebihan (self-justification) sehingga 
menimbulkan excuse terhadap diri. 
Doa syafaat. Elemen liturgi ini mengajarkan mengenai union with Christ, Imam Besar kita. Ketika 
kita berdoa syafaat, kita bersekutu dengan Kristus, Sang Pendoa Syafaat Agung. Hal ini 
bertentangan dengan dunia yang membawa diri sendiri dan hal-hal yang berkait dengan diri 
sebagai pusat dari segalanya. Doa syafaat dalam keseharian mengajarkan kita untuk memiliki visi 
Kerajaan Allah. Kita harus melihat orang-orang di luar sana, gereja Tuhan yang lain, dan Kerajaan 
Allah yang lebih besar. 
Pembacaan Alkitab dan khotbah. Hal ini mengajarkan kita untuk mendengar ketika liturgi dunia 
merayakan ketulian rohani. Kita juga dibawa untuk melihat dimensi karismatik dan sakramental 
melalui pewartaan firman Tuhan. Dengan kesadaran ini, kita dapat bersikap seperti Maria yang 
menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, berbeda dengan spirit Marta yang sibuk memberikan 
sesuatu kepada Tuhan. Maria memilih yang terbaik dengan menerima undangan Tuhan untuk ikut 
menikmati pekerjaan Tuhan. 
Doa berkat dan pengutusan. Berkat diberikan Tuhan karena ada misi setelahnya. Liturgi dunia 
menikmati diri, tetapi kekristenan mengajarkan kita untuk menjadi saluran berkat. Selain itu, di 
dalam berkat, kita disadarkan akan Tuhan yang “menyinari dengan wajah-Nya”. Tanpa kesadaran 
ini, kita akan mencari wajah kita dibanding mencari wajah Tuhan. 
Melalui seluruh pengertian ini, liturgi dalam hidup keseharian kita bukanlah retorika kosong yang 
terpojok entah di mana dua jam di hari Minggu yang tidak jelas. Liturgi kita harus menjadi daging 
yang “berinkarnasi” dan menjadi Natal di dalam kehidupan sehari-hari kita.



NREC 2021 – Ringkasan Khotbah  28 Desember 2021 
Sesi 07 Pdt. Titus Ndoen 

Ikatan Kasih antara Hamba Tuhan dan Jemaat (Flp. 1:3-11) 

Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kekuatan dosa begitu besar dan Kristus datang 
untuk memulihkan relasi yang rusak itu. Akibat dosa di dalam ibadah kita adalah objek, cara, 
motivasi, dan waktu beribadahnya salah. Dosa juga merusak persekutuan, sehingga persekutuan 
hanya didasarkan pada kepentingan yang sama, musuh yang sama, dan bukan pada kebenaran. 
Namun, Tuhan ingin adanya kesatuan di dalam dan melalui Kristus (Ef. 1:9-10). Kristus datang 
untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi.  
Di dalam Wahyu, ada gambaran pada waktu Yesus datang kembali, orang dari segala suku, bangsa, 
dan bahasa, dari timur dan barat, akan duduk bersama-sama. Perbedaan yang memisahkan tidak 
lagi menjadi penghalang, tetapi kita boleh saling mengasihi satu sama lain. Ini satu nubuat dan satu 
kepastian akan kehendak Tuhan. Maka seharusnya kita didorong kita untuk bersekutu dan 
menginjili. Kita tahu nanti di akhir zaman semua yang berbeda-beda akan duduk bersama-sama. 
Ada persekutuan dengan umat Tuhan. Ada unification, ada reuni besar, ada persekutuan kita 
dengan Tuhan. Ini cerita besarnya Tuhan: Tuhan mau kita bersekutu. Bagaimana ikatan 
persekutuan itu ada? Hubungan Paulus dan jemaat Filipi menjadi contoh yang sangat baik. 
Filipi 2:25-30 
Kita melihat ada hubungan yang sangat personal, sangat baik antara Paulus dan jemaat Filipi. Latar 
belakang kitab ini ditulis: ada hubungan “ketersalingan” atau reciprocal. Jemaat mengirim 
Epafroditus pergi melewati perjalanan yang jauh. Perjalanan pasti ada bahayanya, mungkin harus 
meninggalkan anak istri, harus meninggalkan tempat dia bersekutu. Tetapi dia pergi karena ada 
ikatan kasih yang menarik dia ke sana. Setelah perjalanan jauh, dia sakit. Dia di sana untuk 
melayani Paulus, tetapi dia sakit. Berita itu sampai ke Filipi, lalu mereka sedih. Herannya, waktu 
Epafroditus tahu jemaat di Filipi sedih, dia juga ikut sedih. Dia sedih karena jemaat susah hati 
mendengar berita dia sakit. Paulus, jemaat Filipi, dan Epafroditus sama-sama memikirkan orang 
lain dan tidak memikirkan diri sendiri. Ini sangat-sangat baik. Apakah ini terlalu ideal? Gereja 
Filipi secara relatif lebih baik dari yang lain, tetapi tidak ada perpecahan seperti di Korintus. Secara 
umum, persekutuan di Filipi baik. Gambaran ikatan kasih itu begitu nyata. 
Mengapa ada ikatan kasih di jemaat Filipi dan Paulus? Pertama, karena Kristus yang mengikat, 
bukan manusia. Kita diikat oleh Roh Kudus di dalam Kristus: union with Christ. Sehingga di satu 
sisi, ini pekerjaan Tuhan, tetapi di sisi lain, ada bagian kita untuk maintain ikatan itu (Flp. 1:1-11). 
Paulus sebagai gembala memiliki hati dan usaha untuk memelihara persekutuan. Di dalam ayat 
ke-3, Paulus selalu mengingat jemaat Filipi. Di dalam ayat ke-7, Paulus mengatakan bahwa jemaat 
Filipi selalu ada di dalam hatinya. Di dalam ayat ke-9, Paulus selalu mendoakan jemaat Filipi. 
Bagaimana maintain ikatan ini? Dengan menaruh pikiran atau selalu mengingat saudara seiman. 
Paulus ingat semua saudara seimannya dan ini mendorong dia untuk makin mengasihi, sekaligus 
makin terikat. Di antara Paulus dan jemaat Filipi juga terdapat perhatian yang nyata. Paulus 
mengatakan tentang Epafroditus bahwa dia mempertaruhkan, merisikokan dirinya untuk pekerjaan 
Tuhan. Ikatan kasih itu tidak free, tetapi ada harga yang harus dibayar. Di dalam kasih, orang akan 
rela merisikokan diri. Setelah rela risikokan diri, baru kita bisa maintain ikatan kasih itu. Tanpa 
semua ini, tidak ada ikatan, dan tanpa ada ikatan, gereja tidak bisa bertumbuh. Kalau Tuhan 
memang adalah harta yang paling berharga bagi kita, kita akan mencintai yang Tuhan cinta. Itulah 
persekutuan.



NREC 2021 – Ringkasan Khotbah  28 Desember 2021 
Sesi 08 Pdt. Stephen Tong 

What Is the Motivation of Worship? (2) 

Kenapa ada agama? Mengapa kita berbakti? We human being are created after the image of God. 
Kita semua dicipta menurut peta teladan Allah, berarti kita seharusnya mengikuti teladan Tuhan 
dan seharusnya mencapai perkembangan sesuai dengan kemungkinan kita mirip Tuhan. Di dalam 
beribadah, kekuatan apa yang mendorong hati kita? Dorongan itulah yang menjadi motivasi. Jadi 
any action needs a motivation. In worship, what is the motivation and purpose? Saya berbakti 
kepada Tuhan karena saya rasa perlu Tuhan, mencapai hubungan yang erat dengan Penciptaku. Ini 
agama.  
Kemarin pagi saya bicara tentang motivasi negatif. Kenapa manusia beragama dan datang kepada 
Tuhan? Karena takut dibinasakan. Kalau ada bahaya mengancam, saya perlu Tuhan. Kenapa 
bahaya merangsang kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan? Karena manusia sadar bahwa 
dirinya terbatas dan tidak bisa melampaui keterbatasannya itu. Lalu dia memikirkan adakah yang 
Mahakuasa yang bisa menolong saya? Karena sadar keterbatasan, muncullah agama. Karena sadar 
kebahayaan, karena mau melampaui konflik dalam hidup, kita mau lepas. Break through the 
limitation and we need the mightiest one, the most powerful one. Sehingga sewaktu kita ada dalam 
bahaya, ketakutan, sakit, atau di ambang kematian, baru kita ingat Tuhan. Ini adalah motivasi 
agama yang negatif.  
Apakah Anda berbakti kepada Tuhan karena motivasi yang sangat negatif, karena berhadapan 
dengan hal yang sangat membahayakan baru percaya kepada Tuhan? Waktu aman melupakan 
Tuhan, waktu kaya membenci Tuhan, waktu lancar tidak mau ke gereja. Waktu subur, lancar, kaya, 
dan engkau mempunyai segala kenikmatan, engkau bukan saja tidak ke gereja, malah engkau 
menghujat Tuhan. Tetapi jangan lupa, engkau bisa mendadak sakit suatu hari, mendadak ada di 
dalam bahaya. Waktu itu Tuhan mungkin sudah jauh dari engkau, sengaja tidak mau dengar 
doamu. Maka kapan seharusnya kita kembali kepada Tuhan? Ketika engkau masih muda. While 
you are still young, remember your Creator (Pkh. 12:1). Ingatlah Tuhanmu pada masa mudamu. 
Kakak saya, Caleb Tong, menulis lagu indah sekali, “Ingatlah Tuhanmu pada masa mudamu.” 
Semua agama di luar Kristen mengingat Tuhannya di waktu masa sulit. Hanya Kristen yang 
menawarkan ingat Tuhan waktu masa sukses, masa sehat, dan masa masih muda, karena hanya 
agama Kristen yang menawarkan kebebasan beragama yang sejati. Kebebasan beragama dalam 
humanisme adalah kebebasan untuk memilih agama apa pun sesuai keinginan pribadi. Itu 
kebebasan beragama yang salah. Kebebasan beragama menurut Alktiab adalah lepas dari dewa-
dewa yang palsu, lepas dari agama-agama yang salah, kembali menyembah Tuhan satu-satunya 
yang sejati. Inilah freedom of religion according to the original freedom given by God at the time 
of Moses. “Let My people go to the wilderness, let them worship Me.” Biarkan mereka keluar dari 
tanah perbudakan Mesir menuju ke padang belantara. Ada apa di padang belantara? Tidak ada 
patung, kuil. Semua kosong. “Because I am your God, I need not to live inside the temple you are 
building.” Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan materi. Kalau Tuhan menciptakan 
materi, pasti Tuhan bukan materi. Ini adalah dalil mutlak. The Creator must be differentiated, yang 
mencipta bukan yang dicipta. Kalau Dia berada dalam alam semesta, pasti Dia tidak tinggal dalam 
alam ciptaan, tidak tinggal dalam gereja. Maka kita masuk gereja lihat tidak ada patung, karena we 
worship the invisible God. Itulah percaya dan beribadah yang timbul sebagai respons kepada Allah 
yang sejati.  
Lalu engkau bertanya, what is the optimistic and positive motivation? Manusia diciptakan oleh 
Allah dan bagi Allah. Maksudnya, kita bukan ciptaan yang omong kosong. Kita adalah ciptaan 
yang berelasi dengan Tuhan. Allah mencipta agar kita berbakti kepada Dia. Kenapa baru berbakti 
kepada Tuhan setelah sadar engkau mempunyai kesulitan? Motivasi beragama yang negatif, itu 
tidak menjadi motivasi asli yang seharusnya. Kita beribadah kepada Tuhan karena memang Tuhan 
menciptakan kita untuk berfungsi dan berkewajiban beribadah kepada Dia. Kalau tidak ada Allah 
yang mencipta, tidak ada sesuatu yang berada. Kalau tidak ada Allah yang beranugerah dan 
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mewahyukan, tidak ada yang tahu pekerjaan-Nya. Kalau tidak ada Allah yang menebus, tidak ada 
orang yang dapat hidup baru. Inilah alasan beribadah yang positif: karena Allah mencipta, Allah 
memproteksi, dan Allah memberikan anugerah keselamatan.  
Maka saya tidak heran kenapa lagu Kristen begitu indah. Tidak ada agama lain yang memiliki 
iman seperti Kristen. Tidak ada agama mendorong manusia untuk kagum terhadap ciptaan dan 
kekaguman ini mendorongnya untuk beribadah. Kenapa hari Minggu ke gereja dan berbakti 
kepada Tuhan? Aku berbakti kepada-Mu, karena aku melihat ciptaan-Mu, melihat karya tangan-
Mu. You are wonderful God, powerful God, who protects everything. Because of Your creation, I 
worship you. Why do we worship God? Because He wonderfully created the universe, and the most 
wonderful, most miraculous, your life, brain, your body, and imagination of eternity. Alasan positif 
lain kenapa kita beribadah kepada Tuhan adalah karena Allah mewahyukan diri-Nya. Kalau Allah 
tidak memberikan wahyu, saya tidak tahu Dia mencipta dan beranugerah, karena Tuhan tidak 
memberitahukan kepada saya. We worship God because of His creation, maintenance, revelation, 
grace. We know all these because of His revelation. Why do you worship? Kenapa beribadah? 
Karena ciptaan yang ajaib, karena pemeliharaan yang berkuasa, karena Ia mewahyukan 
kebijaksanaan kebenaran-Nya, dan karena Ia menyatakan anugerah keselamatan melalui karya 
penebusan-Nya. 
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Dipersatukan di dalam Kristus untuk Beribadah (Ef. 2:11-22) 

Sebelum ditebus Kristus, manusia berdosa bersahabat dengan dunia. Persahabatan ini menandakan 
bahwa manusia berada di luar Kristus sebagai musuh Allah. Di luar Kristus, manusia tidak ada 
yang memiliki karakter yang suci karena manusia bersekutu dalam dosa. Dan otomatis bukan saja 
hidup dalam dosa, manusia juga terjebak dalam hukuman Tuhan atas dosa (Rm. 1). Hidup manusia 
begitu menyedihkan. Namun, dalam tipuan si Jahat, manusia tidak melihat kengerian hukuman 
Tuhan dan terus terjebak melakukan dosa. Dalam konteks sekarang ini, banyak orang Kristen KTP 
yang masih terjebak dalam tipu muslihat Iblis. Liturgi yang seharusnya masuk ke dalam kehidupan 
sehari-hari malah diganti dengan liturgi dunia. Lebih parah lagi, liturgi dunia itu mereka bawa 
masuk ke dalam gereja.  
Menurut Efesus 2:12, orang-orang yang demikian dikatakan sebagai “... tanpa pengharapan dan 
tanpa Allah di dalam dunia.” Di satu sisi, mereka menikmati dari cara pandang dunia. Namun, jika 
dilihat dari kacamata Alkitab, hidup mereka begitu tragis. Mereka ditipu besar-besaran oleh liturgi 
dunia. Celakanya, kita yang tertipu menjalankan liturgi dunia dengan sukarela di zaman ini. Zaman 
dahulu di Mesir, orang Israel dipaksa dalam perbudakan, tetapi pada zaman sekarang orang rela 
hidup di mana pun dan kapan pun asalkan ada uang. Konsep ini juga sering masuk ke dalam gereja. 
Namun Efesus 2:4 menyatakan bahwa belas kasihan dan kasih karunia Allah dinyatakan kepada 
kita bahkan ketika kita masih melakukan pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan, dalam Efesus 1:4 
dinyatakan bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia diciptakan untuk menjadikan kita suci 
dan tak bercacat. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan kondisi zaman ini yang tidak 
mementingkan hidup yang kudus dan tak bercacat. Hanya dengan panggilan kepada kekudusanlah 
kita baru mungkin beribadah. Tanpa ditebus Kristus, tidak ada yang layak datang ke hadirat Tuhan. 
Dengan penebusan Kristus, hidup kita menjadi bertujuan: hidup kudus, suci, beribadah dalam 
seluruh kehidupan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan. 
Panggilan selanjutnya adalah untuk bersekutu atau bersatu. Penyatuan ini sangatlah penting. 
Penebusan ini bukan hanya menyucikan orang percaya, tetapi juga menjadikan semua orang 
percaya satu dalam Kristus. Dan persatuan ini mengakibatkan damai yang sejati, karena kita 
mempunyai gambaran hidup yang suci, kudus, dan tak bercacat (Ef. 1:4) dan diperkenan oleh Bapa, 
menikmati satu pengharapan dan persekutuan bersama. 
Paulus melanjutkan dalam Efesus 2:18-19. Setelah ditebus oleh Kristus, kita semua mempunyai 
jalan beribadah kepada Bapa, yaitu dengan identitas kita yang baru: kita disatukan dalam Kristus. 
Maka itu kita meninggalkan konsep identitas kita yang lampau, seperti ras mana yang lebih tinggi, 
latar belakang ekonomi, pendidikan, atau budaya. Semua ini dikesampingkan karena kini kita milik 
Kristus. Penanggalan identitas lama ini menyatakan kemuliaan Kristus, yaitu kemuliaan 
pengharapan yang terkandung dalam Kristus yang bertakhta dan menyatukan kita, sehingga dunia 
ini menjadi sampah bagi kita. Inilah yang terjadi ketika kita melihat kemuliaan Kristus. 
Pada akhirnya, ketika kita menyadari identitas kita sebagai ciptaan baru dalam penebusan Kristus, 
kita dapat hidup lebih kuat di dalam hidup bersekutu, meskipun persekutuan mungkin banyak yang 
mengecewakan, melukai, dan lain-lain. Semua ini karena yang dilakukan Kristus adalah suatu hal 
yang ultimat. Dia sudah menghancurkan tembok pemisah, bahkan menghancurkan perseteruan di 
atas salib dengan mendamaikan kita dengan Bapa sehingga kita bisa beribadah kepada-Nya. Jadi 
alasan berpisah banyak, tetapi alasan bersatu lebih ultimat. 
Terakhir, setelah kita ditebus, kita dikatakan sewarga dan menerima identitas baru, dan dibangun 
atas dasar firman (Ef. 2:19-22). Dengan identitas baru ini, Tuhan mau memakai kita untuk 
memuliakan nama-Nya di keseluruhan hidup kita. Memang kita bukan siapa-siapa, tetapi karena 
Kristus, kita memiliki identitas baru dalam Dia, dipersatukan untuk beribadah, serta mengerjakan 
pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya.
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Kasih Persaudaraan (1Ptr. 1:22-23) 

Ayat ini diarahkan kepada mereka yang menderita, yaitu orang-orang Kristen yang karena satu dan 
lain hal harus hidup di daerah yang budayanya berbeda, atau sebagai imigran. Pada 1:1, Petrus 
menyapa pembacanya sebagai strangers in the world, orang-orang pendatang. Sebutan ini muncul 
lagi di 2:11. Petrus menyebut mereka sebagai pendatang dan perantau. Oleh karena itu, pembaca 
surat Petrus adalah mereka yang menderita karena disebut orang asing, strangers of the world. 
Tentu saja kita tidak bisa menggeneralisasi kalau semua orang asing menderita. Tidak semuanya 
menderita. Namun, orang asing sering kali mengalami rejection. Inilah yang dialami pembaca surat 
Petrus. Mereka ditolak, dan sering kali menjadi objek kecurigaan. Mengapa? Karena mereka 
defenseless. Orang asing yang dijadikan kambing hitam tidak mungkin melawan. Orang Kristen 
yang hidup di berbagai zaman dan tempat akan selalu disebut orang asing, karena Saudara dan 
saya ada di dalam dunia yang berdosa. Oleh karena itu, surat Petrus relevan juga untuk kita pada 
masa ini. Yesus Kristus pada Yohanes 17 mengatakan bahwa kita ada dalam dunia, tetapi kita tidak 
berasal dari dunia ini. Inilah gambaran yang sangat tepat tentang orang Kristen. Kapan kita pertama 
kali menjadi orang asing? Ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus. Kamu ada di dalam 
dunia, tetapi kamu bukan berasal dari dunia. Budaya dunia ini menjadi asing bagi Saudara, dan 
Saudara pun menjadi asing dengan budaya dunia. Oleh karena itu, kamu akan selalu mengalami 
penderitaan dan kesusahan. 
Apakah yang harus kita miliki sebagai sesama orang asing yang menderita di dalam dunia ini? 
Kesadaran bahwa kita adalah saudara. Orang-orang Kristen harus melihat satu sama lain sebagai 
saudara. Ketika dunia melihat kita sebagai orang asing, kita harus melihat satu sama lain sebagai 
saudara. Apa yang Petrus katakan kepada orang-orang yang menderita ini? Dunia melihat kalian 
sebagai orang asing, tetapi kamu harus melihat satu sama lain sebagai saudara. Jangan terbalik. 
Mengapa kita sulit menerima orang Kristen sebagai sesama? Banyak pemuda disuruh mencari 
pasangan hidup di gereja tidak mau, malah cari yang di luar Kristen. Ada yang tidak mau mencari 
di dalam gereja. Sangat menyedihkan. Betapa tidak seriusnya kita melihat rasa persaudaraan di 
dalam sesama Kristen. Maka sebagaimana kita tidak boleh main-main dengan worship, kita juga 
tidak boleh main-main dengan urusan fellowship. 
Basis dari fellowship adalah penebusan Kristus. Saudara dan saya disebut saudara karena kita 
sama-sama dikuduskan. Orang Kristen yang tidak mau melihat sesama orang Kristen sebagai 
saudara berarti merendahkan karya penebusan. Matius 12:50 mengatakan, “Siapa pun yang 
melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku 
perempuan.” Filemon 1:16 mengatakan, “Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari pada 
hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih.” Banyak orang Kristen tidak mau menganggap sesama 
orang Kristen sebagai saudara. Jadinya orang datang ke gereja bukan untuk mengenal dan dikenal.  
Kasih persaudaraan kita harus sincere dan deep. Sincere, tulus ikhlas, tidak ada embel-embel dan 
kepura-puraan. Kalau kamu ada yang tidak suka, langsung katakan. Itu artinya sincere. Deep 
artinya dengan bersungguh-sungguh, tidak main-main. Kamu bisa mengasihi saudaramu sincerely 
dan deeply karena kamu sudah ditebus. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya seiman 
membuktikan bahwa dia belum selamat. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas akan keluar secara 
alami dalam diri orang yang sudah diselamatkan. Kita tidak bisa memilih siapa saudara kita di 
dalam gereja, tetapi kita bisa mengasihi saudara kita dengan sincerely dan deeply.
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Keterbukaan dan Kepercayaan dalam Persekutuan Kristiani 

Bagaimana kita dapat merealisasikan nilai ibadah Kristen dalam keseharian? Bagaimana kita 
seharusnya hidup? Paulus menjawabnya dalam 2 Korintus 6. (1) Paulus memanggil murid-
muridnya sebagai “teman sekerja”. Dia tidak menganggap mereka “anak buah” atau “pekerja atau 
buruh-buruhku.” (2) Tujuan nasihat Paulus adalah untuk merealisasi prinsip hidup bersama 
(fellowship) dalam Kerajaan Allah ini adalah agar kasih karunia Allah yang telah diterima oleh 
jemaat tidak menjadi sia-sia, khususnya dalam relasi, dan dikuasai oleh “ketulusan dan kemurnian 
dari Allah.” (3) Paulus mendorong jemaat untuk bertobat dan mulai menghidupi hidup dalam 
penyembahan dan persekutuan yang sejati mulai saat itu juga. Dengan semua ini, Paulus 
menunjukkan dirinya sebagai pelayan Allah yang menanggung semua kesulitan itu dengan penuh 
“kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang 
tidak munafik.”  
Di sini Paulus menentang etos dunia yang menekankan adanya dominasi dan kuasa atas orang lain. 
Bukan dengan mencari muka ataupun dengan cara-cara dunia lainnya. Tetapi dengan narasi Injil 
di mana kebenaran dan kuasa Allah diberitakan tanpa memandang bulu. Bagi Paulus, kekuatan 
dan kelemahan, disukai dan tidak disukai, kaya dan miskin, bukanlah faktor penentu dalam 
pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah. Sebaliknya, hati yang terbuka, hubungan timbal balik, 
dan usaha merangkul kelemahan menjadi faktor penentunya. 
Paulus juga menekankan persatuan tubuh Kristus yang berdasarkan kasih, bukan narasi kekuasaan 
dan politik dunia. Bagi Paulus, persatuan dalam persekutuan diwarnai dengan kesetaraan, bukan 
intrik; saling percaya, bukan saling curiga; dan keterbukaan, bukan konspirasi. Persatuan tubuh 
Kristus menekankan “apa adanya” bukannya “ada apanya”. 
Bersekutu juga berarti membuka hati bagi orang lain dan berani masuk ke ruang hati orang lain. 
Semua ini didasarkan dalam spirit “despite I am”, bukannya “just as I am”. Kita bukan memaklumi 
dosa atau menjalankan liturgy of excuse (khususnya excusing dosa kita sendiri), tetapi dengan 
mengakui kelemahan dan menghidupi pertobatan seumur hidup. 
Dengan demikian, gereja berbeda jauh dari partai politik. Partai politik mengusahakan kekuasaan 
dan dominasi atas orang lain, sedangkan gereja terpanggil untuk mengusahakan persekutuan yang 
hidup dan mengubahkan di dalam Yesus Kristus. Panggilan itulah ibadah yang sejati, itulah fungsi 
utama gereja dalam dunia ini. Ini juga yang membedakan gereja dari LSM, pusat hiburan, atau 
institusi yang lain. Setiap institusi itu memang memiliki hal-hal yang baik sesuai dengan fungsi 
masing-masing yang panggilannya berasal dari Tuhan, tetapi gereja memiliki panggilan uniknya 
sendiri. Panggilan unik gereja adalah untuk menjadi tubuh Kristus. Panggilan ini bukan panggilan 
terutama untuk “memikirkan” tubuh Kristus, atau panggilan untuk “mengusahakan” tubuh Kristus, 
melainkan sebuah panggilan untuk “menjadi” tubuh Kristus. Bukan berarti berpikir dan melakukan 
itu tidak penting, tetapi keduanya harus diarahkan dan keluar secara organik dari “menjadi seorang 
Kristen” dan “menjadi tubuh Kristus.” 
Pertanyaan utamanya bukan “kita mencapai apa” atau “pikiran kita sudah benar tidak”. Pertanyaan 
utamanya adalah “jadi kumpulan orang Kristen macam apakah kita”. Apakah kita telah sungguh-
sungguh “menjadi Kristen” dan mempraktikkan hidup bersama sebagai tubuh Kristus yang sehat? 
Ini semua menyadarkan kita bahwa gereja adalah soal “being”, “mengada”, atau “menjadi”. 
Menjadi umat jenis tertentu, menjadi tubuh Kristus, inilah urusan gereja. 
Dan jika “menjadi tubuh Kristus” adalah urusan gereja yang paling utama, menang atau kalah, 
diakui atau tidak, dihormati atau tidak, seperti kata Paulus, bukanlah hal paling utama untuk 
diperjuangkan, apalagi sampai mengorbankan kehidupan dan relasi kasih di dalam persekutuan 
dengan sesama. Namun semua ini tidaklah mudah, butuh keberanian untuk “menjadi”, butuh iman 
untuk “menjadi”. Pertanyaannya: apakah kita cukup beriman kepada kebaikan Tuhan dan sesama 
anggota tubuh Kristus untuk mewujudkan ini semua?
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Gereja dan Persekutuan Secara Fisik (2Yoh. 1:1-2, 12) 
Kita tidak dapat memisahkan pembicaraan mengenai gereja lokal dengan ibadah/persekutuan 
secara fisik. Namun, kaitan antara kedua hal ini sering dipisahkan karena kebenaran yang 
direduksi, disalahpahami, atau diberikan penekanan yang tidak seimbang. Kebenaran tersebut 
adalah: (1) gereja adalah persekutuan secara spiritual; hal ini membuat jemaat berpikir bahwa 
persekutuan fisik tidak terlalu penting karena semuanya adalah spiritual; (2) gereja bukan soal 
tempat dan gedungnya; hal ini membuat banyak orang merasa datang ke gereja secara fisik tidak 
terlalu penting.  
Kita sering mengatakan bahwa persekutuan yang paling penting adalah persekutuan secara 
spiritual. Namun, mayoritas teks Kitab Suci berbicara mengenai gereja lokal. Memang terdapat 
sejumlah kecil ayat yang berbicara mengenai gereja secara spiritual, namun pada akhirnya ayat-
ayat ini tetap akan mengerucut kepada hubungan jemaat di dalam gereja lokal.  
Yohanes memberikan dua petunjuk mengenai pentingnya gereja lokal: 
Pertama, gereja diibaratkan seperti seorang ibu. Istilah “Ibu” dalam ayat 1 bukan merujuk kepada 
seorang ibu (tunggal), tetapi kepada gereja lokal (plural) yang menjadi ibu bagi anak-anaknya, 
yaitu jemaat. Penggambaran gereja sebagai seorang ibu menekankan signifikansi dari gereja 
lokal. Ibu adalah orang yang melahirkan, memelihara, dan mendidik anak-anaknya dan dengan 
demikian berotoritas untuk memimpin anak-anaknya. Maka, Tuhan menempatkan gereja di dunia 
untuk memimpin dan melayani serta memiliki otoritas atas umat Allah.  
Kedua, dalam 2 Yohanes 1:12, Yohanes berkeinginan untuk mengunjungi gereja lokal secara 
fisik. Hal ini menyatakan betapa Yohanes mengasihi gereja lokal. Ia ingin bertemu langsung 
dengan jemaatnya meskipun saat itu Yohanes sudah tua dan harus menempuh banyak kesulitan 
karena jalan tidak terlalu bagus. Namun, Yohanes mengatakan bahwa sukacitanya akan penuh 
ketika bertemu secara langsung dengan jemaatnya. C. S. Lewis mengatakan bahwa orang yang 
saling mengasihi pasti ingin saling bertemu untuk berbicara satu sama lain, dan memberi telinga 
untuk mendengar satu sama lain. 
Maka, adalah hal yang aneh jika saat ini kita menganggap persekutuan secara fisik tidak penting 
dan menjadi sesuatu yang membahayakan; dan ini merupakan konsekuensi dari dosa. Ketika 
manusia berdosa, manusia telanjang dan kemudian bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa 
manusia sudah nyaman sendiri. Tetapi ketika berelasi dengan orang lain, manusia menjadi 
ancaman bagi satu sama lain sehingga manusia enggan bersekutu dengan sesamanya. 
Namun, kita perlu ingat bahwa Allah tidak menciptakan kita untuk cukup pada diri kita sendiri. 
Ketika manusia belum berdosa, Allah mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia hanya seorang 
diri. Manusia memang terbatas, namun menurut Alkitab, keterbatasan bukan sesuatu yang 
memalukan dan jahat. Jika kita mengakui bahwa kita terbatas, dan kemudian kita datang kepada 
Allah yang tidak terbatas atau kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk melengkapi 
keterbatasan kita, hal ini justru membawa kemuliaan kepada Allah. Kita tidak bisa bertumbuh di 
dalam isolasi. Paulus mengatakan bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan kita pakai untuk 
membangun tubuh Kristus (orang lain di dalam gereja, dan termasuk diri kita sendiri yang juga 
ada di dalam gereja). Dan hal ini tidak bisa dilakukan dalam isolasi. Kita harus menikmati 
persekutuan, dan dalam persekutuanlah kita bisa bertumbuh. Kita dapat bertumbuh jika kita 
belajar saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani; dan hal-hal ini tidak bisa 
dilakukan jika kita mengisolasi dan menutup diri.
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Worship and Fellowship in Holiness 

Gereja memiliki tiga fungsi yaitu ibadah, bersekutu, dan mengabarkan Injil. Fungsi yang ketiga 
banyak dihindari. Banyak orang berhenti kerohaniannya pada waktu berhenti mengabarkan Injil. 
Ini bahaya. Kalau kita menjadi anggota gereja tetapi tidak pernah mencapai fungsi yang 
sempurna, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak sempurna.  
Siapakah orang Kristen? Orang-orang yang mendekati cahaya di atas. Tuhan sebagai sumber 
cahaya abadi dan kita sebagai cahaya yang dicipta dan terbatas. Kita adalah terang yang 
meminjam cahaya dari matahari lalu direfleksikan kembali kepada mata. Kenapa Allah 
memerintahkan kita untuk menyembah-Nya? Karena Ia adalah satu-satunya Allah yang sejati dan 
patut disembah sujud oleh semua yang Dia ciptakan. Dia adalah satu-satunya kebenaran yang 
tidak memiliki kepalsuan, patut diakui oleh semua yang melayani Dia. Dia adalah satu-satunya 
kebenaran yang tidak berubah dari kekal sampai kekal, patut disembah sujud, dipatuhi, dan 
dikabarkan ke seluruh dunia. Karena Ia adalah yang paling sempurna dan mutlak sehingga harus 
dipuji, disembah sujud dengan kesadaran dan penyesalan yang kudus. Maka di dalam gereja kita 
harus berbakti di dalam kekudusan, bersekutu di dalam kekudusan, dan bersaksi dengan motivasi 
yang kudus. 
Masih ingat Yesaya masuk ke dalam Bait Allah? Dia melihat Tuhan bertakhta di sorga. 
Kemuliaan dari tempat bersemayam-Nya turun sampai seluruh dunia, hingga darat dan laut penuh 
dengan kemuliaan Tuhan. Lalu Yesaya gemetar melihat Tuhan yang begitu tinggi. Di hadapan 
Tuhan yang kudus dan agung, ia baru sadar betapa dirinya sangat rendah. Melihat Tuhan begitu 
mulia, baru lihat dirinya sangat memalukan. Lihat Tuhan begitu hormat, baru lihat dirinya begitu 
remeh. Lalu hatinya tenang. Kalau hati tidak tenang, tidak mungkin engkau berbakti kepada 
Tuhan. Dalam ajaran yang salah, mereka ribut-ribut berbakti, omong kosong. Be still and you 
should know that I am God. Allah selalu mau kita menikmati persekutuan dengan Dia dalam 
ketenangan, dalam kediaman, di dalam keadaan yang sangat tenang, diam, dan khidmat. You 
should be still, stop your noise, stop your self-centered noise, semua keributan dari suara dirimu, 
semua kesibukan dari kegelisahan hatimu, stop ribut-ribut yang tidak perlu. Waktu engkau 
tenang, engkau sadar bahwa Aku di sini. 
Siapakah orang Kristen? Orang kudus yang dipilih, dibenarkan, dan dikuduskan. We are chosen 
by God. We are cleansed by God in the blood of Jesus, in the power of Holy word, and in the 
guidance of the Holy Spirit. Ada tiga hal yang membuat kita bersih. Doa tidak membuat suci, 
melayani tidak membuat suci, berkhotbah jadi hamba Tuhan tidak membuat suci, melayani tidak 
membuat suci, mengabarkan Injil tidak membuat suci. Yang membuat engkau suci cuma tiga hal: 
firman, darah Yesus, dan Roh Kudus. Dengan mendengarkan khotbah yang setia kepada firman 
Tuhan, engkau perlahan-lahan dikuduskan Tuhan. Kadang dalam khotbah engkau menemukan 
penyelewengan, kesalahan, dan teguran dari Tuhan yang menyadarkan bahwa engkau kurang 
suci. Dengan firman Tuhan engkau dibersihkan. Orang yang tidak suci tidak bisa melihat Tuhan 
Allah. Orang yang tidak suci tidak mungkin mengikuti pelayanan. Orang yang tidak suci tidak 
pernah pelayanannya diperkenan Tuhan. Orang yang tidak suci tidak mungkin mempunyai 
persekutuan yang beres. 
Tahu tidak dalam Perjanjian Lama pernah ada perintah Tuhan menyuruh orang Israel untuk 
membasmi tujuh bangsa? Kenapa Tuhan begitu kejam? If God is love, how can a loving God kill 
so many people? Karena ketujuh suku ini adalah orang yang beribadah kepada ilah mereka yang 
tidak suci. Tempat kuil di mana orang beribadah jadi tempat bersekutu dan beribadah dengan 
tidak suci. Mereka berzinah. Agama seperti ini diketahui orang Kanaan, dan mereka menikmati 
sambil berterima kasih. Tuhan Allah di sorga melihat, “Inikah manusia? Inikah yang Saya cipta 
menurut peta teladan Allah untuk beribadah, bersekutu, dan memberitakan Injil?” Mereka tidak 
disucikan oleh darah Yesus, firman, dan Roh Kudus. Yang membuat kita suci cuma tiga: firman, 
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darah Yesus, dan kuasa Roh Kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang dibangun di atas firman 
Tuhan yang suci, dikuduskan oleh Yesus, dan dibesarkan menjadi orang yang dibasuh jiwanya.  
Orang yang dikuduskan kerohaniannya, beriman sungguh-sungguh, suci di hadapan Tuhan. 
Sesudah mempunyai iman yang suci, dia bersekutu dengan sesamanya. Orang suci menyanyikan 
lagu yang suci, beriman yang suci, hidup yang suci, dan saling menghormati. Orang Kristen 
menghormati orang Kristen lainnya. Orang Kristen menikmati persekutuan dengan orang Kristen 
lainnya. Tetapi dasar kenikmatan persekutuan yang paling penting adalah menikmati dalam 
kesucian. Karena suci kita bersekutu, kita beribadah. Karena suci, kita mengabarkan Injil. Dengan 
tiga hal ini, beribadah dalam kekudusan, bersekutu di dalam kesucian, dan bersaksi dengan jiwa 
yang suci, inilah Gereja yang sejati. 
Oleh karena itu, bebas beragama berarti keluar dari ajaran yang salah, keluar dari ibadah yang 
salah, keluar dari persekutuan dan pelayanan yang salah. Ibadah yang banyak bercampur dengan 
motivasi yang tidak benar adalah ibadah yang tidak suci. Persekutuan di dalam kenajisan adalah 
persekutuan orang dunia yang tidak suci. Kenapa Tuhan yang penuh cinta kasih mengizinkan 
orang Israel membunuh bangsa lain? Karena mereka melanggar kesucian, mereka mencoreng 
kesucian. Maka Tuhan berkata, “No one is supposed to look down on My holiness, to oppose My 
holiness, to reject My holiness.” Tuhan menuntut engkau harus suci, beribadah dengan hati yang 
bersih. Barang siapa yang hatinya tidak bersih, tidak melalui Roh dan kebenaran tidak mungkin 
berbakti kepada Tuhan. Orang suci dengan orang suci adalah seperti terang bercahaya yang saling 
menyinari. Di antara terang kanan dan kiri tidak ada batasnya. Kita bersekutu di dalam kesucian. 
Apakah engkau menjadi orang yang beribadah dalam kesucian? Apakah engkau menjadi orang 
yang bersekutu di dalam kebenaran, kasih, dan kesucian? Apakah engkau bersekutu di dalam 
Yesus Tuhan Juruselamat kita sampai berjumpa dengan Dia?
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Ibadah yang Melenceng dan Dampaknya pada Persekutuan 

Perikop mengenai janda miskin yang memberikan dua peser merupakan sebuah cerita yang sangat 
terkenal. Ini adalah sebuah teks yang berbicara tentang devosi dan penyembahan. Tetapi sering 
kali kita lupa terhadap konteks dari teks ini sehingga penghayatan dan aplikasinya cenderung 
fantasi kita belaka dan tidak tepat sasaran. Kalau kita melihat konteks yang Lukas petakan di 
sekeliling kisah ini, kita akan melihat bahwa hujaman kritik terhadap otoritas Yerusalem dan 
pemuka Yahudi dilayangkan oleh Yesus. Sehingga kontras dari cerita janda ini bukanlah tentang 
cara memberi yang tidak pantas, melainkan sistem ibadah Yudaisme yang salah, mengenai ahli 
Taurat yang suka menelan rumah para janda. Ini adalah konteks besarnya. Ada kontras antara 
ibadah Yahudi dan ibadah Kristen. Tetapi apa yang membedakan kedua ibadah ini? Yudaisme 
dan kekristenan dimulai dengan latar yang sama. Bahkan Injil Lukas dibuka dengan setting Bait 
Suci Yerusalem yang melekat pada diri Yesus. Yesus digambarkan sebagai bagian dari kesalehan 
Yudaisme.  
Yudaisme dan kekristenan sama-sama percaya kepada YHWH, Tuhan semesta alam. Namun 
penghayatannya berbeda. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan semesta alam ini hadir secara 
konkret di dalam Kristus Yesus yang mencintai kita sampai harus naik takhta di atas kayu salib 
dengan mahkota duri. Yudaisme dan kekristenan sama-sama percaya akan pengharapan di depan, 
namun kekristenan percaya bahwa pengharapan ini telah hadir dalam diri Kristus dan terus 
berlanjut di masa ini sampai Kristus datang kembali. 
Pengenalan yang berbeda akan Allah yang menyatakan diri antara Yudaisme dan kekristenan 
berdampak kepada ibadah kedua agama. Di dalam Bait Suci Yerusalem, seluruh sistem ibadahnya 
sangat memukau, fantastis. Ada nuansa kekaguman dan kengerian yang hadir sekaligus. Hal ini 
wajar memang karena TUHAN dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang memukau, yang 
perkasa. Dalam hal ini, kekristenan dan Yudaisme masih sama: menyatakan kebesaran, 
keagungan, dan kuasa dari Allah. 
Namun kekristenan berjalan lebih jauh. Penghayatan kekristenan akan Allah yang kemuliaan-
Nya dikenal melalui inkarnasi, penderitaan, pengorbanan, cinta, salib, dan kebangkitan memberi 
dampak yang jauh berbeda pada sistem ibadah Kristen. Hal ini kontras dengan kemuliaan yang 
dikenal melalui penaklukan, penghancuran musuh (yang kerap kali bukan dilandasi oleh rasa 
keadilan, namun hasrat pembalasan atau pembuktian). Dan inilah kritik Tuhan Yesus pada Bait 
Suci Yerusalem dan ibadah yang demikian sebagai sarang penyamun. Bait Suci dan sistem ibadah 
dianggap sebagai salah satu ajang survival, ajang pendakian strata sosial, yang berdampak pada 
eksploitasi orang lemah. Ibadah (terlebih konteks Paskah) yang mestinya mengingatkan mereka 
pada pembebasan dari Mesir, namun kini menjadi mirip sistem hidup Mesir (dengan nama 
TUHAN). Janda miskin yang rentan dieksploitasi, sampai tidak tahu akan makan apa lagi setelah 
memberikan persembahannya. Di dalam Kisah Para Rasul 2, kita mendapati ada kontras dengan 
ibadah Yahudi. Ada pengajaran, doa, dan persekutuan. Ada kebesaran Allah di dalam Golgota, 
kayu salib. Pengertian Allah dibenarkan di dalam kekristenan. Di dalam doa dan persekutuan, 
kita saling membagi dan memberi. Ibadah semacam ini akan berimbas kepada ibadah yang saling 
membagi diri. Spirit dari ibadah Kristen adalah kebesaran Allah di dalam Yesus yang tersalib. 
Spirit ini juga seharusnya berimbas kepada persekutuan. Kita bisa cek kehidupan kita. Kalau kita 
menyembah Yesus yang berinkarnasi, kita memiliki cinta yang tulus dan murni, kita akan melihat 
pengorbanan yang tidak melakukan perhitungan. Mari kita bersama-sama mengenal Allah yang 
dipotret di dalam Kitab Suci, dan dengan demikian ibadah dan persekutuan kita akan dipimpin 
seperti apa yang Tuhan mau.
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Ibadah Gereja pada Akhir Zaman 
Dalam zaman Daud, terjadi revolusi terhadap ibadah. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah 
Abinadab ke Yerusalem. Prosesi ini menandai era yang baru, yaitu Tuhan yang bertakhta atas 
Israel; Daud yang menang melawan orang Filistin memimpin prosesi ini dengan rendah diri 
(hanya memakai pakaian imam) karena tidak mementingkan diri, tetapi meninggikan Allah yang 
bertakhta. Daud kemudian memasukkan aspek pujian di dalam ibadah (sebelumnya hanya 
mempersembahkan korban. 
Revolusi terhadap ibadah yang dikerjakan oleh Daud, dilakukan oleh Yesus, Anak Daud, 
melalui kematian (Ibr. 10:19-20) serta kebangkitan dan kenaikannya ke sorga (Ibr. 8:1-2). 
Melalui pengorbanan dan kematian Yesus, kita sekarang memperoleh keberanian untuk masuk 
tempat kudus. Yesus telah membuka jalan baru menuju tabir yaitu melewati diri-Nya sendiri. 
Yesus naik dan masuk ke kemah sejati, yang menandai era yang baru, yaitu Kristus yang 
bertakhta di Sorga (Mzm. 110). Yesus juga merendahkan diri dan menjadi pelayan ibadah (Ibr. 
8:1-2). Terdapat juga aspek pujian di mana Tuhan Yesus menjadi pemimpin pujian (Ibr. 2:12; 
Mzm. 22:23), juga pada Pentakosta (Kis. 2:17) serta dipahami oleh Paulus (Ef. 5:18b-19).  
Terdapat beberapa implikasi dari revolusi ibadah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus: 

1. Gereja diberikan kemungkinan untuk berpartisipasi di dalam ibadah ini. Ibadah adalah 
realita yang lebih besar dari gereja. Gereja berpartisipasi dalam ibadah yang sejati 
(transcend spatial) dan yang kekal (transcend temporal). Musa melihat bahwa ibadah 
yang dikerjakan di bumi ini adalah partisipasi ibadah di Surga; Bala Sorga menaikkan 
pujian kepada surga.  

2. Adanya signifikansi tubuh di dalam ibadah. Kristus yang bangkit dan menjadi liturgis 
dalam ibadah sejati adalah Kristus yang mengenakan tubuh yang bangkit. Karena 
itulah, kita perlu melibatkan tubuh dalam ibadah. 

3. Ibadah kita di bumi ini adalah sesuatu yang penting. Calvin mengatakan bahwa Allah 
berkenan untuk menunjuk para malaikat untuk menjaga keselamatan kita. Akibatnya, 
bagi para malaikat, gereja adalah teater yang memperlihatkan berbagai kebijaksanaan 
Allah yang mengagumkan. Apa yang kita kerjakan di gereja menjadi menarik dan 
ditonton oleh malaikat. Karena itu, ibadah harus dilakukan secara aktif; ketika pujian 
dinaikkan, mulut aktif memuji; ketika firman diberitakan, telinga aktif mendengar. 
Dan seluruh liturgi ibadah dari awal sampai selesai dilakukan dengan partisipasi aktif. 
Dan karena Kristus adalah liturgis dalam ibadah yang sejati, maka yang diperankan di 
dalam ibadah di gereja sebagai tubuh Kristus, juga adalah Kristus; dalam firman yang 
diberitakan, dalam perjamuan yang dijalankan, dalam doa syafaat yang dinaikkan, dan 
dalam pujian yang dilantunkan. 

Ibadah tidak terkungkung dalam waktu dan tempat, tetapi Coram Deo (hidup di hadapan Allah). 
Ibadah adalah kesaksian hidup di dalam memerankan Kristus di zaman yang baru, di mana 
Kristus telah menjadi liturgis di sorga, dan penghuni sorga menyaksikan ibadah gereja sebagai 
tubuh Kristus di dunia.
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Gereja sebagai Sarana Keselamatan 
Kita hidup dalam suatu zaman yang terpengaruh dengan berbagai filsafat dunia. Kita melihat ada 
sebagian dari kita yang tidak mau mengikatkan diri dengan tradisi dan pengakuan iman dari 
zaman sebelum kita. Ini adalah semangat dari zaman Pencerahan (Enlightenment). Hal ini 
berbalik dari semangat Reformasi yang mengaitkan dirinya dengan iman Bapa-bapa Gereja. Kita 
juga dipengaruhi filsafat individualisme. Filsafat ini membuat kita mengasingkan diri dari 
komunitas dari zaman ini. Bahkan, komunitas dianggap sebagai sesuatu yang membebankan kita. 
Ini adalah tantangan besar. 
Gereja Katolik mengingatkan akan pentingnya gereja yang kelihatan dengan pandangan “di luar 
gereja tidak ada keselamatan” (extra ecclesiam nulla salus). Menurut mereka, pembenaran orang 
Kristen dilakukan dalam proses, bahkan proses ini berjalan setelah orang lain meninggal. Dengan 
demikian sakramen menjadi sangat penting dalam proses pembenaran ini. Diperlukan berbagai 
sakramen untuk mengembalikan seseorang ke dalam keselamatan. Bahkan lebih jauh, gereja 
Katolik menyamakan sakramen dengan anugerah. 
Hal ini berbeda dengan gereja Protestan yang melihat bahwa pembenaran hanya terjadi sekali 
dalam deklarasi Allah. Pengertian demikian memberikan pengertian yang berbeda terhadap tugas 
gereja dan definisi sakramen. Menurut gereja Protestan, sakramen tidaklah identik dengan 
anugerah, melainkan sebagai sarana anugerah. Karena anugerah keselamatan telah dideklarasikan 
oleh Allah sekali dalam pembenaran. Namun pandangan Protestan demikian membuat beberapa 
orang tidak melihat kepentingan gereja yang kelihatan dan berfokus pada Gereja yang tidak 
kelihatan. Terjadi putaran kepada polar yang tidak semestinya. 
Untuk menjawab tantangan ini, kita dapat melihat kepada Calvin yang mengajarkan bahwa gereja 
yang kelihatan adalah sarana anugerah. Bagi Calvin, Tuhan memercayakan kemampuan untuk 
melahirkan dan menumbuhkan iman kepada orang percaya. Sama seperti kita menganggap Allah 
sebagai Bapa, orang percaya harus melihat gereja sebagai ibu yang dengan kepeduliannya, 
membangun orang percaya dalam gereja. Maka di dalam pemikiran para reformator, keselamatan 
sangat dekat dengan keberadaan gereja lokal. 
Sebagai sarana anugerah, gereja bukan mediator keselamatan. Namun di dalam gereja terjadi 
pemberitaan Injil yang melahirkan iman dan pemberitaan firman yang menumbuhkan iman. 
Menurut Pengakuan Iman Westminster (PIW) 25.2, gereja sebagai sarana anugerah juga menjadi 
media “keselamatan yang biasa” (ordinary salvation). Gereja melahirkan inti iman yang sama 
dengan Abraham dan tokoh-tokoh iman yang besar, namun dengan cara yang “biasa”, yaitu 
melalui pemberitaan Injil dan pengenalan yang benar akan Kitab Suci. Gereja juga merupakan 
tempat terjadinya sarana-sarana ketekunan (PIW 17.3), dan di dalam gereja, sarana-sarana umum 
ini digunakan secara benar (PIW 18.4). 
Beberapa sarana-sarana anugerah dan ketekunan yang diadministrasi gereja antara lain: (1) 
pemberitaan firman Tuhan yang sejati menjadi tanda yang pasti akan gereja yang sejati; (2) 
sakramen baptisan dan perjamuan kudus sebagai tanda yang kelihatan atas persatuan dengan 
Kristus yang tidak kelihatan; (3) persekutuan dalam komunitas gereja yang kelihatan menjadi 
sarana pertumbuhan bagi orang percaya; (4) kerinduan kita untuk melayani juga dipakai sebagai 
sarana anugerah; dan (5) disiplin gerejawi diberikan sebagai sarana anugerah untuk membimbing 
kita, bukan menjatuhkan kita.  
Namun di antara semua sarana dan pengalaman rohani itu, ada hal yang lebih besar yang Tuhan 
nyatakan di dalam gereja sebagai tanda keselamatan kita. Menurut Ibrani 6, bukan karunia 
sorgawi yang menjadi tanda keselamatan, bukan pula fenomena-fenomena spektakuler, 
melainkan “sesuatu yang lebih baik” (Ibr. 6:9), yaitu kepedulian terhadap sesama orang kudus 
(Ibr. 6:10; band. Ibr. 10:33-34).  
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Saya telah memiliki segala materi yang saya perlukan tetapi saya merasakan ada yang 
kurang. Mengapa demikian? 
Agustinus pernah mengatakan, “Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang agung sekali. Dan 
Engkau telah menciptakan manusia di dalam jiwa yang belum pernah damai sampai satu hari 
kami datang kepada-Mu di dalam pangkuan-Mu.” Kenapa kurang? Karena jiwamu terlalu besar, 
diisi mobil, rumah, apa pun, tetap kosong, kecuali Tuhan sendiri yang datang kepadamu barulah 
engkau merasa penuh. Berdoalah kepada Tuhan minta Tuhan isi jiwamu, memuaskan segala 
keinginanmu. Selain itu, tidak ada jawaban. 
 
Pak Tong mengatakan Allah yang benar = Invisible God. Mohon dijelaskan lebih detail, 
bagaimana Tuhan Yesus dapat dikatakan Allah yang benar, sementara Tuhan Yesus 
adalah visible God pada masa itu? 
Siapa bilang pada masa itu Yesus visible God? Sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah, Dia 
adalah invisible God forever and ever. Kristus adalah kebenaran satu-satunya yang bersifat 
paradoxical. Sang Pencipta yang adalah rohani mau hidup bersama manusia yang bermateri. 
Contoh: saya lihat kamu, kamu lihat saya, di antaranya harus ada udara. Justru udara tidak bisa 
dilihat, baru kita bisa melihat. Maka invisible itu perlu. Orang bodoh mengatakan, “saya tidak 
pernah lihat, maka tidak pernah ada.” Pernahkah anda melihat dignitas manusia, udara, listrik, 
demokrasi? Ini semua ada di dalam invisible. Kalau semua ini bisa dilihat, kita akan menjadi 
orang yang kaku, bodoh. Justru Tuhan hebat, menciptakan yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. 
Ini membuktikan ada Allah yang tidak bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, dunia ini menjadi 
kacau dan manusia tidak bisa mengerti apa-apa. Kita bersyukur karena Allah tidak bisa dilihat.  
Yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan, yang tidak ada, menentukan sesuatu yang ada. 
Allah Sang Pencipta yang tidak bisa dilihat, menciptakan sesuatu yang dilihat. The invisible God 
is the true existing God. If God can be seen, he is not the real God. Allah yang bisa kelihatan, itu 
adalah kayu. Kalau begitu, Yesus bagaimana? Allah adalah Allah yang mengasihi, makanya Dia 
sendiri turun ke dunia. Allah menjadi manusia, Firman menjadi daging. Itu namanya concrete 
reality paradox. Itu namanya Tuhan yang mau bersama-sama manusia, Immanuel. 
 
Kenapa terjadi kemerosotan dalam suatu persekutuan Kristen? Apa yang harus diperbaiki 
ketika adanya kemerosotan dalam suatu persekutuan? 
Tidak usah kerja banyak-banyak, murnikan motivasimu. Kemerosot-kemerosotan tidak usah 
digubris. Tanya pada sendiri, apakah kita masih suci, apakah kita masih benar-benar melayani 
Tuhan? Kita harus melayanai dan mencintai dalam kesucitan. Bersekutu harus dalam kesucian 
supaya semua kemerosotan berhenti. 
 
Pak Tong mengatakan bahwa manusia mau menyembah Allah karena takut mati, takut 
celaka, dll. Mengapa ada sebagian orang mencari Allah karena takut miskin atau karena 
hal lain, lalu setelah gagal mendapatkannya, malah marah dan kecewa dengan Allah, 
bukan makin takut dan makin mencari Allah? 
Kalau seseorang miskin dan minta sama Allah, dia sudah punya motivasi salah. Dia bukan mau 
Tuhan, tetapi dia mau kaya. Ada gereja namanya “Gereja Jamin Hari depan akan menjadi Kaya.” 
Itu gereja yang salah. Apakah pernah Yesus mengatakan, ”Mari ikut Aku, engkau menjadi kaya?” 
Pendeta-pendeta kharismatik menarik jemaat dengan mengatakan kita akan mendapatkan berkali-
kali lipat. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa mengikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, dan 
ikut Tuhan Yesus. GRII hanya menawarkan berkat rohani, suci, harapan, iman, kasih, dan 
membawa jemaat makin dekat ke Tuhan. Tetapi apakah gereja ini miskin? Kenapa bisa bangun 
gedung besar? Kalau kita setia, Tuhan tidak mungin buang kita.  



NREC 2021 – Ringkasan Khotbah 29 Desember 2021 
Sesi Q&A Pdt. Stephen Tong 

Celakalah mereka yang hatinya tidak untuk Tuhan karena Tuhan tidak akan kasih kecukupan. 
GRII kenapa bisa bangun gereja? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dan tidak membuang 
umat-Nya. Tuhan bisa menjaga kebutuhan dan memberikan kelimpahan kepada anak-anak-Nya. 
Tapi ada juga orang yang mengikuti Tuhan dengan motivasi positif. Ketika melihat dunia yang 
begitu agung dan indah, timbul perasaan yang mengatakan kita harus berbakti kepada Tuhan. 
Karena bijaksana Tuhan, saya bersyukur. Orang Krsiten menyembah Tuhan bukan karena takut 
mati, tetapi karena melihat keajaiban Tuhan, pekerjaan Tuhan. 
 
Pak Tong menyinggung musik kristen saja yang dinamis, hal ini karena apa pak. Apakah 
karena manusia terus mengekspresikan kekagumannya akan Allah dan ekspresi itu 
dipengaruhi oleh budaya. Kalau iya, kenapa GRII tidak adopsi lagu2 lains elain hymn yang 
maknanya juga benar. Bukankah lagu2 itu juga produk budaya saat itu? 
Orang yang punya rohani dan nilai music akan menghasilkan musik yang indah. Saya terus ingat 
1 lagu berapa hari lalu, “Oh datanglah immanuel,” Lagu ini sangat besar dan agung. Kalau dibikin 
lain melodinya, akan lain sekali susananya. Lagu silent night begitu indah, dapatkah saudara 
membuat melodi lebih indah?. Dalam 1700 taun tidak ada orang bisa menulis lebih indah dari 
yuang sudah ada. Mau koreksi apa. Saya sudah bikin ribuan lagu, yang benar, yang indah yang 
terbaik dari saya, tetap tidak bisa dibanding sama lagu hymn yang kita nyanyi. Orang yang anggap 
diri hebat, yang anggap bisa bikin lagu terbaik akhirnya bikin lagu kacau, coba masuk gereja yang 
tidak bertanggung jawab, menghancurkan kerohanian, mengacaukan ibadah, tetapi mereka tidak 
sadar. 
 
Bagaimana cara menebus budaya? 
Perlu orang yang ditebus jiwanya, ditingkatkan nilai, diberi pengertian dalam gabungkan budaya 
dengan kesucian, kebajikan, cinta kasih Tuhan, barulah pembersihan, pengudusan dari konsep, 
sehingga akhirnya menghasilkan budaya yang baru.  
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