
 



PESAN GEMBALA 

KITA HARUS KELUAR SEBAGAI PEMENANG 

“Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang 

telah mengasihi kita.” (Roma 8:37) 

 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tanggal 3 Oktober 2016 s.d. 20 September 

2017, kalender Ibrani memasuki tahun 5777 yang disebutkan dengan Tahun Ayin Zayin (77).  

Angka Ayin (70) berbicara tentang sebuah mata. Di dalam Mazmur 32:8 dan Mazmur 

33:18, dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan 

yang berharap hanya kepada kasih setia-Nya. Orang yang berharap kepada kasih setia-Nya, 

pasti mata-Nya tertuju kepada Dia.  

Angka Zayin (7), Tuhan hendak mengajar, menasehati, menunjukkan jalan apa yang 

harus kita tempuh. Ada bebeapa arti dari Tahun Ayin Zayin (5777), adalah:  

1. Tahun Penuaian 

Ini merupakan Tahun Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus 

datang untuk kali yang kedua.  

 

2. Tahun Pedang 

Pedang Tuhan akan turun! Pedang berbicara tentang sesuatu yang mungkin membuat 

kita merasa tidak enak. Pedang Tuhan sedang turun bagi gereja-Nya yang berbicara tentang 

Tuhan sedang memurnikan gereja-Nya, tetapi bagi dunia, ini merupakan penghukuman. Pedang 

Roh berbicara tentang Firman Tuhan.  

 

3. Tahun Peperangan 

Peperangan secara fisik maupun peperangan secara rohani sedang terjadi di Indonesia. 

Semua ini terjadi karena Tuhan izinkan agar terjadi penuaian besar-besaran di Indonesia. Bagian 

kita adalah melakukan peperangan rohani. 

 



4. Tahun Penyembahan 

Ini berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang 

dan malam. Inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jika kita melihat Indonesia sedang 

digoncang, banyak dari antara Saudara mengalami masalah-masalah, tekanan-tekanan yang 

terjadi dalam hidup ini, Saudara harus tahu bahwa kita memang harus melalui ini semua. Dan 

semua itu hanya bisa kita lalui kalau Saudara hidup intim dengan Tuhan di dalam doa, pujian 

dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam.  

 

RESTORASI PONDOK DAUD 

DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Definisi Restorasi Pondok Daud dalam 

25 tahun pertama yang Tuhan berikan kepada gereja ini adalah “doa, pujian, penyembahan 

bersama-sama dalam unity siang dan malam.” Memasuki 25 tahun yang kedua Tuhan 

tambahkan pengertian menjadi: “Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai 

gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam dan 

melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini.” 

 

Apa kehendak Tuhan pada zaman ini?  

Kehendak Tuhan pada zaman ini adalah Pentakosta yang ketiga yaitu tentang 

pencurahan Roh Kudus, kemuliaan Tuhan sedang turun ke bumi ini.  

Apa yang terjadi pada Pentakosta yang ketiga? 

1. Lima (5) generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa 

2. Mujizat terjadi luar biasa 

3. Goncangan juga terjadi luar biasa 

4. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang 

kedua.  

Selain itu, kehendak Tuhan pada zaman ini adalah menjadi penuai-penuai jiwa! Untuk 

menjadi penuai-penuai jiwa, maka : 

1. Kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang melakukan peperangan 

rohani dan harus keluar sebagai pemenang.  



2. Kita harus hidup intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam 

unity siang dan malam.  

Pesan Tuhan adalah : KITA HARUS KELUAR SEBAGAI PEMENANG!  

LANGKAH-LANGKAH UNTUK KELUAR SEBAGAI PEMENANG 

1. Tidak Memusingkan Diri Dengan Soal-soal Penghidupan 

“Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang 

sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan 

demikian ia berkenan kepada komandannya.” (Tim 2:3-4) 

Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang siap menderita. Kalau kita sungguh-

sungguh dengan Tuhan, kita taat kepada Firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita 

akan mengalami banyak penderitaan! Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yaitu 

prajurit Tuhan pasti banyak mengalami penderitaan, tetapi kita harus siap menghadapinya dan 

kita akan keluar sebagai pemenang! 

Ingatkah Saudara “Perumpamaan tentang 

seorang penabur benih.” Ada seorang penabur yang 

sedang menabur benih,  

• Benih yang jatuh di pinggir jalan.  

Burung-burung datang dan memakan habis benih 

itu. Tuhan berkata, “Ini adalah orang yang mendengar 

Firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Iblis datang mencuri Firman itu dan dia tidak mengerti apa-

apa.”  

 

• Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu.  

Benih ini bertumbuh, tetapi sayang karena tanahnya (hatinya) berbatu-batu, maka 

akarnya menjadi pendek sehingga pada waktu sinar matahari terik, layulah tanaman tersebut 

dan akhirnya mati. Ini gambaran tentang orang yang pada waktu mendengar Firman Tuhan 

menyambut dengan sukacita, tetapi sayang tidak bertahan lama. Sebab pada waktu ada 

penganiayaan terhadap Firman itu, orang itu menjadi murtad.  

 



• Benih yang jatuh di antara semak duri. 

Benih ini bertumbuh tetapi pertumbuhannya tidak sempurna karena terjepit oleh semak 

duri. Dan itu berbicara tentang kekuatiran dunia, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup 

sehingga menyebabkan dia tidak berbuah. Padahal kita tahu Tuhan sendiri yang berkata, 

“Akulah pokok anggur yang benar….setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah dipotong!” Yang 

berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Pada waktu dipotong, ranting itu jatuh 

ke tanah lalu menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dimasukkan ke dalam api!  

 

• Benih yang jatuh di tanah yang baik. 

Kita bukan seperti orang-orang di atas, kita seperti benih yang ditabur penabur di tanah 

yang baik dan subur yang berbuah 30x, 60x dan 100x lipat dan keluar sebagai pemenang!  

“Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di 

atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, 

bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus 

di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamupun akan 

menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.” (Kolose 3:1-4) 

Ada beberapa hal yang harus kita lakukan: 

• Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas 

bukan yang di bumi.  

• Melawan dosa 

• Hidup sama seperti Kristus telah hidup 

“Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan 

dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,..” 

(Yoh 6:27a) 

Tadi dikatakan kalau kita melakukan itu, yaitu mencari dan memikirkan perkara yang diatas, 

nanti pada waktu Tuhan Yesus yang adalah hidup kita menyatakan diri-Nya dan menjemput 

kita, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 

 

 



2. Kenakan Seluruh Perlengkapan Senjata Allah 

“Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan 

melawan tipu muslihat Iblis; karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, 

tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-

penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh 

perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat 

itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.” (Efesus 6:11-13) 

Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan sesama kita, 

bukan istri kita, suami kita, mertua kita, teman baik kita. Bukan itu! Tetapi peperangan kita 

melawan Iblis dan antek-anteknya. Kekuatan iblis adalah tipu muslihatnya! Kelemahan Iblis 

adalah kalau kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka iblis akan kalah.  

• Berdiri tegap. Jangan sampai tawar hati. “Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, 

kecillah kekuatanmu.” (Amsal 24:10).  

• Kebenaran (Truth), kita harus hidup benar sesuai Firman Tuhan.  

• Keadilan (Righteousness), itu artinya bertindak benar kepada orang lain.  

• Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.  

• Iman. Iman adalah perisai kita terhadap anak panah 

berapi dari si jahat.   

• Keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan itu 

dengan takut dan gentar, setia sampai akhir.  

• Pedang roh atau Firman Tuhan.  

•Doa dan permohonan. Berdoa itu tidak cukup hanya pagi 

hari, malam hari namun ditengah-tengah itu tidak berdoa, tetapi terus berdoa! Itu yang Tuhan 

mau.  

3. Membaca Mazmur 91 

Baca, hafalkan dan perkatakan Mazmur 91 setiap hari dan katakan, “Tuhan, saya 

percaya Firman-Mu!”  

Dalam Mazmur 91, dikatakan bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan, 

kubu pertahanan kita dan hati kita melekat kepada Dia. Tuhan berjanji bahwa kita akan 



ditolong, diluputkan, dilepaskan dari sakit-penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap 

burung, kedahsyatan malam dll.   

Jerat penangkap burung berbicara tentang usaha-usaha yang dilakukan orang lain yang 

mungkin tidak senang dengan kita yang  berupa jebakan-jebakan. Hari-hari ini manusia 

bertambah jahat dimana kadang-kadang kita tidak menyangka orang yang tadinya dekat 

ternyata menjebak. Dan kalau bukan Tuhan yang menolong, kita akan terkena jebakannya.  

Kedahsyatan malam itu berbicara tentang perampokan, pemerkosaan, pembunuhan 

dan bermacam-macam lainnya. Tetapi Tuhan berjanji kalau kita menjadikan Dia tempat 

perlindungan, kubu pertahanan kita dan hati kita melekat kepada Tuhan, kita justru akan 

diluputkan, ditolong, dilepaskan dari hal-hal yang seperti itu.  

4. Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh 

Dalam Wahyu 2 dan 3 ada pesan Tuhan kepada 7 sidang jemaat atau 7 gereja-Nya pada 

waktu itu. Pesan Tuhan pada waktu itu bukan hanya untuk 7 gereja pada waktu itu saja, tetapi 

berbicara tentang gereja sepanjang masa termasuk gereja masa kini.  

Kitab Wahyu itu dibagi menjadi 3, yaitu : 

• Pasal 1: Hal-hal yang dilihat oleh Yohanes 

• Pasal 2 dan 3: Pesan Tuhan Yesus kepada gereja-Nya tentang hal-hal yang sedang terjadi 

sekarang ini.  

• Pasal 4 – 22 : Hal-hal yang akan terjadi setelah ini, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum dan 

sesudah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. 

Ternyata pesan Tuhan yang tertulis di Kitab Wahyu ini selalu diakhiri dengan kata-kata, 

“Barangsiapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada 

jemaat-jemaat.” (Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat). Baru setelah itu 

dikatakan, barangsiapa menang Tuhan memberi hadiahnya.  

Kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh 

kepada jemaat-jemaat. Kita mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus 

kepada gereja-Nya sekarang ini.  



Akhir-akhir ini Tuhan berpesan kepada kita untuk banyak membaca Kitab Wahyu. Kalau 

perlu setiap hari Saudara baca! Ada pesan-pesan Tuhan yang khusus terutama dalam Wahyu 2 

dan 3 tentang apa yang menjadi isi hati-Nya Tuhan.  

“Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata 

nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah 

dekat.” (Wahyu 1:3)  

Jika kita membaca, mendengar dan menuruti apa yang terdapat dalam Kitab Wahyu, 

maka kita akan berbahagia. Mari kita melakukannya! 

“Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-

perkataan nubuat kitab ini!” (Wahyu 22:7)  

Ini adalah Tuhan Yesus sendiri.  

 

PESAN TUHAN KEPADA TUJUH SIDANG JEMAAT 

Dalam pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat atau gereja-Nya pada waktu itu dan 

kita hari-hari ini, disitu Tuhan Yesus menunjukkan apa yang dikehendaki-Nya.  

Disitu Tuhan Yesus menunjukkan apa yang dikehendaki-Nya, yaitu apa yang Dia suka 

sehingga mereka yang melakukan akan mendapat pujian. Dia juga menunjukkan apa yang Dia 

benci, sehingga mereka yang melakukan akan mendapat hukuman. Dia menunjukkan 

konsekuensi kepada yang tidak taat. Dia menunjukkan pahala bagi mereka yang berjaga-jaga, 

waspada dan setia kepada-Nya.  

Jadi kalau kita melihat ini ternyata : 

1. Tidak benar kalau dikatakan bahwa setiap orang percaya pasti masuk sorga apa pun yang dia 

lakukan.  

2. Tidak benar kalau dikatakan Tuhan Yesus secara otomatis mengampuni dosa orang percaya, 

yaitu dosa yang lama, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang.  

Disitu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang masuk sorga itu hanya yang menang. 

“Barangsiapa yang menang!” Jadi hanya pemenang yang masuk sorga!  

1. Hanya yang menang yang akan makan dari pohon kehidupan (Wahyu 2:7).  



2. Hanya yang menang yang tidak akan menderita kematian yang kedua, artinya tidak masuk 

neraka (Wahyu 2:11). 

3. Hanya yang menang yang akan menerima manna yang tersembunyi dan akan diberikan nama 

baru di dalam sorga (Wahyu 2:17).  

4. Hanya yang menang yang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, yaitu memerintah 

bersama dengan Tuhan Yesus (Wahyu 2:26). 

5. Hanya yang menang, nama mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan (Wahyu 3:5). 

6. Hanya yang menang akan tinggal bersama Allah dalam Bait-Nya dan akan mengenakan Nama 

Allah Kristus dan Yerusalem baru (Wahyu 3:12).  

7. Hanya pemenang yang akan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas takhta-Nya (Wahyu 

3:21).  

8. Hanya yang menang yang akan menjadi anak-anak Allah selama-lamanya.  

 

Pesan Tuhan kepada kita semua adalah “Baca Kitab Wahyu!” Mengapa kita harus 

membaca Kitab Wahyu, ternyata pada waktu Gembala Pembina membacanya, beliau 

menemukan ada 4x Tuhan Yesus berkata, “Aku datang segera!” dan 2x dikatakan, “Waktunya 

sudah dekat!”  

Yang pertama mengatakan itu adalah Yohanes dan yang kedua adalah malaikat Tuhan. 

Jadi 6x dalam Kitab Wahyu yang memperingatkan kita bahwa “waktunya sudah dekat!” “Aku 

datang segera!”, kata Tuhan.  

Goncangan yang Saudara hadapi hari-hari ini masih biasa, tetapi nanti Saudara akan 

melihat goncangan itu semakin lama semakin keras. Bukan hanya terjadi di Indonesia saja, 

tetapi di seluruh dunia. Saudara harus camkan baik-baik hal ini, sebab dengan goncangan ini 

Saudara akan lebih lagi berjaga-jaga. 

Tetapi bagi para pemenang Tuhan memberikan perlindungan yang khusus. Dan janji 

Tuhan yang lebih lagi adalah kita akan masuk sorga bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus 

memberkati. Amin. (Sh) 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 



 



BANGKITLAH GEREJA! 
Charles R.Swindoll 

 

Pada tanggal 13 November 2008, kantor-kantor berita Rusia dan dunia seperti: BBC 

News, Telegraph, Dailynews, Reuters, ABC dan sebagainya memuat suatu berita yang sama 

yang cukup membuat orang berpikir: “Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi?” Judul beritanya 

kurang lebih sama. Mereka menulis “Telah hilang, sebuah bangunan gereja di Rusia!” 

Bagaimana bisa sebuah bangunan gereja tiba-tiba menghilang? Tapi ini benar-benar terjadi. 

Sebuah gereja telah hilang dicuri!  

Suatu hari, seorang pemimpin Gereja Ortodoks dan tim bermaksud membuka kembali 

gereja dan memulai pelayanan lagi. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat ... tidak ada 

apapun!  

Gereja ini adalah gereja “The Church of Christ’s Resurrection” yang terletak di 

Komarovo, sebuah desa 300 km Timur Laut kota Moskow, yang telah dibangun sejak tahun 

1809. Itu artinya pada tahun 2008 usia gereja ini berusia 199 tahun, yang otomatis didalamnya 

terdapat benda-benda bersejarah dan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis yang 

sangat besar. 

Bagaimana gereja ini dicuri? Bata demi 

bata! 

Orang-orang di desa terdekat membong-

kar barang-barang berharga dari gereja dan 

menjualnya. Setelah barang-barang habis 

kemudian mereka membongkar dinding gereja, 

bata demi bata dan menjualnya dengan harga 

satu rubel per-bata (1 Rubel = sekitar 200 

rupiah). Murah sekali! 

 

 



Pengikisan gereja: “Bata demi bata!” 

Jika kita membaca hilangnya gereja karena diambil pencuri tersebut mungkin kita 

berpikir: “Itukan terjadi di Rusia. Negara yang jauh dari Indonesia. Rusia itu negara yang besar, 

sehingga penduduknya begitu jarang, maka tidak heran jika sebuah gereja bisa hilang dicuri 

secara bertahap. Tapi kita kan di Indonesia yang penduduknya padat, mana mungkin sebuah 

gereja dicuri?” Memang belum pernah terjadi di Indonesia sebuah gereja dicuri sedemikian 

rupa. Tapi kita sekarang tidak sedang berbicara tentang bangunan gereja dalam arti yang 

sesungguhnya, tapi dalam arti rohani. Kita harus mengerti bahwa dalam sepanjang sejarah 

kekristenan iblis telah dan akan terus melakukan penghancuran dan pencurian gereja seperti 

yang dilakukan oleh para pencuri di Rusia untuk menghancurkan gereja-gereja di seluruh dunia.  

Faktanya sungguh mengerikan, bahwa disepanjang sejarah dunia iblis telah berhasil 

mencuri gereja secara perlahan-lahan. Iblis dengan pengaruh dunianya yang gencar menyerang 

gereja dan telah berhasil mengkikis banyak gereja dengan sabar, “bata-demi bata” sampai habis 

sepenuhnya.  

Pengkikisan gereja memang tidak terjadi tiba-tiba, tetapi memakan waktu yang cukup 

lama, sampai-sampai orang-orang didalamnya tidak menyadarinya atau mencurigainya.  

Perhatikan contoh pengkikisan yang terjadi di dalam gereja: Coba perhatikan apa yang 

Saudara dapat lihat di gereja tempat Saudara 

beribadah di hari Minggu. Berapa persen dari 

jemaat gereja yang masih membawa Alkitab dalam 

bentuk buku, bukan Alkitab dalam bentuk digital 

seperti tab atau smartphone? Coba perhatikan 

juga para wanitanya, berapa persen yang masih 

menggunakan pakaian yang “tepat” untuk ke gereja? Atau berapa orang diantara rekan-rekan 

segereja yang masih nyaman membicarakan tentang dosa dan penghukuman kekal yang 

mengerikan di api neraka? Jawabannya pasti sangat sedikit! Dan ini tidak terjadi tiba-tiba. Inilah 

yang dimaksud dengan pengikisan atau erosi gereja. Pengikisan bekerja begitu lambat, tapi 

pasti. Pengikisan datang dengan diam-diam dan dipastikan tidak terlihat sekalipun ada di sekitar 

kita. 



Kamus Webster mendefinisikan terkikis secara sederhana: “Mengurangi atau meng-

hancurkan dengan bertahap, untuk dihabiskan, hilang oleh penghancuran yang lambat, atau 

untuk menjadikan buruk atau hilang.” 

Melalui pengaruh dunia yang sangat gencar dari luar, iblis akan melakukan apa saja agar 

bisa membongkar dan mencuri gereja-gereja. Jika tidak bisa membawanya sekaligus, ia akan 

membawanya bata demi bata. Tapi apa yang harus kita waspadai bukan hanya datang dari 

“luar” melainkan pembongkaran yang terjadi dari “dalam”. Apa yang saya maksud? Saya 

merujuk pada saat-saat ketika panah-panah si jahat mempengaruhi dan menggunakan orang 

Kristen atau anggota gereja untuk meruntuhkan hal yang sedang dibangun Kristus, yaitu gereja 

mereka sendiri. Dan ini terjadi secara teratur, diam-diam namun pasti. Ini peringatan bagi kita 

sebagai anggota gereja dimanapun kita berada.  

Berikut beberapa hal yang biasanya terjadi yang mengakibatkan gereja terkikis, dan jika 

dibiarkan maka gereja akan hilang sepenuhnya: 

 

1. Menggantikan ibadah dengan kegiat-an sekuler. 

Banyak orang datang ke gereja untuk mendapatkan kebenaran, namun banyak dari 

antara mereka tidak menemukannya dan berpaling dari Kekristenan. Mengapa? Karena mereka 

menjumpai gereja hanya berisi substansi sekuler. Sudah umum bagi kita melihat gereja 

dipenuhi dengan kesibukan dan kerja keras, seperti orang bekerja di dunia sekuler. Gereja yang 

dulunya dipenuhi oleh ibadah, kelas pemahaman Alkitab, doa dan puasa telah terkikis dan 

dipenuhi prinsip-prinsip sekuler yang menekankan pekerjaan, kegiatan, keterlibatan, 

melakukan, memproduksi, mengesahkan, dan mencapai. Kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya 

menciptakan kekosongan. Allah tidak mencari hal-hal lahiriah di dalam gereja. Yang Allah cari 

dari gereja adalah ibadah ... 

“Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah 

benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 

penyembah-penyembah demikian.” (Yoh 4:23) 

“ Esensi utama dari gereja seharusnya adalah ibadah, yaitu menyatakan peng-hargaan 
tertinggi kepada-Nya dalam penyembahan dimana roh kita yang sepenuhnya terlibat. ” 

 



Ini adalah ayat dalam Alkitab dimana Allah mencari sesuatu dari kita. Apa yang Dia cari? 

Allah mencari ibadah kita! Dia ingin kita terhubung dengan-Nya, bukan dengan kegiatan-

kegiatan mendesak didalam gereja.  

Jika mendengar kata ibadah biasanya kita berfikir tentang berdoa dan bernyanyi. Itu 

memang bagian dari ibadah, tapi arti ibadah jauh lebih dalam. Istilah Ibrani untuk ibadah 

memiliki akar kata dari bersujud. Menariknya, akar kata bahasa Yunani untuk ibadah juga 

kurang lebih sama, yaitu mengacu pada kebiasaan “bersujud di hadapan seseorang dan 

mencium kakinya,” yang membawa gagasan memberi penghormatan. Kata dalam bahasa 

Inggris “worship” (ibadah) berasal dari istilah Anglo-Saxon kuno weorthscipe, atau “worthship”. 

Kata ini berarti memberi kelayakan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi, dari arti kata ibadah 

dan berdasarkan Yoh 4:23, esensi utama dari gereja seharusnya adalah ibadah, yaitu 

menyatakan penghargaan tertinggi kepada-Nya dalam penyembahan dimana roh kita yang 

sepenuhnya terlibat.  

Ibadah adalah hal yang terpenting dari gereja. Gereja seharusnya mengarahkan seluruh 

perhatian kepada ibadah, bukan kepada hal-hal yang mendesak. Saat gereja benar-benar masuk 

dalam suatu penyembahan, maka semua orang yang terlibat didalamnya akan dipuaskan.  

Gereja bukan tempat kontak bisnis, bukan juga tempat hiburan. Gereja bukan tempat 

orang menjadi lelah dengan urusan-urusan sekuler, mengumpulkan uang untuk dekorasi gereja, 

mencari kostum, mengerjakan ini, melakukan itu, dan hal-hal yang tidak ada hubungannya 

sama sekali dengan hal-hal rohani. Kita tidak seharusnya merohanikan hal-hal duniawi, dan 

tidak menduniawikan hal-hal rohani. Keduanya sungguh berbeda.  

Jangan biarkan gereja mengambil petunjuk dari dunia, sebab Tuhan sudah memberi kita 

Kitab Suci yang menawarkan jalan yang jelas untuk kita ikuti ditengah tantangan apapun. 

Memang hasilnya gereja tidak se- “keren” dunia, tapi itu 

berkenan dihadapan-Nya. 

Seperti halnya namanya, “tempat ibadah”, gereja 

adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk 

menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. 

Itulah yang dicari Allah.           



2. Menggantikan relawan dengan profe-sionalisme. 

Gereja tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi “organisasi profesional”. Biar dunia 

yang memiliki semua itu. Gereja bukanlah sebuah perusahaan yang andal dan efesien dengan 

salib terpampang di atapnya. Gereja adalah pelayanan!  

Seorang hamba Tuhan AS bernama  Richard C. Halverson (1916-1995) pernah berkata: 

“Pada awalnya gereja adalah persekutuan pria dan wanita yang berpusat pada Kristus 

yang hidup. Kemudian gereja pindah ke Yunani, dimana ia menjadi filosofi. Kemudian gereja 

pindah ke Roma, dimana ia menjadi sebuah institusi. Selanjutnya ia pindah ke Eropa, dimana ia 

menjadi budaya. Akhirnya, ia pindah ke Amerika, dimana ia menjadi suatu perusahaan.”  

Kita tidak bisa mengantikan pelayanan pastoral dengan sistem profesionalisme. 

Mentalitas profesional bukanlah mentalitas nabi. Semakin gereja ingin menjadi profesinal maka 

kematian rohani telah didepan mata.  

Tugas kita adalah memikul salib kita setiap hari. Bagaimana kita membawa salib secara 

profesional. Kita bukan tentara bayaran, yang hanya akan pergi berperang jika dibayar. Kita 

adalah prajurit Allah, yang salah satu perlengkapan senjatanya adalah KERELAAN untuk 

memberitakan injil. Apakah profesional mau melakukan tugas-tugas pastori dengan sukarela? 

Membagikan kantong persembahan, mengujungi jemaat yang sakit, memberitakan Injil, 

membersihkan gereja, melipat selebaran, dan pelayanan-pelayanan “kecil” lainnya? 

Beberapa gereja saat ini, terutama di kota-kota 

besar, seutuhnya telah mengadopsi pola pikir 

profesional. Seperti budaya konsumen tempat mereka 

hidup, mereka membayar pendeta untuk melakukan 

pelayanan, sementara mereka duduk, menonton, dan 

pada akhirnya mengkritik. Bahkan apa saja yang bisa 

mereka bayar maka mereka membayarnya, pemusik, artis, tata suara, hingga tenaga-tenaga 

profesional lainnya untuk membereskan bangku-bangku gereja, menyiapkan segala keperluan 

ibadah dan sebagainya... Lalu dimana para para pelayan Tuhan-nya? Mereka ada, namun tidak 

melakukan apa-apa! Saudara, jika anggota gereja dan para pelayannya tidak melibatkan diri 



dalam gereja, namun menggantikannya oleh para tenaga profesional, maka gereja telah masuk 

dalam mentalisme konsumerisme dan telah menolak hak istimewa kita untuk melayani Kristus.  

Saat gereja mula-mula dibangun, jumlah mereka hanya 120 orang (Kis 1:15), hanya 

dalam beberapa hari jumlah mereka Tuhan tambahkan ±3.000 orang (Kis 2:41), dan kemudian 

Tuhan tambahkan lagi ±5.000 orang (Kis 4:4). Siapa yang bertanggungjawab atas ledakan 

jumlah jemaat gereja mula-mula ini? Petrus dan Yohanes! Siapakah mereka itu? 

“Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, bahwa 

keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka; dan mereka mengenal 

keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu 

berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk 

membantahnya.” (Kis 4:13-14) 

Kata “tidak terpelajar” pada ayat di atas berasal dari istilah Yunani agrammatos, yang 

berarti: pertama, seseorang tanpa pendidikan formal, kita mungkin menyebut orang ini “buta 

huruf”. Kedua, berarti “tidak terlatih”, atau yang dengan bahasa modern disebut sebagai “non-

profesional.” Namun dari dua orang tanpa pendidikan formal dan non-profesional ini banyak 

mukjizat telah terjadi, orang percaya bertambah dengan cepat, dan Injil diberitakan hingga ke 

bangsa-bangsa lain bahkan dalam bahasa mereka masing-masing. 

Apa rahasia para non-profesional ini melakukan semua itu? Jawabannya adalah 

Pentakosta! Ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mau memikul salib mereka masing-masing 

setiap hari, dan yang tidak peduli pada segala keuntungan materi —yang biasanya para 

profesional perhitungkan. 

Adalah penting memberdayakan setiap anggota gereja untuk terlibat dalam pelayanan 

dengan sukarela dan tanpa pamrih. Memang tidak setiap jemaat cocok untuk setiap tempat 

pelayanan. Mereka memang terkadang bukan tenaga terampil, terpelajar, dan ahli di 

bidangnya, tapi biarlah Roh Kudus yang mengajari dan memperlengkapi.  

“...Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, 

dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu,...” (Kis 6:1-

7) 



Saat gereja mula-mula akhirnya mem-butuhkan penanggung jawab pelayanan secara 

spesifik, mereka mulai menunjuk tujuh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak 

mencari tenaga handal di bidangnya, tapi mereka mencari orang-orang biasa yang dipenuhi 

oleh Roh dan mau bekerja tanpa pamrih.  

Jelas bahwa kita anggota-anggota Gereja Tuhan harus mengesampingkan perencanaan 

sekuler dan mentalitas perusahaan dan mulai berfikir secara rohani. Orang percaya harus 

mengutamakan Alkitab daripada pemikiran sekuler, seperti: Tidak ada perebutan kekuasaan, 

tidak ada manuver pribadi, pertikaian, pertengkaran keuangan, cara-cara politik, sistem sekuler, 

jenjang karir, apalagi bisnis. Sebaliknya, kita harus melihat bagaimana gereja mula-mula 

bertindak dan mengutamakan penekanan rohani daripada dengan cara dunia dalam melakukan 

sesuatu. Ingat, gereja adalah entitas rohani. Gereja adalah rumah doa, bukan rumah bisnis (Mat 

21:13). 

 

3. Penginjilan digantikan dengan pemasaran. 

Ketika melihat seluruh lanskap gereja saat 

ini, kita menemukan yang telah mengalami 

pertumbuhan jumlah jemaat yang luar biasa. Saya 

adalah salah satu gembala gereja dengan 

pertumbuhan jemaat yang sangat cepat. Namun, 

menjadi gereja yang besar bukanlah tujuan akhir. 



Sebab setelah saya lakukan pemeriksaan secara lebih dekat saya menemukan bahwa 

kebanyakan anggota gereja besar adalah jemaat yang tidak berkomitmen untuk empat hal 

penting yang alkitabiah bagi gereja seperti yang ditentukan dalam Kis 2:42: pengajaran, 

persekutuan, memecahkan roti, dan doa. Gereja mungkin memiliki lebih dari empat... tetapi 

tidak boleh kurang dari itu.  

Banyak anggota jemaat dari suatu gereja mungkin telah bertahun-tahun berjemaat, 

tetapi mereka tidak tahu bagaimana berdoa, belum pernah melakukan penginjilan, tidak 

pernah membaca dan mengerti firman Tuhan, manja (hanya ingin diperhatikan) dan serakah 

(hanya mau berkat dan berkat saja). 

Mengapa gereja bisa memiliki jemaat seperti itu? Karena gereja telah menerapkan 

prinsip pemasaran untuk menjangkau jiwa-jiwanya, yaitu telah menggantikan pemberitaan 

firman Tuhan hanya yang orang-orang ingin dengar, bukan yang perlu didengar. Jadi mereka 

telah menyewa “guru yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri”. 

“Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi 

mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuas-kan keinginan 

telinganya.” (II Tim 4:3)  

Tidak heran orang banyak berdatangan ... seolah-olah Allah telah secara resmi 

menyetujui dosa mereka! Mereka hanya mengutip ayat-ayat tentang kasih Allah dan tidak 

menyatakan standar dasar apa pun. Jangan tergiur dengan gereja yang isinya penuh dan telah 

menjadi hiburan, dimana orang dibuat untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri, bukan 

untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Harap dimengerti, kasih karunia tidak berarti apa pun 

diperbolehkan. Gereja tidak boleh mengguna-kan tipu muslihat untuk menarik orang Gereja  

tidak seharusnya membangun ekspresi ibadah kreatif dan mengesankan, tapi hadirat Tuhan.  

Sekarang apa masalah-nya? Pemasaran! Dalam gereja yang digerakkan oleh pemasar-

an, bukan penginjilan yang benar, maka jemaat yang dihasilkan merupakan jemaat yang hanya 

berfokus pada keuntungan, dan akhirnya mengorbankan komitmen terhadap prinsip-prinsip 

alkitabiah. Berhati-hatilah! Sebab pemasaran memang yang sedang dicari oleh orang-orang 

percaya saat ini. Banyak orang percaya telah bosan dengan hal-hal rohani yang begitu 

mengikat, mereka perlu kelonggaran sedikit namun berharap kelak masuk surga. Padahal 

Banyak orang percaya telah bosan dengan hal-hal rohani yang begitu mengikat, 

mereka perlu kelonggaran sedikit namun berharap kelak masuk surga. 



sebagai jemaat Tuhan yang merindukan surga, kita harus peka terhadap metode pemasaran 

iman Kristen yang mengerikan tersebut. Yesus Kristus tidak pernah menjadi Juruselamat sesuai 

keinginan kita. 

Kita dikelilingi oleh budaya yang memanggil kita bodoh untuk berfikir bahwa hidup ini 

adalah ibadah, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati, hancur hati, atau pikul 

salib. Lihatlah disekeliling kita, berita di internet, surat kabar; atau selidiki kata-kata motivasi 

seminar atau apa saja yang ada di dunia ini. Tidak ada dalam masyarakat postmodern kita yang 

membujuk kita untuk menawarkan diri sendiri sebagai korban yang hidup dan yang berkenan 

kepada Allah (Rom 12:1). Sebaliknya, dunia kita menyajikan pada kita bahwa gambar diri lebih 

penting daripada karakter, uang lebih penting daripada manusia, dan kita kita layak memiliki 

mimpi-mimpi kita.  

Jangan biarkan dunia menekan gereja kedalam cetakannya! Kita harus memilih untuk 

memikirkan pikiran Allah sehingga pikiran kita diperbaharui ditengah dunia yang akan binasa. 

“Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; 

mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang 

dari Roh.” (Rom 8:5) 

Pengikisan tidak terjadi tiba-tiba. penyimpangan 

tidak berbelok sekaligus. Penyesatan tidak datang secara 

mendadak. Gereja dibawah kendali Allah, tapi jika tidak 

hati-hati memungkinkan dunia mengambil terlalu banyak 

kendali atas kita anggota gereja. Dunia kita telah 

kehilangan arah sehingga tidak mengherankan ketika gereja mengambil isyarat dari dunia, 

gereja mulai tersesat juga. Jika kita tidak mencari kebenaran, iblis akan menghancurkan gereja 

secara perlahan-lahan. Ya! Bata per bata! Jemaat-per jemaat! 

 

4. Mentalitas berperang 

Pada abad pertama, yaitu pada masa gereja mula-mula, kita tidak akan pernah 

menemukan tradisi Kristen, dan kita pasti tidak akan bisa menemukan bermacam-macam 

denominasi atau gereja. Semua gereja masih sama. Tapi di abad 21 ini, gereja begitu bervariasi, 



memiliki begitu banyak denominasi, keragaman ibadah, kesenjangan finansial, dan sebagainya. 

Yang kesemuanya itu akhirnya menimbulkan peperangan diantara jemaat gereja. Perperangan 

ini bukan pertempuran terbuka. Tidak ada pertumpahan darah, tetapi banyak orang telah 

terluka, kecewa, terabaikan, dan akhirnya menjauh dari gereja. 

Apakah perang itu? Itu terjadi ketika orang Kristen bentrok soal perbedaan dan ekspresi 

beribadah. Gaya tradisional melawan gaya moderen, organ melawan band, paduan suara 

melawan tim penyanyi, jas dan dasi melawan denim dan T-shirt, himne melawan lagu-lagu 

baru, buku nyanyian melawan layar LCD, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya 

telah menciptakan peperangan. 

Kita harus mengerti bahwa setiap gereja memiliki ekspresi dan DNA-nya masing-masing, 

maka ada batas tepat yang harus diakui oleh masing-masing gereja. Saat kita menganggap 

ekspresi ibadah setara dengan Kitab Suci, kita sudah terlalu jauh melangkah. Kita tidak bisa 

menganggap kita benar dan orang lain salah hanya dari urusan musik, pakaian, bangunan, dll, 

persyaratan yang kita tekankan itu tidak kurang hanya menghasilkan legalisme baru.  

Rencana Kristus bagi gereja bukan keseragaman ... bukan suara bulat ... melainkan 

kesatuan. Gereja adalah tubuh Kristus, yang memiliki “bentuk” yang berbeda-beda sesuai 

fungsinya masing-masing, tapi memiliki satu kepala, yaitu Kristus.  

“Dan di atas semuanya itu: kenakan-lah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan 

dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena 

untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.” (Kol 3:14-15) 

Kesatuan Kristen dan ibadah yang sejati dapat 

terjadi hanya dalam konteks kasih. Hal yang 

menyebabkan perang ibadah di gereja adalah kebalikan 

dari kasih. Tugas gereja kedepan tidak sedikit, penuaian 

jiwa di akhir jaman sangat besar, gereja tidak bisa bekerja 

sendirian. Diperlukan kerendahan hati dari setiap jemaat Tuhan yang terhisap di dalam gereja 

untuk saling mengakui bahwa kita memerlukan gereja lain. Dan hanya kasih yang dapat 

membuat itu terjadi. 



Cara dunia menyelesaikan sesuatu adalah dengan berperang, tapi tidak dengan gereja. 

Kita harus mengedepankan kasih. Jangan sampai dunia mendorong kita kedalam cetakannya 

sehingga kita serupa dengan dunia, yaitu yang kesukaannya berperang. Tujuan dunia adalah 

agar gereja terkikis dan kemudian hilang sama sekali, karena gereja yang terpecah dan tidak 

memiliki kekuatan.   

 

5. Kesibukan mengantikan ibadah 

Kita sudah melihat bagimana ancaman pengikisan terjadi dari luar dan dari dalam. 

Namun, itu belum semuanya, ada ancaman satu lagi yang berbahaya yang berasal bukan dari 

hal-hal jahat, melainkan dari hal-hal baik yang terlalu banyak. 

Saat gereja dipenuhi Roh Kudus, maka pertumbuhan gereja tidak dapat dibendung. Saat 

nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan disembah atas suatu gereja, maka Tuhan 

dipuaskan. Maka berkat-Nya pun mengalir, jiwa-jiwa 

ditambah-tambahkan-Nya, dan para pelayan Tuhan yang 

berkomitmen berdatangan. Tuhan senang dengan gereja 

yang sehat seperti ini... Tapi, saat gereja bertumbuh 

terlalu cepat, maka tuntutan pelayanan pun menjadi 

sangat besar. Tanpa disadari banyak waktu akhirnya 

terpakai oleh para pemimpin, pelayan Tuhan, dan aktifis gereja untuk melayani jemaat Tuhan. 

 

 

 

Tidak ada yang salah dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi masalah akan timbul saat 

segala sesuatunya dilakukan secara berlebihan. Tuntutan pelayanan yang besar akan 

mengalihkan tujuan utama dari gereja. Waktu pelayanan yang padat akan mengkikis secara 

perlahan nilai, tujuan dan sasaran utama gereja. Dalam gereja seperti ini tidak sukar untuk kita 

dapat menemukan pemimpin yang berbeban berat, pelayan Tuhan yang kelelahan, hamba-

hamba Tuhan yang tidak lagi memiliki jam-jam bersekutu dengan Tuhan dan keluarga, jemaat 

yang mengeluh (Kis 6:1) dan sebagainya... Tunggu dulu, tidakkah Yesus ingin gereja untuk 

Tidak ada yang salah dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi masalah akan 

timbul saat segala sesuatunya  



bertumbuh? Tentu saja! Bahkan Dia telah berjanji melakukannya. Jadi apa masalahnya? Alkitab 

menjawab dalam satu kata: prioritas. 

“Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk 

berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ.” (Mat 14:23) 

Yesus tahu prioritas untuk tetap berdoa dan mengkhotbahkan pentingnya doa bagi 

pelayan-Nya. Para rasul menerapkan standar yang sama ketika kebutuhan gereja meningkat. 

Hilangnya waktu-waktu doa dan perenungan firman Tuhan sangat mengancam tujuan, visi, dan 

nilai-nilai kekristenan. Pelayanan yang banyak akan menguras fisik kita dan pada akhirnya akan 

membawa keluhan. 

Tujuan utama gereja, kita telah belajar, tetap berkomitmen atas empat prinsip 

alkitabiah yang penting: pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, dan doa (Kis 2:42). Jangan 

kita membiarkan tuntutan pelayanan menentukan prioritas gereja. kesibukan akan menggeser 

hal-hal penting. Begitulah erosi terjadi. Begitulah batu bata menghilang satu per satu sampai 

akhirnya, tujuan awal dari gereja dilupakan, dan pengaruh rohaninya benar-benar dihapus. 

Kebutuhan pelayanan akan selalu lebih besar dari kemampuan kita untuk memenuhinya. Hal itu 

selalu terjadi: rapat ini, latihan itu, persiapan ini, dan sebagainya.  

Jangan kesibukan pelayanan mengalihkan perhatian kita kepada Allah, kesehatan, 

keluarga, tubuh rohani, dan prioritas kita pada doa dan firman Tuhan. Musa pernah mengalami 

ini (Kel 18:13-24), Elia juga (I Raj 19:10), dan para rasul pun tidak luput ( Kis 6:1-4).  

Banyak orang percaya percaya bahwa kesibukan setara dengan kesuksesan. Tapi 

percayalah, orang-orang didalam gereja yang lebih senang dengan “kesibukan” cenderung 

mengarah pada erosi. Mengapa? Karena kesibukan tidak lebih sekedar anestesi (obat bius) 

untuk menghilangkan rasa sakit dari sebuah kehidupan yang kosong dan ketidak tertarikan akan 

hal-hal rohani. 

Ketika orang Kristen berkumpul di gereja-gereja, cepat atau lambat, segala sesuatunya 

bisa salah. Itulah mengapa penting untuk menjaga prioritas kita. Penting bahwa kita tidak 

teralihkan oleh semua yang dapat kita lakukan bagi gereja, tapi tetap mata kita tertuju pada 

Kristus. 

 
Sudah saatnya kita lebih merindukan pemberitaan firman Tuhan yang mendalam dan 

menolak untuk dihibur oleh hal-hal duniawi yang telah dirohanikan atau sebaliknya. 



Bagaimana seharusnya kita bereaksi? 

Jadi, bagaimana seharusnya gereja bangkit bereaksi dalam masa-masa sulit seperti ini? 

Bagaimana kita, sebagai bata-bata bagian dari gereja, bisa menghindari pengkikisan yang pasti 

terjadi untuk menghancurkan gereja? Bagaimana kita bisa mempertahankan dan me-neruskan 

gereja yang sedang dibangun Yesus? 

1. Kembali ke gereja mula-mula dalam Alkitab 

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka 

selalu berkumpul untuk memecah-kan roti dan berdoa.” (Kis 2:42) 

Saat ini begitu banyak orang datang ke gereja, ibadah tengah minggu, cell group, kelas-

kelas Alkitab, dan bahkan mendengarkan khotbah-khotbah dalam CD, tapi begitu banyak orang 

hari-hati ini tetap dalam keadaan “kelaparan”. Mereka tidak terpuaskan! Bagaimana bisa 

terpuaskan ditengah gereja yang telah mengganti firman Tuhan yang benar dengan makanan 

buatan. Seiring kemajuan tekanan terhadap gereja untuk menghasilkan pelayanan yang megah 

telah mengorbankan sentralitas Alkitab. Ibadah gereja telah hanya menyuguhkan pemberitaan 

Firman sekitar 15 menit hingga 30 menit dengan hanya menyampaikan Firman yang lebih 

mendunia ketimbang kebenaran yang sejati.  

“Sesungguhnya, waktu akan datang,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, “Aku akan 

mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan 

akan air, melainkan akan mendengarkan firman TUHAN.” (Am 8:11) 

Israel adalah contoh gereja yang terkikis. Mereka pernah mengalami kebangun-an 

rohani besar, pernah mengalami pencurahan Roh Kudus, pernah memiliki nabi-nabi besar yang 

menyampai-kan Firman Allah dengan benar... tapi pengikisan terjadi, erosi menggerogoti 

kerohanian secara korporat. Pemimpin mereka telah 

melenceng, penuntun mereka telah menjadi korup, dan 

orang-orangnya lebih memilih “berdagang” daripada 

beribadah. Sampai pada waktunya, firman Tuhan 

mengatakannya, bahwa mereka akan mengalami 

kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan dan minuman, 

tetapi kelaparan akan suara kuat dari Allah. 



Pesan ini sangat cocok dengan gereja-gereja di abad 21! Ya, itu adalah gereja dimana 

kita hidup sekarang ini. Masa yang jika kita tidak hati-hati akan mengalami, atau mungkin sudah 

mengalami, masa kelaparan seperti pada masa Amos. Masa kelaparan akan firman Allah.  

Gereja mula-mula adalah gereja yang “kenyang dengan makanan”. Mereka memiliki 

waktu-waktu yang indah untuk mereka berkumpul, memecah-mecahkan roti, dan berdoa. Tapi 

dengan berjalannya waktu, pengkikisan dan erosi terjadi. Akibat tuntutan jemaat yang duniawi, 

akhirnya menjadi gereja menjadi duniawi juga. 

Sudah saatnya kita lebih merindukan pemberitaan firman Tuhan yang mendalam dan 

menolak untuk dihibur oleh hal-hal duniawi yang telah dirohanikan atau sebaliknya. Kita 

seharusnya menolak menyebut ibadah yang hanya menyampaikan firman 15 menit, tapi kita 

harus mau diperlengkapi. Tidak ada yang menyehatkan dalam “makanan cepat saji”. Umat Allah 

harus kembali pada rasa lapar dan haus akan hal-hal dan Firman yang benar. Memang 

kebenaran terkadang terdengar tidak nyaman: Dosa, api neraka, pikul salib, hidup kudus, 

pemisahan, atau membenci dunia... 

 

2. Berdiri teguh pada firman Allah yang diilhamkan 

Memang tidak ada alasan untuk menolak hal baru dan segar, asal itu sesuai dengan 

kebenaran “lama” yang tercantum dalam Alkitab. Tapi masalahnya kini adalah banyak dari kita 

memaksakan hal-hal baru, yang sebenarnya duniawi dan sekuler, untuk membuat kekeristenan 

lebih bisa diterima oleh orang-orang abad 21 dan pada akhirnya mengorbankan kebenaran.  

Jangan melihat Alkitab dan kebenaran sebagai 

kadaluarsa hanya karena itu berbeda dan terlihat 

ketinggalan jaman. Alkitab memang ditulis berabad-abad 

sebelum kita lahir, tapi informasinya adalah ilham Allah (II 

Tim 3:16) yang selalu relefan bagi segala jaman. 

Kebenaran masa lalu dalam Alkitab adalah kebenaran saat 

ini juga. Jangan mencoba memperbaiki kebenaran yang telah lama berdiri dari firman Allah. 

Sebaiknya, beradaptasilah kepada kebenaran itu. Kita tidak perlu mengubah/memoderenisasi 

firman Allah, tetapi firman Allah seharusnya mengubah/ mentransforasi kehidupan kita. 



“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh 

pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang 

baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” (Rm 12:2) 

Jika gereja menerapkan firman Allah dengan cara-cara sekuler, bukan diilhamkan oleh 

Allah, maka Alkitab tidak memiliki otoritas. Jika tidak memiliki otoritas, perintah hanyalah saran 

yang setara dengan buku moral lainnya. 

 

3. Menjadi gereja yang menular 

Gereja hidup dalam jaman yang telah bergeser dari standar moral yang sehat menjadi 

standar relatif dan penuh toleransi. Jika ini dibiarkan maka garis antara benar dan salah menjadi 

kabur. Kemudian, seperti efek domino yang tak 

terhentikan, maka doktrin gereja mulai berjatuhan satu 

per satu... kemudian gereja tidak memiliki dasar 

kebenaran... kemudian tidak ada standar yang 

menyatakan keselamatan ... dan akhirnya tidak ada 

otoritas untuk memanggil dunia untuk bertobat.  

“Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, 

mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari 

kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka 

bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesak-sian tentang kebangkitan 

Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.” (Kis 4:32-

33) 

Cara hidup berjemaat gereja modern telah melupakan ayat di atas. Mereka lebih suka 

duduk dalam bangku gereja yang mewah ketimbang memperhatikan sesama jemaat dan orang-

orang disekitarnya. Gereja di perkotaan telah terjebak didalam mudahnya mendirikan gereja. 

Kita tidak bisa melakukan penginjilan dengan menawarkan “10 poin untuk pertumbuhan gereja 

yang cepat”, “7 prinsip jitu kepemim-pinan”, “25 cara penginjilan”, pemasangan iklan, atau 

metoda ini, cara itu, program itu... Tidak! Itu pembicaran marketing. Penginjilan tidak terjadi 

secara instant, tapi perlu proses dari gereja yang menular. Yaitu kita menularkan apa yang telah 



kita terima, rasakan, dan ajarkan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ini perlu proses waktu yang 

cukup lama. 

“Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.” 

(II Tim 2:6) 

Ilustrasi tentang petani menekankan tenaga kerja yang menyertai setiap pelayanan yang 

berarti. Ini tidak pernah terjadi begitu saja. Itu panggilan untuk kerja keras, tidak dilihat orang, 

“kotor”, berkeringat, dan waktu yang cukup lama dari menanam hingga dihasilkan-nya buah.  

 

 

 

Tubuh Kristus harus bekerja keras untuk 

menjangkau jiwa-jiwa. Itu termasuk berdoa dan 

menyembah bersama. Itu termasuk bekerja untuk 

membuat persekutuan kita dari nol kemudian 

mengubahnya menjadi tempat kasih karunia dan 

menuangkan hidup diantara jemaat pada satu sama yang 

lain. Kemudian barulah melangkah keluar menarik mereka 

yang terhilang dari jauh dan luas, dengan cara menularkan 

kasih Kristus kepada orang lain. Umat percaya tidak perlu gelar seminari untuk menginjil. Kita 

tidak perlu tahu banyak tentang kosakata theologia atau bahasa asli dari setiap kata dalam 

Alkitab. Hanya berbagi dengan orang-orang apa yang Kristus telah lakukan untuk anda, dan 

melakukan apa yang Kristus lakukan, kita sudah menuntun orang pada keselamatan, kita sudah 

menularkan Kristus pada orang lain. 

Kasih berbicara tentang mengingat orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Ketika 

seseorang mengalami kesulitan, ia menelpon seorang teman, kemudian seseorang muncul di 

depan pintu rumahnya. Orang lain membawa-kan beberapa kebutuhan hidup atau makanan. 

Orang lain datang untuk sekedar mendengarkan atau berdoa besamanya. Dalam gereja yang 

menular satu orang terluka maka semua orang merasakan sakitnya.   

..gereja adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dunia. Jadi tidak ada alasan 

untuk gereja kembali kepada dunia atau ekalipun hanya mengambil prinsip-prinsipnya.” 



“Karena itu aku sabar (itu artinya lama dan bukan instant, Red.) menanggung 

semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan 

dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.” (II Tim 2:10) 

 

Kesimpulan 

Gereja harus bangkit dan menghadapi kenyataan bahwa kita hidup di masa-masa sulit. 

Masa ganas! Hari-hari berbahaya ini akan merusak “bata-bata”, yaitu Saudara dan saya sebagai 

anggota gereja, jika kita tidak bangkit dan tetap waspada. 

Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia 

yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Akupun berkata 

kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku 

(“gereja-Ku”, NKJV) dan alam maut tidak akan menguasainya.” (Mat 16:17-18) 

Saat memuji Simon Petrus untuk wawasan spiritualnya tentang pribadi Yesus, maka 

Tuhan berjanji bahwa di atas batu karang ini Tuhan Yesus akan mendirikan jemaat-Nya/gereja-

Nya, dan ada satu janji lagi yaitu bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja-Nya.  

Pada waktu Matius mencatat kata Yesus untuk “gereja-Ku” pada ayat di atas, itu adalah 

sebutan pertama untuk istilah “gereja” ditulis di dalam Alkitab. Matius memilih kata Yunani 

ekklesia. Itu adalah kata majemuk, dari ek, yang berarti “keluar, dari” dan kaleo, yang berarti 

memanggil. Sedangkan kata “Ku” yang menyertainya, berarti bahwa Tuhan Yesus adalah yang 

akan mendirikan sekaligus pemilik dari gereja. Jadi kata gereja-Ku berarti “orang-orang yang 

dipanggil keluar dari dunia untuk tujuan berbeda dan unik, memuliakan Yesus Kristus sebagai 

Juruselamat.” Sekali lagi saya tekankan bahwa gereja adalah orang-orang yang sudah dipanggil 

keluar dari dunia. Jadi tidak ada alasan untuk gereja kembali kepada dunia atau sekalipun hanya 

mengambil prinsip-prinsipnya. 

Kita tidak boleh menjadi orang Kristen duniawi yang memiliki agenda egois, menghindari 

esensi sesungguhnya dari gereja tentang hal-hal rohani dan menggantikannya dengan hal-hal 

duniawi. Orang-orang sedang mencari gereja yang kembali pada akar kebenaran dari Alkitab, 

tempat ibadah begitu bermakna, tempat Roh Kudus bekerja dengan bebas, tempat orang-orang 

menularkan kasih Kristus kepada orang lain, tempat musik melayani jiwa-jiwa (Mzm 33:2-3), 



tempat firman Tuhan dengan setia diproklamirkan, tempat orang-orang “biasa” melayani 

dengan kerelaan, dan tempat dimana orang-orang dipuaskan dengan makanan rohani yang 

berlimpah bukan kegiatan/kesibukan yang melelahkan. 

Kita sebagai bata-bata penopang gereja harus 

dengan rela diperlengkapi oleh firman Allah, belajar, 

duduk dalam waktu lama merenungkan firman Tuhan, 

dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang instant 

untuk menuju surga yang kekal. Kita tidak memerlukan 

ibadah yang lebih mendunia dan menjangkau selera 

kedagingan kita, tapi kita harus mencari pikiran Tuhan dan 

apa yang berkenan kepada-Nya.  

Tidak ada gereja yang kebal terhadap kehadiran 

pengkikisan dan erosi pengaruh buruk dunia modern yang 

lambat, diam, dan halus. Kita, sebagai bata-bata penunjang gereja, harus tetap berjaga-jaga, 

waspada, dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pertempuran kita melawan 

pengkikisan tidak akan pernah berakhir sampai benar-benar gereja diangkat. Tanpa upaya yang 

konstant dan terus-menerus, erosi akan mengambil korban. Bahkan gereja yang didirikan oleh 

rasul Paulus tidak luput dari pengikisan. Tidak ada gereja yang tiba-tiba “hilang”. Semua itu ada 

proses pemburukan dan penyimpangan secara external dan internal yang diabaikan. 

Jujurlah pada diri sendiri, dapatkah kita mendeteksi area erosi yang sudah mulai terjadi? 

Apakah Saudara mampu jujur untuk menyebut dengan mendetail, walupun itu menyakitkan, 

area mana didalam diri yang sudah bergeser? Perbaikilah sebelum segalanya terlambat! Amin. 

(VS.) 

Sumber: Charles R. Swindoll; “An Urgent Call for Renewal,” The Church Awakening. 

Mengantisipasi pengaruh buruk era modern dalam gereja (2010); Penerbit ANDI. 

 

 

 

 

        


