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CATATAN REDAKSI 
   

  

 Puji syukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita anak-

anak-Nya untuk melalui hari-hari kita dengan baik. Syukur kepada 

Tuhan itu bisa kita berikan karena bermacam-macam alasan dan 

dalam bermacam-macam bentuk. Ada orang yang bersyukur 

kepada Allah dengan memuji Tuhan karena Tuhan baik, beribadah 

kepada Tuhan karena Tuhan layak untuk dihormati, dll.  

  

 Dalam edisi JTA kali ini, kita akan melihat secara khusus 

tentang musik dan ibadah. Bagaimana ibadah dalam Perjanjian 

Lama dan mengapa orang-orang dalam Perjanjian Lama harus 

beribadah kepada Tuhan? Bagaimana musik dalam Perjanjian 

Baru? Khususnya kita belajar untuk bermazmur dan bernyanyi bagi 

Tuhan berdasarkan Efesus 5:19,20. Bagaimana nyanyian jemaat itu 

berkembang dan berpengaruh di dalam sejarah gereja? Dan 

akhirnya kita akan melihat bagaimana musik yang baik dalam 

suatu ibadah? Selain itu juga ada sebuah opini dari buku John M. 

Frame, dan kita juga dapat melihat tinjauan dari buku-buku yang 

baru, yang akan memberikan kita informasi tentang buku-buku tsb. 

 

 Biarlah kita semua makin rindu untuk bertumbuh di dalam 

iman dan pengetahuan akan Dia, melalui segala sarana yang 

tersedia. Soli Deo Gloria.  

 

 

                                                                                       Redaksi JTA     

 

                                                               

 

Nomor AC Bank untuk JTA adalah:

BII, Malang AC Nomor 1052055031 

a/n Lanna Wahyuni dan Kornelius A. 

Setiawan 
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KONSEP TEOLOGIS TENTANG IBADAH  

DALAM KITAB KELUARAN 
PEMBEBASAN-PERJANJIAN-IBADAH 

 

 

Sia Kok Sin 

 

 

 

de tulisan ini didapatkan ketika penulis membaca tafsiran kitab 

Keluaran yang dikarang oleh Terence E. Fretheim.
1
 Ia 

mengungkapkan bahwa “The book of Exodus moves from slavery 

to worship…”
2
 Dalam bagian lain ia menyatakan: “Worship is a 

central theme of Exodus. The overall movement of the book is 

from slavery to worship. The concern for the proper worship of 

Yahweh is also evident throughout the book…”
3
 Oleh karena itu, 

sangatlah tepat jika melalui kitab Keluaran seseorang dapat belajar 

tentang ibadah. 

 

 John I. Durham mengungkapkan bahwa tema utama kitab 

Keluaran adalah Kehadiran Allah bersama dan  di tengah umat-

Nya, yaitu Israel.
4
 Dua tema penting lain yang menyertai tema 

kehadiran Allah adalah Pelepasan atau Pembebasan dan 

Perjanjian sebagai sarana respon terhadap Pelepasan itu.
5
 Jadi 

menurut Durham tiga tema utama kitab Keluaran adalah 

Kehadiran, Pelepasan dan Perjanjian.
6
 Menurut penulis, kitab 

                                                 
1
 Terence E. Fretheim, Exodus - Interpretation, (Louisville: John Knox Press, 

1991). 
2
 Ibid., p. 1. 

3
 Ibid., p. 20. 

4
 John I. Durham, Exodus - Word Biblical Commentary, vol. 3  , (Waco: Word 

Books Publisher, 1987), xxi. 
5
 Ibid., xxiii. 

6
 Durham sangat menekankan kehadiran Allah sebagai tema yang paling utama, 

karena kehadiran Allah yang menyebabkan adanya kesadaran akan kebutuhan 

Pembebasan atau Pelepasan. Demikian juga kehadiran Allah yang menuntut 

respon dari umat terhadap karya Pelepasan itu, yang mana respon itu terwujud 

dalam suatu Perjanjian. Ibid. 

I 
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Keluaran secara umum dapat dibagi dalam tiga bagian,  yang mana 

tiap bagian dapat menjadi  tema utama, yaitu Pembebasan (Kel. 1-

18), Perjanjian (19-24) dan Ibadah (25-40).
7
  

 

  

PEMBEBASAN
8
 

 

Bagian awal kitab Keluaran mengungkapkan bagaimana 

penderitaan orang-orang Israel di Mesir. Di tengah-tengah 

penderitaan ada hal yang mengherankan terjadi, yaitu semakin 

orang-orang Israel ini ditindas, semakin mereka bertambah banyak 

dan berkembang (Kel. 1:12). Di tengah-tengah penderitaan mereka 

mengeluh, berseru dan meminta tolong kepada Allah (Kel. 2:23). 

Allah mengetahui penderitaan mereka dan mendengar erangan 

mereka, lalu teringatlah akan perjanjian-Nya dengan leluhur orang-

orang Israel, maka Ia memperhatikan mereka (Kel. 2:24-25). Musa 

merupakan pribadi yang dipilih Allah untuk terlibat dalam karya 

pembebasan Allah atas orang-orang Israel dari perbudakan Mesir 

(Kel. 3).
9
 Allah mewujudkan karya pembebasan orang-orang Israel 

melalui sepuluh tulah (Kel. 7:14-13:16). Karya pembebasan ini 

merupakan bagian dari karya penyelamatan Allah.
10

 

                                                 
7
 Pembagian ini merupakan suatu pembagian yang umum dan tidak rinci, oleh 

karena dalam bagian ibadah (Kel. 25-40) terdapat suatu bagian yang 

mengungkapkan tentang ketidak taatan Israel dan pembaharuan perjanjian 

(Kel.32-34). 
8
 Walaupun tema ini merupakan tema yang sangat penting, luas dan mendalam 

dalam kitab Keluaran, namun dalam tulisan ini hanya disinggung sedikit sebagai 

latar belakang pembahasan tema ibadah. 
9
Cf.  David J.A. Clines, The Theme of The Pentateuch: Journal For The Study of 

The Old Testament, Supplement Series 10, (Sheffield: The University of 

Sheffield, 1989), p. 47. 
10

 Elmer A. Martens mengungkapkannya sbb: 

Deliverance from calamity is part of what is meant by salvation. The concept 

of salvation as developed in the pivotal Exodus text and throughout the Bible 

includes two kinds of divine activity. Deliverance is that work of rescue from 

evil which God brings about through his intervention. Blessing is the continuous 

work of God by means which he sustains life, empowers persons and ensures a 

state of well-being. Salvation may be an act, as for instance the act of 

deliverance of Israel from Egypt” Elmer A. Martens, God‟s Design. A Focus on 

Old Testament Theology, (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), p. 39. 
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Dalam konteks karya pembebasan Allah ini ada suatu 

peristiwa yang sangat penting, yaitu tentang penetapan perayaan 

Paskah (Kel. 12:1-28, 43-50; 13:1-16). Perayaan Paskah 

mengingatkan mereka akan karya Allah yang membebaskan 

mereka dari perbudakan Mesir (Kel. 13:3-4, 8-9). 

 

Allah tidak hanya membebaskan mereka, tetapi Allah juga 

yang membawa mereka ke padang gurun Sinai untuk mendapatkan 

pendidikan dari Allah sendiri. Allah mendidik dan membina 

mereka untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan 

dan hidup sebagai umat Allah.  

 

PERJANJIAN
11

 

 

Keluaran 19-24 mengungkapkan bahwa Allah mengikat 

perjanjian dengan Israel di Sinai. Perjanjian Sinai ini sangat 

penting, oleh karena hubungan antara Allah dan Israel akhirnya 

diresmikan.
12

 Walaupun demikian, perjanjian Sinai merupakan 

kelanjutan perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. 

Fretheim mengungkapkan: “…the covenant of Sinai is a specific 

covenant within the context of the Abrahamic covenant.”
13

 

Selanjutnya ia menambahkan: ”… the covenant at Sinai is a 

specific covenant within an already existing covenant with an 

elected, redeemed, believing, worshiping community.”
14

  

 

Perjanjian Sinai bukanlah menyebabkan bangsa Israel 

menjadi umat Allah, bangsa Israel telah menjadi umat Allah. 

Perjanjian Sinai menolong mereka untuk hidup sebagai umat Allah. 

Allah memberikan pelbagai macam hukum dan peraturan, di 

antaranya 10 hukum (Kel. 20:1-17) untuk menolong mereka hidup 

                                                 
11

 Walaupun tema ini merupakan tema yang sangat penting, luas dan mendalam 

dalam kitab Keluaran, namun dalam tulisan ini hanya disinggung sedikit sebagai 

latar belakang pembahasan tema ibadah. 
12

 Dennis J. McCarthy, Treaty and Covenant - Analeta Biblica, 21A, (Rome: 

Biblical Institute Press, 1981), p. 243. 
13

 Fretheim, p. 209. 
14

 Ibid. 
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sebagai umat-Nya.
15

 Perjanjian Sinai menantang bangsa Israel 

untuk hidup dalam “komitmen” hanya kepada Allah. 

 

Di Sinai Allah tidak hanya mengikat perjanjian dengan Israel, 

tetapi Ia juga mengajar dan mendidik bangsa Israel, sehingga 

mereka siap untuk memasuki dan hidup di Kanaan, tanah 

perjanjian itu. Banyak hal yang Allah ajarkan kepada umat Allah, 

di antaranya adalah perihal ibadah. 

 

IBADAH 

 

 Pentingnya ibadah dalam kitab Keluaran tidaklah dapat 

diabaikan begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak pasal 

dalam kitab Keluaran yang membahas perihal ibadah dengan 

segala pernak-perniknya.
16

 Hal yang mendominasi pembahasan 

tentang ibadah dalam bagian ini adalah Kemah Suci. 

 

Bagian yang memaparkan panjang lebar tentang petunjuk 

pendirian Kemah Suci mengajarkan bahwa bangsa Israel dididik 

Allah untuk beribadah sesuai dengan tata cara yang Allah tetapkan, 

dan bukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.  Hal itu dapat 

dilihat antara lain sebagai berikut: 

a. Jenis persembahan untuk pembangunan, di antaranya emas, 

perak, kain ungu tua, kain ungu muda, kulit lumba-lumba, dll. 

(Kel. 25:3-7). 

b. Kemah Suci beserta segala perabotannya dibuat sesuai dengan 

contoh yang diberikan oleh Allah (Kel. 25:9). 

c. Pakaian imam (Kel. 28). 

                                                 
15

 Fretheim, p. 213. 
16

 In the chapters 25-31, detailed directions are given to Moses on Mount Sinai 

as to Tent, furnishings, priesthood and so forth. Chapters 33-34 are historical 

interruption, covering the idolatrous rebellion of Israel, the reiteration of the 

covenant, and the final handling over a second set of stone tablets engraved with 

the commandments. Then in chapters 35-40 comes a virtual repetition of the 

detail of the earlier chapters. This time,  the emphasis is on the execution of the 

commands, and the full obedience of Moses to the „pattern shown him on the 

mount‟ (Ex. 25:40; Heb. 8:5). R. Alan Cole, Exodus - Tyndale Old Testament 

Commentaries, Vol. 2, (Leicester: Inter-Varsity Press, 1973), p. 188.  
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d. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya (Kel. 29). 

e. Bezaal dab Aholiab sebagai pelaksana pembangunan (Kel. 31). 

 

Brevard Childs mengungkapkan hal yang penting, yaitu: “… 

the concrete forn of the tabernacle is inseparable from its spiritual 

meaning.”
17

 Ia menjelaskan hal ini lebih lanjut dengan contoh loh 

10 hukum: “The tablets of the Decalogue, the testimony, are placed 

within the ark of the covenant (25.21: 40:20), which testifies to the 

continuity between God‟s past revelation of his will and his 

ongoing, continual revelation to Israel in the tabernacle.”
18

 Kemah 

Suci harus dibangun dan ditata sesuai dengan perintah Allah, 

karena Allah mempunyai misi pengajaran melaluinya. Melalui 

ibadah Allah mengajar umat-Nya.
19

 

 

Pemilihan dan penggunaan kemah Suci sebagai tempat yang 

khusus untuk beribadah mempunyai makna yang penting. Fretheim 

menuliskannya sbb: 

“The use of a sanctuary, a specific place for worshiping, for 

Israel and for any religious community, is thus not 

unimportant, as if “under any green tree” would do. To 

summarize its importance‟s: (a) a sanctuary brings order to 

the worship of God. An undifferentiated proliferation of 

worship sites leads to a lack of discipline and focus, which 

may issue an “anything goes” attitude, a sure recipe for 

idolatry. (b) A sanctuary provides a tangiable aspect for the 

divine presence. In their humanity, God‟s people have a need 

for concreteness in their relationship with God; a purely 

spiritual worship is incomplete and left unrelated to body and 

life. God‟s condendscension interrelates with people in the 

entirety of their lives. (c) A sanctuary provides a point of 

assurance of the divine presence and a point of stability in the 

midst of the unstable wilderness. God promises to be present 

                                                 
17

  Brevard S. Childs, Exodus- The Old Testament Library, (Louisville: The 

Westminster Press, 1976),  p. 540. 
18

 Ibid. pp. 540-1. 
19

 Elmer Martens berpendapat bahwa melalui ibadah kultus (“cultic worship”) 

umat Allah dapat mengenal Allah. God‟s Design, pp. 91-96. 
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in a given place (29:45); the people thereby may have 

confidence that they can experience the presence of God 

there...”
20

 

 

Fretheim juga mengingatkan bahaya “membatasi” atau 

“mengkotakkan” kehadiran Allah pada suatu tempat yang khusus. 

Ia mengungkapkannya sbb: 

“At the same time, such understandings of tabernacle would 

need to guard against “a house of God” syndrome, as if God 

had taken up residence in a given place and could thereby be 

localized, that the divine presence was fixed. This could lead 

to notions that God could be controlled, at the beck and call 

of the worshipers. God‟s presence in the world is not 

coextensive with the divine dwelling in the tabernacle; God is 

both near and far (see Jer. 23:23)”
21

 

 

Childs juga mengungkapkan adanya kaitan yang erat antara 

Kemah Suci dengan perintah untuk memelihara hari Sabat. Ia 

mengungkapkannya sbb: 

“This first account of the tabernacle closes with the Sabbath 

commandment (31.12ff.); the second account of its building 

begins with the Sabbath command (35:1ff). The connection 

between the Sabbath and the tabernacle is therefore an 

important one.”
22

 

 

Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan hari 

Sabat tidak hanya terwujud dalam berhenti bekerja dan beristirahat, 

tetapi juga terkait erat dengan ibadah di kemah Suci. Perlu juga 

diingat bahwa pemeliharaan hari Sabat yang adalah hukum ke IV 

dari Dekalog. Hal ini makin menggaris-bawahi betapa eratnya 

hubungan antara perjanjian dengan ibadah. Umat yang memelihara 

perjanjian dengan Allah adalah umat yang beribadah. Begitu juga 

umat yang beribadah haruslah merupakan umat yang memelihara 

perjanjiannya dengan Allah. 

                                                 
20

 Fretheim, p. 273. 
21

 Ibid., p. 274. 
22

 Childs, Exodus, p. 541. 
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 Ketika Musa sedang menerima petunjuk dari Allah tentang 

tata cara pembangunan Kemah Suci, bangsa Israel telah 

memutuskan untuk menata ibadah mereka sendiri dengan 

membangun patung anak lembu emas. Dalam kaitan dengan hal ini 

Fretheim membuat suatu perbandingan yang menarik, yaitu: 

 

Tabernacle    Golden Calf 

 

God‟s initiative   People‟s initiative 

A willing offering requested  Aaron commands gold 

Painstaking preparations  No planning 

Lengthy building process  Made quickly 

Safeguarding of divine holiness Immediate accessibility 

Invisible God    Visible God 

Personal, active God   Impersonal object
23

 

 

Perbandingan  di atas menunjukkan suatu perbedaan yang 

jelas antara ibadah yang menurut kehendak Allah dengan ibadah 

yang menurut kehendak manusia. Ibadah yang sejati haruslah 

sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. 

 

 Kemah Suci mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

ibadah bangsa Israel. Kemah Suci tidak hanya merupakan suatu 

tempat ibadah bagi mereka, tetapi juga merupakan bukti kehadiran 

Allah dalam ibadah dan kehidupan mereka. Ketika membahas 

peranan Kemah Suci, Childs menuliskannya sbb: 

The role of the tabernacle as portrayed in ch. 40 was to 

extend the Sinai experience by means of a permanent, cultic 

institution. Exodus 24.16f. Describes the „glory of Yahweh‟ 

settling on Mount Sinai with the devouring fire on the top of 

the mountain. In 40.34 the same imagery is picked up and 

transferred from the mountain to the tabernacle. The presence 

of God which had once dwelt on Sinai now accompanies 

Israel in the tabernacle on her desert journey.”
24

 

                                                 
23

 Fretheim, p. 267. 
24

 Brevard Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture, (Philadephia: 

Fortress Press, 1979), p. 175. 
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 Ketika Musa selesai mengerjakan Kemah Suci sesuai dengan 

apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, kemuliaan Tuhan 

memenuhi Kemah Suci itu (Kel. 40:34-35). Hal itu sangat kontras 

dengan tulah dan hukuman Allah bagi ibadah penyembahan anak 

lembu emas yang lahir dari kehendak umat (Kel. 32:35). 

 

 

PEMBEBASAN-PERJANJIAN-IBADAH 

 

Skema Pembebasan, Perjanjian dan Ibadah dalam kitab 

Keluaran mengajarkan suatu konsep teologis yang penting tentang 

ibadah. Ibadah tidak dapat dilepaskan dari karya Pembebasan dan 

Perjanjian. Ibadah harus didasarkan atas Pembebasan dan 

Perjanjian. Ibadah yang sejati hanya dapat terwujud dalam 

kehidupan manusia yang telah dibebaskan oleh Allah dan mengikat 

perjanjian dengan Allah. Ibadah dibangun di atas dasar 

Pembebasan dan Perjanjian. 

 

Ketika membahas hubungan antara Ibadah dan Penebusan 

dalam bagian  “Engaging with God in the Old Testament” David 

Peterson mengungkapkan : 

“The worship of God‟s people in the Bible is distinctive in 

that it regularly presented as the worship offered by those 

who have been redeemed. Acceptable worship does not start 

with human intuition or inventiveness, but the action of God. 

The earliest books of the Bible emphasize God‟s initiative in 

revealing his character and will to his people, rescuing them 

from other lords in order to exclusively, and establishing the 

pattern of response by which their relationship with him 

could be maintained.”
25

 

 

Ibadah yang sejati lahir dari umat yang telah mengalami 

karya penebusan dan pembebasan Allah. Pembebasan dan 

penebusan Allah yang memungkinkan mereka untuk beribadah 

kepada-Nya. Umat Israel tidak hanya telah ditebus, tetapi juga 

                                                 
25

 David Peterson, Engaging With God - A Biblical Theology of Worship, Grand 

Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1993), p. 26. 
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dituntut untuk hidup dalam “komitmen” yang total kepada Allah. 

Fretheim mengungkapkan sbb: “God will be faithful, but Israel can 

drive Yahweh away by its disloyalty. Israel‟s faithfulness in 

worship is seen to be absolutely central to its life as the people of 

God.”
26

 Hidup dalam “komitmen” kepada Allah tidak hanya 

membawa mereka untuk dapat beribadah kepada Allah, tetapi juga 

menjadi “a total-life pattern of service or worship for the nation.”
27

 

 

 Kitab Keluaran berakhir dengan “happy-ending”. Bagian 

awal kitab Keluaran menceritakan bagaimana penderitaan bangsa 

Israel oleh karena kerja paksa yang dikenakan kepada mereka 

untuk membangun kota-kota bagi Firaun, tetapi dalam bagian akhir 

diungkapkan bagaimana umat Israel telah menyelesaikan 

pembangunan kemah Suci, tempat di mana Allah menyatakan 

kehadiran-Nya di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel telah 

dibebaskan untuk dapat beribadah dan mengalami kehadiran Allah. 

 

 

APLIKASI BAGI ORANG KRISTEN MASA KINI 

 

1. Ibadah Israel perlu dipelajari oleh karena melaluinya seseorang        

dapat belajar dan menemukan “the most basic structural elements” 

dari ibadah umat Allah, yang kemudian dikembangkan dan 

diteruskan  bagi umat Allah sejak dulu hingga masa kini.
28

  

 

2. Skema pembebasan-perjanjian-ibadah mengajarkan bahwa 

ibadah yang sejati lahir dari orang yang telah mengalami karya 

pembebasan Allah dan mempunyai “komitmen” kepada Allah. Di 

tengah-tengah gereja masa kini yang sangat menekankan ibadah, 

gereja tidak boleh lupa untuk menekankan karya pembebasan Allah 

dan perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Karya pembebasan 

Allah di dalam Yesus Kristus perlu senantiasa diberitakan dan 

umat juga diajar untuk sungguh memberikan seluruh hidup mereka 

                                                 
26

 Fretheim, p. 21. 
27

 Peterson, p. 28. 
28

 Robert E. Webber, Worship Old and New, (Grand Rapids: Zondervan 

Publishing House, 1982), p. 24. 
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kepada Allah. Tanpa kedua hal ini, umat tidak dapat beribadah 

dengan benar. Tanpa kedua hal ini, ibadah mereka bukanlah suatu 

ibadah yang sejati. 

 

3. Ibadah yang sejati dilakukan sesuai dengan tata cara atau 

kehendak Allah dan bukan oleh keinginan umat sendiri.
29

 Di 

tengah-tengah upaya gereja untuk menata ibadah yang sesuai 

dengan selera masa kini, gereja senantiasa perlu ingat bahwa 

mereka tidak boleh menggantikan prinsip ibadah yang menurut 

kehendak Allah dengan ibadah yang menurut selera umat. Tujuan 

utama ibadah adalah untuk Allah dan bukanlah untuk umat. Ketika 

suatu ibadah hanya berfokus pada kehendak umat, ibadah itu tidak 

ada bedanya seperti penyembahan patung anak lembu emas, yang 

mana Allah murka terhadapnya. 

 

4. Ibadah bukan hanya suatu aktivitas dari umat untuk Allah, tetapi 

ibadah harus juga merupakan sarana dan aktivitas di mana Allah 

mengajar umat-Nya. Allah berkehendak mengajar umat-Nya 

melalui ibadah. Gereja masa kini tidak boleh melupakan aspek 

pengajaran melalui ibadah dan tata ibadah. Melalui ibadah dengan 

segala tata caranya, umat belajar mengenal Allah, keberadaan dan 

kehendak-Nya. 

 

5. Pemilihan dan penggunaan kemah Suci sebagai tempat khusus 

ibadah kepada Allah, perlu menjadi perhatian umat Tuhan masa 

kini. Oleh karena di Indonesia sulit mendapat izin membangun 

gereja, maka pada masa kini begitu marak  ibadah-ibadah Minggu 

yang diadakan di tempat-tempat umum, seperti hotel, restoran, dll.  

Yang perlu menjadi sesuatu yang perlu direnungkan dan dipikirkan 

mendalam, yaitu tempat ibadah seperti itu tidakkah mengurangi 

suasana kekhususan dan kekhusukan dalam beribadah? Walaupun 

                                                 
29

 Ralph P. Martin mengingatkan bahaya dari ibadah masa kini, yang lebih 

menekankan subjektifisme dan pengalaman psikologis. Ia menyadari pentingnya 

aspek ini, tetapi ia menekankan bahwa ibadah harus berpusatkan hanya pada 

Allah. Ralph P. Martin, The Worship of God, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 1988), pp. 4-5, 8. 
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di pihak lain perlu disadari bahwa kehadiran Allah tidak terikat 

oleh adanya gedung gereja atau suatu tempat ibadah yang khusus. 

 

6. Kemuliaan dan berkat Allah hanyalah bagi mereka yang 

beribadah sesuai dengan kehendak Allah dan bukan menurut selera 

sendiri. Bagi gereja yang rindu mengalami kemuliaan Allah, hal 

utama yang perlu diperhatikan adalah bukan mencari pola ibadah 

yang sesuai dengan keinginan umat, tetapi beribadah menurut 

kehendak Allah.  

 

Ralph P. Martin mengingatkan bahwa di tengah-tengah 

pembaruan ibadah dalam gereja-gereja masa kini diperlukan suatu 

“theology of worship”.
30

 Biarlah tulisan ini juga akan dilengkapi 

oleh tulisan-tulisan lain yang menolong dan memperkaya umat 

Allah dalam beribadah sesuai dengan kehendak-Nya sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

Martin, The Worship, p. 2.  
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Musik Dalam Perjanjian Baru:  

Bermazmur dan Bernyanyi  

dalam Efesus 5:19-20 
 

 

Kornelius A. Setiawan 

 

 

erbicara tentang musik, seringkali asosiasi kita mengarah 

kepada alat musik atau permainan alat musik tertentu. 

Beberapa kamus dan buku membedakan antara “musik” (music) 

dan “alat musik” (musical instrument).
1
 Dalam Webster dictionary, 

kata music didefinisikan: pertama, “the art and science of 

combining vocal or instrumental sounds or tones in varying 

melody, harmony, rhythm, and timbre, especially as to form 

structurally complete and emotionaly expressive compositions.” 

Kedua, “the sounds or tones so arranged, or the arrangement of 

these.”
2
 Mirip dengan definisi tersebut diatas, kamus besar bahasa 

Indonesia mendefinisikan kata musik sebagai berikut:  pertama, 

“ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan atau 

kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi 

(suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.” Kedua, 

nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonian (terutama yang 

menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).
3
 

 

Dari kedua definisi tersebut diatas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa musik adalah seni dalam memadukan nada atau suara 

menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati dengan atau tanpa 

diiringi alat musik. Musik juga adalah hasil karya yang 

                                                 
1
 H.M. Best & D. Huttar, “Music, Musical Instrument,” in Merryl C. Tenney, 

ed., The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1978), pp. 311-24. 
2
 Jean L. McKechnie, ed., Webster‟s New Twentieth Century Dictionary of the 

English Language, (New York: Prentice Hall Press, 1979), p. 1184. 
3
 Lukman Ali, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 2, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1994), p. 676. 

B 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 16 

memadukan suara dan nada yang kemudian menjadi suatu irama 

yang harmoni, yang dalam konteks kita sekarang disebut sebagai 

lagu atau apabila dilengkapi dengan kata-katanya menjadi 

nyanyian. 

 

 

Musik dalam Perjanjian Baru 

 

Perjanjian Baru boleh dikatakan tidak sekaya Perjanjian 

Lama dalam mencatat tentang peranan musik atau nyanyian dalam 

kehidupan umat Allah, demikian juga berkenaan dengan 

penggunaan berbagai macam alat musik. Perjanjian Lama 

mengawali penjelasannya tentang musik dengan menyebutkan 

Yubal sebagai seorang musikus pertama (Kej. 4:21), yang dikenal 

sebagai bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling. 

Musik, dalam arti bunyi sangkakala dan sorak nyaring, bangsa 

Israel mengiringi runtuhnya tembok Yerikho (Yos. 6:4-20) dan 

musik juga dipakai untuk mengiringi pengangkatan Salomo dan 

Yoas sebagai raja (1Raja 1:39-40; 2 Raja 11:12-14). Dalam kitab 

Mazmur, kita dapat menemukan begitu banyak nyanyian yang 

dipakai dalam berbagai aspek kehidupan umat Allah saat mereka 

beribadah (Maz. 92, 100), berdoa (Maz. 83, 88), bersyukur (9, 33), 

susah (120, 129, 130), pentahbisan Bait Suci (Maz. 30), pernikahan 

(Maz. 45), sebagai pujian bagi Allah (Maz. 40, 99, 150) dan dalam 

segi lain kehidupan mereka. 

 

 Kita memang tidak menemukan dalam Perjanjian Baru 

catatan tentang musik dalam arti nyanyian ataupun alat musik, 

sebanyak di Perjanjian Lama. Di dalam ke 4 Injil, misalnya, kita 

hanya menemukan beberapa catatatan yang ada kaitannya dengan 

nyanyian. Yesus sendiri disebutkan menaikkan pujian pada saat 

perjamuan akhir (Mat. 26:30; Mark. 14:26). Memang tidak 

disebutkan dengan jelas nyanyian apa yang dinyanyikan oleh 

Yesus, tetapi Best & Huttar menyimpulkan bahwa nyanyian 

tersebut tentunya nyanyian yang biasanya dinaikkan di Synagoge 

atau Bait Allah.
4
 Perikop lain dalam Injil mencatat musik 

                                                 
4
 Best & Huttar, p. 317. 
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instrumental dan tarian berkaitan dengan ratapan atas kematian 

seorang anak perempuan (Mat. 9:23), dan musik yang menyambut 

kembalinya anak yang hilang (Luk. 15:25). Dalam surat-surat 

Paulus, kita dapat menemukan lebih banyak catatan berkaitan 

dengan musik dan nyanyian. Misalnya, saat ia dipenjarakan 

bersama Silas, mereka memakai waktu mereka untuk memuji Allah 

(Kis. 16:25); dalam 1 Kor. 14:15, Paulus tampaknya meminta 

jemaat untuk memperhatikan keseimbangan dalam permainan alat 

musik ataupun nyanyian yang harus dilakukan dengan pemahaman 

yang benar.
5
 Ada dua bagian lain yang memiliki kemiripan yang 

juga mencatat tentang nyanyian: Efesus 5:19 yang menasehatkan 

orang percaya untuk menaikkan Mazmur dan Kidung pujian serta 

Nyanyian Rohani sebagai bukti dari kepenuhan Roh, dan Kolose 

3:16 yang juga mengajak jemaat untuk menaikkan Mazmur, 

Kidung Pujian dan Nyanyian sebagai bukti bahkan pengajaran 

Yesus (The words of Christ) tinggal dalam diri mereka. Dalam 

suratnya, Yakobus mengingatkan bahwa sukacita harus membawa 

seseorang untuk memuji Tuhan (Yak. 5:13); dan akhirnya kita 

melihat bahwa dalam surat Wahyu, musik dan nyanyian adalah 

bagian dari masa eskatologis (Why. 4:9-11; 5:9-13; 7:12; 14:3; 

15:3; 19:5). 

 

Dari beberapa catatan tersebut diatas, kita melihat bahwa 

Perjanjian Baru juga memandang musik dan nyanyian sebagai 

bagian yang penting dalam kehidupan berjemaat dan individu. 

Dalam tulisan ini, kita akan membahas musik dalam arti nyanyian 

atau lagu-lagu pujian dalam Perjanjian Baru, khususnya yang 

dibahas oleh Paulus dalam Efesus 5:19-20. 

 

 

Makna Mazmur, Kidung Pujian dan Nyayian 

 

Perikop dalam Efesus 5:15-20 berisi materi yang berkaitan 

dengan nyanyian, dan bagian ini boleh dikatakan sebagai penutup 

dari rangkaian nasehat Paulus berkaitan dengan kontras antara 

                                                 
5
 Best & Huttar, p. 317. 
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kegelapan dan terang. Perikop ini sendiri dapat dikaitkan dengan 

kontras yang dapat kita temukan antara kehidupan etis orang tidak 

percaya dengan orang yang percaya. Perikop ini diawali dengan 

kata to walk, live) sebagai pembuka dari nasehat 

Paulus, dan kata pembuka ini juga muncul dalam bagian-bagian 

yang terdahulu (Lihat 4:1,17; 5:2,8). Disini Paulus memanggil 

pembacanya untuk hidup bijaksana di tengah-tengah komunitas 

mereka, khususnya dalam kehidupan ibadah mereka.  

 

Perikop dalam Efesus 5:15-20 ini mempunyai kesejajaran 

dengan nasehat Paulus dalam surat Kolose, yang boleh dikatakan 

melengkapi pemahaman kita tentang bermazmur dan menyanyi 

dalam surat Paulus. Kesejajaran tersebut dapat kita temukan, 

khususnya dengan Kolose  3:16,17; 4:5 dan sebagaimana nampak 

dalam tabel di bawah ini:
6
 

   

Efesus 5:15-20 Kolose 3:16, 17; 4:5 

5:15 … bagaimana kamu 

hidup, janganlah seperti 

orang bebal, tetapi seperti 

orang arif,  

4:5 Hiduplah dengan penuh 

hikmat terhadap orang-orang 

luar,  

5:16 dan pergunakanlah waktu 

yang ada, karena hari-hari 

ini adalah jahat.  

4:5 pergunakanlah waktu yang 

ada. 

 

5:18c …hendaklah kamu 

penuh dengan Roh 

 

3:16a Hendaklah perkataan 

Kristus diam dengan 

kekayaannya diantara kamu 

5:19a dan berkata-katalah 

seorang kepada yang lain 

dalam mazmur, kidung 

puji-pujian dan nyanyian 

rohani 

3:16b mengajar dan menegur 

seorang akan yang lain dan 

sambil menyanyikan 

mazmur, dan puji-pujian 

dan nyanyian rohani,  

 

 

                                                 
6
 Lih. Lincoln, Ephesians, p. 339. 
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5:19b Bernyanyi dan 

bersoraklah bagi Tuhan 

dengan segenap hati.  

3:16c kamu mengucap syukur 

kepada Allah di dalam 

hatimu.  

5:20 Ucaplah syukur senantiasa 

atas segala sesuatu dalam 

nama Tuhan kita Yesus 

Kristus kepada Allah dan 

Bapa kita. 

17 lakukanlah semuanya itu 

dalam nama Tuhan Yesus, 

sambil mengucap syukur 

oleh Dia kepada Allah, 

Bapa kita. 

 

Perbedaan dari kedua catatan ini adalah: Pertama, bahwa 

dalam Kolose penekanan utama dari hidup secara bijaksana lebih 

dikaitkan dengan hubungan orang percaya dengan orang-orang 

luar; sedangkan dalam Efesus lebih menekankan pada kehidupan di 

dalam komunitas mereka sendiri. Kedua, surat Kolose 

menyebutkan bahwa puji-pujian kepada Allah dinaikkan karena 

perkataan Kristus ada dalam hati mereka; sedangkan dalam surat 

Efesus hal itu disebabkan oleh pemenuhan Roh kudus. Ketiga, 

dalam surat Kolose, puji-pujian menjadi sarana dalam mengajar; 

sedangkan dalam surat Efesus nyanyian adalah bentuk komunikasi 

antar orang percaya dalam konteks persekutuan dan ibadah. Dalam 

paper ini kita hanya akan membahas catatan Paulus dalam Efesus 

5:15-20. 

 

Melihat isi nasehat Paulus dalam Efesus 5:15-20, kita dapat 

membaginya dalam tiga bagian: Pertama, orang percaya dipanggil 

untuk untuk hidup dengan bijaksana, secara khusus berkaitan 

dengan sikap mereka terhadap penggunaan waktu, mengingat hari-

hari ini adalah jahat (5:15-16). Kedua, dalam bagian ini diberikan 

2 nasehat, secara positif dan negatif. Secara negatif mereka 

dinasehati untuk “tidak bersikap bodoh,” dan secara positif mereka 

dipanggil untuk “memahami kehendak Allah” (Ef. 5:17). Bagian 

ketiga, dimulai dengan nasehat untuk tidak menjadi mabuk, tetapi 

sebaliknya mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan salah satu 

perwujudan dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dengan 

mereka menaikkan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian 

rohani (Ef. 5:18-20). Dalam tulisan ini kita akan lebih 
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mengkonsentrasikan pembahasan kita pada bagian ketiga dari 

nasehat Paulus tersebut. 

 

Nasehat Paulus untuk tidak “mabuk oleh anggur” menurut 

C.E. Rogers kemungkinan besar dilatar belakangi oleh praktek 

mabuk-mabukan dalam penyembahan Dyonisian,
7
 sehingga 

sebagai kontrasnya, mereka diminta untuk “dipenuhi Roh” (Ef. 

5:18). Ayat ini juga mempunyai kaitan erat dengan ayat terdahulu 

dan ayat yang kemudian. Dalam ayat 17, orang percaya dipanggil 

untuk tidak “bertindak dengan bodoh” dengan membiarkan diri 

mabuk oleh anggur; tetapi orang percaya dipanggil untuk 

“mengerti kehendak Tuhan”, yang berarti mereka memilih “hidup 

dengan bijaksana”, dan “hidup yang penuh dengan Roh” yang 

kemudian diikuti dengan perlunya menyanyikan “Mazmur, kidung 

pujian” dan “nyanyian rohani.”  

 

Orang percaya dipanggil untuk dipenuhi oleh Roh kudus, dan 

ide tentang pemenuhan oleh Roh Kudus ini mengingatkan pada 

kepenuhan Allah dalam 3:19 dan berkaitan dengan gereja yang 

adalah kepenuhan Kristus dalam 1:23. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa disini Roh Kudus adalah pengantara bagi kepenuhan Allah 

dan kepenuhan Kristus atas orang percaya. Kuasa Roh Kudus 

membawa konsekwensi bahwa orang tersebut akan penuh dengan 

Mazmur, Kidung Pujian dan Nyanyian Rohani sebagaimana 

disebutkan dalam bagian selanjutnya (ayat 19-20) 

 

Menurut A.G. Patzia, ayat 19-20 boleh dikatakan sebagai 

manifestasi dari pemenuhan oleh Roh Kudus yang dinyatakan 

dengan dua cara: pertama, melalui ibadah dan dalam ibadah gereja 

mula-mula dimana mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani 

dapat dinaikkan secara spontan. Kedua, melalui ucapan syukur. 

Sekalipun ucapan syukur adalah salah satu komponen dalam 

ibadah, tetapi hal itu juga sebagai tanda pemenuhan oleh Roh 

Kudus. Pemenuhan itu lebih jauh membawa atau mengajar orang 

                                                 
7
 C.E. Rogers, “The Dyonysian Background of Ephesians 5:18,” Biblioteca 

Sacra  136 (1979), pp. 249-57. 
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percaya untuk bersyukur dalam segala keadaan.
8
 Dengan demikian 

dapat kita simpulkan bahwa orang percaya yang telah dipenuhi 

oleh Roh Kudus dipanggil untuk bernyanyi dan bermazmur bagi 

Tuhan dengan segenap hati, serta mengucap syukur untuk segala 

sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa 

kita. Kontras yang nampak dalam bagian ini adalah bahwa 

kemabukan membawa seseorang berbicara dengan tidak teratur dan 

memiliki tingkah laku yang tidak benar; tetapi dipenuhi oleh Roh 

Kudus akan menghasilkan puji-pujian, ucapan syukur. Kalau ayat 

21 juga dikaitkan, orang percaya akan memiliki sikap saling 

merendahkan diri di antara mereka. 

  

Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani dan ucapan syukur 

adalah hasil dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dan ini 

nampak dari konstruksi gramatika dari ayat 18-20. Kata kerja 

utama dalam ayat 18 berbentuk imperatif, yang menekankan pada 

perintah yang harus dilaksanakan terus menerus. Kata pertama 

berbentuk negatif yang diterjemahkan “janganlah 

mabuk” oleh anggur; sedang kata kedua berbentuk positif dan 

boleh dikatakan sebagai kontras dengan kata pertama yaitu 

yang diterjemahkan “tetapi penuhlah” oleh Roh. Kata 

kerja ini kemudian diikuti dengan 5 kata lain yang 

berbentuk participle. Bentuk participle disini dalam konstruksi 

gramatika disebut participle circumstancial atau adverbial, dan 

menjelaskan tentang hasil atau akibat (result). Young menjelaskan 

bahwa participle semacam ini diterjemahkan dengan menggunakan 

kata-kata “with the result that”
9
 (dengan hasil atau akibat). 

Sehingga seseorang yang telah mengalami  

(dipenuhi oleh Roh), maka sebagai hasilnya, mereka 

akan menaikkan Mazmur, Kidung Pujian, Nyayian Rohani dan 

mengucap syukur. Kelima kata participle itu adalah 

                                                 
8
 Arthur G. Patzia, Ephesian, Colossians, Philemon, (Peabody: Hendrickson, 

1990), p. 264; Lih juga J. Montgomery Boice, Ephesians: An Expositional 

Commentary, (Grand Rapids: Zondervan, 1988), p. 165. 
9
 Richard A. Young, Intermediate New Testament Greek: A Linguistic and 

Exegetical Approach, (Nashville: Broadman and Holman Publisher, 1994), p. 

157. 
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yang berarti berbicara atau berkata-kata yaitu dengan menaikkan 

mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kata participle 

 (menyanyi) dan (bermazmur) yang 

dijelaskan dengan kata yang berarti 

dengan segenap hatimu kepada Tuhan dan kata participle 

(bersyukur) yang diikuti kata 

 yang berarti “mengucap syukur” dalam segala hal di 

dalam nama Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Dalam ayat 21 

juga tidak kita temukan kata kerja, tetapi yang ada hanya kata 

participle sehingga secara gramatika, ayat ini 

boleh dikatakan masih bergantung atau terkait dengan kata kerja 

utama Kata  secara literal berarti 

tunduk atau patuh dan kata ini diikuti dengan 

sehingga secara literal berarti saling menundukkan diri 

atau saling mematuhi satu dengan yang kain. Dalam Alkitab bahasa 

Indonesia diterjemahkan “saling merendahkan diri satu dengan 

yang lain” yang didasari oleh rasa takut akan Kristus.  

 

Menariknya, sekalipun dalam anak kalimat yang menjelaskan 

kata participle pertama menyebutkan tentang mazmur, 

kidung -pujian, dan nyanyian rohani; tetapi fokus dalam 

menaikkan semuanya itu bukan kepada Allah, tetapi 

atau secara literal berarti berkata-katalah satu kepada 

yang lain dalam mazmur, Kidung pujian dan nyanyian rohani. Hal 

ini tidak berarti bahwa setelah orang percaya dipenuhi oleh Roh 

Kudus, mereka berhenti berkomunikasi satu dengan yang lainnya 

dan mulai menyanyi satu kepada yang lain. Tetapi hal ini lebih 

menunjuk kepada persekutuan Kristen dan penyebutan mazmur, 

Kidung pujian dan nyanyian rohani menunjukkan bahwa 

persekutuan tersebut berkaitan dengan ibadah umum (public 

worship). Setiap kali orang percaya berkumpul, mereka harus 

menyanyi untuk Allah dan antar orang percaya, sebagaimana orang 

Yahudi juga menyanyikan mazmur dan kidung pujian secara 
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responsive.
10

 Jadi ketiga hal tersebut adalah bagian dari 

komunikasi antar orang percaya dalam pertemuan jemaat yang juga 

berfungsi sebagai sarana dalam pendidikan, instruksi dan nasehat 

sebagaimana juga ditegaskan dalam Kol 3:16, “mengajar dan 

menegur satu dengan yang lainnya.” Dengan pemahaman ini, 

adalah sangat penting untuk memahami bahwa nyanyian dalam 

surat-surat Paulus mempunyai fungsi untuk pengajaran (didactic) 

dan teguran atau nasehat (paraenetic).
11

 Hal ini juga dapat kita lihat 

dari beberapa tulisan Paulus lainnya yang oleh para ahli dipandang 

berasal dari nyanyian (Fil 2:6-11; Kol 1:15-20). 

 

Memang tidak mudah untuk menjelaskan apa yang dimaksud 

Paulus dengan ketiga kategori nyanyian dalam bagian ini dan yang 

juga dipakai dalam Kol 3:16 yaitu mazmur, kidung pujian dan 

nyanyian rohani. Kata Mazmur atau  juga dipakai dalam 

bagian lain Perjanjian Baru unruk menunjuk kepada Mazmur 

dalam Perjanjian Lama (Luk 20:42; 24:44; Kis 1:20; 13:33).
12

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mazmur dalam bagian ini 

adalah nyanyian Kristen yang mengikuti model kitab Mazmur 

dalam Perjanjian Lama, yang biasanya diiringi alat musik petik 

seperti kecapi. Sedangkan atau hymn dipakai dalam bentuk 

lain yang menekankan pada pujian pada Tuhan (Mat 26:30; Mark 

14:26; Ibr 2:12), dan itu sering dipandang sebagai bentuk 

komposisi nyanyian yang panjang dan secara sederhana 

dikatakan sebagai nyanyian yang tidak termasuk dalam Mazmur
13

 

atau nyanyian-nyanyian muncul dalam Wahyu 5:9, 14:3; 15:3; 

yang bisa dipandang sebagai nyanyian spontan yang dinaikkan oleh 

karena dorongan Roh Kudus, seperti pengalaman Maria dan 

Zakharia (Luk. 1:46-56; 68-79).
14

 Ada yang berpendapat bahwa 

                                                 
10

 John R.W. Stott, The Message of Ephesians, (Downers Grove: Inter-Varsity 

Press, 1979), pp. 205-206.  
11

 Andrew T. Lincoln, Ephesians, (Dallas: Word Books, 1990), p. 345. 
12

 Delling,  in Gerhard Friedrich, ed., Theological Dictionary of the 

New Testament - vol. VIII, (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), p. 498. 
13

 Schlier, “ ,” in  in Gerhard Friedrich, ed., Theological Dictionary of the 

New Testament - vol. I, (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), p. 164. 
14

 Ralph Martin, Worship in the Early Church,  (London: Marshall, Morgan & 

Scott, 1964), p. 47; Patzia, Ephesians, p. 264.   
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disini adalah “berbahasa lidah”; tetapi mengingat bahwa 

nyanyian tersebut dilantunkan antar orang percaya, maka yang 

dimaksudkan disini adalah nyanyian yang tentunya sudah dikenal 

dan dimengerti oleh seluruh jemaat yang dimaksudkan disini.
15

 

 

Kata participle kedua dan ketiga  (menyanyi) dan 

(bermazmur) adalah kata participle yang mempunyai 

akar kata yang sama dengan kata benda yang di sebutkan 

terdahulu, yaitu dan Kombinasi kedua kata 

participle ini menurut Delling secara literal berarti nyanyian yang 

diiringi oleh alat musik petik
16

 (lihat 1 Kor. 14:15; Yak. 5:13), dan 

dalam konteks ini nyanyian tersebut ditujukan kepada Allah. Boice 

disini melihat adanya suatu kontras antara nyanyian duniawi 

dengan suaranya yang keras yang mengiring orang-orang 

bersenang-senang dan bermabuk ria, dengan nyanyian Kristiani 

yang dinaikkan dengan penuh sukacita untuk memuliakan Allah.
17

 

 

Jadi kalau nyanyian dalam participle pertama (

 bersifat horisontal dan dilakukan secara bersama-sama, 

maka nyanyian dalam participle kedua dan ketiga (  dan 

bersifat vertikal. Nyanyian ini lebih ditujukan 

ditujukan kepada Tuhan yang adalah Kristus sendiri (5:17; bdk Kol 

3:16 yang ditujukan kepada Allah). 

 

Selain nyanyian yang harus dinyanyikan oleh orang percaya, 

dalam participle keempat ( mereka juga 

dipanggil untuk mengucap syukur dan ucapan syukur ini dinaikkan 

dalam ibadah umum (bdk 1 Kor. 14:16, 17). Ucapan syukur 

tersebut dapat berupa doa atau juga dapat berupa nyanyian (Luk. 1: 

46-56; 68-79), dan itu dinaikkan dalam seluruh aspek kehidupan 

mereka. 

 

Dengan melihat uraian diatas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa Paulus menasehati jemaat Efesus atau orang-orang percaya 

                                                 
15

 Lincoln, p. 345. 
16

 Delling, p. 499. 
17

 Boice, p. 165. 
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agar mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu wujud nyata 

dalam kepenuhan tersebut adalah bahwa mereka akan menjadi 

orang yang menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian tersebut 

mempunyai dua aspek, aspek horizontal dalam arti jemaat secara 

bersama-sama menyanyikan Mazmur, Kidung Pujian, dan 

Nyanyian Rohani dalam konteks persekutuan dan ibadah. Aspek 

lainnya adalah yang vertikal, dimana orang percaya dipanggil 

untuk bermazmur, bernyanyi dan mengucap syukur pada Tuhan. 

Mazmur dan Nyanyian disini juga mempunyai beberapa fungsi: 

pertama,  mereka dipanggil untuk secara bersama-sama 

menaikkan mazmur dan nyanyian, yang dalam konteks ini 

berfungsi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kedua, 

nyanyian disini mempunyai fungsi didaktik atau pengajaran. 

Melalui nyanyian ini kita belajar dan mengajar sesama orang 

percaya berkaitan dengan sikap hidup mereka. Ketiga, fungsi 

nyanyian yang boleh dikatakan paling utama adalah untuk memuji 

Allah yang telah menyatakan karya penebusannya melalui Yesus 

Kristus dan semua karya dan berkat-Nya bagi orang percaya.  
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SEJARAH PERKEMBANGAN  

NYANYIAN JEMAAT 
(dari masa Perjanjian Lama sampai dengan abad ke-19) 

DAN PENGARUHNYA DI DALAM  

SEJARAH GEREJA 
 

 

Yunus Sutandio 

 

 

Pendahuluan 

 

ejarah perkembangan nyanyian jemaat berjalan seiring dengan 

sejarah perkembangan gereja, karena kehidupan bergereja tidak 

pernah lepas dari nyanyian jemaat. Sebenarnya pembahasan 

tentang sejarah perkembangan nyanyian jemaat ini sangatlah luas; 

mungkin bisa menghasilkan beberapa jilid buku dan memerlukan 

waktu yang cukup lama untuk dikuliahkan. Namun pada 

kesempatan ini penulis mencoba untuk menguraikannya 

sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami secara garis 

besar sejarah perkembangan nyanyian jemaat itu, sekaligus dapat 

meningkatkan tingkat apresiasi kita terhadap nyanyian-nyanyian 

jemaat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, 

denominasi gereja, doktrin gereja, dan musik. 

 

 Di dalam sejarah perkembangan nyanyian jemaat dari jaman 

Perjanjian Lama sampai dengan jaman modern saat ini, kita dapat 

melihat bahwa dalam masing-masing jaman atau pergerakan, 

terdapat konsep berpikir yang berbeda dalam bentuk dan style 

nyanyian jemaat. Penulis memandang keberbedaan itu sebagai hal 

yang dapat memperkaya kazanah nyanyian jemaat dalam gereja. 

Tentunya masing-masing gereja juga memiliki doktrin dan konsep 

theologi yang khusus; atau yang lebih dikenal dengan istilah 

denominasi. Dari doktrin dan konsep inilah, para pemimpin 

masing-masing gereja menentukan bentuk, isi dan style nyanyian 

jemaat apa yang sesuai dengan gereja mereka masing-masing. 

 

S 
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Jaman Perjanjian Lama 

 

Di dalam Perjanjian Lama terdapat Mazmur yang selalu 

digunakan dalam ibadah-ibadah di Bait Allah, ibadah pribadi 

bangsa Israel, bahkan dalam perayaan-perayaan. Mazmur ini 

dikumpulkan dari beberapa penulis yang berbeda, seperti: Daud, 

Musa, bani Asaf, bani Korah, dll. Namun sangat disayangkan, 

bahwa kita tidak dapat mengenal musik yang bangsa Israel 

gunakan untuk menyanyikan mazmur-mazmur mereka. Bangsa 

Israel hanya mengajarkan secara oral saja, tanpa meninggalkan 

catatan-catatan; dan tradisi menyanyikan mazmur ini masih ada 

sampai jaman Yesus di Perjanjian Baru. Yesus dan murid-murid-

Nya menyanyikan himne pada akhir dari perjamuan terakhir 

mereka. Hal ini merupakan contoh dari tradisi bangsa Yahudi 

dalam merayakan Paskah. Kemungkinan besar mereka 

menyanyikan satu bagian dari “Great Hallel” yang ada dalam 

Mazmur 113-118.
1
 

 

Selain mazmur, kita juga mengenal “canticles”, yaitu 

nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang bukan 

dikutip dari mazmur. Canticles yang ada di Perjanjian Lama:
2
 

 

1. Nyanyian Musa (Keluaran 15:1-26), disebut juga “Nyanyian 

Keselamatan” (Song of Salvation), sebuah nyanyian kelepasan 

dari perbudakan Mesir dan kehancuran pasukan Mesir di Laut 

Merah. 

2. Nyanyian Musa (Ulangan 32: 1-43), yang berisi perintah Allah 

kepada bangsa Israel, pada saat Musa akan mengakhiri masa 

kepemimpinannya, sebelum kematiannya. 

3. Nyanyian Yesaya (Yesaya 26:1-21), yang dibuka dengan pujian 

kepada Allah atas terlindunginya orang-orang benar dan juga 

merupakan tangisan akan keadaan bangsa yang sedang dalam 

kekacauan. 

                                                 
1
 Harry Eskew and Hugh T. McElrath, Sing with Understanding, 2

nd
 ed., 

(Nashville: Church Street Press, 1995), p. 78. 
2
 Ibid, pp. 78-79. 
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4. Nyanyian Hana (1 Samuel 2:1-10), mengekspressikan pujian 

kepada Allah tentang kemahakuasaan-Nya atas semua ciptaan 

dan nyanyian kepercayaan bahwa Allah berkuasa atas sejarah 

manusia, memberkati yang benar dan menghukum yang jahat. 

5. Nyanyian Yunus (Yunus 2:2-9), doa Yunus ketika sedang 

berada di dalam perut ikan. 

6. Nyanyian Habakuk (Habakuk 3:2-19), berisikan kepercayaan 

yang kokoh kepada Allah, berdasarkan apa yang Allah sudah 

perbuat di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa Allah akan 

membebaskan Israel dari musuh-musuhnya. 

 

Canticles yang ada di Perjanjian Baru: 

1. Gloria in Excelsis Deo – Nyanyian Malaikat (Lukas 2), teks ini 

masih dipakai terus oleh gereja-gereja Katolik, Anglikan, dan 

beberapa gereja tradisional lainnya dalam ibadah-ibadah 

mereka atau dalam misa-misa. Disebut juga “The Greater 

Doxology”. 

2. Magnificat – Nyanyian Maria (Lukas 1:46-56), teks ini 

dinyanyikan dalam Verpers (ibadah saat matahari terbenam), 

dan merupakan bagian dalam ibadah Evening Prayer atau 

Evensong di gereja Anglikan. 

3. Benedictus – Nyanyian Zakaria (Lukas 1:67-80), dinyanyikan 

pada ibadah Lauds di gereja Roma Katolik dan pada ibadah 

Morning Prayer di gereja Anglikan. 

4. Nunc Dimitis – Nyanyian Simeon (Lukas 2:27-32), 

dinyanyikan pada ibadah Compline (setelah Vespers) di gereja 

Roma Katolik, pada ibadah Evensong di gereja Anglikan, dan 

pada kebaktian Perjamuan Kudus di gereja Lutheran. 

 

 

Jaman Gereja Mula-Mula 

 

Jaman Perjanjian Baru 

 

Setelah kehancuran Bait Allah (tahun 70 Masehi), ada 

beberapa latar belakang sosial-politik yang mempengaruhi keadaan 
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orang Kristen dan orang Yahudi pada waktu itu. Keadaan-keadaan 

itu adalah: 

1. Penganiayaan terhadap orang-orang percaya meningkat. 

2. Pertemuan-pertemuan ibadah dilakukan secara sembunyi-

sembunyi atau di Synagogue dengan pengawasan yang ketat. 

3. Upacara dan ritual orang Yahudi perlahan-lahan mulai 

ditinggalkan. 

4. Injil diberitakan secara luas, bahkan kepada orang-orang bukan 

Yahudi. 

5. Adanya persekutuan antara orang Yahudi dan yang bukan 

Yahudi, dan mereka disebut sebagai orang Kristen. 

 

Karena keadaan yang kurang menguntungkan tersebut, maka 

nyanyian jemaat tidaklah dinyanyikan secara terang-terangan dan 

mulai bermunculanlah puisi-puisi rohani yang kadang dinyanyikan 

atau dibacakan saja, yang disebut juga himne, seperti: 1 Kor. 2:9; 

Ef. 5:14; 1 Tim. 1:17; 1 Tim. 3:16; 2 Tim. 2:11-13; Kisah. 16:25; 

dan lain-lain. Ini merupakan cikal bakal berkembangnya lagu-lagu 

himne. Ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, kemungkinan mereka 

menyanyikan lagu yang sudah sangat dikenal. Sehingga Paulus 

menasihatkan dalam Kol. 3:16: “Hendaklah perkataan Kristus 

diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu, sehingga kamu 

dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang 

lain dan sambil menyanyikan mazmur (psalms), dan puji-pujian 

(hymns) dan nyanyian rohani (spiritual songs), kamu mengucap 

syukur kepada Allah di dalam hatimu.” 

 

Himne Yunani (Greek Hymnody) 

 

Bahasa Yunani adalah bahasa resmi di seluruh daerah 

pendudukan kerajaan Romawi. Kitab-kitab di Perjanjian Baru 

ditulis dalam bahasa Yunani, bahkan Perjanjian Lama 

diterjemahkan juga ke dalam bahasa Yunani, yang disebut 

Septuaginta. Sehingga himne-himne dan unsur-unsur dalam ibadah 

sekalipun menggunakan bahasa Yunani. 
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Pada tahun 367 Masehi, Konsili di Laodikia memutuskan 

bahwa jemaat biasa tidak diperbolehkan terlibat aktif di dalam 

ibadah/misa, hanya penyanyi yang sudah terlatih dan yang 

memenuhi syarat saja yang diperbolehkan menyanyi, dan 

penggunaan instrumen tidak diperbolehkan. Namun dari jaman 

inilah muncul teks-teks himne yang asli
3
, dalam pengertian murni, 

bukan saduran atau kutipan, atau parafrase. Seperti: Phos Hilaron, 

tidak diketahui siapa penulisnya, digunakan dalam Verpers atau 

Evensong, yang berarti Terang Kemuliaan Ilahi Bapa.
4
 Penulis 

himne Yunani yang lain adalah Clement dari Alexandria (160-

215), Synesius dari Cyrene (375-430), St. Andrew dari Kreta, St. 

John dari Damaskus, dll. Himne-himne yang muncul dan terkenal 

sampai sekarang, antara lain: Ter Sanctus (Suci, Suci, Suci, Allah 

Maha Tinggi- PPR #1), Gloria in Excelsis Deo (Kemuliaan bagi 

Allah di tempat yang maha tinggi), Gloria Patri (Mat.28:19), Te 

Deum, dll.
5
 

 

Dalam jaman Yunani ini, mulai dikenal bentuk himne dengan 

metrikal. Tidak lagi berbentuk bebas seperti karya prosa, tetapi 

lebih berbentuk seperti puisi; bahkan St. Andrew dari Kreta 

mengembangkan suatu bentuk kanon untuk menyanyikan canticles. 

Bentuk lain seperti: Troparia, doa pendek yang dinyanyikan di 

tengah-tengah pembacaan Mazmur; Kontakion, terdiri dari 18-30 

bait dengan refrain, biasanya berurutan secara akrostik atau 

alfabetikal. 

Himne Latin (Latin Hymnody) 

Nyanyian jemaat berbahasa Latin berkembang secara paralel 

dengan bagian akhir nyanyian jemaat berbahasa Yunani. Hanya 

saja perkembangan nyanyian jemaat berbahasa Latin lebih lambat 

dibandingkan dengan nyanyian jemaat berbahasa Yunani. Belahan 

dunia Timur menggunakan bahasa Yunani, dan belahan dunia 

                                                 
3
 Eskew & McElrath, p. 85. 

4
 John Julian, Dictionary of Hymnology – vol.2, (Grand Rapids: Kregel 

Publications, 1985), p. 894. 
5
 Ibid, “Greek Hymnody”, pp. 456-466. 
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Barat menggunakan bahasa Latin. Di belahan dunia Barat ini 

terdapat larangan untuk menggunakan teks-teks himne yang bukan 

berasal dari Alkitab, sebagai suatu usaha untuk mencegah 

berkembangnya ajaran-ajaran sesat, yang pada waktu itu merebak, 

seperti: Arius, dll. 

Kaum ortodoks mulai menggiatkan penulisan teks-teks himne 

untuk menangkal ajaran-ajaran sesat itu, bahkan sebagian mereka 

harus berjuang secara fisik hingga menimbulkan pertumpahan 

darah. Penulis-penulis teks himne beraliran ortodoks itu antara lain: 

Bishop John Chrysostom dari Konstantinopel; Hilary dari Poitiers; 

yang sangat terkenal yaitu Ambrose dari Milan dengan O lux beata 

dan Trinitas, yang keduanya adalah nyanyian malam untuk memuji 

Allah Tritunggal. Juga Veni, Redemptor Gentium, yang banyak 

digunakan pada masa-masa Advent, bahkan Martin Luther juga 

menggunakannya dalam bahasa Jerman. Masih banyak lagi penulis 

himne yang lain, yang sudah menulis teks-teks himne untuk 

menangkal ajaran-ajaran sesat.
6
 

Jaman Kegelapan (Dark Ages) dan Jaman Pertengahan 

(Middle Ages) 

 Tahun 500-1000 Masehi disebut Jaman Kegelapan karena 

kerajaan Romawi runtuh, sehingga mengakibatkan perkembangan 

nyanyian jemaat berbahasa Yunani pun mulai hilang; yang tersisa 

hanyalah nyanyian jemaat berbahasa Latin. Pada jaman ini, 

perkembangan intelektual dan kebudayaan meningkat secara 

drastis, sehingga mengakibatkan beberapa penulis himne juga 

menampilkan kejayaan dalam karya-karya mereka yang kreatif.
7
 

 Penulis himne yang sangat terkenal dari Jaman Kegelapan ini 

adalah Pope Gregory I (590-604), atau yang dikenal dengan 

sebutan The Great, karena beliau banyak melahirkan tulisan-tulisan 

yang spektakuler tentang khotbah-khotbah, theologia sistematis, 

misi, dan pelayanan, serta dalam bidang musik dan liturgi. Dalam 

                                                 
6
 Eskew & McElrath, pp. 85-89. 

7
 Ibid, p. 89. 
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bidang musik dan liturgi, Pope Gregory I memperkenalkan suatu 

melodi yang sering dikenal dengan sebutan Gregorian Chant, 

dengan ciri-ciri yang khas, yaitu: monofonik (satu suara saja), 

tanpa iringan, melodi diatonik, ketukan bebas dalam arti melodi 

dan ketukan disesuaikan dengan ritme dari teks.
8
 

 Dari Jaman Kegelapan ini nyanyian jemaat berbahasa Latin 

masih terus berkembang sampai Jaman Pertengahan (Middle 

Ages). Penulis-penulis himne yang terkenal dari Jaman 

Pertengahan ini antara lain: Bernard dari Clairvaux (1091-1153) 

dengan himnenya yang terkenal “Jesus, the Very Thought of Thee” 

(Jesu, Dulcis Memoria); Berbard dari Cluny (1145) dengan “Of 

Scorning the World” (De Contemptu Mundi) dan “Jerusalem, the 

Golden”; St. Francis dari Assisi (1182-1226). St. Francis dari 

Assisi banyak menulis teks himne, antara lain “All Creatures of 

Our God and King”. 

Jaman Pertengahan banyak memberikan sumbangsih di 

dalam bidang musik dan liturgi, karena pada jaman inilah orang 

Kristen mulai mengenal Sequence dan Tropes, yaitu penggabungan 

teks dan musik yang diaplikasikan ke dalam liturgi. Tujuannya 

adalah untuk menghidupkan liturgi di dalam perayaan misa. 

Bahkan sequence dan tropes ini sebagian masih dipakai oleh 

gereja-gereja reformed pada jaman reformasi. Selain itu, St. 

Francis dari Assisi, juga mulai menggunakan bahasa Itali dalam 

himne-himnenya, dan beliau juga mengembangkan lagu-lagu 

rakyat (folksong) untuk devosional, yang lebih dikenal dengan 

istilah carol.
9
 

Jaman Reformasi 

 

Reformasi Protestan 

 

 Reformasi Protestan membawa angin baru di dalam nyanyian 

jemaat, khususnya di Eropa. Di Jerman dan negara-negara 

                                                 
8
 John Julian, pp. 469-470. 

9
 Eskew & McElrath, pp. 93-95. 
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Scandinavia, lagu-lagu himne dengan style Chorale sangat dikenal; 

sedangkan Mazmur yang dinyanyikan lebih dikenal di Perancis, 

Belanda dan Inggris. 

 

 Karakteristik dari musik jaman ini adalah: polifonik mulai 

digemari daripada monofonik; Gereja Roma Katolik masih 

mempertahankan “Musik Sakral” dengan Church Modes mereka. 

Sedangkan orang-orang dari golongan rendah lebih mengenal 

musik sekuler, sehingga musik sekuler juga berkembang pesat. 

Church Modes mulai ditinggalkan ke arah tonalitas mayor-minor; 

garis paranada (garis lima) mulai dikenal untuk penulisan notasi 

musik; dan teknologi percetakan juga mulai berkembang, sehingga 

musik literatur terus berkembang di seluruh Eropa. 

  

 Karakteristik dari melodi Chorale, yang dikembangkan oleh 

Martin Luther, yang bekerja sama dengan Johann Sebastian Bach, 

yaitu: musik frase sangat jelas dan lebih teratur; ritme dikenal 

lambat, tetap, dan adanya penekanan-penekanan; menggunakan 

tonalitas mayor-minor; polifonik; mudah dinyanyikan karena range 

(batasan nada terendah dan tertinggi) tidak besar, melodi yang 

sederhana, pendek dan tetap. Chorale menggunakan bahasa 

Jerman, bukan Latin, sehingga dengan mudah dipelajari oleh orang 

awam.  Martin Luther masih menggunakan teks dan melodi lagu-

lagu dari Gereja Roma Katolik: “Ia mengubah musik dan teks dari 

nyanyian Gereja Roma Katolik supaya sesuai dengan theologi 

barunya. Hasilnya, orang-orang mengenal himne-himne dan chants 

yang sudah dikenal dan mereka merasakan kehadiran “Gereja 

Baru” di dalam rumah mereka masing-masing. Luther 

menggunakan musik yang sudah dikenal bagi mayoritas 

masyarakat Jerman.”
10

 

 

 Himne-himne terkenal yang ditulis oleh Martin Luther antara 

lain: Ein’ feste Burg ist unser Gott (Allah Jadi Benteng Kukuh-PPR 

254) yang berdasarkan Mazmur 46; Aus tiefer Not Schrei ich zu dir 

(Out of the depths I cry to Thee) yang berdasarkan Mazmur 130; 

                                                 
10

 Johannes Riedel, The Lutheran Chorale, Its Basic Traditions, (Minneapolis: 

Augsburg Publishing House, 1967), p. 38. 
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Von Himmel hoch da komm ich her (From Heaven above to Earth I 

Come) sebuah himne Natal untuk anak-anak berdasarkan lagu 

sekuler Aus fremden Landen komm ich her (Good news from far 

abroad I bring); Chirst lag in Todesbanden (Christ Jesus lay in 

death’s strong bands) sebuah himne Paskah yang berdasarkan 

himne Latin dalam Sequence Paskah, Victimae paschali laudes; 

Nun komm der heiden Heiland (Savior of the Nations, Come) 

himne Advent yang diilhami oleh himne Veni redemptor genitum 

gubahan Ambrose.
11

 

 

 Sekitar 20.000 himne telah ditulis di Jerman sampai dengan 

akhir abad 16, sampai th 1618 jumlah ini hanya mencapai 25.000 

saja. Hal ini disebabkan oleh adanya “Perang 30 Tahun” antara 

golongan Gereja Roma Katolik dan Gereja Reformed Protestan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan himne tidak mengalami 

kebangunan yang berarti. Ada beberapa penulis himne seperti 

Johann Heermann (1585-1647), Martin Rinkart (1568-1649) 

dengan “Now Thank We All our God”, Johann Cruger dengan 

“Nun Danket”, “Praxis Pietatis Melica”, “Herliebster Jesu (Ah, 

Holy Jesus)”, “Jesu, meine Freude (Jesus, All my Gladness)”,  dan 

lain-lain. 

 

Pietisme 

 

 Pada akhir abad 17 dan memasuki abad 18, gerakan Pietisme 

mulai merebak. Gerakan ini dipelopori Phillip Jakob Spener pada 

tahun 1670, yang memberikan reaksi terhadap meningkatnya 

formalitas dan kekakuan di dalam Gereja. Gerakan Pietisme ini 

mendorong orang-orang Kristen untuk hidup di dalam kerohanian 

mereka dan memperhatikan ibadah pribadi mereka. Sehingga 

gerakan Pietisme ini menghasilkan himne-himne yang bersifat 

subyektif, lebih menekankan karakter-karakter pribadi. Karena 

karakter inilah, maka himne-himne Pietisme lebih sesuai untuk 

ibadah pribadi daripada ibadah bersama di dalam Gereja. Himnis-

himnis dari gerakan Pietisme ini antara lain: Johann J. Schultz, 

Adam Drese,  dan yang terkenal adalah Joachim Neander dengan 

                                                 
11

 Eskew & McElrath, p. 99. 
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himnenya Lobe den Herren, dem machtigen Konig der Ehren 

(Praise to the Lord, the Almighty/Mari Memuji Tuhan-PPR 5). 

 

Moravian 

 

 Kelompok Moravian adalah para pengikut John Hus dari 

Bohemia, sekarang Cekoslovakia, yang mati secara martir pada 

tahun 1415. Kelompok ini sering mendapatkan penganiayaan, baik 

dari Gereja Roma Katolik maupun dari Gereja Protestan. 

Kelompok ini sangat kuat dalam pengiriman tenaga-tenaga 

misionaris ke luar Eropa.
12

 

 

 Himnis-himnis yang terkenal dari kelompok Moravian ini 

antara lain: Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760); 

Christian Gregor (1723-1801). 

 

Nyanyian Mazmur 

 

 Nyanyian Mazmur berkembang hanya di Perancis, Belanda 

dan Inggris. Mereka hanya menyanyikan Mazmur, karena mereka 

sulit menerima lagu-lagu himne hasil tulisan manusia. Mereka 

hanya menerima yang berasal dari Firman Tuhan saja. 

 

Di Perancis 

 

 Di Perancis pelopor nyanyian Mazmur ini adalah John 

Calvin, seorang ahli theologia reformed. Berbeda dengan Luther, 

Calvin menolak semua musik dan liturgi peninggalan Gereja Roma 

Katolik, bahkan dia juga menolak penggunaan organ, paduan suara 

dan himne-himne yang ditulis oleh manusia; hanya mazmur atau 

himne yang berdasar dari Mazmur saja yang boleh dinyanyikan 

dalam ibadah-ibadah, itupun harus dinyanyikan secara unison tanpa 

iringan. Dengan filosofi seperti ini, mereka menghasilkan 

peningkatan nyanyian Mazmur di Perancis. Ini terbukti dengan 

terbitnya buku Calvin’s Strassburg Psalter pada tahun 1539, yang 

diikuti oleh buku-buku Pslater yang lain yang diterbitkan di 

                                                 
12

 Julian, pp. 765-769. 
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Geneva. Puncaknya dengan terbitnya Genevan Psalter pada tahun 

1562, yang memuat 150 Mazmur, ditambah 10 Perintah Allah dan 

Nunc Dimittis. Buku ini memuat 125 melodi dalam 110 meter yang 

berbeda.
13

  Salah satu melodi yang terkenal adalah OLD 100
TH

 

yang sering kita nyanyikan dalam lagu Doxologi. 

 

Di Inggris 

  

 Yang melatarbelakangi kelompok penyanyi Mazmur dari 

Inggris ini penganiayaan terhadap orang-orang Kristen Protestan 

oleh Queen Mary pada tahun 1553-1558, yang terkenal dengan 

sebutan “Bloody Mary”. Sehingga orang-orang Kristen Protestan 

melarikan diri keluar dari Inggris, sebagian besar lari ke Geneva 

dan membentuk Gereja Anglo-Genevan yang digembalakan 

pertama kali oleh John Knox pada tahun 1555. Kelompok Genevan 

Psalter inilah yang mempengaruhi kelompok Anglo-Genevan ini 

untuk menyanyikan Mazmur di dalam ibadah-ibadah mereka.
14

 

 

 Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian Mazmur gubahan 

Sternhold dan Hopkins serta William Willingham. Pada tahun 

1561, mereka menerbitkan Anglo-Genevan Psalter, yang sebagian 

lagunya diambil dari buku Genevan Psalter.  Tradisi menyanyikan 

Mazmur ini terus berlanjut setelah mereka kembali ke Inggris, 

sesudah Queen Mary meninggal. 

 

Di Skotlandia 

 

 Pada awalnya orang-orang Skotlandia bersatu dengan orang-

orang Inggris di Geneva karena mereka juga mengalami 

penganiayaan yang sama dari Queen Mary. Mereka juga 

menyanyikan mazmur dari sumber yang sama, yaitu Anglo-

Genevan Psalter. Namun pada tahun 1559, orang-orang Skotlandia 

ini kembali ke tanah air mereka dan mulai merevisi Anglo-

Genevan Psalter. Pada tahun 1564, mereka menerbitkan versi 

mereka sendiri yang diberi nama The Forme of Prayers and 

                                                 
13

 Eskew & McElrath, p. 115. 
14

 Ibid, pp. 117-119. 
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Ministration of the Sacraments. Di antaranya yang terkenal adalah 

lagu DUNDEE, CAITHNESS dan LONDON NEW.
15

 

 

Nyanyian Himne di Inggris 

 

 Untuk membahas nyanyian himne di Inggris, kita tidak bisa 

melupakan 2 nama, yaitu Isaac Watts dan keluarga Wesley. Isaac 

Watts adalah orang yang memulai penulisan dan penggunaan 

nyanyian himne di Inggris, khususnya di Gereja Anglikan, yang 

sebelumnya hanya menyanyikan nyanyian-nyanyian Mazmur saja. 

Pada waktu itu sebagai seorang muda yang berusia 21 tahun, Isaac 

Watts mengeluh tentang kualitas dari nyanyian-nyanyian Mazmur 

itu. Ayahanda Isaac Watts lalu memberikan tantangan kepada Isaac 

Watts untuk menulis yang teks yang lebih baik. Selanjutnya Isaac 

Watts membuktikannya dengan menampilkan salah satu karyanya, 

yaitu “Behold Glories of the Lamb”, yaitu teks dari Mazmur yang 

diparafrase.
16

 

 

 Setelah itu Isaac Watts banyak menulis “nyanyian baru” yang 

diilhami dari pengalamannya, pemikirannya, perasaannya, dan 

aspirasinya. Watts masih menggunakan bentuk-bentuk musik yang 

sudah ada, namun syair-syairnya memiliki kekhususan, yaitu: satu 

lagu hanya memiliki satu tema, kalimat-kalimat yang sederhana 

namun dapat memuat makna yang dalam, jalan pemikiran yang 

menuju ke klimaks, dan syair-syairnya juga sangat cocok dengan 

khotbah, serta lebih sesuai digunakan untuk persekutuan bersama 

orang-orang Kristen, tidak cocok untuk ibadah pribadi. 

Penekanannya adalah pada masyarakat Kristiani yang telah ditebus 

dan penebusan melalui kayu salib. Karena itulah, Isaac Watts 

disebut sebagai “Bapak Nyanyian Himne Inggris”. 

 

Nyanyian himne yang ditulis oleh Isaac Watts, antara lain: 

“Alas! And did my Savior bleed”,  “Am I a soldier of the cross?”,  

”Come, we that love the Lord”,  “I sing the almighty power of 

                                                 
15

 Eskew and Mc Elrath, pp. 119-120. 
16

 James Sallee, A History of Evangelistic Hymnody, (Grand Rapids: Baker 

Book House, 1978), p. 11. 
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God”,  “When I survey the wondrous cross”, dll. Sedangkan 

parafrase dari Mazmur yang ditulis olehnya, antara lain: “My 

Shepherd will supply my need (Mzm 23)”,  “Jesus shall reign 

(Mzm 72)”,  “O God our help in ages past (Mzm 90)”,  “Joy to the 

world (Mzm 98)”,  “From all that dwell below the skies (Mzm 

117)”,  “This is the day that the Lord hath made (Mzm 118)”,  “I’ll 

praise my maker while I’ve breath (Mzm 146)”, dll. 

 

Selain Isaac Watts, dua bersaudara yang tidak boleh kita 

lupakan yaitu John dan Charles Wesley. Mereka adalah pendiri 

denominasi Methodist. Charles Wesley yang berbakat menulis 

nyanyian-nyanyian himne. Dia sudah menulis 8989 puisi religius, 

paling sedikit 6000 di antaranya adalah himne. Penekanan 

nyanyian-nyanyian himne Wesley adalah sebagian besar 

menekankan tentang penginjilan, diilhami oleh pengalaman 

pribadi. Secara teks mengalami peningkatan mutu daripada himne-

himne sebelumnya, biasanya dinyanyikan tanpa iringan, dan 

penekanan John Wesley adalah pada sikap hati dalam menyanyi. 

 

 Hasil karya Charles Wesley, antara lain: “Praise the Lord 

who reigns above”, “Come, Thou long-expected Jesus”,  “Hark! 

The herald angels sing”,  “And can it be that I should gain”,  “Tis 

finished! The Messiah dies”,  “Christ the Lord is risen today”, 

“Hail the day that sees Him rise”,  “Jesus, lover of my soul”,  

“Rejoice the Lord is King”,  “Lo, He comes with clouds 

descending”,  “O for a thousand tounges”,  “Love divine, all loves 

excelling”,  “Depth of mercy! Can it be”, “Ye servants of God”, 

dll. 

 

 Selain Isaac Watts dan Wesleys, sebenarnya masih banyak 

penulis-penulis himne yang lain, namun karena keterbatasan 

tempat di sini, maka kami hanya menyebutkan satu nama lagi, 

yaitu John Newton, yang sudah menulis sekitar 280 himne, di 

antaranya yaitu: “Amazing Grace”,  “Glorious things of thee are 

spoken”,  “How sweet the name of Jesus sounds”,  “May the grace 

of Christ our Saviour”, dll. 
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 Pada abad ke-19, terjadi perubahan yang cukup berarti dalam 

nyanyian jemaat di Inggris, khususnya di kalangan gereja 

Anglikan, Church of England. Nyanyian himne mulai diangkat 

statusnya sejajar dengan Book of Common Prayer. Selain itu 

karena pengaruh gerakan musik jaman Romantis, maka nyanyian 

himne di Inggris pada jaman ini mulai lebih bersifat subyektif, 

tidak lagi obyektif, karena lebih mementingkan kualitas emosional 

dan imajinatifnya. Fungsi pengajaran (didaktik) juga sudah mulai 

ditinggalkan,  dan lebih mengarah kepada unsur perasaan dan seni. 

Namun di bagian lain, adanya kebangkitan kembali dari lagu-lagu 

himne yang bersifat liturgis, yang berhubungan dengan 

penggunaan kalender gereja, dan kebutuhan liturgis dari Church of 

England. 

 

 Penulis-penulis himne pada jaman ini yang terkenal antara 

lain: Reginald Heber, Henry F. Lyte, John E. Bode, dll. Sedangkan 

golongan yang lebih bergerak pada musik liturgi adalah Gerakan 

Oxford (The Oxford Movement). Pemimpin-pemimpinnya, yaitu: 

John Keble, John Henry Newman, dan E.B. Pusey. Mereka 

mencoba untuk mengangkat kembali penghargaan dan pentingnya 

sakramen-sakramen, penggunaan kembali The Book of Common 

Prayer sebagai panduan ibadah misa mereka. Mereka mempelajari 

kembali tentang sejarah, doktrin, dan praktek-praktek yang 

dilakukan oleh gereja-gereja pada jaman pertengahan. Selain itu, 

mereka juga menggali kembali kekayaan himne-himne Yunani dan 

Latin di dalam buku-buku panduan ibadah pada jaman-jaman itu. 

 

 Sedangkan gerakan-gerakan di luar gereja Anglikan tidaklah 

terlalu signifikan, khususnya dalam bidang nyanyian jemaat, 

karena semua denominasi yang ada di Inggris waktu itu, seperti: 

Methodist, Baptist, Bala Keselamatan, dan yang lainnya, 

memusatkan perhatian mereka pada penginjilan dan misi. 

 

Nyanyian Himne di Amerika 

 

Mulai abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-18, 

Nyanyian Mazmur masih aktif digunakan di gereja-gereja 
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Amerika. Pada umumnya tradisi menyanyikan Mazmur dibawa 

dari benua Eropa, baik dari Perancis maupun dari Inggris oleh para 

misionaris mereka. Huguenot membawa French Metrical Psalms 

ke Florida, khususnya kepada orang-orang Indian, pada tahun 

1562-1565. Sir Francis Drake dari Inggris baru datang pada tahun 

1579, dan Henry Ainsworth juga dari Inggris datang pada tahun 

1620. Kemudian orang Puritan mendirikan Massachusetts Bay 

Colony di bagian Utara Boston pada tahun 1630. Selanjutnya pada 

tahun 1640, mereka menerbitkan The Whole Book of Psalms 

Faithfully Translated into English Metre, yang sekarang disebut 

sebagai Bay Psalm Book. Pada edisi ke-9 dari buku ini mereka 

menggunakan notasi FaSoLaMi (FSLM), yang merupakan 

solmisasi tua yang digunakan di Inggris. 

 

 Baru pada tahun 1734, Jonathan Edward dan George 

Whitefield mempelopori gerakan “Kebangunan Besar” (Great 

Awakening) di Northampton, Massachusetts, yaitu suatu gerakan 

yang bereaksi melawan institusi keagamaan yang tradisional. Pada 

masa ini, memang nyanyian Mazmur masih digunakan di gereja-

gereja, namun orang-orang lebih menyukai nyanyian-nyanyian 

himne Isaac Watts yang dibawa oleh Whitefield dari Inggris. 

 

 Pada akhir abad ke-18, nyanyian rakyat juga diadopsi sebagai 

nyanyian jemaat, pada umumnya tidak dicatat karena mereka 

melestarikannya dari mulut ke mulut. Mereka menggunakan 

melodi dari lagu-lagu rakyat yang sudah dibawa oleh para 

pendatang sebelumnya dari Inggris, sehingga lebih dikenal dengan 

sebutan Anglo-American Folksongs. Mereka menggunakan musik 

pentatonik dan melodi modal (seperti: Dorian, Myxolydian, dll). 

Tema-tema yang umumnya dipakai dalam himne-himne mereka 

adalah pertobatan orang berdosa, antisipasi terhadap kematian, dan 

kepastian akan penghakiman terakhir. 

 

 Pada awal abad ke-19, gerakan Camp-meeting juga melanda 

Amerika, dimulai dari Carolina dan Kentucky. Gerakan ini adalah 

gerakan interdenominasi, karena gerakan ini dipelopori oleh gereja-

gereja Methodist, Presbiterian dan juga Baptist. Lagu-lagu camp-
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meeting ini menggunakan bahasa yang sederhana; lagunya seperti 

lagu rakyat sehingga mudah dipelajari dan mudah dinyanyikan 

serta banyak pengulangan; pada umumnya bertemakan 

keselamatan bagi yang berdosa. Selain itu, gerakan ini juga 

memperhatikan masalah-masalah sosial, seperti: kepentingan anak-

anak, hak-hak wanita, tenaga kerja anak-anak, hak-hak buruh, dan 

lain-lain; khususnya gerakan anti-perbudakan yang menyebabkan 

Perang Sipil (Civil War) di tahun 1861. 

 

 Dari abad ke-18 sampai awal abad ke-19, banyak gerakan-

gerakan baru bermunculan di Amerika, antara lain: Gerakan 

Sekolah Minggu (Sunday School Movement), 1824; Negro 

Spiritual, 1870; Gospel Songs, 1874;dan lain-lain. 

 

 Banyak sekali lagu-lagu himne yang tercipta untuk kebutuhan 

Gerakan Sekolah Minggu ini. Komposer-komposer yang terkenal 

antara lain adalah William Bradbury (1816-1868), yang sudah 

menulis: Jesus loves me (Yesus kasih „kan daku-PPR 334), He 

leadeth me (Muchalislah Pemimpinku-PPR 111), Sweet hour of 

prayer (Inilah saat minta doa-PPR 160), Just as I am, without one 

plea (Seadanya ku tak layak-PPR 42), My hope is built on nothing 

less, Saviour like a shepherd lead us (Yesus seperti gembala-PPR 

23). Selain itu adalah Fanny Crosby (1820-1915), penulis syair 

yang sudah buta sejak lahir, yang syair-syairnya ditambahkan oleh 

William H. Doane (1832-1915) sehingga dapat dinyanyikan, 

seperti: Blessed Assurance (Jaminan mulia-PPR 66), Praise Him! 

Praise Him! (Puji! Puji!-PPR 19), Pass me not, O gentle Saviour 

(Jangan Engkau lalui-PPR 164), Jesus keep me near the cross 

(Bawalah aku dekat ke salib-PPR 51), To the work (Marilah 

bekerja-PPR 235). Robert Lowry (1826-1899) juga adalah penulis 

lagu-lagu himne yang terkenal, juga Elizabeth P. Prentiss, Phoebe 

P. Knapp dengan “Jesus is tenderly calling thee home”; Joseph M. 

Scriven dengan “What a friend we have in Jesus” (Yesus sahabat 

sejati-PPR 123); juga Londoner Katherine Hankey yang menulis “I 

love to tell the story” (Kusuka mengabarkan Injil-PPR 247); dll. 

 



SEJARAH PERKEMBANGAN NYANYIAN JEMAAT  43 

 Dalam masa Gospel Era, penginjilan keliling merebak dan di 

belakang masing-masing penginjil besar itu terdapat penulis lagu-

lagu himne, contohnya: Major D.W. Whittle, penginjil bekerja 

sama dengan Phillip P. Bliss. Lagu-lagunya antara lain adalah: I 

gave My life for thee (Nyawaku diberikan-PPR 92), It is well with 

my soul (Nyamanlah Jiwaku-PPR 80), Whosoever will (Lemah 

lembut suara Yesus memanggil-PPR 36), Wonderful words of life 

(Kalam memberi hidup-PPR 31). Kemudian pasangan D.L. Moody 

dan Ira D. Sankey. Kumpulan dari lagu-lagu himne pada masa 

Gospel Era ini dibukukan dalam buku-buku: Gospel Songs (milik 

Bliss, 1874); Gospel Hymns and Sacred Songs (milik Sankey dan 

Bliss, 1875); sedangkan Sankey, Stebbins dan McGranahan 

menerbitkan Gospel Hymns nomor 2-6 masing-masing pada tahun 

1876, 1878, 1883, 1887, 1891. Lalu semuanya dikumpulkan 

menjadi satu edisi Gospel Hymns Complete pada tahun 1894. 

 

 

PENUTUP 

 

 Demikianlah sekilas tentang perkembangan sejarah nyanyian 

jemaat yang penulis bisa ketengahkan. Dari tulisan ini, penulis 

berharap dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai 

perkembangan nyanyian jemaat itu sendiri. Memang sejarah 

nyanyian jemaat tidak dapat lepas dari sejarah gereja itu sendiri. 

Para bapak gereja kita bekerja sama dengan para penulis himne 

telah memberikan teladan buat kita dalam hal menggunakan 

nyanyian jemaat di dalam kehidupan bergereja. 

 

 Dalam Kolose 3:16, Paulus mengatakan: “Hendaklah 

perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara 

kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan 

menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur 

(psalms), dan puji-pujian (hymns) dan nyanyian rohani (spiritual 

songs), kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu.” Dari 

sini kita dapat melihat bahwa sejak jaman Paulus, orang Kristen 

sudah mengenal 3 genre nyanyian jemaat. Dan 3 genre inipun tetap 

ada sampai jaman sekarang. Melalui tulisan ini penulis juga 
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mengajak kita untuk menggunakan semua genre nyanyian jemaat 

ini untuk memperkaya dan memperkokoh kehidupan iman kita dan 

kehidupan bergereja. Soli Deo Gloria. 
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MUSIK  DALAM IBADAH 
 

 

Esther Santoso 
 

 

 

usik memegang peranan yang sangat penting dalam 

masyarakat jaman sekarang,  karena musik mempunyai 

kegunaan dan fungsi di dalam kehidupan manusia. Terlebih dari 

semuanya itu, musik dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan. Bruno 

Nettl mengatakan: “Tulisan awal dari etnomusikolog sering 

berdasar pada anggapan dalam sejarah, kebudayaan manusia dalam 

menggunakan musik untuk mencapai satu tujuan akhir.”
1
 

 

Musik dipakai sebagai alat untuk menyampaikan arti, 

identitas diri dari masyarakat itu sendiri. Ironisnya, manusia 

cenderung untuk menyalahgunakan kata penggunaan dan fungsi 

dari musik itu sendiri. Meskipun ada kesamaan, tetapi dua kata 

tersebut mempunyai arti yang berbeda.
2
 

 

Gereja pada era sekarang mempunyai pandangan yang 

berbeda-beda tentang musik itu sendiri. Dasar apakah yang akan 

kita gunakan dalam menentukan musik? Instrumen manakah yang 

cocok dalam ibadah? Kita harus back to bible untuk menimbang 

hal ini. 

 

 

Musik Ditinjau Dari Segi Teologis 

 

Kita harus kembali ke akar fondasi kita, yaitu dasar alkitabiah 

dari musik itu sendiri. Kita harus mempunyai komitmen yang kuat 

terhadap Firman Allah.  

                                                 
1
   Bruno Nettl, The Study of Ethnomusicology : Twenty – Nine Issues and 

Concept (Urbana: University of Illinois Press, 1983 ), p.147. 
2
   Ibid, p.148. 

M 
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Komitmen itu meliputi pengertian secara alkitabiah terhadap 

pelayanan musik. Selain itu  kita juga harus mempunyai teologia 

yang alkitabiah untuk pelayanan musik, serta komitmen secara 

alkitabiah terhadap musik sebagai pelayanan, dan pentingnya untuk 

melakukan secara alkitabiah pelayanan pekerjaan Tuhan melalui 

musik.
3
 

 

Sejauh manakah kaitan antara teologia dan musik yang kita 

pahami? Kita harus mempunyai perkiraan teologia yang relevan 

dengan musik. Kita harus sadar bahwa Allahlah yang menciptakan 

musik. Dia menciptakan musik dengan kemuliaan-Nya dan tujuan-

Nya, dan juga untuk memperkaya kehidupan manusia. Allah 

menciptakan manusia untuk menjadi musikal.  

 

Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan-Nya, 

menciptakan musik khusus untuk disesuaikan dengan bentuk 

pelayanan yang ditujukan pada umatNya. Allah akan senang dan 

dipermuliakan oleh musik yang sudah dikuduskan dari umat yang 

sudah dikuduskan. 

 

Dengan pemikiran tersebut diatas, kita bisa menyimpulkan 

bahwa  tujuan musik dalam gereja adalah: “Tidak lebih dari, tidak 

kurang dari, tidak lain daripada pekerjaan gereja yaitu pelayanan 

terhadap Allah, pelayanan terhadap umat Allah dan juga pelayanan 

terhadap dunia.”
4
 Artinya: 

 Tujuan dari Musik dalam gereja bukan untuk entertainment. 

 Tujuan musik dalam gereja bukanlah untuk menyenangkan 

style musik dari pendeta. 

 Tujuan dari musik bukan untuk mempertahankan kebudayaan 

maupun tradisi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
5
 

 

 

                                                 
3
   Lovelace & Rice, Music and Worship in the Church, ( Abingdon Press, 1976), 

p.12. 
4
   Bruce Leafblead,  Music and Worship (Syllabus ), (  Southwestern  Baptist  

Theological  Seminary, 1999 ), p. 5. 
5
   Ibid, p. 7. 
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Musik Ditinjau Dari Segi Historis 

 

Jaman purbakala sebelum 500 A, banyak orang menggunakan 

primitive drum, pan flute, harpa kuno, flute kuno. Jaman Baroque: 

(1600-1750) adalah Harpsichord, Pipe organ. Jaman Classical 

(1750-1825): Violin, Piano. Jaman Romantic (1800-1900): Harpa, 

Horn. Jaman Late Romantic (1885-1910): Modern upright piano. 

Spanish guitar, Timpani. Jaman 20
th

 century (1900-present): The 

Beatles, Electric Bass guitar, electronic music.
6
  

 

Seiring dengan perkembangan jaman dari instrumental musik, 

kita akan menelaah lebih jauh tentang instrumen band yang cukup 

diperdebatkan dalam kalangan pelayanan musik gerejawi. Apakah 

band itu boleh dipakai dalam gereja? Apa latar belakang dari band 

ini? 

 

Band berasal dari jazz yang berkembang di Amerika. Jazz 

diciptakan oleh sekelompok musisi, terutama Black Americans 

yang perform di jalan bar dancing hall. Jazz bisa dikatakan musik 

yang berpusat pada improvisasi dan mempunyai karakter 

syncopated rhythm, tone color. Jazz sangatlah terkenal di New 

Orleans, kota komersial yang penghuninya adalah  Portugis, 

Inggris, Italian dan Cuba. 

 

Sebelum berkembang menjadi jazz, instrumen ini digunakan 

untuk military. Drumbeats dibunyikan dengan tujuan untuk 

menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada para pendengar. Di 

Afrika, drum itu sangat sakral sekali sehingga upacara agama tidak 

akan dilaksanakan jika tidak ada drum. Biasanya korban 

persembahan juga dilaksanakan dengan drum, horn untuk signal, 

dan trumpet untuk mengumumkan kedatangan raja dan ratu.
7
 

 

Jazz adalah campuran dari beberapa kebudayaan termasuk 

West African, American dan European. West African: menekankan 

                                                 
6
   Roger Kamien, Music An Appreciation, ( McGraw Hill, Inc : Singapore, 

1988), p. 31. 
7
   Ibid, p. 538. 
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akan improvisasi, drumming, percussive sounds, complex rhythms 

dan juga call and response one group of instrument dijawab oleh 

kelompok yang lain, dan ini digunakan oleh puji-pujian jemaat 

Afrika  yang langsung merespon terhadap pendeta, lagu disertai 

dansa. Semua ini berpengaruh pada latar belakang  Amerika yang 

kental akan  hymns, dan lagu-lagu pop yang ikut ambil bagian 

dalam hal mempengaruhi. Pada abad 20, tiap desa mempunyai 

band yang akan dimainkan di piknik, parade, perkumpulan politik, 

dan tempat perjudian. Mereka mulai dengan piano, dan small 

band.
8
 

 

Style yang lain adalah rag time and blues. Rag adalah 

syncopated piano music dengan menggunakan banyak sliding notes 

(not yang dibunyikan dengan disapu miring arahnya).  Pemain jazz 

lebih individualistis terhadap suara dan tone color. Swing termasuk  

juga, dimana drummer yang akan memainkan beatnya dan juga 

bass player; dan akan masuk di hitungan ke 2 atau 4.
9
 

 

Selain itu ada juga yang disebut dengan Rock styles, yaitu:  

“simply rock tends to be vocal music with a hard, driving beat, 

often featuring electric guitar accompaniment and heavily 

amplified sound.” Rock style biasanya disertai dengan vokal musik 

yang keras, dengan ketukan-ketukan yang berat dan keras.  Ini 

adalah hasil dari rhythm and blues dance music of American 

Blacks.
10

 

 

 

Musik Ditinjau Dari Segi Fungsional 

 

Penggunaan musik adalah dasar dimana dan siapa yang 

memainkan musik. Fungsi dari musik itu melibatkan akan 

interpretasi mengapa musik itu digunakan dan bagaimana musik itu 

bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Orang yang berbeda 

mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap musik itu sendiri. 

                                                 
8
 Kamien, p. 539. 

9
 Ibid, p. 543. 

10
 Ibid, p. 572. 
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Mereka menimbang secara subyektif dan obyektif. Musik adalah 

karya yang unik dimana manusia bisa menghargai musik sesuai 

dengan perannya. 

 

Pertama, Musik sebagai fenomena fisik. Kita tahu bahwa 

musik di sekeliling kita adalah fenomena fisik yang nyata. Kedua, 

musik sebagai fenomena psikologi. Lagu yang sedih membawa 

perasaan yang sedih dan hanyut dengan perasaan yang terbawa. 

Ketiga, musik sebagai fenomena estetik. Musik bisa dikatakan 

indah ditinjau dari  fenomena estetika ( segi keindahannya), enak 

didengar dan dapat dinikmati. Yang terakhir, musik sebagai 

fenomena kebudayaan. Contoh: Musik Bali mewakili warna suara 

kebudayaan Bali.
11

 

 

Alan Merriam mengungkapkan  10 fungsi dari musik. Musik 

berfungsi sebagai ungkapan ekspresi antar pengarang, dan yang 

membawakan musik itu sendiri. Musik menurut Mariam  adalah 

kesukaan yang estetis. Dengan kata lain musik adalah 

entertainment. Selain itu musik adalah komunikasi. Melalui musik 

kita bisa menjalin hubungan satu sama lain, respon satu dengan 

yang lain. Musik memaksa kita untuk menerima norma-norma 

sosial. Tidak bisa dielakkan bahwa musik merupakan kontribusi 

kontinuitas dan stabilitas, dan merupakan cerminan dari kelompok 

masyarakat.
12

 

 

 

Musik  Ditinjau Dari Segi Psikologis 

 

Mempunyai dampak positif: dari segi estetika, musik dapat 

memancarkan keindahan dari musik itu sendiri, musik bersifat 

ekspresif. Musik senang dan musik sedih bisa diinterpretasikan dari 

warna musik itu sendiri. Musik juga merupakan symbol, simbol 

dari pertentangan maupun pemberontakan sosial. Musik juga 

mempunyai dampak negatif. Musik yang diartikan hanya untuk 

                                                 
11

  Alan Merriam, The Functions of Music, ( Urbana : University of  Illinois 

Press, 1983 ), p. 127. 
12

  Ibid, p. 130. 
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entertainment dan psikis (terobsesi), mempunyai moral yang 

mengarah pada  radikal dan self centered.
13

  

  

Lalu apa pengaruh musik dalam ibadah? Kalau kita sudah 

menelaah hal-hal diatas, kita harus melihat dan mempergunakan 

musik dalam hal positifnya, dan bukan dalam hal negatifnya yang 

bersifat merusak emosi dan  sebagainya. Apakah musik band boleh 

ada dalam gereja?  Itu kembali dari denominasi gereja kita masing-

masing. Karena dari musik itulah terpancar warna dari gereja itu 

sendiri. Sebaiknya kita  harus berhati-hati dan tidak asal-asalan 

menggunakan instrument tertentu dalam ibadah. Kita harus 

menimbang beberapa hal diatas, baik dampak positif maupun  

negatifnya.    

 

“Kekristenan bukanlah satu teori atau spekulasi, 

tetapi suatu kehidupan, bukan juga satu filosofi dalam kehidupan, 

melainkan satu kehadiran yang hidup. 

Realisasi ini bisa terwujud setiap saat melalui pujian. 

– Samuel Taylor Coleridge.
14

 

 

Bapa kami yang disurga, 

Ajar kami untuk selalu membawa musik yang kami nyanyikan 

dalam ibadah ke dalam kehidupan kami sehari-hari. 

Biarlah kehidupan kami ini dibentuk dengan sukacita yang 

daripadaMu. Tunjukkan kami, jika seringkali kesaksian 

kami dilemahkan dengan berbagai sikap kami sehari-hari, 

maupun sikap kami dalam pelayanan. 

Dan biarlah musik dari paduan suara  kami dapat memberikan 

tantangan pada setiap umat percaya dengan sasaran 

yang  berkemenangan, hidup yang penuh sukacita 

dan tidak bersungut-sungut dan selalu melayani Tuhan dengan 

penuh tanggung jawab dan selalu memuliakan nama Tuhan. 

Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. 

 

                                                 
13

  Merriam, p. 131. 
14

  Kenneth Osbeck, Devotional of  the Church Musicians, (Grand Rapids: Baker 

Book House, 1990 ), p. 7. 
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Tinjauan Buku 
 

 

Judul buku : Teologi Ekonomi 

Pengarang : Robert Setio 

Penerbit : BPK, Jakarta  

Tahun Terbit : 2002 

Halaman : 121 + ix 

 

Tinjauan : 

 

 Buku ini sebagian besar merupakan kumpulan tulisan 

mahasiswa Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana, 

dan ditambah serta dimeriahkan dengan beberapa tulisan lain oleh 

Dr. Robert Setio, Dr. Emanuel Gerrit Singgih dan Dr. Judo 

Poerwowidagdo.  

 

 Ide penyusunan dan penerbitan ini perlu dihargai setinggi-

tingginya, oleh karena sangatlah jarang –atau mungkin tidak 

pernah- karya tulis mahasiswa di kelas dipublikasikan secara luas. 

Biasanya karya mahasiswa muncul secara maksimal sebagai 

tambahan dalam jurnal-jurnal Teologi.  

 

 Dari judul buku ini, yaitu Teologi Ekonomi, seseorang dapat 

menduga apa yang menjadi pokok bahasan buku ini. Buku ini 

merupakan suatu upaya untuk memberikan tanggapan-tanggapan 

teologis terhadap ekonomi dengan segala problematikanya. 

 

 Dalam pendahuluan buku ini, Dr. Robert Setio 

mengungkapkan: 

“Mungkin kita tidak akan mendapat sebuah rumusan teologis 

yang jelas mengenai buku ini. Jika itu terjadi, hal ini 

disebabkan karena tujuan utama dari tulisan-tulisan ini adalah 

memperlihatkan bagaimana sebuah proses berteologi 

berlangsung. Karena masih berupa proses, maka bisa jadi 

belum ada rekomendasi yang diberikan.”(viii) 

 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 54 

 Memang dalam buku ini seseorang tidak akan menemukan 

rumusan teologis yang lengkap terhadap problematika ekonomi 

yang terjadi dalam konteks global ataupun Indonesia. Tetapi ada 

beberapa hal yang nampak menjadi benang merah dalam tulisan-

tulisan ini. Adanya suatu sikap kritis terhadap kapitalisme dan 

globalisasi. Tiga krisis dunia yang dilontarkan oleh Bas de Gaay 

Fortman dan Berma Klein Goldewijk, yaitu kemiskinan, kerusakan 

lingkungan dan disintegrasi sosial (h. 5) seringkali disinggung atau 

dibahas dalam tulisan-tulisan yang ada. Begitu juga suatu tawaran 

alternatif, yaitu pandangan hidup yang kosmosentris (h.13-17, 59-

71) juga dapat menjadi benang merah dalam buku ini. Pandangan 

hidup yang kosmosentris mencoba untuk mengingatkan pentingnya 

untuk menjaga keseimbangan kosmos –secara khusus ekologi- 

dalam mencapai kemajuan ekonomi. 

 

 Dalam kulit belakang buku ini diungkapkan bahwa “… buku 

ini kental dengan penilaian alkitabiah terhadap perilaku dan seluk-

beluk ekonomi (serta lingkungan).” Justru menurut hemat saya 

buku ini kurang memberikan penilaian Alkitabiah  atau refleksi 

teologis yang cukup terhadap ekonomi dengan segala 

problematikanya. Buku ini justru lebih banyak mengangkat, 

memunculkan dan membahas problematika ekonomi dalam 

konteks global dan Indonesia.  Bahkan ada sebuah tulisan yang 

sama sekali tidak memberikan refleksi teologis terhadap masalah 

yang dibahas. (Parawisata, Ekonomi, dan Pemerataan 

Pembangunan, h. 95-99). Walaupun demikian, ada  suatu hal yang 

positif dalam buku ini, yaitu adanya uraian yang jelas dan baik 

tentang problematika ekonomi yang terjadi. Begitu juga munculnya 

usulan-usulan konkrit yang diharapkan dapat membantu dalam 

mengatasi problematika yang ada. Wahyu Nugroho mencoba untuk 

menghadirkan konsep Ekonomi Yang Membagikan Kehidupan 

(hal. 42-49). I Ketut Eddy Cahyana mengangkat konsep Ekonomi 

yang Menuju Kesejahteraan Bersama dan Berkesinambungan (hal. 

50-58). Boaz Narwastujati mengangkat topik Visi Pengembangan 

Ekonomi Indonesia Berdasarkan KonsepWelfare State dan Welfare 

Society dalam Era Globalisasi (hal. 72-83). Bumaman Eodeki 

Tarigan membahas Pembangunan Pertanian Berwawasan 
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Lingkungan (hal. 84-94). Perburuhan di Indonesia dibahas oleh 

Dewi Kumalasari (hal. 100-110).  Ada hal yang  membanggakan 

dari buku ini karena uraian dan pembahasan ekonomi dan 

problematikanya ini ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa teologi. 

Paling tidak hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa 

teologi tidak hanya tahu tentang teologi saja, tetapi mereka juga 

peka dan paham terhadap problematika ekonomi yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, serta berupaya untuk mengusulkan 

solusi pemecahannya. 

 

 Biarlah buku ini menjadi pendorong untuk diterbitkannya 

karya-karya mahasiswa yang mencoba untuk berteologi dalam 

konteks di mana mereka hidup dengan segala problematika yang 

harus dihadapinya. 

 

 

Sia Kok Sin
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Tinjauan Buku 
 

 

Judul buku : Disney dan Alkitab 

Pengarang : Perucci Ferraiuolo 

Penerbit : Momentum, Surabaya  

Tahun Terbit : 2000 

Halaman : 149 

 

Tinjauan: 

 

Walt Disney begitu mempesona anak-anak. Saking 

terpesonanya, mereka ingin menjadi seperti karakter-karakter yang 

diciptakannya. Di tengah-tengah ketidaktahuan anak-anak tentang 

dunia Disney, buku ini membukakan apa yang tidak sesuai dengan 

standar moral dan ajaran Alkitab dari dunia Disney. Buku ini 

mengungkapkan bahwa ternyata dalam produksinya yang jatuh 

bangun, Walt Disney dalam produksi-produksinya juga terkandung 

makna seks dan ketidaksenonohan . 

  

Dalam bab I, buku ini menguraikan tentang masa kecil 

Disney yang sulit dan mendapat didikan otoriter dari ayahnya, 

dimana hal ini membuat dia menghasilkan karya-karya seperti 

Snow White, Pinocchio, Bambi, Dumbo dan Fantasia. Karya-karya 

tsb mempunyai kesamaan dalam karakter utama, yaitu mencari 

orang tua yang sejati.  

 

Dalam bab II dan III, buku ini mengupas tentang film-film 

Disney, karakter-karakter dari pelaku-pelakunya, dan hal-hal yang 

tidak baik dari film-film tsb. Sebagai contoh adalah film “Fantasia” 

yang  hampir merupakan pemujaan sepenuhnya terhadap guna-

guna, ilmu sihir, setan, yang dipadukan dengan musik klasik. Juga 

Disney banyak menggunakan mahkluk-mahkluk seperti peri dalam 

film-filmnya. Peri mempunyai ajaran moral yang sangat 

berlawanan dengan Alkitab. Contoh: Peri mengambil apa saja yang 

mereka inginkan atau butuhkan, tetapi jika seorang manusia 

mencuri milik mereka, mereka akan mengutuk. Peri-peri dalam 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 58 

film-film Disney ini sangat popular, orang-orang terpesona 

terhadap pekerjaan baik yang dilakukan oleh peri-peri tsb. 

Benarkah mereka memiliki sifat ilahi? 

  

Dalam bab III-VII, buku ini menjelaskan bahwa setelah 

Disney meninggal dunia, penerusnya justru semakin menyimpang 

dari standar moral dan ajaran Alkitab. 

 

Dengan meninggalnya Walt Disney, perusahaan Disney 

menjadi hancur dan hampir bangkrut. Lalu masuklah Eisner 

menjadi pemimpin perusahaan Disney. Ia memproduksi film 

“Splash” yang mengandung nilai seksualitas dan nafsu jasmani 

tingkat tinggi. Film ini ternyata sukses besar. 

 

Selanjutnya penulis juga menyatakan bahwa ternyata ada 

banyak reaksi dari berbagai pihak terhadap perusahaan Disney dan 

penerusnya. Seseorang yang bernama Michael Medved berkata 

bahwa Hollywood dengan tidak kompromi telah menunjukkan 

kejijikan terhadap nilai-nilai keluarga yang seharusnya. Seorang 

pengarang juga berkata bahwa ada tanda-tanda permusuhan yang 

ditunjukkan oleh Hollywood terhadap kekristenan, dalam cara 

mereka menggambarkan tentang Kristus. Contoh: The Last 

Temptation.  

 

Juga dalam film serial di TV, pesan-pesannya tidak mendidik 

dan penekanan pada seks secara berlebihan merupakan suatu hal 

yang sungguh memprihatinkan. Bahkan dalam film-filmnya yang 

lain, seperti dalam film “Priest”, Disney membuktikan 

kecenderungannya terhadap homoseksualitas.  

 

Hal-hal tsb diatas telah menimbulkan reaksi-reaksi dari 

beberapa lembaga Kristen. Florida Baptist State Convention pada 

pertemuan tahunannya di tahun 1995, menyerukan pemboikotan 

taman hiburan Disney, barang-barang Disney, dan film-film 

Disney. Southern Baptist Convention, mewakili 16 juta kaum Injili, 

mengeluarkan sebuah resolusi sebagai berikut: 
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“Bahwa kami menganjurkan orang-orang Southern Baptist 

untuk berpikir ulang secara serius dan disertai dengan doa 

dalam membeli dan mendukung barang-barang Disney; dan 

untuk memboikot Disney jika tetap melakukan kebijaksanaan 

umum mereka.” (hal. 116). 

 

Penulis berkata bahwa orang Kristen sudah begitu terbuai 

dengan dunia Disney, dan berkata bahwa jika orang Kristen 

mengeritik Disney, mereka adalah fanatik terhadap kekristenan 

mereka. Bahkan seorang konsultan pengumpulan dana bernama 

Schultze berkata bahwa banyak penginjil yang ahli mengumpulkan 

dana menemukan bahwa lebih mudah untuk mengumpulkan dana 

dengan menggunakan cerita seram yang hanya setengah benar. 

Kita sudah sedemikian terbuai dengan hiburan-hiburan Disney dan 

sering mengkompromikannya dengan kebenaran-kebenaran iman 

Kristen. Bahkan seorang wartawan mempunyai dokumentasi yang 

menunjukkan bahwa Disney merupakan kekuatan utama yang 

mendorong Amerika menuju pada jurang kehancuran kebudayaan.  

 

 Akhirnya penulis memberi tantangan dengan berkata 

demikian:    

“Apa yang akan anda lakukan setelah membaca buku ini? 

Anda diperhadapkan kepada godaan untuk bersikap pasif, 

menganggukkan kepala sebagai tanda empati terhadap 

pengarang, menangisi keadaan moral Amerika yang 

menyedihkan, lalu melupakan peringatan ini.” (hal. 146). 

Apa yang anda pikirkan dan lakukan? 

 

 Buku ini akan sangat berguna bagi kita karena memberikan 

pengertian kepada kita tentang sesuatu yang selama ini telah 

membuai banyak orang, tetapi ternyata mengandung sesuatu yang 

sangat membahayakan iman kita. 

 

         

   Melani Gunawan 
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Tinjauan  Buku 

 
Judul Buku : The 17 Indisputable Laws of Teamwork (17 

Hukum Kerjasama Tim yang Efektif). 

Pengarang : John C. Maxwell 

Penerbit : Thomas Nelson Publisher dan The INJOY 

Group, serta Penerbit Interaksara. 

Tahun Terbit :  2002 

Halaman :  293 

 

Tinjauan :   

 

 John C. Maxwell adalah seorang ahli kepemimpinan yang 

mempunyai visi untuk memperlengkapi satu juta pemimpin Kristen 

dalam memenangkan dunia bagi Kristus. 

 (“ Million Leaders Mandate”). Salah satu buku yang  ditulisnya  

menyatakan pentingnya kerjasama Tim yang efektif. 

  

Dalam buku ini dibahas 17 Hukum Kerjasama Tim yang 

Efektif, yang menguraikan prinsip-prinsip penting dalam 

membangun tim yang diperlukan untuk meraih sukses  dalam  

bisnis, keluarga, gereja, ataupun organisasi Anda. 

  

1.  Hukum Nilai Kerjasama. 

Satu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. 

Kepercayaan bahwa satu orang dapat melakukan sesuatu yang 

hebat hanya suatu mitos. Sesuatu yang berarti tidak pernah dicapai 

oleh individu yang bertindak sendirian. Jika diteliti lebih dalam, 

maka akan ditemukan bahwa semua tindakannya merupakan upaya 

dari suatu tim. Bahkan Albert Einstein pun, seorang ilmuwan yang 

merevolusi dunia dengan teori relativitasnya, tidak bekerja 

sendirian. Tentang hutang budinya, Einstein pernah berkomentar, “ 

Seringkali saya sadari betapa kehidupan lahiriah maupun batiniah 

saya dibangun diatas pekerjaan rekan-rekan saya, baik yang masih 

hidup maupun yang sudah tiada, dan betapa saya harus 

mengerahkan upaya saya dengan tulus untuk membalas segala 

yang telah saya terima itu” 
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2. Hukum Gambaran Besarnya. 

Sasarannya adalah lebih penting daripada perannya. Orang yang 

membangun tim-tim sukses tidak pernah melupakan bahwa semua 

orang dalam tim memiliki peran, dan setiap peran mempunyai 

kontribusi terhadap gambaran besarnya.  

“Kalau sebuah tim ingin mencapai potensinya, masing-masing 

pemain harus rela mengalahkan sasaran-sasaran pribadinya demi 

kebaikan timnya” –Bud Wilkinson. 

  

3.  Hukum Posisi yang Tepat. 

Semua pemain memiliki tempat di mana mereka paling 

memberikan nilai tambah. Tanda seorang pemimpin yang hebat 

adalah penempatan orang-orang secara tepat. 

  

4.  Hukum Gunung Everest 

Semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi kebutuhan akan 

kerjasamanya. Tenzing Norgay dan Maurice Wilson adalah 

pendaki gunung yang berpengalaman dengan peralatan yang tepat. 

Lalu mengapa yang satu meninggal di gunung, sementara yang lain 

berhasil menaklukkannya? Sebab hanya satu yang mengenal 

hukum gunung Everest, membangun kerjasama. 

  

5.  Hukum Mata Rantai 

Kekuatan tim dipengaruhi oleh mata rantainya yang paling lemah. 

Tak ada orang yang mau memiliki mata rantai yang lemah dalam 

timnya, yang menyebabkan gagal dalam mencapai tujuan-

tujuannya.Tetapi kita semua harus pernah  bekerjasama dengan 

anggota-anggota tim yang lemah, dan kadangkala pengalaman 

yang  baik timbul daripadanya. Ada imbalan pribadi yang besar 

dengan membantu seseorang yang lemah menjadi anggota tim yang 

kuat, bahkan menjadi bintang. 

  

6.  Hukum Katalisator 

Tim-tim memiliki pemain-pemain yang menjadikan segalanya 

terlaksana. Katalisator adalah orang-orang yang menjadikan 

segalanya terlaksana. Para katalisator bukanlah konsultan. Mereka 
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bukan merekomendasikan suatu tindakan saja melainkan 

bertanggung jawab untuk menjadi terlaksana.   

  

7.  Hukum Kompas 

Visi memberikan arah serta kepercayaan diri kepada para anggota 

tim. Kalau mereka memiliki arah dan kepercayaan diri, tim mampu 

mengembangkan potensinya dan mencapai tingkatan yang sama 

sekali baru. Visi yang besar mendahului prestasi yang besar.  Visi 

dari sebuah tim haruslah sejalan dengan: Kompas Moral (lihatlah 

ke atas), Kompas Intuitif (lihat ke dalam ), Kompas Historis (lihat 

ke belakang), Kompas Arah (Lihatlah ke depan ), Kompas 

Strategis (lihat ke sekeliling) Kompas visionary (lihat jauh ke 

depan). 

  

8.  Hukum Apel Busuk 

Sikap-sikap yang busuk merusak tim. Sikap yang baik di antara 

para pemain tidaklah menjamin sukses tim, tetapi sikap-sikap yang 

buruk menjamin kegagalannya. Sikap-sikap busuk yang umum 

merusak tim, antara lain adalah ketidak mampuan untuk mengakui 

kesalahan, tidak mau memaafkan, kecemburuan sepele, penyakit 

“saya”, tukang kritik, dan hasrat untuk memonopoli segala kredit. 

Kebanyakan sikap buruk akibat dari keegoisan. 

  

9.  Hukum Keterandalan 

Rekan-rekan satu tim harus dapat saling mengandalkan satu sama 

lain dalam soal-soal penting. Rumusan keterandalan adalah 

karakter + kompetensi + komitmen + konsistensi + kekompakan. 

Rumusan keterandalan ini tidak rumit, tetapi dampaknya sangat 

kuat. 

  

10. Hukum Bandrol Harga 

Tim akan gagal mencapai potensinya kalau tidak membayar 

harganya. Kalau semua orang tidak membayar harga untuk meraih 

kemenangan, maka semua orang akan membayar harga berupa 

kekalahan. “Kalau anda berikan yang terbaik kepada dunia, dunia 

akan membalasnya” –H. Jackson Brown. 
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11. Hukum papan angka 

Tim bisa melakukan penyesuaian kalau tahu posisinya. Kalau 

sebuah tim ingin mencapai sasaran-sasarannya, ia harus tahu 

posisinya. Papan angka itu memberikan gambaran permainannya 

pada suatu saat tertentu. Papan angka itu penting untuk evaluasi, 

mengambil keputusan, melakukan penyesuaian dan selanjutnya 

untuk meraih kemenangan. 

  

12. Hukum Pemain Cadangan 

Tim-tim yang hebat Memiliki Kedalaman. Pemain Pembuka 

sehebat apapun, kalau sendirian, takkan cukup kalau timnya ingin 

mencapai tingkatan yang tertinggi. Kalau sebuah tim memiliki 

pemain cadangan yang hebat, pilihannya hampir tak terbatas. 

Kunci untuk memanfaatkan Hukum Pemain Cadangan dengan 

sebaik-baiknya adalah terus memperbaiki tim anda. 

  

13. Hukum Identitas 

Yang mengidentifikasikan tim adalah nilai-nilai yang dijunjung 

bersama. Langkah-langkah yang dapat diambil : Ketahuilah nilai-

nilai yang hendaknya dirangkul tim oleh anda, amalkanlah nilai-

nilai tersebut, komunikasikanlah nilai-nilai tersebut kepada tim 

anda, dan dapatkanlah dukungan terhadap nilai-nilai tersebut lewat 

perilaku yang sesuai di antara para anggota tim. 

  

14. Hukum Komunikasi 

Interaksi mendorong diambilnya tindakan. Komunikasi seorang 

pemimpin haruslah konsisten, jelas, serta sopan. Tetapi para 

pemimpin  haruslah menjadi pendengar yang baik. Ketidak 

mampuan untuk mendengarkan akan mendatangkan permusuhan, 

miskomunikasi, dan retaknya kekompakan tim.  

  

15. Hukum Keunggulan 

Perbedaan antara dua tim yang sama berbakatnya adalah 

kepemimpinannya. Lihatlah tim manapun yang telah meraih sukses 

besar, maka akan anda temukan bahwa tim tersebut memiliki 

kepemimpinan yang kuat. Kuncinya adalah bekerjasama dan 

membangkitkan yang terbaik pada diri orang-orangnya. 
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16. Hukum Moral yang tinggi 

Kalau anda menang, sakitnya tak terasa. Moral yang tinggi adalah 

satu hal penting dalam menciptakan keadaan yang tepat bagi tim 

manapun untuk berprestasi pada tingkatan yang tertinggi. Joe 

Namath, pemain penyerang yang membantu tim New York Jets 

yang memenangkan Super Bowl pada tahun 1969, mengalamai 

kegembiraan luar biasa dari kemenangannya. Perasaan itu 

sedemikian kuatnya, sehingga menopang ia melalui disiplin, rasa 

sakit dan pengorbanan yang dituntut untuk berprestasi pada 

tingatan tertinggi. 

  

17. Hukum Investasi 

Investasi dalam tim akan berkembang dengan berjalannya waktu. 

Sebagai pemimpin, Andalah, lebih dari siapapun juga, yang 

menetapkan lingkungan organisasi Anda dan apakah orang-orang 

Anda berinvestasi dalam diri orang lain. Seorang pemimpin perlu 

mendorong pertumbuhan, menyisihkan waktu, uang, dan 

mengambil tanggung jawab untuk investasi dalam timnya. 

  

 Hukum-hukum ini merupakan hukum kerjasama yang sangat 

bermanfaat bagi para pemimpin untuk menyatukan timnya dan 

memimpin mereka menuju kemenangan. Kepemimpinan 

merupakan suatu proses , dan bahasan dalam buku ini akan sangat 

menolong para pemimpin untuk dapat memberdayakan timnya 

serta dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Semakin banyak 

hukum yang dipraktekkan, semakin hebat perpaduan tim Anda 

akan berkembang. Dalam setiap bahasan hukum-hukum kerjasama 

tim yang efektif ini telah diberi contoh praktis/nyata, sehingga  

lebih muda dimengerti dan mendorong pembaca untuk berkarier 

dalam menjadi pemimpin yang berbobot dan handal bagi 

kemuliaan Yesus, Tuhan kita. 

 

Magdalena Yunavebriwati 
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Tinjauan Buku 

 

 

Judul buku : Mengelola Konflik Gereja 

Pengarang : Hugh F. Halverstadt 

Penterjemah : Stephen Suleeman 

Penerbit : BPK Gunung Mulia, Jakarta  

Tahun Terbit : 2002 

Halaman : 312 

 

Tinjauan: 

 

Orang Kristen bertengkar. Konflik meletus di antara pendeta 

dan sekelompok pejabat gerejawi atau di antara “keluarga utama” 

jemaat dan “keluarga terpandang” jemaat lain. Orang-orang Kristen 

tampaknya sama dengan orang-orang lain. Memang benar, orang 

Kristen dapat terlibat konflik, bahkan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah iman atau hal-hal praktis lainnya. 

 

 Bahkan orang kristen tidak hanya bertengkar. Seringkali 

mereka pun berkelahi dengan curang. Berbagai masalah dijadikan 

masalah pribadi. Gosip dan kabar angin mengaburkan akal sehat 

dan penalaran. Tidaklah mengherankan bila begitu banyak orang 

Kristen menghindari konflik gereja. Pertanyaannya sekarang 

adalah apakah orang Kristen boleh bertengkar atau apakah orang 

Kristen boleh berkelahi dengan curang? Dengan kata lain, 

masalahnya ialah apakah berbagai konflik gereja bisa bersifat 

kristiani? 

 

Buku ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan 

menyajikan suatu proses etis-sebuah model-yang dengannya 

seorang Kristen bekerja dengan pihak-pihak berkonflik, untuk 

mencari pemecahan konstruktif atau pemecahan kreatif terhadap 

segala perbedaan yang ada. Pengarang menyajikan dengan 

sistematis, sederhana dan dapat diterapkan. Secara garis besar, ada 

tiga langkah utama yang harus dikerjakan dalam berhadapan 

dengan konflik: 
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1. Langkah pertama: menjadi pengelola konflik. Langkah ini 

dijabarkan menjadi tiga tugas yang harus dikerjakan oleh orang 

Kristen: 

a. Tugas pertama: berefleksi terhadap teologi perasaan batin, 

yaitu memberikan perenungan terhadap kondisi 

emosi/perasaan kita ketika berhadapan dengan konflik. 

b. Tugas kedua: mempraktekkan sikap tegas kristiani. Ada 

tiga standar perilaku yang saling berkaitan erat: (1) 

Ketegasan pribadi atas hak-haknya sendiri; (2) rasa hormat 

terhadap hak-hak orang lain; (3) ketegasan bersama bagi 

kebaikan bersama. 

c. Tugas ketiga: menentukan peran. Sementara kita 

menentukan peran kita sendiri dalam masa konflik, kita 

mulai mengenali berbagai peranan yang jelas pihak-pihak 

lainnya. Kita berada dalam posisi untuk mulai 

mempertimbangkan situasi konflik dengan membedakan 

antara mereka yang menjadi para pelaku dan mereka yang 

menjadi pengamat. 

 

2. Langkah kedua: menilai situasi konflik dengan dua tugas 

utama: 

a. Mengidentifikasi faktor kontekstual, khususnya bagi pihak-

pihak yang terlibat.  

b. Menilai para pelaku bukan berdasarkan perasaan senang 

atau tidak senang, melainkan untuk merumuskan Etika 

Kristen tentang pertarungan yang jujur atau curang. 

 

3. Langkah ketiga: mengelola konflik dengan mengenali 

keterbatasan dalam mengelola konflik secara konstruktif, dan 

mengenali strategi-strategi penghalang dan strategi-strategi 

penyelesaian yang ada. 

 

Pengarang juga menyajikan ilustrasi-ilustrasi yang cukup 

praktis dalam pembahasan-pembahasan yang ada. Termasuk 

lampiran-lampiran lembar kerja yang menolong kita lebih 

memahami prinsip-prinsip yang dikemukakan. 
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Menariknya, menurut Pengarang model dalam buku ini pun 

dapat diterapkan untuk menghadapi konflik dalam sistem-sistem 

lainnya, yang bersifat sukarela dan nirlaba seperti dalam yayasan 

atau lembaga social, bahkan meskipun pihak yang bertikai itu tidak 

berpegang pada keyakinan Kristen. Para pembaca bisa menilai 

sendiri nantinya, ketika mempelajari buku ini. 

 

Bagi pengarang, buku ini merupakan hasil pergumulan 

hidupnya. Intisari buku ini muncul dari apa yang telah dipelajari 

selama 23 tahun. Tentu suatu karya yang berharga yang patut kita 

pelajari. 

 

Oei Hok Liong 
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I AM SURPRISED BY JOHN M. FRAME 

SUATU REFLEKSI TERHADAP BUKU 

“CONTEMPORARY WORSHIP MUSIC”
1
 

 

 

Sia Kok Sin  

 

 

 

1. Saya tidak terlalu mengenal John M. Frame dengan karya-

karyanya. Saya hanya mengetahui bahwa ia seorang teolog dari 

tradisi Reformed. Di Indonesia ia mulai dikenal karya-karyanya 

dalam beberapa tahun terakhir ini. 

 

2. Saya mulai tergelitik untuk mengenal John Frame ketika 

namanya mulai mencuat di beberapa pertemuan Sinode Gereja 

Kristus Tuhan, secara khusus keterkaitannya dengan ibadah 

kontemporer. Inilah hal yang mendorong saya untuk membaca 

bukunya. 

 

3. Dalam buku ini ia memulainya dengan menjelaskan latar 

belakang teologianya Ia mengungkapkannya sbb: 

“I am Reformed theologian, an enthusiastic subscriber to the 

Westminster Confession of Faith and the Larger and Shorter 

Catechisms. As a professor at Westminster Theological 

Seminary in California, I also subscribe to the “Three Forms 

of Unity” of the continental European Reformed churches: 

the Belgic Confession, the Heidelberg Catechism, and the 

Canons of Dordt.”
2
 

 

Jadi jelaslah pengakuan Frame bahwa ia seorang teolog dari tradisi 

Reformed. 

 

                                                 
1
 John M. Frame, Contemporary Worship Music. A Biblical Defense, 

(Phillipsburg: P&R Publishing, 1997). 
2
 Ibid., p. 2. 
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4. Ia juga menyatakan perihal latar belakang musikal dan 

ketertarikannya terhadap jenis musik. Ia mengungkapkannya sbb: 

 

“I took private lessons in classical piano for eight years, 

organ for five; clarinet for two; and harmony, counterpoint, 

and improvisation for three or four. In school I played in both 

band and orchestra, and in church sang in the choir…. 

 

Although I took no music courses in college, I continued to 

practice classical music. Grieg‟s A Minor Piano Concerto had 

been the apex of my piano studies in high school. After that I 

worked from time to time on concerti by Mozart, Schumann, 

Tchaikovsky, and Rachmaninoff, along with Beethoven 

sonatas and pieces by Bach, Chopin, List, Brahms, Debussy, 

Ravel, and others…. 

 

I have accompanied Handel‟s Messiah on number of 

occasions, other works such as Mendelssohn‟s Elijah and 

several Bach cantatas and motets. Most everywhere I have 

been, I have served as organist, pianist, and/or choir director 

in a local church. 

 

To this day I love classical music far more than any other 

musical genre, though I also enjoy at least occasional 

exposure to jazz and to older pop music.
3
  

 

Uraian di atas jelaslah menunjukkan pada latar belakang musikal 

dan ketertarikan utama John Frame terhadap jenis musik klasik. 

 

5. Dengan latar belakang tradisi teologi and musikal seperti di atas, 

sungguh mengejutkan saya bahwa dalam bukunya ini ia bukannya  

menjelaskan dan “mempromosikan” ibadah dalam tradisi 

Reformed atau jenis musik Kristen yang lebih “pas” dalam tradisi 

Reformed, tetapi justru membela “mati-matian” Musik Ibadah 

Kontemporer (“Contemporary Worship Music/CWM”). Dari judul 

bukunya, jelaslah ia memberikan suatu pembelaan Alkitabiah (“A 

                                                 
3
 Frame, pp. 3-4. 
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Biblical Defense”) terhadap Musik Ibadah Kontemporer. Lebih 

mengejutkan lagi ketika seseorang membaca pengakuannya bahwa 

“I listen to CWM only to keep somewhat abreast of the movement, 

and to get ideas for songs to use in worship. CWM is not one of my 

personal musical passions.”
4
 Sungguh mengherankan jika John 

Frame tidak “pas” dengan Musik Ibadah Kontemporer, tetapi ia 

begitu membela keberadaan jenis musik ini? Ini sesuatu yang perlu 

diselidiki dan digali. Keterkejutan saya terhadap John Frame 

tidaklah sendirian. John Frame sendiri mengungkapkan :”My 

position on CWM is bound to be controversial in the ecclesiastical 

and academic theological circles.”
5
 Ada apa dengan John Frame?

6
 

 

6. Buku ini pasti menjadi buku yang sangat mendukung bagi 

mereka yang cenderung kepada Musik Ibadah Kontemporer, 

apalagi ditulis oleh seseorang dari tradisi Reformed and pengemar 

musik klasik, yang seringkali merupakan kubu yang agak enggan 

menyambut atau bahkan agak “menolak” Musik Ibadah 

Kontemporer. Tetapi bagi mereka yang mempertahankan Musik 

Ibadah Tradisional, buku ini sangat mengherankan atau kalau tidak 

ingin dikatakan “membingungkan”. Tetapi itulah manusia yang 

mana seringkali dikejutkan dan mengejutkan juga. 

 

7. Berulang-ulang ia menyatakan bahwa ia tidak membuang Ibadah 

Tradisional ataupun “Hymns”. Ia mengungkapkan “Thus I 

advocate the use of both CWM and traditional hymns… What I 

advocate is not either-or, but both-and…. Again, my suggestion is 

both-and, not either-or.”
7
 Tetapi kalau seseorang membaca dengan 

teliti buku ini, ia akan menemukan bahwa John Frame lebih 

cenderung membela keberadaan Musik Ibadah Kontemporer dari 

pada Ibadah Tradisional dan “Hymns”. Hal yang dapat dilihat dari 

kritik-kritik John Frame yang sangat keras terhadap teolog-teolog 

yang lebih cenderung mempertahankan Ibadah Tradisional. Ia juga 

mengkritik Musik Ibadah Kontemporer ataupun Ibadah 

                                                 
4
 Frame, p. 4. 

5
 Ibid., p. 2. 

6
 Menggunakan ungkapan populer judul film “Ada Apa Dengan Cinta?” 

7
 Frame, p. 39. 
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Kontemporer, tetapi kritikan-kritikannya tidak sekeras dan setajam 

terhadap teolog-teolog yang mempertahankan Ibadah Tradisional 

dan “Hymns”. Ia berupaya “mematahkan” setiap argumen yang 

muncul untuk menunjuk kepada kelemahan-kelemahan Musik 

Ibadah Kontemporer. Kritiknya terhadap pendukung Ibadah 

Tradisional dapat diketemukan hampir setiap halaman, sedangkan 

kritiknya terhadap Musik Ibadah Kontemporer sangatlah sedikit.
8
 

Ia menggunakan sebuah palu besar untuk memukul pendukung 

Ibadah Tradisional dan menggunakan sebuah palu kecil untuk 

memukul pendukung Musik Ibadah Kontemporer. Bukankah ini 

mengherankan untuk seorang yang mengaku tidak “pas” dengan 

Musik Ibadah Kontemporer, tetapi begitu “mati-matian” 

membelanya? “I am surprised by John Frame.” 

 

8. “Ada apa dengan John Frame?” merupakan suatu pertanyaan 

yang menggelitik hati saya. Saya berspekulasi bahwa buku ini lahir 

dari kegelisahan John Frame melihat kenyataan adanya 

“penindasan” dari tradisi Ibadah Tradisional terhadap Ibadah 

Kontemporer dan Musik Ibadah Kontemporer. Sebagai teolog tentu 

ia tidak dapat berdiam diri melihat “ketidakadilan” itu, maka 

lahirlah sebuah buku yang memberikan suatu pembelaan 

Alkitabiah terhadap Musik Ibadah Kontemporer. Dalam latar 

belakang inilah buku ini perlu dihargai.  

 

9. Terlepas dari keterkejutan saya terhadap John Frame, buku ini 

berisikan hal-hal yang baik dan penting untuk dipikirkan dan 

direnungkan, terutama segi-segi positif dari Musik Ibadah 

Kontemporer. Ia mengungkapkan “Some Obvious Virtues of 

CWM” seperti “God-Centeredness”, Scripturality”, “Fresh and 

Communication”.
9
 Ia juga berkali-kali menekankan manfaat besar 

dari Musik Ibadah Kontemporer untuk penginjilan atau daya tarik 

bagi mereka yang mulai tertarik dengan Kekristenan, yang mana 

sangat sulit untuk “mencerna” Ibadah Tradisional ataupun bagi 

generasi muda. Ia juga menyinggung manfaat dan keefektifan 

                                                 
8
 Kritik atau lebih tepat usulan perbaikan bagi Musik Ibadah Kontemporer paling 

banyak dapat ditemukan dalam hal. 126-127 saja.  
9
 Frame, pp. 30-41. 
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Musik Ibadah Kontemporer bagi pembinaan kerohanian orang 

Kristen. Bagian-bagian ini paling tidak dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan perbandingan bagi mereka yang cenderung 

kepada Ibadah Tradisional dalam menilai Musik Ibadah 

Kontemporer. 

 

10. Satu hal yang perlu diperhatikan bagi mereka yang ingin 

menggunakan buku dan pendapat John Frame dalam konteks di 

Indonesia adalah adakah Musik Ibadah Kontemporer di Amerika 

mempunyai karakteristik dan kualitas yang sama dengan Musik 

Ibadah Kontemporer di Indonesia, walaupun banyak Musik Ibadah 

Kontemporer di Indonesia merupakan terjemahan dari Musik 

Ibadah Kontemporer Amerika. Pengaplikasian pendapat John 

Frame dalam konteks Indonesia perlu pemikiran mendalam, 

apalagi dalam konteks gereja-gereja tradisi Reformed di Indonesia.  

 

11. Hal-hal di atas tidak dimaksudkan untuk memberikan bantahan 

teologis kepada John Frame, tetapi lebih merupakan suatu refleksi 

seorang pribadi yang prihatin dengan kecenderungan untuk 

“menggantikan” Ibadah Tradisional dan “Hymns” dengan sesuatu 

yang lebih kontemporer. Ibadah Tradisional dan “Hymns” 

merupakan warisan yang indah. Warisan yang indah itu perlu 

dipelihara, khususnya oleh kita yang menerima warisan itu. 

Apakah kita mengharapkan orang lain untuk menghargai dan 

memelihara warisan itu? Kalau tidak kita, lalu siapa? Tentu 

diperlukan juga penyesuaian dan pembaharuan di sana-sini dalam 

Ibadah Tradisional sehingga lebih “pas” dalam situasi masa kini. 

Diperlukan suatu usaha untuk menghadirkannya dalam “kemasan” 

yang dianggap lebih cocok dengan situasi kontemporer. Tetapi 

suatu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa masih banyak 

orang yang masih merasa “pas” dengan Ibadah Tradisional dan 

“Hymns”. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang oleh 

mereka yang ingin menghadirkan Ibadah Kontemporer dan Musik 

Ibadah Kontemporer dalam gereja-gereja yang mewarisi Ibadah 

Tradisional dan “Hymns”. 
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