
1 

JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
Volume 6 Nomor 11 

September 2004 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Catatan Redaksi 2 

 

Teori Perubahan: Pelayanan Pastoral Yang Transformatif 3  

 Agung Gunawan 

 

Pembentukan Spiritualitas dan Pelayanan Pastoral 13 

 Alfius Areng Mutak 

 

Keberadaan Kaum Lansia dan Pelayanan Gereja 23   

 Iskandar Santoso 

 

Peneguhan Kembali Petrus Untuk Pelayanan Pastoral 41 

(Yoh. 21:15-23) 

 Kornelius A. Setiawan  

 

Program Gereja Sebagai Arah Dalam Penggembalaan 53 

 Lanna Wahyuni 

 

Tinjauan Buku 65 

 

Penulis Artikel 69 

 

Penulis Tinjauan Buku 71  

 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

2 

CATATAN REDAKSI 
 

 

 

Salam sejahtera di dalam Dia yang mengasihi kita. 

 

 Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa 

menjadi gembala yang baik bagi kita umat-Nya. Tanpa gembala 

yang baik itu, hidup kita yang sulit dan penuh dengan tantangan ini 

akan mustahil untuk kita jalani; tetapi bersama Dia, kita mampu. 

Allah bukan hanya telah memberikan Firman-Nya kepada kita, Dia 

juga memanggil hamba-hamba-Nya untuk memberitakan Firman-

Nya dan menggembalakan umat-Nya. 

 

 Pada edisi kali ini, Staff Redaksi JTA mencoba untuk 

membantu pekerjaan Tuhan di bidang pastoral dengan menyajikan 

artikel-artikel seputar masalah-masalah tersebut. Artikel-artikel 

tersebut adalah tentang teori perubahan, pembentukan spiritualitas 

dan pelayanan pastoral, keberadaan kaum lansia dan pelayanan 

gereja, peneguhan kembali Petrus untuk pelayanan pastoral, dan 

program gereja sebagai arah dalam penggembalaan. 

 

 Kami menyadari bahwa semuanya itu tidak cukup untuk 

menjawab semua tantangan dan pertanyaan yang ada di dalam 

pelayanan pastoral. Namun kami berharap bahwa paling tidak 

semuanya itu akan mendukung pelayanan pastoral dari para hamba 

Tuhan.  

 

Biarlah segala pelayanan kita berkenan kepada-Nya. 

 

Soli Deo Gloria. 

 

 
 

                                                                         Redaksi
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TEORI PERUBAHAN: PELAYANAN PASTORAL 

YANG TRANSFORMATIF 
 

 

Agung Gunawan 
  

 

 

elayanan pastoral adalah suatu pelayanan yang sangat vital 

dalam gereja. Pelayanan pastoral memegang peranan yang 

sangat penting di dalam pertumbuhan sebuah gereja. Itulah 

sebabnya salah satu tanda bahwa sebuah gereja bertumbuh dapat  

diukur dengan bagaimana kualitas pelayanan pastoral yang 

dilakukan oleh gereja kepada jemaatnya. Apabila pelayanan 

pastoral yang dimiliki oleh sebuah gereja kuat, maka dapat 

dipastikan bahwa gereja akan bertumbuh menjadi kuat. Sebaliknya 

apabila pelayanan pastoral di dalam sebuah gereja lemah, maka 

dapatlah diprediksi bahwa gereja akan menjadi lemah dan tidak 

dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan. Ibarat seorang 

anak yang membutuhkan perhatian yang optimal dari orangtuanya 

agar dia kelak akan bertumbuh dengan sehat, demikian pula gereja 

terhadap jemaat. 

 

Namun sangat disayangkan hari ini banyak gereja-gereja 

kurang memberikan pelayanan pastoral yang memadai bagi 

jemaatnya. Banyak gereja yang puas kalau gerejanya didatangi 

oleh orang-orang berduit dan berpengaruh dengan harapan bahwa 

mereka dapat mendukung program-program gereja, tanpa 

mempedulikan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Orang-orang 

berduit dan berkuasa adalah manusia biasa yang memiliki 

pergumulan pribadi yang membutuhkan pertolongan. Mereka 

diperhadapkan dengan masalah keluarga, bisnis, sosial, dan lain-

lain. Masalah-masalah itu justru kebanyakan membuat mereka 

tertekan dan depresi. Akibatnya mereka melakukan hal-hal yang 

kurang baik sebagai bentuk pelarian mereka seperti 

perselingkuhan, narkoba, bahkan bunuh diri. Ketika hal ini terjadi, 

gereja cenderung untuk cuci tangan; bahkan tidak sedikit yang 

P 
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mencampakkan orang tersebut begitu saja. Ini adalah suatu sikap 

yang salah. Gereja seharusnya mampu memberikan pelayanan 

pastoral yang dibutuhkan oleh jemaat. Di dalam hal ini peran 

hamba Tuhan sangat menentukan di dalam memberikan pelayanan 

pastoral bagi jemaat yang bergumul dalam hidupnya.    

  

Salah satu tujuan pelayanan pastoral yang dilakukan oleh 

para abdi Allah di dalam gereja adalah membuat suatu transformasi 

atau perubahan di dalam hidup jemaat yang dilayaninya. Sudah 

barang tentu perubahan yang dimaksud adalah suatu perubahan 

seseorang ke arah yang positif atau yang lebih baik. Seorang 

jemaat yang imannya pada awalnya belum memiliki kualitas iman 

yang sejati, diharapkan dengan pelayanan pastoral yang dilakukan 

oleh hamba Tuhan akan menolong jemaat tsb bertumbuh dalam 

kualitas imannya. Seorang jemaat yang kurang bergairah untuk 

ambil bagian dalam pelayanan, setelah melalui khotbah dan 

pembinaan yang juga merupakan dimensi pelayanan pastoral 

seorang pendeta, maka orang tersebut mulai termotivasi untuk 

mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup 

kepada Allah. Seorang jemaat yang memiliki kebiasaan-kebiasaan 

yang kurang ataupun tidak selaras dengan nilai-nilai kekristenan, 

melalui bimbingan seorang gembala diharapkan dapat menjadi 

domba-domba yang tidak tersesat dan tidak berjalan menurut 

keinginannya sendiri. Apabila ada jemaat yang mengalami 

masalah-masalah psikologis yang cukup berat, sehingga 

mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati hidup yang Tuhan 

telah anugerahkan kepada mereka; seorang hamba Tuhan harus 

mampu menolong mereka untuk dapat merubah kondisi mereka 

melalui pelayanan konseling, agar mereka dapat keluar dari 

permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya mereka mampu 

menikmati hidupnya dengan penuh keceriaan; mereka dapat 

menjadi jemaat yang sehat dan sangat produktif bagi pertumbuhan 

gerejanya. Sekali lagi sasaran utama dari pelayanan pastoral adalah 

menolong seseorang untuk mengalami perubahan atau transformasi 

dalam hidupnya.  
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Bila seorang hamba Tuhan tidak mampu melakukan 

transformasi atau perubahan dalam diri jemaatnya, maka dapat 

dikatakan bahwa ia gagal dalam pelayanan pastoralnya. Jadi 

pelayanan pastoral adalah pelayanan yang transformatif. Namun 

hal ini bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, karena di dalam 

proses transformasi ini hamba Tuhan berhubungan dengan mahluk 

hidup yang disebut manusia. Berbeda dengan benda atau sebagian 

binatang yang mungkin dapat dengan mudah kita ubah, manusia 

memiliki tubuh dan jiwa, sehingga  tidaklah mudah untuk 

mengubahnya. Disini dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang 

tepat, agar supaya kita dapat mengubah seseorang. Pendekatan-

pendekatan apakah yang dapat dilakukan agar kita dapat 

mentransformasi seseorang? Disini penulis akan memaparkan tiga 

teori tentang perubahan (theory of change) yang dapat dipakai 

untuk mengubah seseorang.  

 

BEHAVIORAL THEORY 

 

Teori ini didasarkan pada tingkah laku (behavior) seseorang. 

Teori ini meyakini bahwa seseorang akan dapat berubah apabila 

ada stimulasi atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya. 

Rangsangan dari dunia luar dapat merupakan sesuatu yang positif 

yaitu berupa pahala (reward) dan sesuatu yang negatif yakni 

berupa hukuman (punishment).
1
 Apabila seseorang melakukan hal-

hal yang baik dan positif, maka dia layak untuk mendapatkan 

hadiah sebagai penguatan bagi apa yang sudah diperbuatnya. 

Namun apabila seseorang melakukan hal-hal yang jahat dan 

negatif, maka dia pantas untuk mendapatkan hukuman sebagai 

ganjaran bagi tindakannya. Melalui stimulasi di atas akan mampu 

memanipulasi seseorang untuk berubah, karena pada hakekatnya 

manusia adalah mahluk yang mudah beradaptasi. Respon 

seseorang terhadap stimulasi dan tekanan dari lingkungan akan 

dapat memaksimalkan perasaan nyaman dalam dirinya serta dapat 

meminimalkan perasaan tidak nyaman di dalam dirinya.
2
 Hal inilah 

                                                           
1
 J.A. Wolfe, Behavioral Theraphies, (Nashville: Abingdon Press, 1990), p.75.  

2
 R. Nydam, Pastoral Counseling Textbook, (Grand Rapids: Calvin Theological 

Seminary, 2000), p. 5. 
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yang membuat seseorang mau melakukan suatu transformasi 

/perubahan di dalam dirinya.   

 

Jadi teori ini mengajarkan bahwa apabila kita ingin membuat 

seseorang mengalami perubahan, maka kita harus memberikan 

hadiah kepada seseorang yang melakukan hal-hal yang positif dan 

memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan hal-hal 

yang negatif. Dengan tindakan ini, maka kita akan mendorong 

seseorang untuk lebih melakukan hal-hal yang baik untuk 

mendapatkan hadiah dan meninggalkan perilaku yang tidak baik 

untuk menghindarkan diri dari suatu hukuman.   

 

Teori ini memang sepintas terlihat cukup efektif di dalam 

mentransformasi seseorang. Namun apabila kita memperhatikan 

dengan lebih seksama, teori ini terlihat kurang manusiawi,  yaitu 

bahwa cenderung menjadikan manusia seperti “binatang.” 

Mungkin kita pernah melihat pentas lumba-lumba, anjing laut, 

burung dan satwa yang lainnya. Di dalam pentas tersebut, kita 

melihat bahwa seorang pelatih akan memberi makanan sebagai 

hadiah kepada satwa yang telah melakukan apa yang diharapkan 

oleh pelatihnya, dan sebaliknya bagi satwa yang tidak mau 

melakukan apa yang dikehendaki oleh pelatihnya, satwa tersebut 

tidak akan mendapat hadiah sebagai wujud hukuman baginya. 

Alhasil, semua satwa berupaya untuk melakukan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya dengan harapan mereka akan mendapatkan hadiah, 

bukan hukuman. 

 

Manusia bukan binatang. Oleh sebab itu, teori ini kurang 

tepat dipakai untuk mengubah tingkah laku seseorang. Kalau teori 

ini dipakai, maka akan ada kecenderungan bahwa seseorang akan 

menjadi seorang yang baik bila dia mendapatkan hadiah terus 

menerus. Apabila tidak ada lagi hadiah, maka dia akan berubah 

menjadi manusia yang beringas dan kejam.     

     

 Teori perilaku ini juga dapat menimbulkan rasa malu (shame) 

yang tidak sehat bagi seseorang, khususnya bagi mereka yang 

mengalami hukuman sebagai ganjaran dari apa yang dilakukannya. 
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Rasa malu yang sehat (healthy shame) sangat dibutuhkan dalam 

diri seseorang agar dia tidak mengulang kesalahannya yang sama. 

Sedangkan rasa malu yang tidak sehat (unhealthy shame) justru 

akan merusak pribadi seseorang. Seorang yang mengalami 

unhealthy shame akan dapat melakukan dua hal, yaitu: merusak 

diri sendiri atau merusak orang lain. Jadi kita melihat bahwa rasa 

malu yang tidak sehat sangat berbahaya bagi pribadi seseorang. 

Rasa malu yang tidak sehat ini bisa muncul apabila seseorang 

mengalami hukuman yang terus menerus.  

 

Selain daripada itu, teori perilaku bila tidak hati-hati juga 

dapat mengarah kepada pelecehan secara fisik (physical abuse) 

terhadap seseorang. Banyak orang tua karena ingin supaya anaknya 

berubah menjadi baik, melakukan hukuman secara fisik sebagai 

hukuman atas perilaku anak-anak mereka. Seringkali tindakan 

disiplin ini terjadi secara berlebihan, sehingga anak menjadi korban 

“keganasan” orangtua yang berakhir secara tragis, cacat fisik, 

bahkan kematian mengancam mereka. Disiplin secara fisik 

bukanlah salah, bahkan Firman Tuhan sendiri menganjurkan; tetapi 

jangan sampai melampaui batas, yang di dalam Alkitab dikatakan 

sebagai “jangan menginginkan kematiannya”
3
 Acapkali terjadi 

penerapan teori perilaku yang tidak pada tempatnya, sehingga 

bukan perubahan ke arah positif yang terjadi, tapi justru sebaliknya 

kehancuran dan malapetaka yang tercipta. Oleh sebab itu, teori ini 

kurang begitu pas untuk dipakai di dalam pelayanan pastoral bagi 

jemaat yang bermasalah. Teori ini mungkin cocok diberlakukan 

kepada manusia-manusia yang sudah kehilangan naluri 

kemanusiaannya, seperti pembunuh berdarah dingin, residivis, 

teroris, suami yang tidak peduli anak-istri, dan orang-orang yang 

sudah tidak dapat diubah dengan cara yang layak dan manusiawi. 

Mereka perlu diperlakukan seperti binatang, karena mereka 

kehilangan rasa kemanusiaan mereka. 

  

 

 

 

                                                           
3
 Amsal 19:18. 
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COGNITIVE THEORY 

 

 Teori ini muncul dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa 

seseorang sangat dipengaruhi oleh pikirannya. What you are is 

what you think adalah falsafah dibalik teori ini. Menurut teori ini, 

seseorang akan dapat diubah dengan terlebih dahulu diubah cara 

berpikirnya. Apabila kita mampu mengubah cara berpikir 

seseorang tentang dirinya dan situasi yang dihadapinya, maka kita 

akan mampu merubah dia ke arah yang lebih baik.
4
  

 

Secara umum seseorang yang mengalami stress dan depresi 

akan mengakibatkan dia tidak mampu hidup sebagaimana 

seharusnya. Dia hidup karena dia memiliki suatu pemahaman yang 

salah terhadap situasi dan kondisi yang dia hadapi. Orang tersebut 

cenderung menafsirkan secara negatif  situasi hidup yang sedang 

dia alami, sehingga hal itu sangat mempengaruhi dinamika 

kehidupan orang tersebut. Seseorang akan sulit bergaul dan 

berkomunikasi secara baik dengan orang lain, apabila dia 

cenderung memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain. Hal 

ini sangat merugikan karena dia akan sulit menjalin hubungan 

dengan orang lain, karena yang ada di dalam pikirannya adalah 

apriori yang membawa kepada kebencian terhadap orang lain. 

Banyak suami-istri yang tidak dapat hidup secara harmonis, karena 

suami atau istri memiliki pikiran negatif terhadap pasangannya. 

Banyak orangtua dan anak tidak dapat hidup rukun, karena mereka 

saling berprasangka buruk antara satu dengan yang lain. Jadi 

seseorang akan mengalami berbagai macam masalah dalam 

kehidupannya, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri 

maupun berhubungan dengan orang lain, apabila seseorang 

memiliki pola pikir yang negatif.  

 

Untuk menolong dan merubah orang seperti ini, seorang 

konselor harus mampu terlebih dahulu mengubah pola pikir orang 

tersebut dari pola pikir yang sempit, subyektif dan negatif kepada 

pola pikir yang luas, obyektif dan positif. Dengan berpikir secara 

                                                           
4
 L.R. Propst, Cognitive Psychology and Psychotherapy, (Nashville: Abingdon 

Press, 1990), p. 189. 
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berbeda dari sebelumnya, maka seseorang akan mampu untuk 

keluar dari lilitan problem kehidupan yang sebenarnya tidak perlu 

terjadi. Dengan pemikiran baru yang positif, maka seseorang akan 

berpikir secara berbeda di dalam memandang dirinya, orang lain 

serta situasi hidup yang dia hadapi. Akibatnya orang tersebut akan 

mengalami perubahan di dalam hidupnya. Berubah dari hidup yang 

frustrasi menjadi hidup yang ekspektasi (penuh harapan), dari 

hidup yang depresi menjadi hidup yang sukacita, dari hidup yang 

apriori menjadi hidup yang penuh apresiasi, dari hidup yang penuh 

kebencian menjadi hidup yang penuh kasih.  

 

Pendekatan secara kognitif ini kelihatannya memang cukup 

ideal untuk menolong seseorang berubah. Walaupun demikian, 

teori ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan 

karena apabila seseorang mengalami masalah yang sangat pelik 

dalam hidupnya, maka sangat sulit orang tersebut dapat berpikir 

positif. Seseorang kadang tahu kalau apa yang dilakukan tidak 

didasari oleh akal sehat, namun dia tetap melakukannya walaupun 

sudah berulang-ulang diberitahu. Jadi dengan kata lain, teori ini 

kurang efektif bila langsung diberlakukan bagi mereka yang 

menghadapi masalah yang rumit. Pendekatan ini dapat digunakan 

apabila kadar masalah yang dihadapi seseorang mulai berkurang. 

Untuk itu perlu ada pendekatan lain yang perlu mendahului 

pendekatan kognitif ini.  

 

DYNAMIC/RELATIONAL THEORY 

 

Teori ini ditopang oleh suatu keyakinan bahwa seseorang 

akan bersedia untuk mengubah dirinya, apabila dia merasakan 

ikatan batin yang mendalam dengan seseorang yang berusaha 

untuk merubahnya. Disini menjalin hubungan (relasi) adalah kunci 

yang sangat vital untuk dapat mempengaruhi pribadi seseorang 

untuk dapat berubah dan keluar dari masalah yang dihadapi.
5
 

Seringkali seorang konselor, pendeta atau siapa saja mengalami 

kesulitan untuk mengubah perilaku, pikiran ataupun keyakinan 

                                                           
5
 O. Strunk, Dynamic Interpersonalism, (Nashville: Abingdon Press, 1990), p. 

325. 
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seseorang karena mereka tidak mampu menciptakan relasi yang 

intim dengan orang yang akan diubah tersebut. Alhasil mereka 

menjadi frustrasi dan mengatakan bahwa orang tersebut tidak dapat 

diubah dan berubah. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Sering kali 

seseorang belum mau, bukan tidak mau berubah, karena dia belum 

memiliki kepercayaan yang penuh (trust) kepada orang yang ingin 

membantunya untuk berubah. Trust ini hanya mungkin tercipta, 

apabila ada relasi yang intim antara konselor dan konseli. Oleh 

sebab itu, seorang konselor harus berupaya semaksimal mungkin 

untuk dapat menciptakan relasi terlebih dahulu dengan konselinya, 

sebelum dia berharap untuk dapat menolong konselinya untuk 

berubah. Dr. Nydam, professor dari Calvin Theological Seminary, 

menulis:  

 

People change as part of the interactions with others with 

whom there is some form of emotional bond, that is, some 

sense of significance. Others persons mediate care and 

facilitate connection in such a way that persons respond by 

internalizing the values and beliefs of important others.  In 

this view the relationship is transformative  because it has the 

power to create change in the values, beliefs, and behaviors 

of others.
6
 

 

Dynamic/Relational Theory sangat penting untuk dipakai 

terlebih dahulu didalam membantu seseorang untuk berubah, 

sebelum menggunakan teori yang lain (behavioral dan cognitive).  

Apabila relasi tercipta, maka akan mudah bagi seseorang untuk 

diubah baik tingkah laku, maupun pikirannya yang sering 

menimbulkan masalah dan membuat seseorang tidak dapat 

menikmati hidupnya. Allah sendiri memberi teladan di dalam 

menggunakan pendekatan relational. Ketika Allah merencanakan 

karya agung keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada insan 

manusia, Allah mengirim anak-Nya yang tunggal bagi manusia 

(Yohanes 3:16). Untuk mengubah tingkah laku dan pikiran 

manusia yang telah dirusak oleh dosa, Allah terlebih dahulu 

membangun relasi dengan manusia dengan turun dari surga untuk 

                                                           
6
 Nydam, p. 5. 
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tinggal dan hidup bersama manusia dalam buana ini dalam pribadi 

Yesus Kristus (Yohanes 1:14). Melalui pendekatan ini, Tuhan 

Yesus mampu menarik banyak orang datang kepada-Nya dan dari 

sini Tuhan Yesus mulai mengubah mereka, baik tingkah laku 

maupun pikiran mereka. Sungguh pendekatan ini sangat efektif 

bagi seorang konselor di dalam melakukan pelayanan konseling 

bagi konselinya.  Di satu pihak memang pendekatan relasional 

sangat efektif bagi pemulihan seseorang, tapi di lain pihak akan 

membawa masalah yang besar apabila seorang konselor tidak 

berhati-hati. Pendekatan relasional sangat melibatkan emosi antara 

konselor dan konseli. Kalau tidak hati-hati, maka akan mungkin 

terjadi kedekatan yang melebihi batasan yang ada antara konselor 

dan konseli yang berlawanan jenis. Bila diteruskan, maka affair 

atau hubungan yang tidak pada tempatnya tidak dapat dihindari 

antara konselor dan konseli. Apabila hal ini terjadi, maka 

efektifitas proses konseling akan terganggu. Oleh sebab itu, 

seorang konselor harus waspada dan menjaga diri agar tidak 

terlibat terlalu dalam secara emosional dengan konselinya yang 

berlawanan jenis. Tetapi kewaspadaan janganlah membuat 

konselor tidak berani untuk menjalin ikatan emosional sama sekali 

dengan konseli. Hal ini jelas akan merugikan, karena relasi dengan 

konseli tidak akan dapat tercipta; yang pada gilirannya tidak akan 

ada trust antara konselor dan konseli, yang akhirnya proses 

konseling tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

karena konselor tidak dapat membantu konselinya untuk 

mengalami transformasi/perubahan. 

 

Dari ketiga pendekatan diatas, dapatlah kita simpulkan 

bahwa ketika kita ingin merubah seseorang, maka pendekatan 

relasional perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan 

pendekatan yang lain. Apabila hubungan/relasi tercipta antara 

konselor dan konseli, maka akan lebih mudah bagi seorang 

konselor untuk mengubah pikiran (kognitif) dari konselinya. 

Selanjutnya tingkah laku (behavior) yang negatif dari konselinya 

juga akan berubah. Dengan demikian, maka si konseli akan 

mengalami transformasi. Inilah tugas yang harus diemban oleh 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

12 

seorang hamba Tuhan yang juga adalah seorang konselor pastoral 

di dalam mentransformasi jemaat yang dilayani.   
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PEMBENTUKAN SPIRITUALITAS  

DAN PELAYANAN PASTORAL 
 

 

Alfius Areng Mutak 

 

 

Pendahuluan 

 

emakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin 

melimpah juga tawaran modernisme, materialisme dan 

hedonisme. Akibatnya hal ini dapat mengancam kehidupan 

spiritualitas seseorang, termasuk hamba Tuhan. Sementara itu 

dalam kehidupan orang percaya makin disadari bahwa kehidupan 

spiritualitas kristen tidak identik dengan seremoni, ritual, legalitas 

dan formalitas. Dibawah tantangan berbagai macam pengalaman 

agamawi dari agama-agama lain, orang percaya saat ini selalu 

dipertanyakan tentang bagaimana pengalaman nyata mereka 

dengan Allahnya yang hidup. Di pihak lain, kesibukan dan 

tantangan dunia modern yang serba ketat saat ini membuat orang 

percaya dalam gereja tidak tertarik terhadap perkara-perkara 

rohani, secara khusus dalam menumbuhkembangkan kehidupan 

spiritualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan J.I. Packer 

dibawah ini:  

 

The experiential reality of perceiving God is unfamiliar 

territory today. The pace and preoccupation of modern life 

are such that any sort of inner life is very hard to maintain. 

And if you attempt it, you will certainly seem eccentric to 

your peers, for nowadays involvement in a stream of 

activities is „in‟ and the older idea of a quite, contemplative 

life is just a decidedly „out.‟ The concept of a Christian life 

as sanctified rust and bustle still dominates and as a result the 

experiential side of Christian holiness remains very much a 

closed book.
1
 

 

                                                           
1
 J.I. Packer, Alive To God, (London: Interversity Press, 1978), p. 26.  

S 
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Ketidaktertarikan orang percaya dalam gereja terhadap 

perkara-perkara rohani  memberikan kepada kita dua pelajaran 

berarti yang perlu kita cermati. Pertama, kekuranginteresan orang 

percaya dalam gereja hari ini disebabkan karena mereka kurang 

dimotivasi oleh para gembala mereka. Kedua, hamba Tuhan sendiri 

tidak bisa memberikan teladan sebagai model yang baik.  

 

Dari problem yang diungkapkan diatas, maka tulisan ini 

berupaya untuk mengkaji relasi antara pembentukan spiritualitas 

seorang hamba Tuhan dengan pelayanan pastoralnya. Penulis yakin 

bahwa kehidupan spiritualitas seorang hamba Tuhan memiliki 

dampak yang sangat luas terhadap pelayanan pastoral yang ia 

lakukan. Untuk itu kita akan melihat apa itu pembentukan 

spiritualitas dan mengapa hal ini penting bagi pelayanan pastoral.  

 

Apa itu pembentukan spiritual? 

 

Pembentukan spiritualitas sering dimengerti sebagai 

pembentukan dan pertumbuhan dalam diri orang percaya dalam 

Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus yang memancarkan nilai 

iman dalam pelayanan terhadap sesama. Pemahaman diatas 

mungkin tidak lengkap karena pembentukan spiritualitas itu terjadi 

karena adanya suatu kerja sinergi antara inisiatif Allah dan respon 

kita manusia, seperti dikatakan: Formation is a synergy of the 

divine initiative and our human response. Dasar dari pemahaman 

ini dapat dilihat dalam kitab suci yang berbunyi demikian:  

 

Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; 

karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan 

gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi 

terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir, karena 

Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan 

maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya (Fil. 2:12-13).    

 

Kedua ayat diatas dengan jelas mengatakan bahwa Allah 

yang “mengerjakan” sesuatu yang baik dalam diri orang percaya. 

Pekerjaan ini merupakan inisiatif ilahi dan peranan atau respon dari 
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manusia terhadap inisiatif Tuhan seperti yang diungkapkan dalam 

frase “ tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.” 

Ada dua unsur penting dalam pembentukan spiritualitas, yaitu: 

tanggung jawab Allah yang mengerjakan pembentukan itu di 

dalam orang percaya, serta tanggung jawab orang percaya dalam 

meresponi apa yang dikerjakan Allah dengan mengerjakan 

keselamatan. “Mengerjakan keselamatan,” bukan berarti 

menambahkan sesuatu dalam keselamatan, tetapi lebih kepada 

bagaimana iman atau kehidupan spiritualitas itu bertumbuh lewat 

disiplin rohani yang terus dikembangkan oleh orang percaya. 

Pembentukan spiritualitas itu terjadi berdasarkan sebuah kerja 

sama yang baik antara Tuhan dan diri kita sebagai orang yang 

meresponi inisiatif atau karya Tuhan dalam diri orang percaya.  

 

James C. Wilhoit mengartikan pembentukan spiritual sebagai 

membuka diri terhadap anugerah Allah untuk berkarya di dalam 

kita dalam konteks pelayanan gereja:  

 

Spiritual formation means pulling up the shades, opening the 

windows, and letting the sunshine of god‟s grace comes into 

contexts: (1) through the church by means of worship, wise 

counsel, fellowship, biblical preaching and teaching; and (2) 

in our very private encounters with God as we pray, meditate, 

and read the scriptures. Effective spiritual formation prepare 

Christians to be transformed through both of these 

dimensions of our spiritual life so that we “who with 

unveiled faces all reflect the Lord‟s glory, are being 

transformed into His likeness with ever-increasing glory, 

which comes from the Lord, who is the spirit (2 Cor. 3:18).
2
 

 

Lebih lanjut Wilhoit berkata: 

 

The first movement in spiritual formation removes the blocks 

to growth. And the second parallel movement open adults to 

                                                           
2
 James C. Wilhoit, Christian Adults and Spiritual Formation in The Christian 

Educator’s Hand Book on Adult Education, by Kenneth O. Gangel and James C. 

Wilhoit, (Grand Rapids: Baker Book House, 1993), p. 61.  
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open themselves to God‟s transforming grace through 

spiritual disciplines. To a large measure, the responsibility of 

those charged with spiritual formation in the church requires 

them to establish a climate favorable to spiritual formation.
3
 

 

Pembentukan Spiritual Hamba Tuhan Dan Pelayanan 

Pastoralnya 

 

Hamba Tuhan adalah agen utama dalam pelayanan pastoral; 

karena itu sangatlah penting bagi hamba Tuhan memiliki 

kehidupan spiritual yang baik. Kalau kita memperhatikan secara 

seksama, maka paling tidak ada lima alasan mengapa hamba Tuhan 

perlu memiliki kehidupan spiritual yang baik. Pertama, hamba 

Tuhan adalah orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan dan 

gereja, maka ia perlu bertumbuh dalam hidup rohaninya. Kedua, 

hamba Tuhan adalah orang yang akan menolong jemaatnya dalam 

pembentukan spiritualitas, karena itu ia perlu memiliki pengertian, 

wawasan, dan pertumbuhan spiritualitas, termasuk pengalaman 

hidup spiritualitasnya yang terus bertumbuh. Ketiga, hamba Tuhan 

berpotensi untuk mengalami problem-problem kejiwaan seperti 

kejenuhan, kesepian, putus asa dalam pelayanan, karena itu mereka 

perlu memiliki kehidupan spiritual yang melimpah dan segar, 

untuk mengantisipasi problem tersebut. Keempat, hamba Tuhan 

perlu untuk membenahi diri dan membereskan masalah 

batiniahnya, sehingga ia lebih efektif dalam melayani dan 

berinteraksi dengan orang lain dalam pelayanan jemaatnya. 

Kelima, hamba Tuhan adalah model bukan hanya terhadap orang 

yang ia layani, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya. Karena 

itu hamba Tuhan perlu memiliki karakter yang baik serta hidup 

rohani yang baik dan terus bertumbuh, sehingga orang lain melihat 

pribadi Kristus di dalam dirinya.    

 

Lima tahun yang lalu Kenneth Bender, dosen praktika di 

Asian Center for Theological Studies and Missions Korea dalam 

desertasinya mengadakan studi risert terhadap para pemimpin 

awam dalam gereja di Kanada berkaitan dengan lima prioritas 

                                                           
3
 Wilhoit, pp. 61-62. 
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seorang hamba Tuhan dalam pelayanan pastoralnya. Ia tiba pada 

kesimpulan bahwa prioritas utama yang diharapkan oleh anggota 

jemaatnya ialah bahwa hamba Tuhan harus memiliki kehidupan 

spiritualitas yang baik. Bender menulis:  

 

The laity ranked spirituality as the highest priority of the 

pastor, pastors, whether rural or urban, need to be reminded 

that the lay leaders in the churches are looking to them to set 

the standards and model spirituality through their lifestyle, 

first and foremost. Even though there are societal pressures to 

professionalize the pastor role, lay leaders are not willing to 

forfeit the pastor‟s spiritual role as part of that 

professionalization.
4
  

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Yohansen Chandra yang 

mengatakan bahwa, “peran pendeta dalam gereja masa kini 

melakukan tugas yang paling essensial, yaitu: menyembuhkan 

jiwa-jiwa, memahami dan menjalankan kehidupan rohani, serta 

membimbing jemaatnya kepada kesalehan.”
5
  

 

Dennis M. Campbell melihat bahwa kerohanian yang 

bertumbuh dari hamba Tuhan menjadi sangat penting bagi 

jemaatnya, dengan ungkapan demikian: “Growth in spiritual life is 

essential for ordained people. It‟s true because the church wants its 

ordained leaders to be people of growing spiritual depth.”
6
  

 

Dari pemahaman di atas kita sampai pada kesimpulan bahwa 

hamba Tuhan perlu memiliki kehidupan spiritualitas yang baik. 

Karena itu hamba Tuhan harus membangun kehidupan rohaninya 

                                                           
4
 Kenneth  Bender, Role of the Pastor, (Seoul: Asian Center for Theological 

Studies and Missions Press, 2002), pp. 71-72. 
5
 Johansen Chandra, Presentasi Kuliah Program M.A. in Pastoral Studies: 

Pembentukan Spiritualitas dan Pelayanan Pastoral, (Lawang: Institut Theologia 

Aleitheia, Semester Genap Tahun Akademis 2003/2004).  
6
 Dennis M. Campbell, ”Theological Education and Moral Formation: What‟s 

Going On in Seminaries Today?” dalam Theological Education and Moral 

Formation, Richard J. Neuhaus Ed., (Grand Rapids, Michigan: W.M. Eerdmans 

Publishing Company, 1992), p. 6. 
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agar ia bisa membangun kerohanian jemaatnya. Pertanyaannya 

ialah dimana dan bagaimana memulai serta 

menumbuhkembangkan kehidupan spiritualitas? Menurut 

Lawrence O. Richard: “Kehidupan spiritualitas kristen dimulai 

dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, 

sebab di luar itu manusia tidak dapat memiliki kehidupan 

spiritualitas yang baik.” Namun demikian, kehidupan spiritualitas 

bukanlah sesuatu yang bersifat instan, ia harus dipupuk agar terus 

mengalami pertumbuhan yang dilakukan lewat karya Roh Kudus 

dan Firman Allah lewat disiplin rohani yang baik. Karena itu 

pertumbuhan yang menuju kepada kedewasaan dapat dicapai oleh 

setiap orang percaya dengan kuasa karena karya Allah dan respon 

manusia terhadap Allah, serta karya Allah di dalam diri orang 

percaya.
7
  

 

Perlu disadari bahwa spiritualitas yang benar tidak 

didapatkan dalam biara, tetapi dalam hubungan kemanusiaan. 

Spiritualitas juga bukan hanya ditampilkan atau ditunjukkan 

dengan doa saja, tetapi juga dalam belas kasihan, keramahan, 

kerendahan hati, kebaikan hati dan kesabaran (Kolose 3:12). 

Spiritualitas seseorang mengampuni apapun yang dilakukannya 

dalam menghadapi sesama dan mengasihi sesama, sebagaimana 

Yesus mengasihi sesamaNya. Spiritualitas tidak didapatkan dalam 

penekanan dari kemanusiaan kita. Spiritualitas justru menguatkan 

kemanusiaan kita dan harus dinyatakan dalam seluruh aspek dari 

kehidupan kemanusiaan kita.  

 

Kekuatan spiritualitas itu selalu ada di dalam Tuhan dan 

iman secara total kepada Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh 

Kudus menjadi sesuatu yang penting. Sebagai hamba Tuhan, kita 

harus menerima tanggung jawab untuk kemajuan dan pertumbuhan 

spiritualitasnya. Menurut Simon Chan, Tuhan akan 

mentransformasi atau membentuk seseorang; apabila orang 

tersebut memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhannya, 

mempraktekkan disiplin rohani, baik itu secara pribadi maupun 

                                                           
7
 Lawrence O. Richard, Practical Theology of Spirituality, (Grand Rapids: Baker 

Book House, 1975), p. 15.  
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secara umum, mengerti dinamika dari “spiritual journey,” 

berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja, 

menumbuhkembangkan serta memelihara relasi dengan sahabat 

serta bapak rohani, menghadiri seminar serta petunjuk 

pembentukan spiritualitas, mempraktekkan “spiritual self-

direction,” serta mencontoh kehidupan Kristus.
8
 

 

Hamba Tuhan dan Disiplin Rohaninya  

 

Untuk menumbuhkembangkan kehidupan spiritualitasnya, 

hamba Tuhan perlu memiliki disiplin rohani yang baik. Dalam 

bukunya “Spiritual Theologi: Studi Sistimatis Tentang Kehidupan 

Kristen,” Simon Chan memberikan langkah-langkah, serta 

petunjuk praktis tentang latihan rohani sebagai bagian dari disiplin 

rohani.  

 

Memfokuskan Pada Doa 

 

 Menurut Simon Chan, seseorang yang bertumbuh dalam doa 

bergerak jauh dan lebih jauh dari doa-doa permohonan yang 

berpusat pada kepentingan sendiri, dan mulai beralih pada doa 

pemujaan dan ucapan syukur kepada Allah; sehingga doa menjadi 

lebih jarang diucapkan dan lebih berlangsung di dalam mental. 

Kata-kata dan gambar-gambar menjadi kurang penting pada saat 

seseorang masuk lebih dalam ke dalam jantung doa. Seseorang 

yang bersekutu dengan Allah dengan perhatian, pikiran yang 

sederhana dan penerapan kehendak yang sama sederhananya. Doa-

doa teragung adalah doa-doa dimana Allah berdoa di dalam kita.
9
    

 

Lebih lanjut doa menempatkan Allah pada pusat segala 

sesuatu, dan doa yang tidak berkeputusan menempatkan Allah 

dalam setiap aspek keberadaan kita dalam kehidupan sehari-hari. 

Doa yang tidak berkeputusan juga membantu kita memelihara 

sikap rohani yang seimbang-pola pikir yang diwarnai dengan doa 

                                                           
8
 Simon Chan, Spiritual Theology: Studi Sistematis Tentang Kehidupan Kristen, 

Terj. Johny The, Buku 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 8-10.  
9
 Ibid., hal. 20.   
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terus menerus di tengah-tengah kegiatan yang sibuk. Karena itu 

pengembangan ketenangan semacam itu membutuhkan latihan dan 

disiplin.
10

   

 

Doa merupakan suatu tindakan yang mempengaruhi semua 

kegiatan rohani lainnya. Meditasi merupakan pendahuluan untuk 

berdoa, pembacaan rohani mengarahkan jiwa kita pada sikap 

mendengarkan. Dalam doa, seseorang memasuki hubungan pribadi 

dengan Tuhan. Doa pada dasarnya adalah respon manusia terhadap 

Firman Tuhan, kita tidak melahirkan doa karena doa itu telah 

berlangsung dalam diri kita. Sebab firman Allahlah yang 

berinisatif, sedangkan kita hanya pendengar saja. Doa juga 

menandai kedekatan hubungan kita dengan Allah, Tuhan kita. 

Kedekatan hubungan ini adalah karunia Roh Allah, yang berdiam 

di dalam diri orang percaya dan membangkitkan kesadaran bahwa 

mereka adalah anak-anak Allah. Ada dua aspek pertumbuhan 

dalam doa, yaitu: Pertama, pertumbuhan dalam doa bukanlah 

seperti pertumbuhan jasmani; Kedua, pertumbuhan doa mirip 

dengan pertumbuhan dalam pernikahan. Dasar dari orang yang 

memiliki kehidupan doa yang baik harus memiliki hubungan yang 

baik dengan Tuhannya dan sesamanya.  

 

Doa Yang Berfokuskan Pada Allah 

 

 Kita dapat mengembangkan doa dengan tidak berkeputusan 

dengan menggunakan tiga latihan yang berkaitan dengan: 1) 

Mempraktekkan kehadiran Allah: Doa ini juga disebut doa 

rekoleksi. Doa ini terdiri dari kegiatan mengingat bahwa Allah itu 

hadir, yaitu menggambarkan kehadiran Allah; bahwa Allah hadir di 

mana-mana, terutama pada kedalaman jiwa seseorang. Kita 

membayangkan Kristus tepat berada disamping kita secara pasti, 

seperti halnya Ia hadir dalam perjamuan.  

2) Latihan menuruti kehendak Allah: Menuruti kehendak Allah 

berarti kita menyatukan kehendak kita dengan kehendakNya dalam 

kasih. Untuk dapat menuruti kehendak Allah, kita harus berada 

                                                           
10

 Chan, hal. 32. 
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dalam Firman Allah, mengakui kemahakuasaan Allah, serta belajar 

taat kepadaNya.  

3) Doa pemeriksaan diri: Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, 

kita perlu memeriksa diri terlebih dahulu, karena dengan 

pemeriksaan diri kita, kita didorong untuk menghadapi kenyataan 

dalam dunia seperti halnya kenyataan dalam diri kita. Perlu diingat 

bahwa pemeriksaan diri ini lebih dari sekedar menyesali kesalahan 

dan kelemahan kita.  

 

Doa Yang Berfokuskan Pada Firman 

 

Disiplin rohani kedua yang perlu dikembangkan oleh hamba 

Tuhan ialah memfokuskan diri pada Firman. Penulis rohani puritan 

pernah berkata demikian: 

 

Membaca firman, tetapi tidak merenungkan tidak dapat 

menghasilkan buah; merenungkan tetapi tidak membaca akan 

berbahaya; membaca dan merenungkan tanpa doa akan 

menyakitkan.
11

  

 

Ada dua hal penting yang perlu difahami berkaitan dengan 

Firman Tuhan adalah: Pertama, pembacaan Firman. Pembacaan 

Alkitab bertujuan untuk  mendapatkan makna dan berkat dari 

dalamnya, bukan hanya untuk mendapatkan informasi semata. 

Kedua, merenungkan Firman. Perenungan terhadap Firman adalah 

dengan tujuan agar kita menemukan mutiara-mutiara rohani yang 

terdapat dalam kitab suci untuk pertumbuhan iman kita kepada 

Allah.  

 

Kesimpulan 

 

Membangun spiritualitas di tengah-tengah kemerosotan 

moral dan pluralitas nilai yang menantang, membutuhkan kesiapan 

hamba-hamba Tuhan, karena para hamba Tuhanlah yang menjadi 

faktor penting dalam pembentukan itu. Hal ini tentu tidak lepas 

dari karya Tuhan lewat Roh Kudus dalam menumbuhkan 

                                                           
11

 Disitir oleh Simon Chan dalam Spiritual Theology,Buku 2, hal. 58.  
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komitmen dan kualitas hidup dari hamba-hamba Tuhan  dalam 

mengemban tugas pelayanan dan panggilannya, guna menjadi alat 

yang bermakna untuk membawa orang percaya dalam gerejanya 

bertumbuh ke dalam kedewasaan di dalam Yesus Kristus. 

Sebagaimana dikatakan oleh Sidjabat demikian: 

 

Ada dimensi ilahi dan ada pula dimensi manusiawi kita 

dalam mengembangkan spiritualitas. Semua itu akan berjalan 

dalam perjalanan kita mengarungi hidup kesementaraan ini, 

sebelum memasuki hidup dengan dimensi kekekalan.
12

       

 

Karena itu hamba Tuhan sebagai gembala memainkan 

peranan yang sangat penting dalam menolong jemaat untuk 

bertumbuh di dalam gerejanya. Karena tugas utama dari pengajaran 

gereja adalah meletakkan dasar yang kuat, agar jemaat memiliki 

kesucian dan kesalehan yang mendorong untuk mengembangkan 

diri bagi perubahan dan pembaharuan hati.  

                                                           
12

 Samuel Sidjabat, Strategi Pendidikan Kristen: Suatu Tinjauan Teologi-

Filosofis, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 146.  
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KEBERADAAN KAUM LANSIA  

DAN PELAYANAN GEREJA 
 

 

Iskandar Santoso 

 

 

 

pabila seseorang panjang umur, maka hampir seperempat 

hidupnya adalah masa lanjut usia. Kelompok usia ini dari 

tahun ke tahun makin bertambah jumlahnya, juga dalam gereja. 

Gejala ini disebabkan oleh karena faktor kesehatan yang lebih baik, 

pemahaman tentang kesehatan dan pentingnya nutrisi makanan 

juga lebih baik; disamping itu ilmu kedokteran modern memang 

cukup menunjang untuk orang dalam kelompok usia ini dapat 

hidup lebih sehat. Hal ini tentunya sangat menggembirakan, tetapi 

disamping itu juga menuntut perhatian yang lebih banyak terhadap 

kelompok usia ini, baik oleh keluarga sendiri, masyarakat dan  

khususnya pihak gereja.
1
 

     

                                                           
1
 Oleh karena meningkatnya usia harapan hidup, maka pada abad ke 21 ini 

dalam satu keluarga bisa terdiri dari 3 atau 4 generasi. Fakta seperti ini dari satu 

sisi sangat menggembirakan, tetapi dari sisi lain dapat menjadi problem, 

sehingga problem bukan saja muncul dalam hubungan dengan masyarakat, tetapi 

terutama dalam hubungan dengan keluarga, yaitu dalam membangun atau 

mempertahankan relasi yang baik antara satu dengan lain.  Sebagai contoh 

seperti yang sering terjadi, yaitu hubungan antara orang tua yang lansia dengan 

anaknya yang tentunya sudah setengah baya tidak lagi sama seperti dahulu. 

Apabila orang tua yang sekarang lansia itu tetap aktif dan sehat, umumnya 

hubungan mereka tetap tidak bermasalah, sehingga andaikata terjadi masalah 

juga lebih mudah diselesaikan. Problem hubungan yang cukup serius akan 

muncul pada saat anak-anak tidak dapat menerima perubahan yang terjadi  pada 

orang tua mereka. Seperti dikatakan Christianson:  “Based on my contact with 

families, this friction also may arise when adult children can‟t face the changes 

in their parent. They see the changes as a gradual decline and eventual death. In 

some situasions they may attempt to delay inevitable change by ignoring their 

parent‟s increasing neediness or expecting their parent to continue to lead an 

active lifestyle. Consequently, the ailing parent may feel isolated and neglected.”  

Lihat: Margaret E. Woltjer, Pine Rest Today, (Winter 1993), p. 2. 

A 
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Kaum Lansia dan Permasalahan Umum 

 

 Sebenarnya usia manusia itu seharusnya tidak kurang dari 

120 tahun,
2
 angka ini diperoleh dari usia dewasa manusia dikalikan 

dengan bilangan 6 atau 7, di mana usia dewasa manusia adalah 20 

tahun. Sebagai pembanding disertakan tabel berkenaan usia 

mahluk hidup yang lain, khususnya dunia hewan:
3
 

 

Jenis     Usia dewasa Usia 

Kucing 1,5 th 10 th 

Anjing 2 th 12 th 

Kuda 4 th 25 th 

Gajah 10 th 60 th 

Lembu 6 th 40 th 

Buaya 10 th 60 th 

Kera 6 th 40 th 

 

 Maka sebenarnya bukan kejadian yang luar biasa apabila 

mendengar ada manusia yang berusia 100 tahun atau 120 tahun, 

sebab ini masih masuk dalam batas usia manusia. Sehingga bila 

ada manusia yang berumur lebih pendek atau jauh lebih pendek 

dari batas tersebut, lebih sering disebabkan karena terkena penyakit 

seperti: jantung, diabetes, gagal ginjal, penyakit-penyakit infeksi 

dan berbagai penyakit lain yang memang akhirnya memperpendek 

usia manusia, menjadi hanya sekitar setengahnya, bahkan 

kemungkinan lebih rendah dari itu.  

 

Lansia Dan Permasalahannya 

 

 Dalam konteks masyarakat Indonesia, dalam kurun waktu 

1990–1995, umur harapan hidup pria 61,25 tahun dan wanita 66,07 

tahun. Dalam kurun waktu 1995-2000, umur harapan hidup 

                                                           
2
 Ini adalah pendapat dari banyak ahli Gerontology. Lihat Satrio, Buletin 

Komunikasi no. 73, (April 2004), hal. 18.  
3
 Diet & Juice Therapy, (Bandung: Universal Offset), hal. 14. 
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meningkat, untuk pria 63,33 tahun dan wanita 69,0 tahun.
4
 Jadi ada 

peningkatan umur harapan hidup yang akan terus meningkat dari 

tahun ke tahun, selaras dengan meningkatnya kesadaran dari 

masyarakat akan pentingnya memelihara dan menjaga kesehatan 

dirinya, artinya jumlah kaum lansia dari tahun ke tahun berjumlah 

semakin banyak. 
5
 

 

Memang di seluruh dunia, termasuk Indonesia kaum lansia 

makin lama makin banyak, bukan saja dalam jumlahnya, juga 

dalam persentasenya. Dalam tabel di bawah ini tampak jelas 

susunan umur penduduk manusia Indonesia yang dihitung dalam 

prosen:
6
 

 

  

 1985 1990 1995 2000 2005 

0  –  14 38,83 36,44 33,63 31,59 29,19 

15 – 64 57,75 59,62 61,98 63,58 65,54 

65 -   3,41 3,93 4,39 4,83 5,27 

 

Bahkan menurut data dari Bureau of the Census U.S.A. 1993, 

jumlah lansia di Indonesia antara tahun 1990-2025 mencapai 414 

                                                           
4
 Hardywinoto & Tony Setiabudhi, Panduan Gerontology, Tinjauan dari 

Berbagai Aspek, (Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 

12.  
5
 Kapan seseorang dapat disebut sebagai lansia, memang ada berbagai macam 

pendapat. Ada yang menetapkan usia 55 tahun, yang lain usia 60 tahun, tetapi 

WHO (World Health Organisation) menetapkan usia 65 tahun dan seterusnya. 

Ada orang berusia 80 tahun, tetapi kesehatan dan kemampuannya masih seperti 

anak muda; sebaliknya ada yang berusia 40 tahun, tetapi sudah tampak lemah 

seperti orang yang sudah sangat tua, maka istilah lansia dan pengelompokannya 

bisa dilihat secara: 

1. Fungsional: a. Lansia - muda (sehat ); b. Lansia - dewasa (aktif ); c. Lansia - 

tua ( lemah ). 

2. Kronologi: a. Lansia -muda (65 – 74 th ); b. Lansia - tua ( 75 – 84 th ); c. 

Lansia - tertua ( 85 +  ) 

Dalam tulisan ini lansia dilihat secara kronologi. Lihat Diane Papalia, Human 

Development, (Illinois: Mc. Graw Hill Inc., 1995), pp. 542-544. 
6
 Piet Go O. Carm, Siap Menjadi Tua, (Penerbit Dioma, 2003), hal. 52. 
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persen.
7
 Di sini tampak jelas bahwa manusia usia lanjut di dunia 

termasuk Indonesia terus akan bertambah banyak dari tahun ke 

tahun, sehingga pemahaman tentang lansia sudah harus  mendapat 

perhatian yang serius dari semua lapisan masyarakat,
8
 supaya 

mereka dapat dilayani dan diletakkan dalam posisi yang 

seharusnya di masyarakat. Pertama-tama yang perlu dipahami 

adalah berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh lansia 

secara umum. 

 

Perubahan Secara Fisik 
 

Secara perlahan tetapi pasti, orang yang masuk dalam 

kategori lansia akan mengalami perubahan fisik. Kulit mulai 

kering, sehingga berkeriput dan kasar, pembuluh darah tampak 

menonjol di tangan maupun kaki, gerakan gemetaran tampak pada 

beberapa anggota tubuh, mata kurang jelas melihat, apalagi di 

tempat yang kurang terang, adaptasi dengan terang juga 

berlangsung lambat, kemampuan mendengar merosot, alat pencium 

dan alat perasa menurun fungsinya, daya ingat berkurang, makin 

lambat dalam berpikir.
9
  Dalam bagian motorik juga mengalami 

degradasi, sehingga pergerakan menjadi lebih lambat, daya reaksi  

juga lambat. 

 

Sejalan dengan peningkatan usia seseorang, maka jumlah dan 

jenis penyakit yang diidap oleh seseorang juga dapat bertambah 

banyak dan apabila ada orang tua yang sakit, kemungkinan proses 

penyembuhan juga akan memakan waktu yang lebih panjang 

dibanding orang yang lebih muda. Dengan kesehatan yang 

menurun, tentu keadaan ini memberi pengaruh terhadap kehidupan 

orang yang bersangkutan, baik yang menyangkut aspek sosial, 

                                                           
7
 Jawa Pos, 23 Juni 2004, hal. 11. 

8
 Tulisan ini hanya memfokuskan diri pada komunitas kristen , khususnya gereja. 

9
 Sering orang menyebut dengan istilah pikun atau istilah medisnya adalah 

demensia, dimana demensia ada dua macam: Pertama, alzheimer, yaitu penyakit 

neurodegeneratif, yang menyerang orang usia 65 tahun keatas, tanpa harus 

diawali dengan stroke. Kedua, demensia vaskuler, penyakit ini diawali stroke, 

penyakit ini tidak tergantung usia, sehingga anak mudapun dapat terkena 

serangan penyakit tersebut.   
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pekerjaan maupun ekonomi; sehingga untuk mengatasinya 

dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian diri dalam banyak hal, yang 

bagi kebanyakan lansia maupun keluarganya bukanlah hal yang 

mudah. Hal ini ditandai dengan keluhan yang sering 

berkepanjangan, rasa frustrasi, bahkan juga dapat menjadi pemicu 

konflik dengan keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan satu aksi 

pelayanan dari komunitas kristen, khususnya gereja  yang mampu 

menyentuh kebutuhan ini secara baik. 

 

Perubahan Status dan Peran 
 

Masyarakat pada umumnya menaruh hormat kepada kaum 

lansia, namun tidak dapat disangkal bahwa di mana-mana juga 

muncul sikap age-ism,
10

 yaitu suatu sikap yang 

mendiskriminasikan orang yang sudah lansia, dimana mereka 

dianggap sebagai orang yang sudah tidak mampu lagi melakukan 

pekerjaan atau tindakan yang produktif. Sikap negatif ini 

diperparah lagi karena banyak orang yang memasuki usia lanjut itu 

sendiri terpengaruh oleh sikap semacam ini, sehingga dia tidak 

dapat menghargai waktu yang ada, bahkan melihat diri sebagai 

kelompok manusia yang sudah tidak lagi berarti.
11

 Sikap semacam 

ini akhirnya membuat lansia tidak melakukan sesuatu yang 

sebenarnya masih dapat dikerjakannya, sehingga sepertinya orang 

tersebut sungguh-sungguh sudah tidak berguna lagi. 

 

Banyak sebab lain lagi yang dapat membuat kehidupan sosial 

terganggu, seperti kematian pasangan hidup, pensiun yang berarti 

kehilangan pekerjaan dan berkurangnya atau tidak adanya 

penghasilan, sehingga kesulitan keuangan. Hal yang lain lagi, yaitu  

kematian teman-temannya, yang akan menambah rasa kesendirian. 

Ini semua lebih menyadarkan bahwa dia sedang bergerak 

                                                           
10

 Sebenarnya sikap prejudis dan diskriminasi ini dapat dikenakan kepada 

kelompok usia manapun, seperti yang Paulus katakan pada Timotius yang  

sedang dalam posisi kurang nyaman, dia diremehkan karena usianya yang muda, 

“jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda” (I Tim. 

4:12 ), namun istilah ini paling sering dipakai dalam konteks lansia. 
11

 Gary R. Collins, Man in Transition, (Carol Stream, Illinois: Creation House, 

1971), p. 140. 
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memasuki satu status kehidupan yang baru. Ini situasi yang tidak 

sederhana bagi yang mengalaminya, sehingga biarpun ada lansia 

yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi, tetapi banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan ada yang 

tidak dapat menerima status baru tersebut. Bila hal ini yang terjadi, 

maka ini adalah kondisi krisis yang berarti suatu masalah baru baik 

bagi yang bersangkutan maupun orang lain, khususnya orang-

orang yang dekat dengannya, seperti keluarga. Ekspresi yang 

dinyatakan bisa dalam banyak bentuk, seperti: menyendiri, suka 

marah, selalu merasa sedih, sulit tidur dan sebagainya. Disini 

gereja harus sungguh-sungguh melakukan perannya dengan baik 

untuk menolong mereka dalam mengatasi kesulitan tersebut (Yak. 

1:27).  

 

Menghadapi Kematian 
 

Manusia harus mengakui bahwa kehidupannya di dunia ini 

ada akhirnya, yang berarti kematian; bagi lansia pengakuan ini 

sangat penting. Ia harus mempersiapkan diri untuk menuju ke masa 

depan tersebut. Meski demikian boleh saja bahkan perlu bagi 

mereka untuk melihat kembali ke belakang, kepada apa saja yang 

telah terjadi dan dikerjakannya, baik keberhasilan maupun 

kegagalan, termasuk kehilangan pasangan hidup, kematian teman-

teman dekatnya, ketiadaan pekerjaan yang biasa dilakukannya 

sebelum pensiun, kemunduran kesehatan fisik dan banyak hal lain 

yang sudah lewat itu. Tetapi ini semua harus menjadi bahan yang 

merangsang refleksi diri berkenaan dengan kehidupannya, guna  

memikirkan baik-baik tujuan kehidupan dan maknanya, termasuk 

tahun-tahun yang masih tersisa sebelum maut tiba, di mana masih 

banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif. 

 

Namun dalam kenyataannya, menghadapi kematian bukan 

sesuatu yang mudah bagi kebanyakan orang, banyak hal yang 

dipikirkan dan dikuatirkan. Pertama, berkenaan dengan bagaimana 

nasib dari segala sesuatu yang menjadi miliknya. Kekuatiran ini 

lebih menyolok bagi mereka yang mempunyai harta milik yang 

besar. Kedua, ia merasa tidak rela harus terpisah dari orang-orang 
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yang dikasihi dan teman-temannya. Ketiga, merasa kehidupan 

tidak bermakna, perasaan ini lebih besar bagi  yang menganggap 

tujuan yang ingin diraih belum tercapai. Keempat, merasa belum 

siap masuk dalam realita kehidupan setelah kematian, hal ini akan  

menimbulkan rasa tidak adanya kepastian dan ketakutan yang 

hebat. 

 

Lansia Dalam Refleksi Teologis 
 

 Bertumbuh menjadi lebih tua tidak dapat dihambat oleh 

siapapun, ini adalah proses alamiah, sehingga lansia juga harus 

dilihat  dan dimengerti sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. 

Tujuan refleksi teologis ini adalah agar orang kristen tidak terjebak 

dalam pandangan umum dengan segala macam rasionalitasnya. 

Juga jangan terjebak dalam pengalaman emosional belaka, 

sehingga kaum lansia tidak ditempatkan dalam posisi dan  

perlakuan yang seharusnya, supaya pelayanan kepada mereka 

dapat dilaksanakan secara tepat.
12

 

 

Masa Tua Adalah Sebuah Proses Dalam Penciptaaan 
 

 Alkitab memberitakan bahwa semua ciptaan Allah 

dinyatakan “sungguh amat baik” (Kej. 2:31), di mana kehidupan 

manusia termasuk di dalamnya, bahkan secara khusus dinyatakan 

manusia diciptakan segambar dengan Allah.
13

 Hal ini memberi arti 

bahwa kehidupan manusia mempunyai kemuliaan dan nilai atau 

berharga disepanjang usianya, termasuk pada saat seseorang 

memasuki usia lanjut atau lansia. Status mulia ini disinggung 

berulangkali dalam berita Alkitab, bukan hanya secara kelompok, 

tetapi juga individual, seperti perintah,  “Engkau harus bangun 

berdiri dihadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh 

hormat…” (Im.19:32). Disamping itu juga terjadi perkembangan 

                                                           
12

 Refleksi ini juga dapat membantu menemukan makna yang perlu disadari oleh 

manusia lanjut usia, karena ia berada dalam keadaan tergoda untuk merasa 

bahwa dirinya tidak lagi bermanfaat dan dengan demikian mereka menilai 

bahwa hidupnya tidak punya makna lagi. 
13

 Formasi ini menjadikan manusia terpisah dari ciptaan Allah yang lain, 

sehingga mempunyai nilai dan kemuliaan yang khusus ( Maz. 8: 5 - 6 ). 
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dalam usia lanjut “hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian 

pada orang yang lanjut usia” (Ayub 12:12). 

  

 Oleh sebab itu menjadi lansia tidak berarti pengurangan atau 

kehilangan nilai dan kemuliaan sebagai manusia ciptaan Allah, 

sebab fakta bahwa dia adalah ciptaan yang  segambar dengan Allah 

tidak ditarik kembali oleh Allah. Kenyataan “segambar dengan 

Allah” ini hal yang sangat penting untuk mendudukkan posisi 

lansia di tempat yang seharusnya, yaitu seperti yang dilihat dan 

dimaksudkan oleh Allah. Dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas, 

bahwa  “Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya” 

(Kej. 1:27), pernyataan ini dijelaskan oleh D.J.A. Cline “Sesuai 

dengan Kejadian 1, manusia tidak mempunyai gambar Allah atau 

Ia dijadikan dalam gambar Allah, tetapi dia sendiri adalah gambar 

Allah.”
14

 Jadi gambar Allah bukan sesuatu yang dimiliki manusia, 

tetapi “itulah manusia.” Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa 

manusia itu adalah gambar Allah dan  kemuliaan ini tidak luntur 

atau hilang dalam pergerakan di dalam maupun melalui masa tua, 

hal ini disebabkan karena kemuliaan ini bukan ada dari apa yang 

telah dicapai atau dari sesuatu yang manusia telah lakukan. Ini 

semua ada semata-mata dalam anugerah dan rencana Allah. 

 

 Oleh sebab itu sangat tidak alkitabiah apabila mengukur nilai 

harkat dan martabat kehidupan manusia dari segi usia berapapun. 

Juga tidak alkitabiah apabila mengukur kemuliaan dan nilai 

manusia dari kapasitas mengerjakan sesuatu atau dari kesehatan 

fisik. Allah memberikan penebusan dan status sebagai anak Allah, 

bahkan kualitas hidup pada umat manusia juga semata-mata dari 

anugerah-Nya, bukan dari kemampuan “perbuatan baik” (Ef. 2:8-

9). Kesimpulannya, usia lanjut tidak mengurangi apa yang Allah 

telah berikan, dimana kemuliaan dan nilai setiap individu semata-

mata intrinsik dalam segambar dengan Allah. 

 
 

                                                           
14

 Fred Van Tatenhove, Evangelical Perspective: Aging, Spirituality and 

Religion, (Minneapolis: Fortress Press, 1995), p. 420. 
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Usia Lanjut Adalah Proses Kehidupan 
 

 Orang lanjut usia umumnya mempunyai banyak waktu untuk 

merenungkan dan bertanya tentang masa lalu, serta mungkin hidup 

dalam penyesalan atau memandang rendah kehidupannya di masa 

yang lalu tersebut.
15

 Maka sangat penting pemahaman berkenaan 

dengan tahapan-tahapan dalam kehidupan manusia, sehingga 

sikap-sikap yang tidak bermanfaat dapat dieliminir dengan harapan 

perkembangan yang sehat yang seharusnya terjadi pada lansia 

dapat berlangsung dengan baik.  

 

Sebenarnya usia lanjut adalah proses pergerakan dari 

permulaan sampai ke akhir kehidupan, melalui tahapan-tahapan 

secara berkesinambungan; dimana setiap tahapan mempunyai ciri-

ciri perkembangannya masing-masing, sehingga proses 

perkembangan dari anak berbeda dengan dewasa dan berbeda pula 

dengan perkembangan usia setengah baya dan seterusnya. Dalam 

Alkitab banyak dijumpai penggambaran tahapan-tahapan ini. 

Yeremia melukiskan tahapan kehidupan sebagai tahapan anak/bayi, 

anak muda/taruna, suami/istri, orang yang tua dan usia lanjut (Yer. 

6:11); juga tahapan kehidupan yang dilukiskan oleh Musa, yaitu 

bayi menyusu, dara/taruna dan orang ubanan (Ul. 32:25). Masing-

masing tahapan mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan 

tidak ada tahapan yang dianggap lebih baik atau lebih buruk. 

Semua itu sama baiknya dan harus dilihat sebagai satu kehidupan 

yang utuh.
16

  

                                                           
15

 J. Omar Brubaker & Robert E. Clark, Memahami Sesama Kita, (Malang: 

Penerbit Gandum Mas, 1984), hal. 122. 
16

 A. Supratiknya, Teori Perkembangan Kepercayaan, Karya-karya Penting 

James W. Fowler, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hal. 41-42. Teori ini 

diambil dari teori lingkaran kehidupan yang dikembangkan oleh  Erikson yang 

adalah  seorang psikolog, dimana dengan sangat baik telah menggambarkan 

seluruh riwayat sejarah terjadinya ego, dimana proses pembentukan identitas diri 

menjadi fokusnya. Dia menguraikan adanya delapan tahap siklus hidup manusia, 

setiap tahap dianggap sebagai krisis, yaitu titik balik atau titik perubahan 

definitif dalam proses perkembangan. Krisis ini disebabkan oleh berbagai 

perubahan biologis penting yang disertai oleh perubahan kemampuan afektif, 

sosial dan kognitif. Di mana tahap akhir yaitu lansia disebutnya integritas vs. 

keputusasaan.     
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Alkitab mengingatkan bahwa usia manusia itu singkat, 

“Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang 

yang lewat” (Maz.144:4). Jadi hidup manusia itu bersifat 

sementara. Proses penuaan seseorang menjadi pernyataan yang 

paling jelas dari kehidupan secara fisik yang bersifat sementara itu. 

Namun juga diingatkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya 

untuk hidup di dunia ini saja, tetapi untuk masuk ke dalam 

kekekalan bersama Allah. Oleh sebab itu, apabila kehidupan 

manusia dipahami dan dilihat secara utuh, hal ini akan 

menciptakan kedamaian dalam diri seseorang dengan sejarah 

kehidupannya, serta tidak terbebani dengan penyesalan-penyesalan. 

Disamping itu, perlu mendengarkan apa yang dikatakan Firman 

Tuhan: “Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan 

Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka” (Pengk. 3:11). 

 

Usia Lanjut Sebagai Proses Kematangan Kerohanian 
 

Usia lanjut merupakan kemunduran kekuatan secara fisik, 

tetapi keadaan ini dapat menjadi situasi terbaik untuk peningkatan 

dan pendewasaan kerohanian. Seperti dikatakan oleh  Fred Van 

Tatenhove:
17

 

 

The aging experience, in spite of a diminishing physical 

vitality and health, can include an increasing spiritual 

maturity and readiness for a life after death. This is the 

biblical message and the hope of every Christian. 

 

Proses pendewasaan kerohanian adalah kemampuan untuk 

mulai mengidentifikasi apa itu kekudusan dan masuk lebih dalam 

terhadap isu-isu kehidupan, serta makna eksistensinya di dunia ini. 

Hidup dengan pemusatan pada diri sendiri berkurang dengan 

mereduksi sikap defensif, sehingga energi dapat disalurkan pada 

sesuatu yang lebih dalam dan menyentuh kehidupan kekal. Omar 

Brubaker dan Robert E. Clark memberikan dua alternatif bagi 

seseorang di masa lansia yang disebut sebagai “masa ujian”:
18
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 Tatenhove, p.  425. 
18

 Brubaker & Clark, p. 122. 
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“Masa ujian hidup” dapat menjadi puncak perkembangan 

rohani yang menunjukkan watak kristen yang indah, atau 

menjadi kehilangan minat sama sekali terhadap hal-hal 

rohani. Orang lanjut usia dapat lebih menyerupai Kristus 

tahun demi tahun atau sebaliknya hatinya akan menjadi keras 

terhadap Injil dan tuntutan Kristus.  

 

 Perkembangan rohani dapat terjadi ke arah yang positif, 

tetapi juga tidak tertutup kemungkinan terjadi ke arah yang 

sebaliknya. Oleh sebab itu perhatian dan pelayanan yang baik dari 

gereja terhadap mereka harus benar-benar diwujudkan dan 

dirancang dengan serius serta penuh tanggung jawab.  

 

Gereja dan Pelayanannya 
 

Tuhan memberikan prinsip pelayanan penggembalaan: “Aku 

datang, supaya mereka mempunyai hidup dan menpunyai dalam 

segala kelimpahan” (Yoh. 10:10). Memang Tuhan mengatakan itu 

dengan menunjuk pada diri-Nya sebagai Gembala yang baik, 

namun hal itu merupakan satu prinsip yang harus terjadi dalam 

komunitas orang percaya. Dimana secara umum ada dua hal utama 

yang sangat ditakuti oleh lansia dalam menjalani kehidupan masa 

tuanya: Pertama, takut terbuang; kedua, takut hidup dalam 

ketergantungan. 

 

Oleh sebab itu, gereja mempunyai kewajiban untuk melayani 

lansia sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh dapat membuat kaum 

lansia hidup dengan penuh kelimpahan, yang berarti, penuh dengan 

makna. Maka gereja perlu melayani para lansia seperti melayani 

mereka yang masih muda.
19

 Perlu diingatkan bahwa dalam Alkitab, 

usia tua diakui sebagai karunia dari Allah (I Raj. 3:14; Maz. 91:16; 

Ams. 10:27), dimana orang yang lebih muda diinstruksikan untuk 

menghormati, memperhatikan dan memelihara mereka yang lebih 

tua (Im. 19:32; Ams. 23:22; I Tim. 5:1,2). Bahkan Allah sendiri 

                                                           
19

 Banyak lansia yang merasa diabaikan, hal ini tampak dari perencanaan 

program gereja yang lebih banyak berkaitan dengan kepentingan  orang  muda. 
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berjanji akan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang berusia lanjut 

(Yes. 46:4), namun di samping itu Alkitab juga menghendaki para 

orang tua untuk menjalani kehidupan yang layak dan konstruktif. 

Oleh karena itu gereja perlu melaksanakan aktivitas pelayanan 

yang baik bagi mereka dengan merancang program pelayanan yang 

memang menjadi kebutuhan bagi para lansia, yaitu memberi makna 

pada hidup mereka, baik bagi diri sendiri, keluarga dan gereja. Ada 

beberapa bentuk pelayanan yang dapat diketengahkan di sini: 

 

Pelayanan Untuk Menolong Lansia Dalam Upaya Penyesuaian 

Diri  

  

Banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh 

lansia. R.J. Havighurst mencatat:
20

 

1. Menyesuaikan diri pada masa pensiun dan pendapatan yang 

berkurang. 

2. Menyesuaikan diri pada berkurangnya kekuatan jasmani dan 

kesehatan. 

3. Menyesuaikan diri pada kematian suami atau isteri. 

4. Menetapkan hubungan yang jelas dengan kelompok umur 

yang sebaya. 

5. Memenuhi kewajiban sebagai warganegara dan kewajiban 

sosial. 

6. Menetapkan tempat tinggal yang memuaskan. 

 

Dalam kaitan dengan kondisi tersebut, gereja perlu memberi 

perhatian yang cukup dengan memberi pelayanan konseling secara 

pribadi, dukungan  secara emosi, bentuk kelompok diskusi, dan 

khotbah yang dapat membantu mereka lebih mudah membuat 

penyesuaian diri dengan situasi yang baru yang memang akrab 

dengan usia lansia. Disamping itu gereja perlu membuat program 

pelayanan yang mempersiapkan mereka yang sudah masuk usia 

paruh baya, sebagai antisipasi ke depan pada saat  mereka juga 

masuk dalam usia lanjut, dengan harapan nantinya akan terjadi 

penyesuaian diri yang berjalan lebih mulus bagi generasi ini. 
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 Brubaker & Clark, pp. 117-118 
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Pelayanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerohanian 
 

 Kebutuhan akan perkembangan kerohanian itu sangat penting 

bagi lansia, seperti yang Brubaker nyatakan berkenaan dengan 

kerohanian lansia:
21

 “Orang lanjut usia itu dapat lebih menyerupai 

Kristus tahun demi tahun atau sebaliknya hatinya akan menjadi 

keras terhadap Injil dan tuntutan Kristus.” 

 

Oleh sebab itu pelayanan untuk memperkokoh kerohanian 

sangat dibutuhkan, apalagi bagi mereka yang secara fisik dan 

kesehatan terus melemah, serta yang menghadapi masa krisis atau 

problem di masa tua. Hal ini kecuali untuk membentuk watak yang 

indah, juga perlu untuk mempersiapkan mereka agar mampu dan 

berani memasuki masa tahapan yang  terakhir dari  hidup mereka, 

termasuk kematian.
22

 Orang lanjut usia biasanya cenderung untuk 

mengenang masa lalu, maka mereka perlu  mendapat dorongan 

untuk hidup di masa kini dan mempunyai pengharapan ke masa 

depan. Bagi orang kristen, hal ini berarti bahwa mereka tetap 

menjadi murid Kristus dengan memiliki harapan untuk bertemu 

Tuhan, karena pengharapan tertinggi orang percaya adalah bertemu 

                                                           
21

 Brubaker, p.122. 
22

 Wolfgang Amadeus Mozart seorang komponis musik yang termasyur itu, 

sejak usia 31 tahun telah mampu mempersiapkan diri menghadapi kematian, 

bahkan melihat kematian itu, sic sebagai teman baik, sehingga dia bersyukur 

pada Tuhan atas kebahagiaan mengenal kematian sebagai kunci kebahagiaan 

sejati dan 4 tahun kemudian dia meninggal dunia. Piet Go, p. 133. Sebenarnya 

kematian itu bukan teman, dia adalah “musuh terakhir yang dibinasakan adalah 

maut” (I Kor. 15:26). Pengharapan orang kristen adalah kehidupan kekal dan ini 

diperoleh dalam kerelasian dengan Allah dalam Yesus Kristus. Hal inilah yang 

membuat pengalaman kematian itu berbeda bagi orang kristen.  Orang kristen 

melihat kematian sebagai musuh, tetapi musuh yang telah dikalahkan oleh 

Kristus, sehingga kematian bukan merupakan ancaman bagi orang percaya. 

Maksudnya adalah “sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita 

mati kita mati untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan” 

(Roma 14:8). Oleh sebab itu fakta bahwa kematian tidak dapat mengancam 

relasi orang kristen dengan Allah adalah menjadi kunci pendekatan orang kristen 

terhadap kematian. Lihat Larry Richards, Death & The Caring Community, 

(Portland, Oregon: Multnomah Press, 1980), pp. 25-31.   
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dengan Tuhan dan masuk ke rumah kekal yang telah dipersiapkan 

oleh Kristus bagi umat-Nya (Yoh.14:1-6). 

 

Penyediaan Sarana Persekutuan Dan Pelayanan Bagi Lansia 
 

 Semua orang selalu membutuhkan tempat dan hubungan 

sosial di mana mereka sungguh-sungguh diterima dengan baik. 

Oleh sebab itu, program pelayanan perlu dirancang untuk dapat 

mengisi kebutuhan terjadinya kontak sosial yang akrab dan 

bermakna. Seperti rekreasi yang aktivitasnya dirancang demi 

tercapainya tujuan diatas, atau aktivitas yang memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk memberikan kontribusi yang 

positif pada gereja.
23

 Gary R. Collins memberikan daftar berbagai 

macam aktivitas yang dapat dipertimbangkan agar lansia dapat 

memberikan kontribusinya bagi gereja:
24

 

1. Partisipasi dalam pelayanan ibadah, antara lain sebagai 

pemimpin ibadah. 

2. Mengajar satu dengan yang lain. 

3. Membantu program visitasi. 

4. Membantu memelihara dan memperbaiki inventaris gereja. 

5. Membantu hal yang kecil tetapi penting, seperti menyiapkan 

makanan untuk pertemuan sosial, memberi perhatian bagi 

mereka yang tidak hadir dalam ibadah, menjahit jubah, dan 

sebagainya. 

6. Membantu pekerjaan hamba Tuhan. 

7. Melayani sebagai pemberi nasehat pada berbagai macam 

kelompok dalam gereja. 

8. Menjadi konselor yang mendengar, mendukung, memberi 

semangat dan bimbingan. 

9. Mendukung program gereja dalam doa. 

10. Mengajak sesamanya untuk aktif dalam devosi secara pribadi. 

 

  Daftar tersebut di atas dapat ditambah sesuai dengan 

kebutuhan dan situasi kondisi setempat. Hal ini dilakukan gereja 

                                                           
23

 Partisipasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi mereka masing-

masing, khususnya secara fisik dan kesehatan. 
24

  Collins, p. 149. 
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bukan hanya karena gereja sangat membutuhkan pelayanan mereka 

(biarpun kebutuhan ini pasti ada), tetapi lebih kepada pelayanan 

gereja bagi mereka. Dimana kaum lansia sangat membutuhkan 

untuk merasa bahwa hidupnya masih bermakna, masih mempunyai 

manfaat yang jelas dan tidak merasa sebagai orang yang terbuang, 

tetapi mereka juga perlu mendapat tantangan bahwa “tidak ada 

seorangpun pernah pensiun dari melayani Kerajaan Allah.” Dalam 

merealisasikannya, berarti gereja harus melibatkan mereka dalam 

berbagai kegiatan persekutuan dan pelayanan.
25

 Hal ini sekaligus 

merupakan pengakuan serta penghargaan akan pengalaman dan 

kemampuan mereka, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh 

kaum lansia untuk bisa tetap survive dengan sehat. Maka aktivitas 

lansia tidak boleh hanya terfokus  dari lansia untuk lansia saja, 

tetapi harus mencakup lingkup yang lebih luas, yaitu sidang 

jemaat. Dengan demikian bukan saja tidak terjadi eksklusifisme, 

tetapi juga membuat kehadiran lansia dalam gereja mempunyai 

makna secara utuh. 

 

Gereja Perlu Memberi Pendidikan 
 

 Otak harus selalu diberi stimulasi agar dapat tetap sehat. 

Maka salah satu cara yang dapat dilakukan gereja adalah 

memberikan edukasi agar memberi kemampuan lebih bagi lansia, 

termasuk kemampuan penyesuaian diri dan sekaligus memelihara 

kesehatan daya pikir mereka.
26

 Dengan demikian pendidikan bagi 

lansia merupakan hal yang urgen, sehingga harus diadakan dan 

gereja perlu mencari upaya untuk memberikan dorongan agar 

                                                           
25

 Dalam penelitian di Amerika, banyak lansia yang merasa gereja tidak lagi 

memperhatikan mereka, seperti disinyalir oleh Nick Vander Kwaak: A 

September 1992, Grand Rapids Press study revealed that older Americans feel 

churches neglect them. Sometimes we call churches with many older members 

”Dying churches.” Such labels display a negative image of older members. 

These people are still very much alive. Church must give them opportunities to 

participate as actively as possible in the life and worship of the congregation. 

Lihat Pine Rest Today, p. 11. 
26

 Ada banyak hal yang menyebabkan orang tidak dapat menyesuaikan diri pada 

masalah-masalah ketuaan dan kehidupan pada hari tua, antara lain tidak 

mempunyai kegiatan di luar rumah, hidup dengan mengenang masa lampau, dan 

tak berminat untuk belajar lagi. Brubaker, p. 117. 
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kaum lansia mau berpartisipasi dalam program pendidikan 

tersebut. 

 

Disamping itu pendidikan berkenaan dengan lansia perlu 

diberikan kepada anggota gereja secara keseluruhan, karena sering 

terdapat pemahaman yang salah baik dalam masyarakat umum 

maupun sidang jemaat, yaitu para lansia itu sudah tidak berharga 

lagi, di mana ukurunnya adalah kemampuan secara fisik, 

intelektual yang dinilai sudah merosot drastis. Kemerosotan yang 

drastis ini memang benar untuk sebagian kecil lansia, tetapi tidak 

merupakan gejala lansia secara keseluruhan, maka pendidikan 

berkenaan dengan lansia juga perlu diberikan kepada anggota 

gereja secara keseluruhan. Upaya ini diharapkan akan memberikan 

kebaikan bukan hanya bagi lansia itu sendiri, tetapi juga bagi 

jemaat secara keseluruhan. Bila kaum yang lebih muda dapat 

memberikan respek kepada yang lebih tua dan memahami  

keberadaan orang yang lebih tua, hal ini membuat pelayanan yang 

terjadi akan  lebih baik, kehidupan bersama yang lebih baik serta 

problem dari usia lanjut juga akan lebih mudah ditanggulangi.
27

  

  

Pelayanan Yang Terkait Dengan Kebutuhan Fisik Lansia 
 

 Orang kristen mempunyai tanggung jawab untuk 

memperhatikan kebutuhan mereka yang membutuhkan secara fisik 

(Yak. 1:27). Maka fasilitas untuk lansia harus disediakan, seperti 

transportasi ke dan dari gereja, ruang ibadah yang mudah 

dijangkau, dan lain-lain; yang pada intinya pembuatan program 

aktivitas gereja harus selalu mempertimbangkan kemungkinan 

peran sertanya dari kaum  lanjut usia.   

 

                                                           
27

 Sering problem penyesuaian diri juga ditimbulkan oleh orang yang lebih 

muda, seperti anak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi pada orang tua mereka yang mulai memasuki usia lanjut, seperti 

dikatakan Margaret E. Woltjer: “ They see the changes as a gradual decline and 

eventual death. In some situasions, they may attempt to delay inevitable change 

by ignoring their parent‟s increasing neediness or expecting their parent to 

continue to lead an active lifestyle. Consequently, the ailing parent may feel 

isolated and neglected.” Lihat Pine Rest,  1993, p. 2. 
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Tuhan memberikan prinsip pelayanan penggembalaan 

demikian: “Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan 

mempunyai dalam segala kelimpahan” (Yoh. 10:10). Memang 

Tuhan mengatakan itu dengan menunjuk pada diri-Nya sebagai 

Gembala yang baik. Namun hal itu merupakan satu prinsip yang 

harus terjadi dalam komunitas orang percaya, dimana secara umum 

ada dua hal utama yang sangat ditakuti oleh lansia dalam menjalani 

kehidupan masa tuanya: Pertama, takut terbuang; kedua, takut 

hidup dalam ketergantungan.  Ketakutan-ketakutan ini bila 

dibiarkan berkembang akan memberi pengaruh yang sangat buruk 

terhadap diri mereka secara keseluruhan, yaitu secara  fisik, 

mental, moral dan rohani.   

 

KESIMPULAN 

 

 Memanjakan masa lansia di dalam “ketidak berdayaan”, 

sudah waktunya diakhiri dan stigma bahwa “lansia itu tak 

produktif” harus ditinggalkan.
28

 Dimana dalam kenyataannya 

banyak lansia yang punya kemampuan otak yang baik, bahkan 

lebih sehat dibandingkan orang yang lebih muda. Bahkan banyak 

yang sangat produktif justru di saat usia lanjut, seperti 

Michaelanglo menyelesaikan karya seninya di gereja St. Peter‟s 

pada usia 70 tahun; Albert Einstein menemukan berbagai karya 

penting di masa usia lanjut; Konrad Adenauer menjadi kanselir 

Jerman pada usia 63 tahun dan mampu bertugas selama 14 tahun. 

Banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa masa lanjut usia 

bukan masa tidak berbuat apapun atau tidak mampu berbuat apa-

                                                           
28

 Dalam banyak budaya, kehidupan manusia dibagi dalam tiga tahapan: sekolah, 

menikah/bekerja dan pensiun. Hal yang tidak menguntungkan ialah, seringnya 

pensiun disamakan dengan menjalani kehidupan tanpa bekerja, dan tanpa 

tanggungjawab juga sebagai masa untuk mencari kesenangan diri sendiri. 

Dimana ini semua dipandang  sebagai hak, karena mereka dianggap telah cukup 

banyak melakukan pekerjaan di masa yang lalu. Disamping itu masyarakat juga 

punya andil besar dalam menyumbang persoalan di antara orang usia lanjut 

dengan penekanan tentang kegunaan pada kesehatan yang prima dan fisik yang  

muda, dan ini membuat harga diri kaum lansia merosot, khususnya bagi mereka 

yang mengalami kemunduran kesehatan. Dampak dari perlakuan ini akan sangat 

buruk, baik pada diri lansia tersebut, keluarganya, gereja, dan masyarakat itu 

sendiri. Lihat Pine Rest, p. 2.  
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apa. Allah sendiri memakai orang-orang lanjut usia untuk 

menyatakan kehendak-Nya dan melakukan tugas-tugas khusus, 

seperti:  

1. Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan negeri dan 

keluarganya, pergi ke Kanaan yang akan menjadi cikal bakal 

Israel dan tempat tinggal mereka di usia 75 tahun. 

2. Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel 

dari penindasan Firaun di usia 80 tahun. 

3. Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa 

memimpin bangsa Israel masuk Kanaan di usia 70 tahun. 

4. Elia diutus untuk menegur raja Ahab dari tindakannya yang 

tidak memuliakan Allah menjelang akhir hidupnya. 

5. Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat pada saat 

sudah lanjut usia. 

 

Oleh sebab itu, fasilitas dan program gereja harus dirancang 

dengan selalu mempertimbangkan kehadiran orang usia lanjut, 

karena hakekat mereka sebagai manusia tidak berubah, antara lain 

sebagai manusia yang mempunyai emosi, intelektual dan 

kehendak. Nilainya sebagai gambar Allah juga tidak hilang, dan 

banyak hal yang masih dapat dikerjakan oleh mereka. Bahkan 

karena bertambahnya pengalaman, mungkin dapat bekerja lebih 

baik dibandingkan saat mereka muda.
29

 Maka gereja juga perlu 

memberikan perhatian yang baik kepada mereka dan secara khusus 

gereja perlu membantu setiap orang menemukan serta 

memanfaatkan peranan kaum usia lanjut dalam masyarakat dan 

persekutuan gerejawi, juga dalam keluarga. Sehingga dengan 

demikian gereja telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam 

membuat kehidupan masa tua dari anggotanya menjadi penuh 

makna.
30

  

                                                           
29

 Bahkan dalam masyarakat biasanya yang menjadi sesepuh adalah orang yang 

secara umur sudah tua, mereka adalah orang-orang yang selalu diperhitungkan 

kehadirannya dan pandangannya. 
30

 Disini pendekatan yang gereja lakukan harus sungguh-sungguh tepat, yaitu 

dengan memperhitungkan masing-masing tipe dari lansia yang bersangkutan. 

Ada empat macam tipe lansia: a.Tipe optimis, santai dan riang; b.Tipe militan 

dan serius; c.Tipe marah-frustrasi; d. Tipe yang putus asa, benci pada diri sendiri 

dan ingin mati saja. Lihat Satrio, hal. 23.  
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PENEGUHAN KEMBALI PETRUS UNTUK 

PELAYANAN PASTORAL (YOH. 21:15-23) 
 

 

Kornelius A. Setiawan 

 

 

 

etelah Petrus menyangkal Yesus (Yoh. 18:15-27), Petrus tentu 

merasa sangat bersalah dan sedih sekali. Sekalipun saat ia 

mendengar berita tentang kebangkitan Kristus, Ia berlari ke kubur 

untuk melihat fakta kebangkitan Kristus (Yoh. 20:3-4). Demikian 

juga, saat Yesus dua kali menampakkan diri kepada murid-

muridNya (Yoh. 20:19-24; 25-29), Petrus hadir dan dia termasuk 

salah seorang murid yang bersukacita atas kebangkitan Yesus 

(Yoh. 20:20). Tetapi bagaimanapun juga perasaan bersalah karena 

penyangkalannya, tetap terus mengikutinya. Yesus tidak ingin 

membiarkan Petrus dalam kondisi yang terus menerus demikian, 

sehingga Ia berbicara secara langsung dengan Petrus dan 

meneguhkan kembali Petrus. Hal ini perlu dilakukan untuk 

pelayanan Petrus ke depan dan juga agar menjadi jelas bagi murid-

murid yang lain bahwa Yesus telah mengampuni Petrus dan 

memulihkan dia ke dalam pelayanan yang dipercayakan kepada-

Nya. 

 

Karena itu, boleh dikatakan bahwa salah satu alasan utama 

dari narasi dalam bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada 

Petrus bahwa Tuhan masih mengasihi dia dan tidak membuang dia 

(Lihat 15:6). Yesus masih ingin memakai Petrus untuk pelayanan 

pastoral bagi domba-domba-Nya, tetapi Petrus harus dilayani 

terlebih dahulu secara pastoral agar ia dapat dipulihkan kembali. Ia 

perlu pemulihan pastoral, sehingga ia dapat menerima tanggung 

jawab untuk pelayanan pastoral. 

  

 

 

 

S 
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Study Exegetis Dari Peneguhan Petrus 

 

Dalam Yoh. 21:12-13, Yesus mengajak murid-murid untuk 

sarapan dan sesudah sarapan Yesus berbicara dengan Petrus (Yoh. 

21:15). Dari catatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus 

berbicara dengan Petrus dihadapan para murid yang lain dan hal 

ini mempunyai arti yang sangat penting, dimana Yesus 

memulihkan dan meneguhkan Petrus yang gagal di depan para 

murid. Kalau Yesus mengampuni Petrus dan menerima Petrus 

kembali, maka hal ini mengimplikasikan bahwa murid-murid yang 

lain tentunya juga dapat menerima keberadaan dan kepemimpinan 

Petrus.  

Yesus mengawali dialognya dengan bertanya sebanyak tiga 

kali dengan pertanyaan yang serupa. Boleh dikatakan bahwa hal 

ini tidaklah umum, karena kesan yang muncul sepertinya Yesus 

tidak puas dengan pengakuan Petrus akan kasihnya kepada Yesus. 

Tetapi banyak ahli yang percaya bahwa pengulangan pertanyaan 

tersebut ada kaitannya dengan penyangkalan Petrus. Selain itu, ada 

pula pendapat lain seperti yang diungkapkan oleh Gaechter yang 

mengkaitkannya dengan kebiasaan pada jaman itu, yaitu tentang  

perlunya deklarasi tiga kali berturut-turut dalam kaitannya dengan 

kontrak dan disposisis hukum. Pendapat ini memang bisa dipahami 

bahwa dari sisi pandangan hukum hal tersebut akan memberikan 

otoritas kepada Peterus untuk diteguhkan sebagai gembala domba-

domba Kristus.
1
 Ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa 

pertanyaan rangkap tiga tersebut mencerminkan tiga tanya jawab 

dalam kebiasaan liturgikal yang dipakai untuk pengangkatan 

seseorang.
2
 Tetapi apabila kita menerima kedua pemahaman 

terakhir, maka kita akan menjadikan dialog Yesus dengan Petrus 

hanya sebagai suatu formalitas belaka dan bukanlah suatu bentuk 

pelayanan pastoral Yesus kepada Petrus. Dengan melihat 

kenyataan bahwa Petrus merasa sedih ketika Yesus bertanya 

kepadanya untuk ketiga kalinya, maka lebih tepat kita memandang 

                                                           
1
 George R. Beasley-Murray, John, WBC, (Dallas: Words Book, 1987), pp. 404-

405. 
2
 Ibid., p. 405. 
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bahwa pengulangan pertanyaan tersebut sebanyak tiga kali 

memiliki kaitan erat dengan tiga kali Petrus menyangkali Yesus.
3
 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Morris demikian: 

This passage must be taken in conjunction with Peter‟s 

threefold denial of his Lord. Just as he had a short time ago 

in the presence of the enemy denied all connection with the 

Lord, so now in the presence of his friends he affirms three 

times over that he loves his Lord.
4
  

Hal yang menarik adalah bahwa Yesus disini memanggil 

Petrus dengan nama aslinya “Simon.” Dalam Yoh. 1:42, Yesus 

memberikan Petrus nama baru “Engkau Simon, anak Yohanes, 

engkau akan dinamakan Kefas (artinya: Petrus). “  adalah 

kata dalam bahasa Aramaic yang berarti batu, sedangkan “  

adalah dalam bahasa Yunaninya yang juga mempunyai arti batu. 

Setelah Yesus memberikan nama “Petrus” kepada Simon, maka 

sejak saat itu nama “Simon” tidak pernah dipakai sendirian, tetapi 

selalu muncul dengan lengkap “Simon Petrus.” Nama itulah yang 

kemudian dipakai oleh penulis Injil Yohanes untuk menyebut 

Simon dan dipakai  sebanyak 15 kali. Di lain pihak kita dapat 

melihat bahwa nama “Petrus” saja dipakai dalam Injil Yohanes 

sebanyak 24 kali. Dalam dialog ini, Yesus justru memanggil Petrus 

dengan nama lamanya “Simon anak Yohanes” (bdk. Yoh. 1:24) 

dan Ngewa memandang bahwa penyebutan ini mempunyai makna 

khusus:  

Jesus addressed Peter by his ordinary name (see 1:42) and 

not as Peter or Cephas, the name that he had given to him. By 

his act of denial, Peter had showed that he was not yet “a 

rock.” He was still the ordinary Simon, the son of John. Jesus 

was not using this name to condemn Peter, but to remind him 

that he was as feeble as any other man.
5
  

                                                           
3
 Gerard S. Sloyan, John, (Atlanta: John Knox, 1998), p. 230. 

4
 Leon Morris, The Gospel According to John, (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), 

p. 869. 
5
 Samuel M. Ngewa, The Gospel of John – I, (Nairobi, Kenya: Evangel 

Publishing House, 2003), p. 381. 
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Pertanyaan Yesus: “Apakah engkau mengasihi Aku lebih 

dari semuanya ini?” dalam bahasa Yunaninya 

 (Apakah engkau mengasihi aku lebih 

dari semuanya ini?).  

 

Kata  (semua ini) berbentuk genetif jamak dan bisa 

maskulin atau neuter. Bentuk seperti ini dapat dipahami dengan 

tiga kemungkinan: (1)Apakah engkau mengasihi Aku lebih 

daripada murid-murid yang lain mengasihi Aku? (2)Apakah 

engkau mengasihi Aku lebih daripada engkau mengasihi murid-

murid ini? (3)Apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada 

peralatan mencari ikan ini?
6
 

 

Penafsiran ketiga memang memungkinkan dan logis, 

khususnya bila dikaitkan dengan inisiatif Petrus untuk pergi dan 

mengajak murid-murid yang lain untuk menangkap ikan (Yoh. 

21:3). Karena itu, tidaklah mengherankan kalau dalam situasi 

seperti itu Yesus bertanya kepada Petrus “apakah engkau 

mengasihi Aku lebih dari perahu, jala atau profesi menangkap 

ikan?” Karena memang ada kemungkinan bahwa Petrus ingin 

kembali kepada profesinya yang lama. Kemungkinan kedua juga 

dapat terjadi bahwa Yesus bertanya apakah Petrus mengasihi 

murid-murid yang lain lebih dari ia mengasihi Yesus. 

 

Tetapi, jika kita membandingkan pertanyaan Yesus tersebut 

dengan pernyataan Petrus secara terbuka tentang loyalitasnya 

kepada Yesus, seperti yang ia katakan: “Biarpun mereka semua 

tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak” (Mat. 

26:33; Mar. 14:29). Ia juga mengatakan: “Tuhan, …….. Aku akan 

memberikan nyawaku bagi-Mu!” (Yoh. 13:37). Komitmen 

semacam itu ia tegaskan kepada Yesus di depan para murid dan 

dari konteks tersebut, nampaknya kemungkinan pertama tentulah 

arti yang paling tepat. Dalam pernyataan tersebut diatas tampak 

bahwa Petrus menempatkan diri lebih tinggi dari murid-murid 

yang lain, tetapi dalam kenyataannya ia justru menyangkali Yesus 

ketika diperhadapkan pada hamba para imam (Mat. 26:69-75). 

                                                           
6
 Beasley-Murray, p. 405; Morris, p. 870. 
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Karena itu, Yesus kemudian meminta penegasan Petrus apakah 

setelah semua yang terjadi tersebut, Petrus tetap berpikir bahwa ia 

mengasihi Yesus lebih dari murid-murid lainnya.
7
 

 

Kata “kasih” yang dipakai dalam dialog ini ada 2 macam, 

yaitu kata  yang dipakai Yesus dalam kedua pertanyaan 

pertama dan kata  yang dipakai Yesus dalam pertanyaan 

ketiga dan dalam semua jawaban Petrus. Pemakaian yang berbeda 

ini mendapat tanggapan dari beberapa ahli. Bernard, misalnya, 

memandang bahwa pemakaian kedua kata kasih dalam Injil 

Yohanes adalah sama, karena keduanya dipakai untuk kasih Allah 

kepada manusia (3:16; 16:27), kasih Bapa kepada Anak (3:35; 

5:20), kasih Yesus kepada manusia (11:5; 11:3); kasih dari 

manusia kepada manusia (13:34; 15:19) dan kasih manusia kepada 

Yesus (8:42; 16:27). Karena alasan-alasan tersebut diatas, maka 

Benard berpendapat bahwa kita harus memandang kata  

dan  dalam Yoh. 21:15-17 adalah sama.
8
 

 

Di pihak lain, J. Marsh menegaskan bahwa sekalipun 

Bernard membuktikan secara umum bahwa kedua kata tersebut 

adalah sama dan dalam Injil Yohanes dipakai secara bergantian, 

tetapi pandangan tersebut tidaklah membuktikan bahwa kata 

tersebut mempunyai penekanan yang sama dalam bagian ini.
9
 Hal 

yang sama juga diungkapkan Westcott yang menyimpulkan bahwa 

pemakaian kata kasih yang berbeda dalam bagian ini, memang 

sengaja dilakukan oleh Yesus. Dalam dua pertanyaan pertama, 

Yesus memakai kata , istilah tertinggi untuk kata kasih, 

tetapi Peterus meresponinya dengan menggunakan istilah kasih 

yang lebih natural, yaitu . Dan ketika Yesus dalam 

pertanyaan ketiga menggunakan kata yang dipakai oleh Petrus 

                                                           
7
 William Hendriksen, Exposition of the Gospel According to John, (Grand 

Rapids: Baker Book House, 1987), p. 487; Morris, p.870. 
8
 J.H. Bernard, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According 

to St.  John, vol. 2, (Edinburgh: T & T Clark, 1928), pp. 702-704. Morris juga 

mempunyai pandangan serupa (John, p.873). 
9
 J. Marsh, The Gospel of St. John, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968), p. 

672. 
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dalam jawabannya, Petrus kemudian disebutkan menjadi sedih. 

Hal ini menurut Wescott, mungkin karena Petrus merasa bahwa 

Yesus nampaknya masih kurang yakin akan kasih Petrus, 

sekalipun Petrus menyatakannya dengan kasih yang lebih rendah 

tingkatannya (lih. Yoh. 15:13).
10

 Pendapat ini sejalan dengan 

observasi yang dilakukan oleh Spicq, dimana ia melihat bahwa 

perbedaan pemakaian kata disini haruslah dilihat penting karena 

pokok utama bagian ini bukanlah pengajaran umum yang 

diberikan kepada murid-murid-Nya, tetapi peneguhan kembali 

Petrus sebagai kepala gereja. Yesus disini menuntut bukan sekedar 

kasih sayang sebagai seorang sahabat, tetapi kasih agape yang 

menjadi dasar kehidupan gereja.
11

 Memang pemakaian kata yang 

berbeda untuk “kasih” mungkin tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan, tetapi menurut Lindars variasi tersebut dipakai untuk 

memberikan kaitan yang lebih luas dengan dengan bagian lain.
12

  

 

 Petrus menjawab pertanyaan Yesus, tetapi dengan jawaban 

tersebut berbeda dengan pertanyaan Yesus dalam dua hal: 

Pertama, ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan murid-

murid lainnya. Menurut Hendriksen, kata  yang dipakai disini 

harus dipandang sebagai jawaban “benar” bukan untuk 

menegaskan bahwa “benar, saya mengasihi engkau,” tetapi 

“benar” dalam arti bahwa ia merasa yakin kalau mempunyai kasih 

seperti yang ditanyakan Yesus, sekalipun agak sedikit berbeda.
13

 

Kedua, Petrus menjawab dengan menggunakan kata  yang 

berbeda dengan kata  yang digunakan Yesus. Sekalipun 

demikian Yesus menerima tekad Petrus dengan menegaskan 

kembali tugas dan panggilan Petrus untuk “menggembalakan 

domba-domba-Nya.” Kasih Petrus kepada Yesus harus 

diwujudnyatakan dengan mengasihi domba-dombaNya. 

 

                                                           
10

 Brooke Foss Wescott, The Gospel According to St. John, (Grand Rapids: 

Eerdmans: 1981), pp. 367-369. Barnabas Lindars, The Gospel of John, (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1972), pp.634-635. 
11

 Sebagaimana dikutip Beasley-Murray, p. 394. 
12

 Lindars, pp. 634-635. 
13

 Hendriksen, p. 487. 
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 Jawaban Petrus atas ketiga pertanyaan Yesus boleh 

dikatakan sama secara substansi untuk setiap pertanyaan tersebut. 

Dalam setiap jawabannya, Petrus juga menyertakan kata  

yang artinya “Engkau tahu” dan kata ini mengimplikasikan 

pengetahuan yang berkaitan dengan intelektual tentang sebuah 

fakta. Petrus memakai kata “Engkau tahu” karena memang dari 

perbuatannya, ia tidak dapat membuktikan kasih itu. Tetapi ia 

yakin bahwa Yesus dengan kemahatahuan-Nya tahu bahwa ia tetap 

mengasihi Yesus. Dalam jawaban ketiga, Petrus selain 

menggunakan kata  ia mempertegas dengan 

menambahkan kata  yang mengimplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Jadi Petrus disini 

hendak menegaskan bahwa sekalipun ia pernah gagal, tetapi Yesus 

tahu, baik dari kemahatahuan-Nya maupun dari pengalaman dalam 

kebersamaan selama ini, bahwa ia mengasihi Yesus. 

 

Penerapan Praktis Dari Peneguhan Peterus 

 

Kecenderungan umum yang nampak di gereja pada hari ini 

adalah apabila ada seseorang yang gagal atau jatuh, langkah 

pertama yang seringkali muncul adalah penolakan atau bahkan 

pengucilan. Kita akan minta mereka berhenti atau menonaktifkan 

mereka dari aktivitas dan pelayanan gereja. Di satu sisi, langkah 

semacam itu tidaklah salah demi menjaga kekudusan gereja. 

Tetapi langkah yang seharusnya diikuti yaitu pelayanan dan 

bimbingan pastoral untuk orang yang jatuh atau gagal tersebut 

tidak dilakukan, sehingga orang yang jatuh tersebut adakalanya 

jatuh semakin dalam dan pada akhirnya meninggalkan gereja. 

 

Dalam bagian yang kita pelajari ini, kita melihat sebuah 

model pelayanan pastoral yang Yesus lakukan untuk memulihkan 

Petrus yang jatuh dan gagal dalam imannya dan itu nampak dalam 

penyangkalannya akan Yesus, bahkan penyangkalan itu dilakukan 

sebanyak 3 kali.  
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Model Pelayanan Pastoral Yesus 

 

Saat kita tahu bahwa ada seseorang yang jatuh atau gagal, 

maka kita akan segera bereaksi dan kita akan berbicara atau 

menegur dia. Bahkan adakalanya kita akan berbicara langsung (to 

the point). Yesus disini justru menunjukkan pendekatan yang 

berbeda, Ia tidak menegur secara langsung atau membicarakan 

soal kesombongan dan kegagalan Petrus yang berakhir dengan 

penyangkalannya. 

 

Yesus disini justru menanyakan komitmen Petrus yang 

pernah ia nyatakan secara terbuka di depan murid-murid dan janji 

loyalitasnya kepada-Nya. Yesus membimbing dan memberikan 

kesempatan kepada Petrus untuk memikirkan ulang apa yang baru 

saja terjadi dan meminta Petrus untuk membuat rekomitmen 

kepada-Nya. 

 

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa pertanyaan 

serupa tersebut diungkapkan tiga kali, karena Yesus hendak 

mengingatkan Petrus akan kegagalannya yang berakhir dengan 

penyangkalannya akan Yesus juga sebanyak tiga kali. 

 

Model pelayanan pastoral semacam itu boleh dikatakan 

berhasil, karena hal itu justru membuat Petrus menyadari sendiri 

akan kesalahan dan kegagalannya. Hal ini nampak dalam jawaban 

Petrus yang selalu ia awali dengan pernyataan “Engkau tahu” yang 

sekali lagi menunjukkan kesadaran Petrus bahwa dihadapan Allah 

tidak ada lagi yang dapat disembunyikan. Demikian juga dalam 

pertanyaan ketiga, Petrus disebutkan sedih hatinya, karena untuk 

ketigakalinya Yesus menanyakan komitmennya. Petrus menjawab 

dengan mengatakan “Engkau tahu isi hatiku dan Engkau tahu dan 

melihat semua yang kulakukan”, bagaimanapun juga aku tetap 

akan mengasihi Engkau. 
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Model Pelayanan Yang Harus Ditunjukkan 

 

Dalam diskusi terdahulu, banyak ahli yang berpandangan 

bahwa pemakaian kata yang berbeda dalam Injil Yohanes memiliki 

arti yang tidak begitu penting karena kecenderungan Yohanes yang 

memang memakai kata secara variatif. Memang secara umum 

pandangan tersebut benar, tetapi pada konteks yang khusus seperti 

dalam dialog Yesus dan Petrus yang berkaitan dengan peneguhan 

kembali Petrus sebagai rasul, tentunya pemakaian kata-kata 

tertentu dalam dialog tersebut mempunyai arti penting sesuai 

dengan arti kata tersebut dan konteksnya. 

 

Dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa melalui studi 

kosakata, Yesus memberikan tugas pelayanan kepada Petrus yang 

bersifat menyeluruh. Dalam Yoh. 21:15-17, tiga kali Yesus 

menegaskan kepada Petrus untuk “menggembalakan domba-

domba-Ku.” Kata yang dipakai untuk “menggembalakan domba” 

dalam ketiga perintah Yesus memakai kosakata yang berbeda:  

 

    a.   (Feed [pasture] my lambs; ay. 15). 

    b.   (Take care of [shepherd] my 

sheep; ay. 16). 

    c.   (Feed [pasture] my sheep; v. 17). 

 

Kalau kita melihat perintah ini dalam bahasa aslinya, maka 

ada penekanan berbeda untuk kata menggembalakan. Dalam 

perintah pertama dan ketiga, Yesus memakai kata  yang 

secara literal berarti “tindakan gembala yang memberi makan 

domba” atau “membawa domba ke padang untuk makan 

rumput.”
14

 Perintah kedua memakai kata  yang secara 

literal berarti menjaga atau menggembalakan domba dan secara 

                                                           
14

 W. Bauer,W.A. Arndt, W. Gingrich, and F. Danker,  A Greek English Lexicon 

of the New Testament and Other Early Christian Literature, (Chicago: The 

University of Chicago Press, 1958), p. 145. 
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figurative berarti melindungi dan memerintah dalam arti 

mengarahkan domba-domba.
15

 

 

Pemakaian kedua kata tersebut mengimplikasikan bahwa 

karakteristik pelayanan penggembalaan yang menjadi tugas para 

gembala bukan hanya sekedar memberi makan dalam arti 

menyampaikan firman saja, tetapi juga mencakup memelihara, 

menjaga, mengajar dan memimpin jemaat untuk melakukan apa 

yang benar. 

 

Dari dialog pastoral yang Yesus lakukan dengan Petrus, kita 

dapat menyimpulkan bahwa Yesus menuntut loyalitas Petrus 

secara total, dan kemudian tugas dan tanggung jawab Petrus 

ditegaskan kembali. 

 

Obyek Dalam Pelayanan Penggembalaan  

 

Kalau kita kembali kepada ketiga perintah Yesus tersebut 

diatas, maka kita akan melihat perbedaan lain dalam pemakaian 

kata domba. Dalam perintah pertama dipakai kata  

(21:15) yang secara literal berarti domba-domba yang masih lemah 

atau domba kecil. Sedangkan dalam perintah kedua dan ketiga 

dipakai kata tav provbatav (21:16,17) yang secara literal berarti 

domba dalam arti ternak dan mengimplikasikan domba yang telah 

besar atau dewasa.
16

 

 

Dari pemakaian kedua kata tersebut diatas, kita dapat 

menarik pelajaran penting dimana tugas penggembalaan bukan 

hanya diarahkan kepada domba-domba besar saja, tetapi juga 

mencakup domba-domba kecil. Hal ini berarti bahwa pelayanan 

gereja haruslah memperhatikan jemaat secara menyeluruh dari 

jemaat yang terkecil (anak Sekolah Minggu) sampai jemaat yang 

tertua (lansia). 

 

                                                           
15

 Bauer, p. 683. Raymond E. Brown, The Gospel according to John, (New 

York: Doubleday, 1970), pp. 1104-1105. 
16

 Brown, p. 703. 
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PROGRAM GEREJA SEBAGAI ARAH  

DALAM PENGGEMBALAAN 
 

 

Lanna Wahyuni 

 

 

 

Pendahuluan 

 

stilah program gereja tidak asing lagi bagi mereka yang 

melayani di gereja. Setiap gereja pasti mempunyai program, 

apakah gereja itu menyadarinya atau tidak. Namun masalahnya 

adalah apakah gereja itu sudah membuat perencanaan itu dengan 

baik atau tidak, apakah gereja itu mempunyai program yang baik 

dan benar atau tidak, dan apakah gereja itu sudah mempunyai 

pemahaman yang seutuhnya tentang apa itu program gereja atau 

tidak?  

 

Pemahaman tentang Program Gereja 

 

Program secara umum berarti kurikulum dan aktivitas. 

Kurikulum adalah serangkaian mata kuliah atau pelajaran yang 

harus diambil oleh seseorang untuk mencapai suatu gelar atau 

kompetensi tertentu dalam suatu bidang.
1
 Itu berarti dalam program 

gereja harus ada pelajaran-pelajaran dan training-training yang 

diberikan kepada anggota jemaat agar jemaat mencapai suatu 

tingkat kedewasaan tertentu atau suatu kompetensi tertentu untuk 

melayani. Yang dimaksud dengan aktivitas adalah kegiatan-

kegiatan yang tercakup dalam koinonia, marturia dan diakonia atau 

dalam bahasa sederhananya yang tercakup dalam ibadah, 

pelayanan, penginjilan, pemuridan dan persekutuan.
2
 

 

                                                           
1
 Howard P. Colson and Raymond M. Rigdon, Understanding Your Church’s 

Curriculum, (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1981), p.40. 
2
 Rick Warren, The Purpose Driven Church, (Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Publishing House, 1995), p. 395. 
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Di dalam program gereja yang baik dan benar, antara 

kurikulum dan aktivitas ada kaitannya. Jadi kurikulum dan 

aktivitas tidak berjalan sendiri-sendiri. Kurikulum dibuat agar 

anggota jemaat dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup 

dalam koinonia, marturia dan diakonia dengan baik dan benar. 

Apabila antara kurikulum dan aktivitas tidak ada kaitan maka tidak 

ada gerak atau perubahan yang nyata yang hendak dicapai dalam 

kurikulum untuk diwujudkan dalam kehidupan pelayanan oleh 

anggota jemaat, karena anggota jemaat tidak mempunyai wadah 

untuk melaksanakan apa yang sudah didapat dari materi-materi 

pelajaran di gereja. Jemaat tahu banyak tentang suatu materi atau 

beberapa materi yang terkait untuk dapat melakukan suatu 

pelayanan, tetapi belum dapat melaksanakannya dalam pelayanan 

karena tidak adanya wadah aktivitas. Hal ini juga dapat 

menimbulkan dampak negatif, yaitu membuat jemaat menjadi 

orang yang mempunyai sikap suka mengkritik dan sombong 

rohani.
3
 

 

Apabila gereja mempunyai wadah aktivitas, tetapi tidak 

memberikan serangkaian pelajaran dan training yang berkaitan 

dengan suatu aktivitas, maka tidak dapat diharapkan hasil yang 

maksimal dari anggota jemaat. Misalnya dalam pelayanan 

memimpin pujian, apabila anggota jemaat tidak diberi serangkaian 

pelajaran dan training untuk memimpin pujian, tetapi langsung 

diberi tugas untuk memimpin pujian tentu tidak dapat diharapkan 

hasil yang maksimal dalam pelayanan memimpin pujian itu. 

Gembala tentu mengharapkan jemaatnya bukan hanya menjadi 

anggota yang setia hadir dalam ibadah, tetapi pada saatnya juga 

mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tetapi apabila dalam 

program gereja tidak ada kaitan antara aktivitas dan kurikulum, 

maka gembala tidak layak untuk menuntut yang terbaik dari 

pelayanan yang dilakukan oleh jemaat. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Warren, p. 341. 
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Pembuat Program Gereja 

 

Program gereja dibuat oleh Gembala jemaat sebagai 

pemimpin rohani dalam jemaat dan yang paling bertanggungjawab 

atas kehidupan rohani jemaat. Bukan berarti bahwa semua 

keputusan tentang program gereja ada di tangan gembala, tetapi 

gembalalah yang bertanggungjawab memikirkannya dan mulai 

menyusunnya (sendiri atau dengan bantuan orang yang cakap 

dalam menyusun program) dengan gambaran yang cukup lengkap 

atau dalam bentuk proposalnya, dan kemudian membawanya ke 

rapat majelis dan komisi-komisinya untuk dibahas bersama. 

Majelis dan pengurus-pengurus komisi dapat memberikan masukan 

untuk tercapainya suatu program yang baik dan tepat untuk jemaat 

maupun strategi pelaksanaannya.  

 

Pentingnya Tujuan Dalam Program Gereja 

 

Dalam penyusunan program gereja harus jelas tujuan yang 

mau dicapai. Kurikulum dan aktivitas disusun mengarah kepada 

atau memenuhi tujuan program tersebut.
4
 Pemenuhan tujuan 

program gereja secara umum adalah memenuhi kebutuhan rohani 

jemaat. Apabila program gereja disusun tidak untuk memenuhi 

kebutuhan jemaat, tetapi berdasarkan keinginan atau persepsi 

gembala yang keliru akan kebutuhan jemaat, maka program tidak 

terlalu menarik bagi jemaat. Itu terlihat dari respons jemaat 

terhadap program yang dibuat. Bila program dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan jemaat, maka jemaat akan ikut berpartisipasi 

aktif dalam program tersebut, yaitu hadir dalam pelajaran-pelajaran 

dan training-training yang diberikan dan melibatkan diri ambil 

bagian dalam aktivitas yang terkait dengan pelajaran dan training 

itu.
5
 Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu diharapkan akan 

membawa jemaat kepada kedewasaan di dalam Kristus dan dapat 

melayani Tuhan (Ef. 4:11-16). 

 

                                                           
4
 Warren, p. 142. 

5
 Edwin Charis, Program Gerejawi bagi Pemula, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2000), hal. 13-14. 
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Kebutuhan jemaat biasanya menyangkut hal yang berkaitan 

dengan tahap perkembangan umurnya dan problema masa kini 

yang sedang dihadapinya. Dalam diri setiap orang ada tahap-tahap 

kehidupan yang harus dijalani dan itu memerlukan pemenuhan 

kebutuhan agar ia siap menghadapi tahap kehidupan yang 

selanjutnya. Apabila pada tahap tertentu dalam hidupnya tidak 

terpenuhi kebutuhannya, ia akan mengalami kesulitan untuk 

memasuki tahap kehidupan yang selanjutnya.
6
 Oleh karena itu 

dalam menyusun program gereja perlu memperhatikan tahap 

perkembangan manusia menurut umurnya untuk melihat apa yang 

menjadi kebutuhannya. Dan karena tantangan yang dihadapi pada 

setiap jaman berbeda dengan generasi sebelumnya, bahkan 

perkembangan tehnologi yang semakin cepat akan memberikan 

dampak-dampak dalam kehidupan manusia baik yang positif 

maupun yang negatif, maka aplikasi dalam pelajaran yang 

diberikan maupun bentuk aktivitas yang disediakan perlu 

disesuaikan dengan kondisi masa kini yang sedang dihadapi 

jemaat. 

 

Bagi seorang gembala untuk menemukan kebutuhan dan 

problema masa kini yang sedang dihadapi jemaat adalah dengan 

memperhatikan konteks jemaat. Gembala perlu mengenal siapa 

yang Tuhan percayakan kepadanya. Hal-hal yang termasuk dalam 

konteks adalah: umur, pendidikan, pekerjaan, latar belakang 

keluarga, problema yang dihadapi anggota jemaat, dan letak gereja 

(dimana jemaat berada untuk dapat melihat ancaman dan peluang 

yang terbuka).
7
 Konteks merupakan tempat lahirnya visi dari 

Allah, karena melalui konteks itulah gembala terpanggil untuk 

mengadakan perubahan ke arah yang positif di masa yang akan 

datang. Melalui konteks itulah gembala melihat tujuan yang harus 

dicapai dalam program yang akan disusun. Kurikulum dan aktivitas 

mengarah atau memenuhi tujuan program itu. Tujuan disusun 

untuk mencapai sasaran jangka pendek dan panjang. Tujuan itulah 

                                                           
6
 Colson and Rigdon, p. 53. 

7
 Charis, hal. 38; Ron Jenson & Jim Stevens, Dinamika Pertumbuhan Gereja, 

(Malang: Gandum Mas, 2000), hal. 114-115; Robby I. Chandra, Ketika Aku 

Dipanggil Melayani-Nya, (Binawarga, 1999), hal. 54-55.  
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yang menentukan arah program. Karena mempunyai tujuan itulah 

maka program gereja sebagai arah dalam penggembalaan.  

 

Bagaimana bila gereja belum sampai kepada memikirkan 

program yang ada tujuannya? Gereja mempunyai program tetapi 

tidak terarah, tidak pernah mencapai suatu tujuan, sehingga 

program yang dibuat oleh gereja itu bukan lagi sebagai arah dalam 

penggembalaan. Ciri-ciri dari program yang demikian adalah : 

 

1. Tidak ada kaitan antara kurikulum dan aktivitas: 

Pada umumnya gereja memberikan pelajaran-pelajaran lewat 

mimbar, Pemahaman Alkitab, ataupun seminar. Sayang sekali 

pelajaran-pelajaran itu seringkali kurang terangkai dengan baik, 

demikian juga sistematikanya, apalagi tidak ada kaitan antara 

pelajaran-pelajaran itu dengan aktivitas-aktivitas yang disediakan 

oleh gereja. Di satu pihak seakan-akan aktivitas-aktivitas yang 

disediakan itu memang harus ada, karena gereja dari zaman dulu 

sudah melakukannya dan sudah terbukti memenuhi kebutuhan 

jemaat pada masa lalu.
8
 Di lain pihak kurikulum yang ada tidak 

dibuat untuk suatu tujuan yang secara jelas akan dicapai, yaitu 

kurikulum yang dibuat tidak diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas atau efektivitas dari aktivitas-aktivitas itu. Atau bisa juga 

gereja belum memikirkan bentuk aktivitas baru yang sesuai dengan 

kurikulum dan kebutuhan masa kini.
9
  

 

2. Bersifat mengikuti trend yang ada: 

Topik-topik atau tema-tema dalam retreat atau seminar yang 

diadakan oleh gereja sering cenderung bernada sama dari gereja 

yang satu dengan gereja yang lain. Misalnya topik-topik yang 

berkaitan dengan globalisasi, milenium ke 3, dan transformasi. 

Demikian juga dengan bentuk aktivitas-aktivitas yang 

diselenggarakan cenderung mengikuti trend yang ada. Program 

                                                           
8
 Jenson & Stevens, hal. 112; Warren, p.148, Rick Warren mengatakan: ”Rather 

than organizing by traditional departments, organize around purpose-based 

teams.”  
9
 Warren, p. 396, Rick Warren mengatakan: “Ministry must always be done in 

the context of the current generation and culture.” 
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setiap gereja adalah khusus, karena setiap gereja mempunyai 

konteks yang berbeda. Memang kita hidup dalam tantangan jaman 

yang sama, namun bukan berarti setiap gereja membuat topik atau 

sasaran yang sama satu dengan yang lain. Gembala perlu melihat 

dengan jeli kebutuhan dan perkembangan yang perlu dicapai oleh 

jemaat, bukan sekedar mengikuti trend agar tidak terlihat 

ketinggalan jaman.   

  

3. Tidak ada visi yang jelas: 

Program gereja lahir dari visi yang jelas dari seorang 

gembala. Tanpa ada visi yang jelas tidak mungkin menyusun 

program gereja dengan tujuan yang jelas. Dengan visi yang jelas, 

maka program yang dibuat berfungsi sebagai arah dalam 

penggembalaan. Gembala yang tidak mempunyai visi yang jelas 

akan menyediakan aktivitas-aktivitas karena memang aktivitas itu 

harus ada dalam kehidupan gereja sejak jaman dahulu, atau 

aktivitas itu lagi ngetrend sehingga perlu diadakan agar gereja tidak 

ketinggalan jaman. Ada juga gereja yang setelah membahas dan 

memutuskan dalam rapat gereja tentang kurikulum dan bentuk 

aktivitas yang akan diadakan, baru gereja memikirkan tujuan yang 

akan dicapai melalui aktivitas itu.
10

    

 

Penentu Kesuksesan Pelaksanaan Program Gereja 

 

Faktor-faktor yang menentukan terlaksananya program gereja 

adalah : 

1. Pelaksana program: 

Terkadang program gereja tidak dapat dilakukan karena tidak 

tersedianya sumber daya manusia yang memadai, kepemimpinan 

yang kurang terlatih atau kurang berkomitmen.
11

 Juga keberhasilan 

program bergantung pada penampilan diri pelaksana program, 

misalnya program gereja bertujuan mentransformasi jemaat, tetapi 

                                                           
10

 Charis, hal. 18. 
11

 Jenson & Stevens, hal. 120; Warren, p. 384, Rick Warren mengatakan : “We 

never create a ministry position and then try to fill it. It doesn‟t work. The most 

critical factor in a new ministry isn‟t the idea, but the leadership. Each ministry 

rises or falls on the leadership. Without the right leader, a ministry will just 

stumble along, possibly doing more harm than good.” 
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di antara pemimpin-pemimpin gereja ada yang belum mengalami 

transformasi ataupun tidak hidup mengarah kepada transformasi 

itu. Akibatnya sulit mengharapkan program gereja itu akan berhasil 

dengan baik. Jemaat dapat memahami dengan jelas apa itu 

transformasi tetapi tidak terjadi transformasi dalam dirinya. Hanya 

target kognitif dari program gereja itu yang tercapai. Jemaat 

memerlukan teladan atau lingkungan orang-orang yang sudah dan 

terus menerus mengalami transformasi untuk memudahkan 

terjadinya transformasi dalam diri jemaat itu.
12

 

  

2. Perencanaan strategi: 

Faktor ini yang seringkali kurang mendapatkan perhatian 

yang serius. Seolah-olah program yang baik dan tepat akan 

berjalan dengan sendirinya. Pada kenyataannya tanpa ada 

perencanaan strategi yang baik, program tidak akan berjalan 

dengan lancar. Tujuan yang diangan-angankan hanya sekedar 

angan-angan atau slogan yang diucapkan saja. Diperlukan banyak 

waktu dan pemikiran untuk merencanakan strategi pelaksanaan 

program, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas, 

pelaksana, waktu, tempat, dana, bagaimana melaksanakannya, 

dll.
13

 Jika kita menyediakan waktu yang sedikit untuk 

merencanakan strategi, maka kita akan menyelesaikan suatu 

proyek jauh lebih lama dari yang seharusnya. Tetapi jika kita 

menyediakan lebih banyak waktu untuk merencanakan strategi, 

kita akan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu proyek.
14

 

Tetapi yang sering terjadi kita kurang menyukai rapat yang 

menggunakan banyak waktu, atau dalam rapat kita tidak 

menggunakan waktu seefektif mungkin untuk perencanaan strategi 

itu. Ron Jenson dan Jim Stevens mengatakan: “Perencanaan yang 

efektif dan bijaksana mempengaruhi pertumbuhan gereja dalam arti 

kuantitas, kualitas dan organis.”
15

   

  

                                                           
12

 Colson and Rigdon, p. 88. 
13

 Edgar Walz, Bagaimana Mengelola Gereja Anda, (Jakarta:  BPK Gunung 

Mulia, 2001), hal. 79-80. 
14

 John Maxwell, Million Leaders Mandate, Book 1, 2003, hal. 37. 
15

 Jenson & Stevens, hal. 105. 
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3. Pimpinan Roh Kudus: 

Dengan dibuatnya program gereja bukan berarti tidak ada 

celah untuk suatu perubahan di tengah jalan. Kita terbuka terhadap 

pimpinan Roh Kudus yang dinyatakan di tengah-tengah 

pelaksanaan program gereja yang sudah dibuat. Sebagaimana rasul 

Paulus juga mempunyai rencana dalam perjalanan misinya (yang 

tentunya sudah digumulkan dalam doa), tetapi ia terbuka terhadap 

pimpinan Roh Kudus dalam pelaksanaannya (Kis. 16:4-12).
16

 

Terkadang bisa terjadi dalam program gereja yang sedang berjalan 

kita mengubah topik pelajaran atau bentuk aktivitasnya karena kita 

diyakinkan oleh Roh Kudus akan sesuatu yang lebih tepat, atau ada 

suatu kesempatan yang datang yang harus kita pegang.  

    

4. Pengkomunikasian: 

Komunikasi dalam hal ini adalah berbagi visi tentang tujuan 

yang akan dicapai. Pengkomunikasian itu baik kepada tim yang 

dibentuk untuk melaksanakan program maupun kepada jemaat 

yang diharapkan berpartisipasi dalam pelaksanaan program.
17

 

Kalau gembala menghendaki dukungan dari tim maupun jemaat 

untuk program gereja yang dibuat, maka ia perlu 

mengkomunikasikan visi itu dengan berbagai cara yang kreatif dan 

secara rutin. Rick Warren sebagai gembala jemaat “Saddleback 

Valley Community Church” di Orange County, California, 

menyampaikan visinya setiap bulan pertama dari setiap tahun yang 

baru dan mengulanginya secara rutin sebulan sekali. Ia 

mengemukakan “Prinsip Nehemiah”, yaitu visi dan tujuan harus 

diulang setiap dua puluh enam hari untuk menjaga agar gereja tetap 

pada arah yang benar.” Apabila tidak dikomunikasikan, orang akan 

kehilangan arah dan kurang termotivasi untuk mendukung. Rick 

Warren mempunyai banyak cara untuk mengkomunikasikannya, 

yaitu melalui ayat Firman Tuhan, simbol, slogan, cerita, dan 

penjelasan langkah khusus atau tindakan khusus untuk 

mewujudkan tujuan.
18
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 Chandra, hal. 56. 
17

 Maxwell, hal. 39. 
18

 Warren, pp.111-114. 
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5. Pengevaluasian:  

Ketika gembala jemaat membuat program gereja, dia juga 

sudah harus memikirkan tentang pengevaluasiannya. Apa saja yang 

akan dievaluasi dari pelaksanaan program gereja yang dibuatnya 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program gereja itu, 

yaitu sejauh mana program gereja itu sudah memenuhi kebutuhan 

jemaat dan menolong jemaat untuk semakin berkembang. Kriteria 

evaluasi didasarkan pada tujuan program gereja.
19

 Apabila tidak 

dibuat kriteria evaluasinya sejak awal, itu menunjukkan bahwa 

belum ada tolok ukur yang dibuat untuk mengukur hasilnya, 

sehingga pelaksanaan program gereja kurang terarah dan penilaian 

yang nantinya diberikan bisa sangat subyektif sifatnya atau 

mengarah kepada kritik yang destruktif terhadap pribadi yang 

melaksanakan program gereja itu. Semangat evaluasi yang benar 

adalah bagaimana menjadi semakin sempurna, dan suatu 

kekeliruan tidak terulang lagi di kemudian hari.
20

 Evaluasi tidak 

hanya diberikan pada akhir program gereja, tetapi secara periodik 

sudah ada jadwal yang dibuat, sehingga kemacetan ataupun 

kekeliruan dalam pelaksanaan program gereja sesuai tujuan yang 

akan dicapai dapat segera diatasi.
21

 Evaluasi juga berguna sebagai 

masukan untuk menyusun program gereja lebih lanjut. 

 

Gambaran Program Gereja dari Rick Warren 

 

 Semakin penggembalaan terarah dengan baik, yaitu ada 

tujuan yang jelas dalam program gereja, maka semakin meningkat 

pencapaian kedewasaan rohani dan perkembangan jemaat secara 

efektif. Rick Warren, dalam bukunya “The Purpose Driven 

Church” membagikan penemuannya akan suatu pola yang baik 

untuk hal itu. Dia menemukan gambaran adanya 5 golongan orang 

dalam kaitannya dengan komitmen mereka, yaitu komunitas (orang 

yang belum percaya), kerumunan (orang yang rutin hadir di gereja 

untuk beribadah), jemaat (anggota resmi), anggota jemaat yang 

berkomitmen (murid) dan orang inti dalam jemaat (yang 

                                                           
19

 Jenson & Stevens, hal. 119. 
20

 Chandra, hal.57. 
21

 Warren, p. 152. 
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berdedikasi). Rick Warren merencanakan proses dengan  sasaran 

atau tujuan bagaimana membuat orang dari komunitasnya (orang 

belum percaya) menjadi orang inti dalam jemaat.
22

  

 

Rick Warren mempunyai kurikulum untuk setiap lingkaran 

komitmen, yaitu 4 jam pelajaran yang harus diambil. Ia terbuka 

akan adanya bentuk-bentuk pelayanan yang baru dalam aktivitas-

aktivitas sebagai wadah untuk jemaat melakukan pelayanan sesuai 

karunia masing-masing.
23

 Ia menggunakan mimbar dalam satu 

tahun sebanyak 20 minggu untuk khotbah seri yang berkaitan 

dengan tujuan yang mau dicapainya.
24

  Di gerejanya ada training-

training (on the job training) bagi jemaat untuk dapat melakukan 

pelayanannya.
25

 Ia bahkan menggunakan sekitar separuh dari buku 

yang ditulisnya untuk membicarakan strategi dalam menjalankan 

proses yang direncanakannya setelah dia menjelaskan tujuan proses 

atau program gerejanya itu. Dan ia juga sangat memperhatikan 

faktor-faktor penentu terlaksananya program gereja dengan baik. 

 

Penutup 

 

Di  tengah-tengah masyarakat yang semakin terdidik, maka 

gereja mau tidak mau harus mempunyai program yang jelas 

tujuannya. Kalau tidak gereja menjadi kurang daya tariknya, 

karena orang membutuhkan sesuatu yang mau dicapai dalam 

hidupnya dan ia memerlukan gereja untuk menolong dia mencapai 

hal itu. Melalui program yang ditawarkan oleh gereja ia melihat 

bahwa ia akan dapat mencapai sesuatu dalam hidupnya. 

Sebagaimana halnya dengan sekolah, orang memilih sekolah yang 

sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Demikian juga gereja, 

bukan hanya sebagai tempat ibadah hari Minggu, tetapi juga 

                                                           
22

 Rick Warren tidak setuju dengan penggunaan atau pemikiran tentang program, 

dia lebih menyukai kata atau pemikiran tentang proses; tetapi sebenarnya apa 

yang dia maksud dengan proses itupun ada dalam suatu program sebagai 

wadahnya. Warren, pp.108-109. 
23

 Ibid., pp. 380-381. 
24

 Ibid., p. 149. 
25

 Ibid., pp. 383. 
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tempat untuk mencapai kedewasaan rohani dan suatu kemampuan 

dalam  melayani Tuhan sesuai dengan konteks masa kini. Oleh 

karena itu gembala jemaat pada masa kini perlu lebih mendalami 

hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan program gereja sebagai 

arah dalam penggembalaan.  
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TINJAUAN BUKU 

 

 

Judul Buku : MENINGKATKAN KINERJA JEMAAT 

Penerbit : Yayasan Kalam Hidup, Bandung 

Tahun Terbit : Nopember 2000 

Buku asli  : Why Nobody Learns Much Of Anything At 

Church : And How to Fix It, Group Publishing 

Inc., Dept. BK, Box 481. Loveland, Colorado 

80539 - USA, 1993  

Pengarang : Thom dan Joani Schultz 

Halaman : 259  

 

Buku ini menyoroti mengenai cara mengajar di gereja, 

khususnya di Sekolah Minggu yang dirasa kurang efektif, padahal 

pendidikan Kristen di gereja paling potensial untuk menumbuhkan 

iman seseorang. Seringkali murid tidak belajar banyak dari apa 

yang diajarkan oleh guru menurut penulis buku ini. Hal ini terlihat 

jelas dari judul buku aslinya, Why Nobody Learns Much Of 

Anything At Church : And How to Fix It. Karena itu dalam buku ini 

penulis menekankan dan memberikan contoh-contoh bagaimana 

agar murid belajar ketimbang guru mengajar. Di dalam mengajar 

guru harus menetapkan sasaran atau tujuan pelajaran (bab 1), 

menekankan pada hal-hal yang penting saja dalam isi materi 

kurikulum (bab 3) dan menentukan metodenya (bab 2, 4-7). 

 

Masalah metode inilah yang dibahas panjang lebar dalam 

buku ini. Tom dan Joani, si penulis buku, menginginkan suatu 

revolusi dalam mengajar, dimana penekanannya pada murid 

belajar, bukan pada guru mengajar untuk mendapatkan hasil 

maksimal, yaitu perubahan hidup pada diri murid (hal. 22). Metode 

mengajar itu harus membuat murid berpikir dan aktif dalam belajar 

untuk menemukan sesuatu yang akhirnya murid pegang dalam 

hidupnya. Penulis buku sudah mencobanya selama 20 tahun secara 

sukses di gereja-gereja (hal. 12).  

 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

66 

Penulis buku memberikan kiat-kiat bagaimana murid akan 

berpikir, yaitu : guru tidak memberikan semua jawaban, tetapi 

menolong murid berpikir sendiri sampai menemukan jawabannya; 

guru mengajukan pertanyaan yang membuat murid berpikir; guru 

menunggu sampai murid memberikan jawaban; guru tidak menilai 

jawaban murid dalam diskusi sebelum sampai pada akhir diskusi, 

guru mendorong murid mengajukan pertanyaan (bab 5). Di dalam 

cara belajar aktif guru membawa murid kepada pengalaman-

pengalaman yang akan membuat murid belajar, bukan sekedar 

mengetahui teorinya atau mendapat informasinya dari guru.  

 

Dalam bukunya penulis memberikan contoh-contoh aktivitas 

yang umumnya diberikan kepada murid yang sebenarnya tidak 

membuat murid belajar sesuatu akan kebenaran Firman Tuhan dan 

itu membuang waktu saja. Di lain pihak, dalam setiap bab penulis 

buku banyak memberikan ide-ide untuk melaksanakan butir-butir 

pandangannya, sehingga pembaca dapat memahami lebih jelas apa 

yang dimaksudkannya dan terinspirasi oleh hal itu. 

 

Selain menekankan belajar aktif, penulis buku juga 

menekankan belajar interaktif dengan maksud agar murid belajar 

membangun relasi dengan temannya dan belajar bekerjasama. 

Bekerjasama merupakan hal yang ditemui murid dalam kehidupan 

nyata sehari-hari, sehingga alangkah baiknya dimulai tatkala 

mereka berada di Sekolah Minggu, sehingga antara bagaimana 

belajar di Sekolah Minggu ada korelasinya dengan kehidupan 

nyata.  

 

Penulis buku ini pada awalnya terlihat menolak untuk 

mendorong dengan segala cara agar anak menghafal ayat hafalan, 

tetapi kemudian penulis buku menyatakan bahwa ia lebih 

menekankan pentingnya pengertian terhadap ayat itu sebelum 

menghafalkannya (bab 4). Saya berpendapat bahwa Sekolah 

Minggu harus menekankan penghafalan ayat, tetapi memang harus 

diawali dengan menolong murid dalam pemahaman akan ayat itu.  
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Setelah mempelajari buku ini saya setuju bahwa dalam 

mengajar sangat penting untuk menekankan murid belajar 

ketimbang guru sibuk memberikan informasi. Dengan menekankan 

murid belajar maka perubahan hidup murid lebih cepat tercapai. 

Setiap pendidik Kristen perlu membaca buku ini sehingga tercapai 

hasil belajar murid yang maksimal, yaitu perubahan hidup yang 

sesuai dengan iman Kristen.  

 

Lanna Wahyuni
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