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Alkitab menghargai dan mengakui 4 fungsi makanan: fungsi 
fisiologis/biologis, fungsi sosial, fungsi psikologis; namun ketiga 
fungsi tersebut harus dikendalikan oleh fungsi yang keempat, yakni 
fungsi spiritual bahwa makan dan makanan itu merupakan bagian 
dari ibadah kita kepada Allah. 
 

Temukan ulasan mengenai keempat fungsi tersebut secara lebih 
rinci dalam suplemen buletin kita edisi nomor V ini. 
Selamat Membaca ! 

Sebagai umat maupun simpatisan yang menyatu dan bergereja di 
GKI, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk memaknai keberadaan 
kita sebagai Umat Tuhan di GKI. 
 

Lebih mengenal Identitas dan Jatidiri kita secara lebih mendalam, 
sehingga kita yakin akan arah perjalanan spiritual kita bersama GKI, 
serta tidak terombang-ambing oleh pengajaran ataupun prasangka 
yang salah oleh pihak luar terhadap Identitas dan Jatidiri GKI. 
 

Seperti kata pepatah “Tak kenal maka tak sayang”.  
Soli deo Gloria !  



3  Suplemen Buletin Edisi V 

GKI adalah Gereja yang Berspiritualitas Moderat, sebab ia adalah 

gereja Protestan mainstream, bukan Katolik, bukan Ortodoks, bukan 

Anglikan, bukan Pentakostal, bukan Kharismatik, bukan Sektarian.  GKI 

adalah gereja Calvinis mainstream, yang sering disebut juga sebagai 

gereja Presbyterian (sebutan di dunia Anglo-Saxon) atau Reformed 

(sebutan di Amerika). GKI berada dalam Gerakan dan Tradisi 

Ekumenis.  
 

GKI adalah Gereja dan Pelopor Ekumenis. GKI ikut mendirikan DGI 

(kini PGI) pada tahun 1950, ikut mendirikan Dewan Gereja Asia (kini 

CCA, Christian Conference of Asia) pada tahun 1957. GKI juga 

S p i r i t u a l i t a s   G K I :   

I d e n t i t a s  d a n  J a t i d i r iI d e n t i t a s  d a n  J a t i d i r iI d e n t i t a s  d a n  J a t i d i r iI d e n t i t a s  d a n  J a t i d i r i    
 

Gereja Kristen Indonesia sangat mirip dengan 

Jemaat di Efesus. Efesus bukanlah jemaat yang 

homogen melainkan yang heterogen. Para 

pendatang di Jemaat Efesus adalah orang-orang 

yang datang dengan budaya, tradisi dan 

kebiasaannya masing-masing, tetapi yang oleh 

karena Kristus dipersatukan. Ibarat Kristus batu 

penjurunya, maka gereja dibangun dan bertumbuh 

dengan rapih tersusun, tertib secara insani dan tertib secara ilahi. Di 

dalam Kristuslah kita masing-masing dan kita bersama-sama dibangun 

untuk maksud yang mulia. Dalam Khotbah ini saya mengajak kita 

berekskursi untuk melihat gereja kita GKI bagaimana identitasnya (yang 

di luar) dan bagaimana jatidirinya (yang di dalam), agar kita dibangun 

untuk maksud mulia itu.  

I d e n t i t a s  G K II d e n t i t a s  G K II d e n t i t a s  G K II d e n t i t a s  G K I    
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merupakan anggota dari WCC 

(World Council of Churches) 

sejak 1962 dan ikut mendirikan 

WCRC (World Council of 

Reformed Churches) 2010, yang 

merupakan kelanjutan dari 

WARC (World Alliance of 

Reformed Churches) dan REC 

(Reformed Ecumenical Council) 

yang sudah diikuti sejak 1962. 

Jadi GKI berada di tengah 

Gerakan Ekumene dan berperan 

aktif di dalamnya. Dalam 

Gerakan Ekumenis gereja-gereja 

berusaha untuk mewujudkan 

hidup bergereja yang “satu     

Tuhan, satu iman, satu baptisan, 

satu Allah dan Bapa dari        

semua.” (Ef. 4:5-6). Para pelopor 

Gerakan Ekumenis adalah gereja 

gereja Protestan mainstream 

yang merasa sakit dengan     

perpecahan gereja, sementara 

ada gereja-gereja lain senang 

dengan perpecahan dengan   

alasan “Injil makin tersebar.” 

 

GKI Satu-satunya Gereja yang 

Mengesa di Indonesia. Di 

kalangan ekumenis Indonesia 

GKI dikenal sebagai satu-satunya 

gereja yang mewujudkan tujuan 

PGI: keesaan gereja. Pendahulu 

GKI; GKI Jabar, GKI Jateng dan 

GKI Jatim merupakan tiga gereja 

dengan tiga keanggotaan dan 

tiga hak suara di PGI. Kini telah 

menyatu dan menjadi satu gereja 

dan satu keanggotaan dan satu 

hak suara. Kerugian organisa-

sional ini direlakan demi setia 

kepada perintah Kristus agar 

murid-murid “semua menjadi 

satu” (Yoh. 17:21). Bahkan 

Gereja Hervorm dan Gereja-

gereja Gereformeerd Belanda, 
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yang disebut sebagai gereja pengasuh GKI, baru berhasil mengesa 

sesudah GKI.  Sementara itu, anggota-anggota PGI lainnya yang dulu satu 

gereja ada yang pecah menjadi dua Gereja Bethel Injil Sepenuh dan 

Gereja Bethel Indonesia (GBIS-GBI), Gereja Kristus dan Gereja Kristus 

Yesus (GK-GKY). Ada gereja yang menjadi tiga Gereja Kristen Jawa, 

Gereja Kristen Indonesia Sumatra Utara dan Gereja Kristen Sumatra 

Bagian Selatan (GKJ, GKI Sumut, GKSBS), Gereja Nias menjadi empat 

Banua Niha Keriso Protestan, Awungolua Masehi Indonesia Nias, Orahua 

Niha Keriso Protestan dan Angowuloa Fa Awosa Kho Yesus (BNKP, 

AMIN, ONKP, AFY). Selain GKI merupakan satu-satunya gereja yang 

mengesa di Indonesia, ia juga hanya satu dari delapan di Asia Pacific dan 

satu dari delapanbelas di dunia.  

 

Ada seloroh: GKI mudah menyatu karena sama-sama (berasal) Gereja 

Tionghoa? No! Ada dua kekeliruan pada pertanyaan itu. Pertama, Kalau 

keesaan gereja menjadi mudah karena dasar etnik, mengapa tidak terjadi 

pada gereja etnik Batak, Jawa, Nias, Sulawesi? Kedua, GKI bukan lagi 

gereja etnik, tapi gereja multi-etnik secara sengaja. Penyatuan GKI adalah 

perwujudan “satu tubuh, dan satu Roh” (Ef. 4:3), sebuah proses           

pengosongan diri ketaatan kepada Firman Allah. 

 

GKI Satu-satunya Gereja yang Keluar dari Gereja Suku. Gereja-gereja 

di Indonesia umumnya merupakan gereja suku (Batak, Nias, Mentawai, 

Jawa, Toraja, Bali, Timor, Sumba, Ambon, Papua dll) termasuk GKI dari 

suku Tionghoa, yang dulunya bernama Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee. 

Dulu kalau bertemu di gereja, orang tidak bersalaman tetapi melakukan 

“pai” ala Tionghoa. GSM tidak disebut “kakak,” tapi “engko” dan “enci.” GKI 

telah berubah. Sadar akan  perannya di Indonesia dengan pergumulan 

teologis, politik dan sosial, THKTKH berubah menjadi GKI, bukan saja 

namanya namun juga isi dan teologinya. Oleh karena itu, ada alasan kuat 
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mengapa GKI menganut sikap 

kepelbagaian dan pemikiran 

kemajemukan. 

 

GKI Gereja yang Menghargai 

Warisan-warisan Spiritualnya, 

Namun demikian GKI adalah 

gereja yang memelihara dan 

menghargai warisan spiritual-

nya. Ada banyak warisan    

spiritual, tetapi GKI tidak harus 

memakai seluruh warisan  

tersebut. GKI memakai warisan 

yang relevan saja dan menyim-

pan (tidak membuang)   warisan 

yang sudah tidak relevan. 

(warisan 10 Jam tangan,      

tentulah naif kalau dipakai lima 

di tangan kanan dan lima di         

tangan kiri).  

 

GKI Merelevansikan Spirituali-

tasnya Sesuai Konteks dan 

Zaman. Di antara warisan   

spiritual GKI ada yang tidak 

relevan dengan konteks dan 

zaman. Misalnya fakta bahwa 

GKI ditempatkan Tuhan di   

tengah komunitas Muslim    

terbesar di dunia. Warisan  Doa Bapa Kami versi Mandarin 
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spiritual GKI tidak bicara tentang hal itu. GKI mesti mengembangkan     

spiritualitas yang merespon konteks ini. Di tahun 1970-an ketika  mulai 

kewalahan karena banyaknya imigran Turki dan     Maroko, Gereja 

Belanda mengundang Pdt. Lukito Handojo (alm. Mantan Ketua Sinode GKI 

Jabar) selaku missionaris Indonesia untuk menolong Gereja Belanda   

memahami bagaimana hidup bersama komunitas Muslim. Dengan karunia 

itulah GKI berkiprah di Indonesia   dengan karya-karya pelayanan        

terbaiknya. Kita    membina persahabatan dengan pihak Muslim yang  

sejalan tentang kemajemukan. Mereka dan kita saling belajar memperkaya      

spiritualitas masing-masing dari spiritualitas pihak lain juga. Pdt. Davidy, 

ketua GKI Sinwil sekarang bahkan pernah memimpin   kebaktian minggu 

di dalam sebuah mushola di dalam lingku-ngan pesantren! 
 

Ada yang bertanya dengan nada negatif, “Apakah GKI memakai ‘teologi 

situasi’?” Kalau situasi berubah GKI berubah? Jawabnya, kalau Anda 

menyetir mobil apakah Anda akan merespon situasi atau tidak? Jawabnya, 

tentu merespon, tapi apakah Anda kehilangan tujuan Anda? Jawabnya, 

tentu tidak. Itu sebabnya kita meyakini GKI bersikap terbuka namun     

berpendirian. Merespon situasi, tapi bukan hanyut dalam arus. Dalam 

UKRIDA 
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karya pelayanan-Nya di dunia, Yesus paling banyak mengajar dan 

menyembuhkan. GKI meneruskan karya-karya Yesus itu. 

 

GKI Meneruskan Tradisi Mengajar Yesus. Dalam rangka meneruskan 

tradisi mengajar Yesus, GKI bukan saja mengajar di gereja dan jemaat, 

melainkan juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Kristen. GKI 

secara mandiri, bersama dan filial mendirikan lima Universitas Kristen di 

Indonesia: Ukrida (Universitas Kristen Krida Wacana) di Jakarta didirikan 

dan dimiliki GKI Sinwil Jabar, Universitas Kristen Maranatha (UKM) di 

Bandung didirikan dan dimiliki bersama GKI Sinwil Jabar dan Sinode 

Gereja Kristen Pasundan (GKP), Universitas Kristen Satya Wacana 

(UKSW) di Salatiga didirikan oleh GKI Sinwil Jateng dan Sinode Gereja 

Kristen Jawa (GKJ) didukung oleh gereja-gereja lain, Universitas Kristen 

Duta Wacana (UKDW) di Jogyakarta yang berasal dari STT DW didirikan 

oleh GKI Sinwil Jateng dan Sinode GKJ didukung oleh 12 gereja lain. UK 

Petra di Surabaya didirikan dan dikelola oleh eksponen dan anggota GKI 

Sinwil Jatim.  Kekuatan (center of excellence) Ukrida adalah pada FK yang 

salah satu lulusannya adalah Komisaris Besar Polisi dr. Anton Castilani, 

Direktur Eksekutif DVI Mabes Polri yang berperan mengidentifikasi korban 

kecelakaan Sukhoi Superjet 100. 
 

BPK PENABUR 
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Selain itu, GKI Sinwil Jabar mendirikan dan memiliki BPK PENABUR salah 

satu badan pendidikan Kristen terkuat di Indonesia baik dalam prestasi, 

sistem, dana dan karya. BPK PENABUR mempunyai + 44.000 siswa dan       

+ 4.000 staf di 15 kota. Siswa SMAK I BPK PENABUR di Jakarta hampir   

selalu berhasil meraih medali emas dan perak Olympiade Fisika Internasional 

di bawah Prof Yohanes Surya, yang adalah alumnus BPK PENABUR. 

 

GKI Meneruskan Tradisi Menyembuhkan Yesus. Dalam rangka 

meneruskan tradisi menyembuhkan Yesus GKI sudah dan sedang dan 

akan mendirikan banyak balai pengobatan, klinik, poliklinik di jemaat-

jemaat dan rumah sakit. Salah satunya adalah RS Bethesda di Jogyakarta 

milik Yakkum yang didirikan oleh GKI Sinwil Jateng dan Sinode GKJ, yang 

bermoto “rawat dulu, bayar belakangan.” Ukrida sedang mendirikan satu 

rumahsakit dan akan membeli dua RS yang sudah berjalan untuk menjadi 

teaching hospitals. UK Maranatha dan juga GKI Sinwil Jatim akan 

mendirikan RS dengan niat dan teologi yang disebutkan di atas.  

 

Mengapa GKI tidak meneruskan tradisi menyembuhkan dengan 

pengusiran setan dan mujizat? Karena mengingat Mat. 7:22-23, “Pada hari 

RS. BETHESDA 
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terakhir banyak orang akan    

berseru kepada-Ku: Tuhan,    

Tuhan, bukankah kami bernubuat 

demi nama-Mu, dan mengusir 

setan demi nama-Mu, dan     

mengadakan banyak mujizat 

demi nama-Mu juga? Pada waktu 

itulah Aku akan berterus terang 

kepada mereka dan berkata: Aku 

tidak pernah    mengenal kamu! 

Enyahlah dari pada-Ku, kamu 

sekalian pembuat kejahatan!” 

Iman tidak bisa didasarkan 

kepada mujizat, yang terjadi 

hanya sekali-sekali. Iman kita 

harus didasarkan pada apa yang 

berlangsung setiap hari yaitu 

kasih Allah kepada kita. 

 

GKI Tidak Buka “Cabang” di 

Luar Indonesia. GKI menyakini 

Tuhan menempatkannya di 

Indonesia. Indonesia adalah 

“wilayah yang dipatok Allah” bagi 

GKI. (bdk.  Kor.10:13). Sebab itu 

GKI tidak buka “cabang” di luar 

Indonesia. Jemaat-jemaat GKI 

terentang dari Pulau Batam 

sampai Pulau Bali. Kalau orang 

mendengar ada ada “GKI” di luar 

Indonesia,    misalnya GKIN 

(Belanda), GKI San Francisco, 

GKI San Jose, GKI        Monrovia 

di Los Angeles (AS), GKI Perth 

dan GKI Neutral Bay di Sydney 

(Australia) adalah mitra-mitra 

kerja dan bukan bagian dari 

tubuh GKI. GKI tidak me-

matenkan nama GKI, sehingga 

nama ini dipakai juga oleh      

banyak gereja lainnya,    namun 

bukan bagian dari   organisasi 

GKI kita. 
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GKI Tidak Pernah Bertujuan Menjadi Gereja yang Nomor Satu. 

Sekalipun paparan di atas GKI memperlihatkan identitas GKI yang tampak 

bagus. Namun GKI tidak pernah punya ambisi menjadi gereja yang paling 

kuat, paling besar, paling banyak, paling kaya atau paling diperhitungkan. 

GKI hanya mau makin setia kepada Kristus dalam arti sedalam-dalamnya, 

bukan dalam rumusan klise atau slogan yang kosong. 

GKI adalah Gereja yang Tidak Sempurna dan Tidak Akan Pernah 

Sempurna. GKI tidak sempurna namun selalu ingin    menjadi lebih baik, 

relevan dan setia pada Kristus. GKI rajin    mengoreksi diri dan  melakukan 

perubahan. GKI memiliki Tata Gereja yang dihayati sebagai “investasi” 

pengalaman bergereja  lebih dari setengah abad. Tata Gereja GKI menga-

tur banyak hal, tapi bukan semua hal, sesuai ketertiban insani dan ilahi. 

GKI tidak memulai kehidupan bergerejanya dari titik nol. Dalam dunia Tata 

Gereja, Tata Gereja GKI adalah sebuah “adi karya” (master piece).      

Banyak gereja lain dengan ijin menyontoh atau tanpa ijin meng-copy dan 

memakai Tata Gereja GKI. Namun demikian tampaknya tidak bisa mereka 

jalankan, karena roh dan spirit GKI hanya ada pada GKI. 
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Setelah kita melihat Identitas GKI, kini mari kita lihat jatidiri GKI. 

J a t i d i r i   G K IJ a t i d i r i   G K IJ a t i d i r i   G K IJ a t i d i r i   G K I    
Sikap GKI yang Unik. Dengan spiritualitas moderat GKI menganut sikap 

either or (ini ya itu ya) apakah GKI konvensional? Ya. GKI masih suka 

Kebaktian penyegaran iman model zaman dulu. Nyanyian bersemangat 

dan khotbah berapi-api. Masih memakai organ dan piano seperti orgel 

zaman dulu. Apakah GKI kontemporer? Ya juga. GKI suka akan kebaktian 

dengan budaya etnik. Suka memakai band atau kolintang atau angklung. 

Kolintang dan angklung sebagai alat musik adalah klasik, tapi kontemporer 

sebagai alat musik gereja. 

GKI juga menganut sikap neither nor (ini tidak itu tidak) apakah GKI     

fundamentalis? Tidak. GKI tidak menganggap doktrin gereja sebagai   

sesuatu yang mutlak, karena yang mutlak hanyalah Allah. Apakah GKI  

liberal? Tidak juga. GKI tidak membongkar dasar-dasar kepercayaannya 

karena batu penjuru bangunan GKI tetaplah Tuhan Yesus Kristus.  
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Apakah sikap either or dan neither nor ini berarti GKI menganut sikap  

hitam atau putih, sehingga GKI menjadi abu-abu? Jawabnya bukan! GKI 

bukan hanya memiliki warna hitam, putih dan abu-abu. Dengan sikap  

moderat dan kontekstualnya GKI sadar bahwa sejak dulu ada lebih banyak 

warna, misalnya mejikuhibiniu.  Seiring  kemajuan teknologi dan         

peradaban, warna seperti di layar komputer bukan lagi hitam-putih, tetapi 

mencapai 65 ribu bahkan 1,6 juta warna. Kita telah disembuhkan dari 

“buta warna” yang hanya   mengenal hitam-putih-abu abu. 

 

GKI Yakin Memegang dan Mengajarkan Pengajaran yang Benar. GKI 

tentu tidak mengajarkan ajaran yang sesat, melainkan ajaran sehat yang 

diyakininya benar. GKI memegang pengajaran baku tapi tidak beku. 

Ajaran dapat berubah, tapi prosesnya seksama melibatkan ribuan kepala 

dalam persidangan-persidangan gerejawi (PMJ, PMK, PMSW, PMS) untuk 

memikirkannya. Dalam rangka ini, GKI tidak “memonopoli” kebenaran  



Suplemen Buletin Edisi V  14  

Allah, Kristus dan Roh Kudus 

(artinya hanya GKI yang benar 

dan yang lain tidak boleh benar). 

Kebenaran Allah terlalu besar 

untuk dapat dimonopoli oleh satu 

gereja atau satu agama. GKI 

sudah melangkah ke depan          

dimana kalau GKI benar, pihak 

lain yang bukan GKI, yang     

berbeda, juga boleh benar. Ini 

sikap yang tidak setiap gereja 

memilikinya. Lazimnya gereja 

menganggap dirinya benar dan 

semua yang berbeda darinya 

tidak benar bahkan sesat.  

 

GKI tidak memegang doktrin  

inerrancy, (doktrin yang secara 

ekstrim    beranggapan Alkitab 

tidak ada salahnya dalam segala 

hal baik secara penulisan,      

terjemahan, penyalinan, cetakan, 

atau iptek) tapi juga bukan     

memegang doktrin errancy, 

karena tidak ada doktrin seperti 

itu GKI memahami Alkitab      

sebagai tulisan yang diinspirasi 

Allah tetapi manusia yang      

terbatas diikutsertakan dalam 

prosesnya. Alkitab bukan sebagai 

buku  iptek, atau sejarah atau 

astronomi, biologi atau geografi. 

Alkitab adalah buku yang berisi-

kan Firman Allah yang menunjuk-

kan jalan keselamatan di dalam 

Tuhan Yesus Kristus. oleh karena 

itu, Alkitab jangan dipakai       

dengan maksud lain daripada itu. 

GKI tidak hanya mengajarkan           

kesetiaan membaca Alkitab, tapi 

kesetiaan mendalami Alkitab. 

Bukan praktikal tapi esensial! GKI 

bersifat positif, kreatif, relevan, 

kritis dan realistis. (kasus Bala 

Keselamatan yang ser ing     

dianggap sektarian karena tidak 

membaptiskan  orang dengan air 

melainkan bendera, jelas beda 

dari GKI tapi kita menghargainya. 

Moto Bala Keselamatan Hand to 

man, Heart to God, yang sudah 
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dilakukan selama nyaris 1,5 abad adalah bukti konsistensi dan 

ketaatannya kepada Allah). 

 

GKI Melalui Leksionari Ingin Makin Bersama-sama dengan Banyak 

Gereja lain. Bacaan Leksionari-Bersama dipergunakan oleh banyak    

denominasi besar demi makin autentik pada esensi Gereja Mula-mula. 

Gereja di zaman PB selalu membaca PL,   Mazmur, Epistel (Surat       

Rasuli) dan Injil. Leksionari dipakai oleh Katolik Roma, Ortodoks Timur, 

Lutheran. Anglikan, Presbyterian,  Methodist, Baptis, Menonite dll. Firman 

Allah yang dibaca dan direnungkan di GKI setiap Hari Minggu; dibaca dan 

direnungkan juga di seluruh dunia, sebagai pertanda GKI adalah bagian 

dari Tubuh Kristus yang Esa. Ketika 10 orang pendeta Gereja Uniting  

Australia datang dan akan berkhotbah di jemaat-jemaat GKI, mereka   

bertanya, “Kami harus khotbah apa?” Jawab saya    singkat: “Leksionari!” 

Dan mereka mengerti karena itu yang dipergunakan juga di gereja 

mereka. 

 

GKI Meyakini bahwa Jabatan Gereja mesti Bertumpu pada Gereja. 

GKI menghayati tidak ada pendeta tanpa bergereja. Jabatan pendeta 

adalah jabatan gerejawi bukan jabatan pribadi. Pendeta bukan wartawan 

yang bisa berprofesi tanpa koran. GKI menanggalkan jabatan pendeta 

yang putus pelayanan dari GKI.  Sebab itu GKI menganggap   begitu   

pendeta yang putus  pelayanan dari gerejanya. Sayang, gereja lain banyak 

yang membiarkan pendetanya yang putus pelayanan, tetap menjadi     

pendeta tanpa gereja. 

 

GKI Lebih Percaya Tuhan Ketimbang Percaya Doktrin. GKI menghayati 

bahwa doktrin/dogma pengajaran tidak mutlak, hanya Allah yang mutlak/

absolut. Jika doktrin dimutlakkan maka ia   menjadi “Tuhan,” ilah dan       

berhala. Sayang banyak orang justru tidak menyadari sikap demikian, 



Suplemen Buletin Edisi V  16  

seperti dalam cerita “Jari yang 

Menunjuk ke Bulan,” murid-murid 

alih-alih memandang bulan hanya 

melihat terbatas ke jari sang 

guru. Ilustrasi ini membedakan 

percaya kepada Allah alih-alih 

kepada doktrin. Bukankah Peta 

Bali bukan Pulau Bali? Melihat 

dan memelajari Peta Bali,      

bukanlah hadir di Pulau Bali. 

Jauh panggang dari api! 

 

GKI Percaya Tuhan Berbagi 

Rencana dan Kuasa-Nya     

dengan     Manusia. Dulu pasa-

ngan keluarga jika ditanya akan 

punya anak berapa? Jawabnya 

terserah kepada Tuhan. Tuhan 

telah berbagi kuasa itu kepada 

manusia. Kini kalau ditanya mau 

anak berapa? Umumnya orang 

GKI akan menjawab: dua atau 

tiga. Anak memang dari Tuhan 

tapi jumlahnya kita yang         

memutuskan. Tuhan berbagi 

kuasa-Nya. Entah dalam hal ini 

maupun dalam banyak hal lain. 

mereka yang menerima kuasa 

Allah mesti  memakainya dengan 

bijak dan matang. 

 

GKI Tidak Menyalahkan Tuhan 

atas Segala Sesuatu yang   

Buruk. Jika terjadi hal yang   

buruk atas kehidupan kita. Kata-

kanlah sudah makan, tidur     

teratur, tidak merokok, rajin olah-

raga, tapi orang  terkena kanker 

juga.  Secara tradisional banyak 



17Suplemen Buletin Edisi V 

anggapan kanker ini dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak merancangkan sesuatu 

yang buruk bagi manusia. Tidak menghendaki kebinasaan manusia. Kalau 

Dia mau begitu, Allah Sang Bapa tidak usah mengutus Anak-Nya Tuhan 

Yesus   Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa 

manusia. Kanker dan hal-hal buruk dapat terjadi pada manusia karena 

badan manusia tidak sempurna, badan manusia terbatas dan badan 

manusia dapat mengalami error. Begitu juga pada alam sebagai makhluk 

atau ciptaan semua dapat mengalami error, karena keterbatasan dan   

ketidaksempurnaannya. Hal buruk bukanlah rancangan oleh Allah. 

 

GKI Berupaya Mengusung Etika Kristiani. GKI menghindari penghaki-

man atas tradisi dan kepercayaan kepada pihak lain. GKI menghargai  

tradisi dan kepercayaan yang berbeda, namun GKI  tidak mencampur-

aduk tradisi dan kepercayaan yang berbeda.  Mencampur-aduk selalu 

menimbulkan gesekan dan luka. GKI adalah gereja yang ingin membalut 

luka, bukan menyebabkannya. 

 

GKI dalam Polemik tentang Keselamatan. Dalam polemik soal          

keselamatan (siapa selamat dan siapa tidak), GKI mengadopsi     SR-DGD 

IX tahun 2006 di Porto Alegre Brazilia: “Kami tidak  dapat menunjuk 

jalan keselamatan lain kecuali Yesus Kristus; pada saat yang sama 

kami tidak dapat membatasi kuasa penyelamatan Allah.” GKI tidak 

berpretensi menghakimi siapapun sebagai yang tidak selamat, karena hal 

itu adalah sepenuhnya rencana dan hak Allah. Kita mesti cukup sibuk 

mempercayai keselamatan kita, sehingga tidak punya waktu untuk 

menghakimi keselamatan pihak lain. 
 

Jika keselamatan mutlak hanya disyaratkan mengenal dan percaya 

kepada Yesus, maka semua tokoh PL tidak akan ada yang selamat. Oleh 

karena mereka semua tidak ada yang mengenal dan percaya kepada 
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Yesus karena perbedaan zaman. 

Jadi kita berserah kepada kuasa 

penyelamatan dan kehendak 

Allah, sebab bukan kita yang 

menentukan karena itu jangan 

menjadi hakim. 

 

GKI Memandang Misi Allah 

Dilakukan Setiap dan Seluruh 

Anggota. GKI percaya setiap 

anggota adalah pembawa terang 

dalam dunia. GKI memandang 

Misi Allah ini tidak sama dengan 

pekabaran Injil model Abad ke-19 

yang makin terdistorsi di Abad ke

-20 menjadi     Kristenisasi atau 

‘proselitasi.’ Kenapa? Karena kita 

belajar PI dari penjajah yang 

berkarakter menaklukkan. Kita 

belajar lagi dari Injil di mana PI  

adalah bersifat menabur.      

Tumbuh atau tidak yang ditabur 

adalah hak Allah, bukan manusia. 

(1 Kor. 3:6). GKI percaya       

perjumpaan   seseorang dengan 

Kristus adalah  pekerjaan Roh 

Kudus, panggilan kita adalah 

memberitakan Kristus dan kasih-

Nya dengan cara yang etis. Kalau 

kita mau diperlakukan etis, maka 

kita juga harus bertindak etis 

(Mat. 7:12). GKI percaya anggota 

bukanlah hanya domba yang 

pasif, tapi pembawa terang dalam 

profesinya masing-masing dalam 

rangka  menjalankan misi Allah. 
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(penjelasan tentang esensi   

Company! Kol. 3:23). 

 

GKI adalah Gereja yang       

Berpihak kepada yang Miskin. 

Lain dari     beberapa gereja yang 

berpihak kepada yang kaya, GKI 

justru memihak kepada yang 

miskin. Kenapa? Karena Yesus 

selalu memihak kepada yang 

miskin. Mereka yang miskin dan 

lemah    memerlukan perlindu-

ngan lebih daripada yang kaya. 

Apakah GKI mengabaikan yang 

kaya? Tidak! Mereka yang kuat 

dan terberkati disadarkan bahwa 

karunia Tuhan pada mereka, 

mesti berimbas kepada yang 

lemah. Sebab itu GKI aktif dalam 

menolong korban bencana,     

kemiskinan dan keputusasaan. 

(Anak piatu Mentawai dan 

Yayasan KAUM). 

 

GKI Mendorong Anggota    

Menyadari bahwa Spiritualitas 

Mengandung Paradoks. GKI 

percaya di balik realitas biasa  

terdapat   realitas luhur. GKI  

percaya hal-hal eksterior yang 
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material ada sebagai sarana dari hal-hal interior yang spiritual. GKI      

percaya bahwa realitas luhur adalah tujuan hidup sejati. (Kalau melihat 

Bunga Bakung jangan hanya melihat kembang!) 

 

P e n u t u p 
Paparan di atas tentu saja belum semua aspek dari identitas dan jatidiri 

GKI, sebab tidak mungkin memaparkannya dalam waktu yang amat 

singkat seperti khotbah pengajaran ini. Namun hal-hal paling esensial 

sudah dipaparkan. Dalam semua identitas dan jatidiri yang dipaparkan, 

GKI menerima dan menjalankan tanggungjawab panggilannya sebagai 

respon kepada Tuhan, bukan untuk   dirinya sendiri. Kita belajar          

mengosongkan egoisme, egosentrisme, egofilia dan narsis dalam        

kehidupan bergereja dan pribadi. Itu berarti kita menjalankan bersama-

sama dan tidak memaksakan keinginan pribadi yang subyektif dalam   

kehidupan bergereja. 

 

Kita masih harus belajar banyak dari Allah dengan penuh kerendahan hati, 

karena, seperti kata seorang teolog, kita semua adalah orang-orang 

Kristen yang belum selesai (unfinished Christians). Hanya kalau Kristus 

datang kembali semuanya menjadi genap dan tuntas. Namun sebelum itu 

kita menanti-nantikan-Nya dengan membarui diri dan mengerjakan segala 

kehendak-Nya di dunia ini, supaya “Di dalam Dia tumbuh seluruh      

bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus.”   (Ef. 2:21). 
 

Segala kebesaran, kehormatan dan kemuliaan hanya bagi Allah!  

Tuhan memberkati saudara!  

Pdt.Em. Kuntadi Sumadikarya 
Ketua Umum BPMSW GKI SW Jabar  

Th. 2000-2011 
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 Apakah Anda tahu pasti makanan yang 
tersaji di atas meja makan di rumah Anda 
berasal dari mana? Maksud saya bukan dari 
rumah makan, kalau Anda terbiasa membeli 
makanan jadi. Bukan pula dari pasar, super 
atau minimarket, kalau Anda terbiasa membeli 
bahan bakunya di sana. Maksud saya, apakah 
Anda tahu asal dari tahu atau tempe yang 
disantap, daging sapi yang diolah, wortel yang 
diiris, buah yang dikupas dsb.? 
 Mungkin Anda bertanya, “Memangnya 
kenapa saya perlu tahu tentang asal-muasal 

makanan tersebut? Bukankah ketika saya sudah mengolahnya dengan 
bersih, apalagi didoakan dalam nama Tuhan Yesus, makanan tersebut 
akan menjadi berkat buat saya?” Ya... mengapa kita perlu tahu?  
 Saudaraku, pada zaman globalisasi sekarang ini, ada banyak 
produk makanan di sekitar kita yang masul lewat jalur impor. Tahun 
lalu, bahkan sempat muncul kekisruhan soal garam impor, padahal 
negara kita merupakan negara kepulauan yang potensi produksi 
garamnya besar. Nah, terkait situasi ini, bukan tidak mungkin dalam 
menu harian kita, entah disadari atau tidak, ada tahu atau tempe yang 
kedelainya berasal dari Cina, ada daging sapi dari Australia, ada brokoli 
atau tofu dari Jepang, ada buah dari Amerika dsb.. Lalu apa yang 
menjadi persoalannya? Persoalannya adalah bukan pada kita mampu 
atau tidak membeli bahan baku atau makanan seperti itu.  
 Persoalannya adalah semakin jauh asal suatu produk makanan, 
maka produk tersebut akan semakin kurang sehat. Mengapa? Sebab 
petani atau produsen (pengekspor) bukan tidak mungkin sudah 
melakukan langkah-langkah tertentu (seperti: penyemprotan dengan 
bahan kimia, upaya pengawetan dsb.) yang membuat makanan itu tidak 
busuk dan bisa tiba di tempat jauh dalam keadaan yang tampak segar. 
Bukankah upaya-upaya yang demikian itu membuat produk makanan 
sekalipun tampak segar, namun sudah bercampur dengan zat-zat kimia 
tertentu yang dalam kadar tertentu bisa berdampak buruk bagi 

A D A   A P A   D E N G A N   

M A K A N A N   S E H A T ?M A K A N A N   S E H A T ?M A K A N A N   S E H A T ?M A K A N A N   S E H A T ?    
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kesehatan kita. Sebaliknya, 
semakin dekat asal suatu produk 
makanan, maka tanpa upaya 
pengawetan pun, produk tersebut 
bisa tiba dalam keadaan tetap 
segar, dan dengan begitu 
menjadi lebih sehat.  
  

M A K A N A N  D A N 
PERSOALAN KESEHATAN 
MANUSIA 
 P e r s oa l a n  d i  a t a s 
hanyalah salah satu dari sekian 
banyak persoalan lainnya seputar 
makanan, seperti: perubahan 
gaya hidup yang berdampak 
pada munculnya penyakit yang 
khas, budaya makanan, serta 
sikap tertentu orang Kristen 
terhadap makanan. 
 

Perubahan Gaya Hidup 
 J.B. Suharyo B. Cahyono 
(seorang dokter), menyatakan 
bahwa saat ini telah terjadi 
pergeseran pola penyakit di 
Indonesia; jika dulu didominasi 

oleh penyakit infeksi dan kurang 
gizi, maka kini pola penyakit telah 
digantikan oleh penyakit (kronis) 
modern yang muncul sebagai 
akibat dari perubahan gaya 
hidup, misalnya: penyakit jantung 
koroner, stroke, kencing manis, 
obesitas, sindrom metabolik dan 
lain-lain. Perlu disebut di sini 
juga: kanker.  
 Perubahan gaya hidup 
yang dimaksud turut disebabkan 
oleh aktivitas fisik yang semakin 
berkurang, entah karena jenis 
pekerjaan yang banyak dilakukan 
di dalam ruangan (duduk di 
k an t o r )  a t aupun  ka r ena 
banyaknya kemudahan hidup 
(seperti: AC, mobil, lift, atau 
tangga jalan). Selain itu, juga 
turut dipengaruhi oleh pola 
makan sehari-hari.  Dalam 
penelitian guna menunjang 
penulisan tesis yang saya 
lakukan pada April-Mei 2011 
yang lalu, beberapa responden 
(yang memiliki pola makan 
kurang sehat) mengungkapkan 
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bahwa mereka  kesu l i t an 
menjalani pola makan sehat 
karena terbatasnya waktu 
istirahat makan siang saat 
bekerja. Akibatnya, mereka harus 
memilih makanan yang cepat 
tersaji agar tidak terlambat 
kembali ke kantor. Juga ada 
p e n g a r u h  t e r b a t a s n y a 
ketersediaan makanan sehat di 
sekitar tempatnya bekerja.  
 

Budaya Makanan 
  P e r s o a l a n  t e r k a i t 
makanan tidak hanya sampai di 
situ. Pola makan seseorang 
bukankah  d i ben tuk  o leh 
lingkungannya? Seorang anak, 
jika tidak dibiasakan makan sayur 
dan buah di rumahnya, maka 
ketika besar bisa jadi tetap tidak 
menyukai sayur dan buah. Jika di 
rumah, seseorang dibiasakan 
mengonsumsi daging-dagingan 
tertentu, maka bukan tidak 
mungkin pola makan hariannya 
mensyaratkan adanya daging 

dalam menu makanannya. Pola 
makan yang demikian itu, ketika 
d i l akukan  te rus -menerus , 
bukankah bisa menjadi budaya?  
Belum lagi, sebagai orang Asia, 
kita memiliki budaya makanan 
yang khas. Bagi kita, makanan 
bukan sekadar urusan bertahan 
hidup bukan? Elizabeth Telfer 
(seorang filsuf) menjelaskan 
bahwa jika aktivitas makan dan 
minum bagi manusia hanya 
dipandang sebagai kebutuhan 
untuk bertahan hidup, maka 
sebenarnya manusia bisa saja 
makan dan minum dengan cara 
memasukkan cairan makanan 
dan minuman lewat pembuluh 
darah vena. Sementara kita 
rasanya tidak melakukan aktivitas 
makan dan minumnya dengan 
cara yang demikian, bukan? Kita 
biasanya meluangkan sejumlah 
waktu untuk aktivitas makan dan 
minumnya, misalnya: membeli 
bahan baku makanan untuk 
dimasak sendiri dan kemudian 
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disantap (bahkan untuk satu 
nama makanan saja, seperti soto, 
ada banyak cara memasaknya, 
karena itu ada banyak jenis soto: 
soto Betawi, soto ayam lenthok 
khas Yogya, soto Medan, soto 
Semarang, soto mie Bogor dsb); 
atau kita suka menyantap 
makanan dan minuman bersama-
sama dengan teman atau 
keluarga dalam suatu perjamuan 
makan. 
 Mengingat aktivitas makan 
(dan minum) merupakan hal yang 
dilakukan dalam keseharian 
manusia, serta aktivitas tersebut 
tidak terlepas dari hubungan 
individu dengan dan dalam 
komunitasnya, maka aktivitas 
makan bisa dikatakan telah 
menjadi bagian dari budaya 
manusia. Di sinilah budaya 
makanan itu kita pahami: bahwa 
dalam memakan sesuatu, 
manusia mengolah makanan itu 
ter leb ih dahulu;  manusia 
memakannya bersama-sama 
dengan orang lain (apakah itu 

keluarga inti, teman-teman, 
kerabat, komunitas gereja dsb.); 
dalam beberapa kebudayaan, 
ada makanan untuk waktu-waktu 
tertentu (misalnya: buat orang 
Tionghoa, kalau Imlek, pasti ada 
makanan ikan bandeng, ayam 
betina dan daging babi), di 
beberapa kebudayaan ada juga 
makanan untuk orang-orang 
tertentu (misalnya: bagi orang 
Cina zaman dulu, makanan bubur 
merupakan makanan bagi orang 
miskin), juga makanan yang khas 
dari setiap budaya; ada peristiwa-
peristiwa tertentu yang ditandai 
dengan  makan  be r sama 
(misalnya: syukuran terkait 
kelahiran anak, anak dibaptis, 
anak menjalani sidi, pernikahan, 
masuk rumah baru dsb..); ada 
juga budaya makanan berbentuk 
kebiasaan makan di luar rumah, 
di mana di Indonesia, ada banyak 
rumah makan (baik yang kecil 
sekelas warteg maupun restoran 
yang besar) yang bermunculan 
sebab ada kebutuhan warga 
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masyarakat untuk makan di luar 
rumah.  
 Seorang peneliti bernama 
Penny van Ester ik yang 
mencermati budaya makanan di 
Asia Tenggara mengatakan 
demikian, “Di Asia Tenggara, 
adalah tidak terpikirkan untuk 
merayakan (sesuatu) tanpa 
makanan. Hampir seluruh 
perayaan memiliki unsur religius 
atau ritual pada makanan, namun 
perayaan yang murni sekular pun 
juga melibatkan makanan.” 
 Mengingat kehidupan kita 
sebagai orang Asia tidak terlepas 
dengan makanan, bahkan dalam 
berbagai kegiatan seremonial 
atau yang terkait dengan adat-
istiadat selalu ditandai dengan 
makanan; bahkan makanan yang 
khas (misalnya: aneka daging-
dagingan), maka ini bisa 
berpotensi untuk membahayakan 
kesehatan manusia. Bayangkan, 

jika kita berkali-kali diundang 
pesta makan, dan makanannya 
a d a l a h  m a k a n a n  y a n g 
ueeenaakkk-uenaaakkkk, apa 
jadinya dengan LDL, asam urat, 
trigliserida kita? Belum lagi jika 
kita memiliki pola makan tertentu 
berdasarkan pengaruh budaya 
t e r s e b u t ,  y a n g  s e d i k i t 
mengonsumsi “sabu” (sayur dan 
buah), bukankah kesehatan kita 
pun bisa terpengaruh? 
 
 

Sikap Tertentu Orang 
Kristen terhadap Makanan 
 Menurut Anda, bagaimana 
sikap orang Kristen terhadap 
makanan? Bebas makan 
makanan apa saja? Sekali-kali 
boleh makan bebas? Atau 
bagaimana? 
 Orang Kristen umumnya 
(saya katakan umumnya, berarti 
tidak semuanya) memahami 
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bahwa orang Kristen memiliki 
kebebasan dalam hal makanan; 
tidak lagi memegang hukum 
tentang mana makanan yang 
haram dan mana makanan yang 
halal. Dalam penelitian untuk 
tesis yang saya buat: 62% 
responden setuju bahwa orang 
Kristen memiliki kebebasan 
dalam hal makanan. 
Memang ada juga orang-orang 
Kristen yang memiliki aturan 
tentang makanan sepert i 
kelompok Gereja Adventis, atau 
ada juga orang-orang Kristen 
yang menganut diet tertentu, 
misalnya vegetarian. Namun, 
kecenderungannya adalah orang 
Kristen memahami bahwa dirinya 
memiliki kebebasan dalam hal 
makanan. 
 Sekurangnya ada 3 
bagian Alkitab yang mendukung 
pemahaman seperti itu: 
 
Mrk. 7:18b-19 
Ay. 19b: “… Dengan demikian Ia 

menyatakan semua makanan 
halal.” 
Kis. 10:9-16 
Ay. 15: … “Apa yang dinyatakan 
halal oleh Allah, tidak boleh 
engkau nyatakan haram” 
1 Tim. 4:3-5 
Ay. 4-5: “Karena semua yang 
diciptakan Allah itu baik dan 
suatu pun tidak ada yang haram, 
jika diterima dengan ucapan 
syukur, sebab semuanya itu 
dikuduskan oleh firman Allah dan 
oleh doa.” 
 
Apakah dengan sejumlah teks 
Alkitab yang “melegalkan” semua 
makanan adalah halal, kemudian 
orang Kristen bisa makan apa 
saja semaunya? Perlu diketahui 
bahwa Alkitab memilki sifat 
kesatuan (selain kanonik). 
Art inya, kalau kita ingin 
meme la j a r i  sua tu  pokok 
persoalan,  jangan hanya 
bergantung pada satu/dua ayat 
atau teks, tapi lihat juga bagian-
bagian Alkitab lainnya. 
 
 
KATA ALKITAB TENTANG 
MAKANAN 
 Sebelum nanti kita akan 
belajar dari Alkitab, prinsip atau 
pemahaman apa yang perlu kita 
mengerti terkait sikap kita 
terhadap makanan, ada 1 hal 

“Apa yang dinyatakan 
halal oleh Allah, tidak 

boleh engkau 
nyatakan haram” 
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yang mau saya sampaikan. Yaitu 
bahwa kejatuhan manusia ke 
dalam dosa, berawal dari suatu 
peristiwa yang terkait dengan 
makanan. Kejadian 3:6 berbunyi 
demikian:  
 
”Perempuan itu melihat, bahwa 
buah pohon itu baik untuk dimakan 
dan sedap kelihatannya, lagipula 
pohon itu menarik hati karena 
memberi pengertian. Lalu ia 
mengambil dari buahnya dan 
dimakannya dan diberikannya juga 
kepada suaminya yang  bersama-
sama dengan dia, dan suaminya 
pun memakannya.” 
 
 Apa yang mau dikatakan 
dari hal ini? Bahwa tidak semua 
makanan yang nampak baik itu 
(terasa nikmat, mak nyus, uenak 
tenan), baik untuk diri manusia. 
Pilihlah makanan secara bijak! 
Alkitab, yakni dalam Amsal 23:3 
sebenarnya sudah memberikan 
peringatan bagi manusia, yakni 
ketika dikatakan: ”Jangan ingin 
akan makanannya yang lezat, itu 

adalah hidangan yang  menipu”.  
Nasihat ini sejalan dengan apa 
yang pernah disampaikan oleh 
Epicurus, seorang filsuf yang 
hidup pada abad IV sM, yakni: 
The wise man does not choose 
the largest quantity of food but 
the best food. 
 
 Lalu bagaimana kita bisa 
memilih makanan secara bijak? 
Setidaknya ada 7 prinsip dan 
pemahaman yang disampaikan 
Alkitab yang kiranya dapat 
menolong kita untuk memilih 
makanan dengan bijak.  

 
Manusia diciptakan dengan 
baik. 
 Allah, usai mencipta 
selama enam hari, lantas 
mengevaluasi segala yang 
dijadikan-Nya itu dengan 
menyatakan ”sungguh amat 
baik” (Kej. 1:31). Kesaksian 
Alkitab yang demikian itu mau 
menegaskan bahwa apa yang 
ada dalam diri manusia, 
termasuk tubuhnya, adalah 
baik. 
 Wujud kebaikan itu 
nampak dar i  d imi l ik inya 
berbagai kemampuan dalam diri 
manusia, termasuk kemampuan 
untuk menikmati makanan yang 
Allah berikan kepada manusia 
(lih. Kej. 1:29 dan 2:16; 
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pemberian makanan kepada 
manusia). Manusia memiliki 
kemampuan untuk menikmati 
rasa enak dari makanan F fungsi 
psikologis/kesenangan dari  
makanan.  
 Namun  kemampuan 
menikmati rasa enak itu hanyalah 
salah satu dari berbagai 
kemampuan manusia lainnya. 
Lagipula Alkitab secara umum 
juga memberi petunjuk bahwa 
manus ia  pe r lu  men jaga , 
merawat, dan memelihara dirinya 
sebagai ciptaan yang baik itu. Hal 
ini membawa kita pada prinsip/
pemahaman yang kedua, yaitu 
tanggung jawab. 
 

Tanggung jawab (personal 
dan sosial) 
 Bagaimana manusia bisa 
men j a g a ,  m e r awa t  d a n 
memelihara dirinya? Salah 
s a t unya  ada l ah  dengan 

mengonsumsi makanan: supaya 
kita bertumbuh, berkembang, 
dikuatkan, mendapat nutrisi yang 
cukup dsb.. 
 Apalagi dalam Kitab 
K e j a d i a n  ( y a k n i  k i s a h 
Penciptaan), Allah memberitahu 
kepada manusia apa yang 
menjadi makanannya (Kej. 1:29; 
2:16) dan apa yang tidak boleh 
manusia makan (Kej. 2:17). 
Karena itu, dalam Hukum Kasih, 
ada tekanan untuk juga 
mengasihi sesamamu manusia, 
s e p e r t i  d i r i m u  s e n d i r i . 
Mengonsumsi makanan, seperti 
yang kita lakukan setiap hari 
adalah wujud upaya kita 
mengasihi (bertanggung jawat 
terhadap) diri sendiri.  
 Alkitab juga menekankan 
bahwa manus ia  memi l i k i 
tanggung jawab sosial, yakni 
ketika ia diciptakan sebagai 
makhluk sosial (bnd. Kej. 2:18 F 
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penolong yang sepadan; Kej. 4:9 
Allah bertanya kepada Kain, “Di 
manakah Habel, adikmu?”). 
 Jika pr insip tentang 
tanggung jawab ini dikaitkan 
dengan berbagai penemuan di 
bidang kesehatan, maka kita 
diminta untuk memerhatikan apa 
yang menjadi makanan kita 
(bentuk tanggung jawab/
mengasihi sesama manusia 
seperti diri sendiri) F fungsi 
biologis dari makanan.  
 

 Kebebasan yang terbatas 
 Dalam Kej. 2:16-17, 
dijelaskan di sana bahwa Allah 
memberikan apa yang bisa 
manusia makan, sekaligus Allah 
memberikan batasan agar 
manusia tidak memakan buah 
“pohon pengetahuan”. 
 Apa  maksud  A l l a h 
memberi kebebasan sekaligus 
batasan itu? Yakni karena Allah 
ingin manusia bertanggung jawab 
terhadap hidupnya, sekaligus 
menyadarkan manusia bahwa 
dirinya memiliki kebebasan yang 

terbatas.  
 Sebagai seorang Kristen 
Protestan, saya setuju bahwa 
orang Kristen tidak lagi terikat 
pada hukum tentang makanan 
yang mengatur mana makanan 
yang  halal dan haram. Kita 
punya kebebasan dalam hal 
makanan. Namun bercermin dari 
kesaksian Alkitab, kebebasan 
yang kita miliki itu terbatas; ada 
batasnya!   
Kalau begitu apa batasnya?  
Memanfaatkan temuan atau 
peringatan dari dunia kesehatan, 
batasnya adalah: sejauh mana 
makanan yang dikonsumsi itu 
bermanfaat untuk diri kita. Kalau 
ternyata mengonsumsi makanan 
tertentu lebih banyak dampak 
negatifnya, apalagi gaya hidup 
kita sehari-hari karena bekerja di 
dalam kantor, kurang banyak 
bergerak/berolahraga, maka 
kurangi bahkan hindari makanan 
yang kurang berdampak positif 
itu.  
 L ih.  Mat.  4:1-11 – 
pencobaan terhadap Yesus di 
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padang gurun. Ketika Yesus 
dicobai untuk mengubah batu-
batu menjadi rot i, Yesus 
menjawab, ”Manusia hidup bukan 
dari roti saja, tetapi dari setiap 
firman yang keluar dari mulut 
Allah”. Dengan jawaban ini, 
Yesus  t i da k  be rmaksud 
menyangkal pentingnya roti (atau 
makanan) dalam kehidupan 
manusia, sebab dalam berbagai 
kesempatan Yesus juga makan 
dan minum entah bersama murid-
Nya atau bersama orang lain. 
Namun Ia hendak mengajarkan 
pentingnya keberpihakan pada 
apa yang menjadi kehendak 
Allah, yaitu bahwa adalah 
prioritas bagi Yesus untuk 
menggunakan kuasa pada diri-
Nya  un t uk  menge r j a kan 
kehendak Bapa-Nya, ketimbang 
hanya untuk menuruti keinginan 
daging-Nya yang saat itu merasa 
sangat lapar. Jadi, keberpihakan 
pada apa yang menjadi kehendak 

Allah itulah yang juga menjadi 
batas kebebasan kita! 
 Kalau kesadaran kita 
mengatakan bahwa Al lah 
menghendaki kita untuk dapat 
hidup menjadi berkat bagi 
sesama, maka kita harus 
menyadari juga bahwa menjadi 
berkat bagi sesama itu akan 
berlangsung optimal kalau tubuh 
kita sehat. Bagaimana agar tubuh 
kita sehat? Milikilah gaya hidup 
yang sehat, termasuk pola makan 
yang sehat! 
 

Tubuh adalah bait Roh 
Kudus 
 Pengajaran bahwa ”tubuh 
orang percaya adalah bait Roh 
Kudus”, berasal dari nasihat 
Paulus dalam 1 Kor. 6:19a. 
Mengapa sampai  Pau lus 
menasihatkan demikian? Sebab, 
ada masalah di Korintus terkait 
dengan tubuh (percabulan dan 

“Tidak tahukah kamu, 
bahwa kamu adalah bait 

Allah dan bahwa Roh 
Allah diam di dalam 

kamu? Jika ada orang 
yang membinasakan bait 

Allah, maka Allah akan 
membinasakan dia. Sebab 

bait Allah adalah kudus 
dan bait Allah itu ialah 

kamu”.  
 

1 Kor  3 :  16-17. 
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makanan). Di Korintus, Roma, 
F i l i p i  ( k o t a - k o t a  y a n g 
berkebudayaan Yunani), ternyata 
a d a  o r a n g - o r a n g  y a n g 
menjadikan perut mereka  
sebagai tuhannya (bnd. Rm. 
16:18a; baca Flp. 3:19a).  
 Nah, bagi Paulus, tubuh 
dan apa yang dilakukan dengan 
tubuh (misalnya: makan, minum, 
olahraga dsb.), tidak semata-
mata bersifat jasmani tapi juga 
bersifat rohani. Mari kita 
perhatikan apa yang dikatakan 
dalam 1 Kor. 10:31, “Aku 
menjawab: Jika engkau makan 
atau jika engkau minum, atau jika 
engkau melakukan sesuatu yang 
lain, lakukanlah semuanya itu 
untuk kemuliaan Allah.” 
 Dengan mengatakan 
bahwa tubuh ini adalah bait Roh 
Kudus, maka Paulus mau 
menegaskan bahwa tubuh kita ini 
juga merupakan sarana kita 
beribadah kepada Allah F  fungsi 
spiritual dari aktivitas makan. 
Karena itu, kita dapat bertanya 
kepada diri sendiri, ”Apakah 
ketika saya sedang makan dan 
m i n u m ,  s a y a  t e n g a h 
mempermuliakan Allah atau 
mempermuliakan (memenuhi 
keinginan) diri sendiri semata?” 
 

Penguasaan diri 
 Mari kita perhatikan apa 

yang dikatakan dalam 2 Ptr. 1:5-
6: “Justru karena itu kamu harus 
dengan sungguh-sungguh 
berusaha untuk menambahkan 
kepada imanmu kebajikan, dan 
kepada kebajikan pengetahuan, 
dan kepada pengetahuan 
penguasaan d i r i ,  kepada 
penguasaan diri ketekunan, dan 
kepada ketekunan kesalehan.” 
 Saat ini, kepada kita 
b u k a n k a h  d i b e r i t a h u k a n 
pengetahuan (baik melalui media 
massa atau berbagai buku 
kesehatan) bahwa makanan bisa 
berdampak negatif terhadap diri 
kita, terutama ketika makanan 
ter tentu  d imakan secara 
berlebihan dan terus-menerus. 
Nah, terhadap pengetahuan yang 
demikian itu, maka firman Tuhan 
m e m i n t a  k i t a  u n t u k 
menambahkan pada diri kita 
penguasaan diri.  
 Misalnya: kalau hasil 
med i k a l  c hec k  up  k i t a 
menunjukkan bahwa kadar LDL, 
gula darah, trigliserida, asam urat 
kita sedang berbintang, maka 
kuasailah diri ketika menghadapi 
makanan (apakah itu saat pesta, 
perjamuan makan dsb.) F fungsi 
spiritual dari makanan. 
 Penga j a ran  t en tang 
penguasaan diri juga terdapat 
dalam 1 Kor. 10:23, “Segala 
sesuatu diperbolehkan. Benar, 
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tetapi bukan segala sesuatu 
berguna … bukan segala sesuatu 
membangun.” 
 Ajaran ini dimunculkan oleh 
Paulus untuk melawan slogan 
kebebasan orang Korintus (bnd. 1 
Kor. 6:12 – segala sesuatu halal 
bagiku), dengan maksud bahwa 
kebebasan pribadi itu terkait erat 
d e n g a n  t a n g g u n g  j a w a b 
persekutuan (perhatikan kata 
berguna dan membangun yang 
dipakai Paulus).  
 Apa artinya? Ayat ini, 
mengajak kita sewaktu mau makan 
untuk mempertimbangkan: apakah 
mengonsumsi sesuatu itu (daging, 
sayuran, emping dsb.) berguna 
bagi kesehatan saya? Apakah 
mengonsumsi sesuatu itu bisa 
membangun hubungan saya 
dengan Tuhan menjadi lebih baik, 
dengan sesama, dan diri sendiri 
menjadi lebih baik? Kalau ternyata 
memilih makanan yang nikmat 
seperti: sate kambing, emping, 
makanan yang manis-manis, 
berbahaya terhadap kesehatan 

kita (tidak berguna dan tidak 
membangun), ya jangan 
dimakan. Kalaupun mau makan, 
makanlah dengan penguasaan 
diri! F fungsi spiritual, sosial, 
biologis dari makanan. 
 
Makanan sebagai Pemersatu 
 Yesus pernah makan 
dengan para pemungut cukai 
dan orang berdosa (Mat. 9:10-
11; Mrk. 2:15-16; Luk. 5:30), 
tapi juga Yesus pernah makan 
dengan orang Farisi (Luk. 14:1) 
F fungsi sosial dari makanan. 
 Persoalannya, hukum 
tentang makanan yang dimiliki 
oleh orang Yahudi (Im. 11 dan 
Ul. 14:3-21) dalam praktiknya 
telah menjadi pembentuk 
identitas sekaligus pemisah: 
siapa orang Yahudi (yakni yang 
berpegang pada hukum tentang 
makanan), dan siapa yang 
bukan. Ketika kekristenan 
berkembang, dan jemaat 
Kristen terdiri dari orang Yahudi 
dan orang bukan Yahudi, maka 
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soal makanan itu menjadi salah 
satu persoalan, sebab bagi orang 
Kristen Yahudi mereka terikat 
dengan Hukum tentang Makanan 
(yang halal  dan haram), 
sementara orang Kristen non-
Yahudi tidak terikat dengan itu 
semua. Muncullah konflik seperti 
yang nampak dalam Rm. 14-15.  
 Nah, di dalam Mrk. 7:18b-
19 (yang umumnya dipahami 
tentang legalitas kebebasan 
orang Kristen dalam hal 
makanan) ,  Tuhan  Yesus 
s e b e n a r n y a  h e n d a k 
menyampaikan kritik sosial. 
Tekanan ayat ini, bukanlah pada 
kebebasan akan makanan itu 
sendiri, tapi bagi Yesus: makanan 
punya fungsi sosial, bukan 
m e m i s a h k a n ,  t e t a p i 
mempersatukan! Jadi, dengan 
mengatakan semua makanan 
halal, maka orang Kristen Yahudi 
tidak lagi bisa memaksakan 
hukum tentang makanan kepada 
orang Kristen non-Yahudi. 
Dengan begitu, semua orang 
dipersatukan lewat makanan.  

 Pengajaran Yesus yang 
demik ian in i ,  juga mir ip 
semangatnya dengan apa yang 
disampaikan dalam Kis. 10:28, 34 
(merupakan kelanjutan dari Kis. 
10:9-16)! Perhatikan kata-kata 
ayat tersebut berikut ini: 
 
28 Ia (Petrus) berkata kepada 
mereka: "Kamu tahu, betapa 
kerasnya larangan bagi seorang 
Yahudi untuk bergaul dengan 
orang-orang yang bukan Yahudi 
atau masuk ke rumah mereka. 
Tetapi Allah telah menunjukkan 
kepadaku, bahwa aku tidak boleh 
menyebut orang najis atau tidak 
tahir.  
34 Lalu mulai lah Petrus 
b e r b i c a r a ,  k a t a n y a : 
"Sesungguhnya aku telah 
mengerti, bahwa Allah tidak 
membedakan orang. 
 J ad i ,  K i s .  1 0 : 9 - 16 
merupakan kisah pengajaran 
bagi Petrus, agar sebagai orang 
Yahudi, ia tidak lagi menganggap 
orang non-Yahudi sebagai najis 
(disimbolkan dengan ”makanan 
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haram”), sebab Petrus hendak 
d ipers iapkan Al lah untuk 
mengabarkan Inj i l  kepada 
Kornelius dan keluarganya (yang 
n o t a b e n e  n o n - Y a h u d i ) , 
sebagaimana yang nampak dari 
kelanjutan ayat tersebut (lih. ay. 
28, 34). Kembali, pesan bagian 
ini jelas: hukum tentang makanan 
t idak boleh memisahkan, 
m e l a i n k a n  h a r u s 
mempersatukan.  
 

Makanan sebagai berkat 
 Dalam Kej. 1:29-30 – yang 
merupakan bag ian k isah 
Penciptaan, dikisahkan bahwa 
manusia dan hewan memiliki 
makanannya sendiri (berasal dari 
Allah) F makanan sebagai berkat. 
Lalu, dalam Mrk. 6:41 – yang 
merupakan bagian dari kisah 
Yesus memberi makan lebih dari 
5000 orang, ada keterangan: 
“dan setelah Ia mengambil lima 
roti dan dua ikan itu, Ia 
menengadah ke langit dan 
mengucap berkat…” Frasa 
”menengadah ke langit” ini 
merupakan bentuk pengkuan 
bahwa Allahlah yang memberkati 
manusia dengan  makanan 
sekaligus pengucapan syukur.  
 Jadi, makanan adalah 
berkat. Dan yang namanya 
berkat, pastilah untuk kebaikan  
manusia, bukankah begitu? 

Kalau begitu, maka pertanyaan 
yang harusnya muncul dalam diri 
kita adalah: bagaimana caranya 
agar berkat berupa makanan itu 
sungguh-sungguh membawa 
kebaikan bagi diri kita? 
 Mari perhatikan salah satu 
rumusan Doa Bapa Kami: 
“berikanlah kami pada hari ini 
m a k a n a n  k a m i  y a n g 
secukupnya” (Mat. 6:11). Ayat ini 
mau mengajarkan kepada kita 
setidaknya dua hal, yakni: 
• Al lah sebagai  Pember i 
(berkat). 

• Manusia memakan dengan 
secukupnya – menimbulkan 
rasa puas dan dorongan untuk 
berbagi (sebagai lawan 
kerakusan  dan ketamakan).  

 Dari ketujuh prinsip dan 
pemahaman tadi, nampak bagi 
kita bahwa Alkitab menghargai 
dan mengakui 4 fungsi makanan:  
1. Fungsi f isiologis/biologis 
( u n t u k  m e n u n j a n g 
pertumbuhan dan kesehatan 
kita) 

2. Fungsi sosial : kebersamaan 
dengan sesama kita. 

3. Fungsi psikologis : untuk 
kesenangan kita, sebab 
bagaimanapun kita hanya 
akan  makan makanan yang 
kita sukai.  

4. Namun ketiga fungsi itu, harus 
dikendalikan oleh fungsi yang 
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keempat, yakni fungsi spiritual (bahwa makan dan makanan itu 
merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah).  

 
PENUTUP 
 Mengakhiri penjelasan ini, saya mau mengutip istilah yang 
menarik yang dikemukakan oleh Michiel Korthals: good food, good 
eating, dan good living. Siapa yang tidak menginginkan good living 
(kehidupan yang baik)/bahagia, mengalami kebahagiaan? Rasanya 
setiap kita mendambakannya. Namun, good living itu tidak terjadi begitu 
saja, ia harus melewati sebuah usaha – yang menurut Korthals, good 
living bisa dicapai kalau kita memiliki good eating (pola makan yang 
baik/sehat), dan good eating dapat tercapai, kalau tersedia good food 
(makanan yang baik/sehat).  
 Jadi, adakah kebahagiaan (kenikmatan) yang tidak mematikan? 
Tentu saja ada, ketika kita makan dengan bijak: memperhatikan bahwa 
kebebasan kita ada batasnya: apa yang menjadi kehendak Allah, 
sambil memperhatikan keseimbangan dari fungsi makanan yang ada. 
Tekanan yang berlebihan pada fungsi psikologis (kesenangan/
kenikmatan) misalnya, bisa membahayakan tubuh kita. Apapun yang 
berlebihan, bukankah berbahaya?  
 Kiranya Tuhan memberkati kita. 

Pdt.Natanael Setiadi 
Pendeta berbasis Pelayanan di Jemaat GKI Kayu Putih 
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