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Pandemi memaksa gereja-gereja Indonesia 
menghentikan ibadah ragawi di gedung Gereja



Ibadah Minggu adalah satu-satunya yang ingin 
dipertahankan, sekalipun dengan cara livestreaming



“Homo sapiens,” “homo faber” … 
yes, but first of all, “homo adorans.”

“Manusia yang berpikir,” “manusia 
yang bekerja” … ya, tapi pertama-
tama, “manusia yang beribadah” 

ALEXANDER SCHMEMANN



HOMO ADORANS
manusia yang beribadah

THEOLOGIA PRIMA
liturgi/ibadah sebagai 
“teologi yang pertama”



J. D. Greear, Gospel: Recovering the 
Power that Made Christianity 
Revolutionary

Nicholas Wolterstorff, God We 
Worship: An Exploration of Liturgical 
Theology



J. D. Greear, Gospel: 
Recovering the Power 
that Made Christianity 
Revolutionary

Pada hari itu [ketika Allah memberikan 
dasatitah], umat Israel menyaksikan 
kemuliaan Allah yang luarbiasa, 
kekudusan-Nya yang tak tersentuh, dan 
cintakasih-Nya yang lembut. Penglihatan 
itu menciptakan baik sebuah kegentaran 
pada Allah dan iman di dalam Allah … rasa 
kagum dan takjub yang bergabung dengan 
keakraban.
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Kita berkumpul dan bersekutu demi 
penyembahan yang penuh rasa kagum, 
hormat, dan syukur kepada Allah, karena 
pemahaman mengenai Allah yang tersirat di 
dalam penyembahan itu adalah Allah yang 
keagungan-Nya tak terlampaui, di dalam 
kemuliaan, kekudusan, dan cintakasih.
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Nicholas Wolterstorff, 
God We Worship: An 
Exploration of 
Liturgical Theology



Kemuliaan
Kekudusan
Cintakasih

Mzm. 96:1-8
Mzm. 96:9-10

Mzm. 96:11-13



Kemuliaan
Kekudusan
Cintakasih

Kekaguman
Penghormatan
Ucapan Syukur



1. STRUKTUR TRINITARIS LAPIS-TIGA
2. STRUKTUR KATABASIS-ANABASIS
3. LITURGI RITUAL, LITURGI SOSIAL, DAN 

LITURGI ”PERSONAL”



STRUKTUR TRINITARIS

Di dalam Perjanjian Baru dan umat perdana, struktur lapis-tiga 
itu dipusatkan pada Allah yang esa dalam tiga Pribadi ilahi: 
Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus

Ibadah gereja diarahkan kepada kemuliaan Sang Bapa yang 
dijumpai di dalam cintakasih Sang Anak, dalam kekudusan 
Roh-Nya



21 Kata Yesus kepadanya: “Percayalah kepada-
Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa 
kamu akan menyembah Bapa bukan di 
gunung ini dan bukan juga di Yerusalem ... 
23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba 
sekarang, bahwa penyembah-penyembah 
benar akan menyembah Bapa dalam roh dan 
kebenaran; sebab Bapa menghendaki 
penyembah-penyembah demikian. 24 Allah 
itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, 
harus menyembah-Nya dalam roh dan 
kebenaran.” (Yoh. 4:21-24)



“MENYEMBAH BAPA 
DALAM ROH DAN KEBENARAN”

Penyembahan dan ibadah sejati berpusat pada 
Allah Bapa yang mulia yang menghadirkan 
cintakasih Anak-Nya, Yesus Kristus 
di dalam kekudusan Roh
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FROM PLACES TO PERSONS

Ibadah Kristiani mengalihkan fokus dari tempat ibadah ke 
Pribadi ilahi. “Tempat” ibadah sejati adalah persekutuan Allah 
Trinitas. 

“Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; 
sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, 
demikian juga Anak Domba itu.” (Why. 21:22)



A PATRE
Dari Sang Bapa

AD PATREM
Kepada Sang Bapa

PRO MUNDUS
Bagi Dunia

PER FILIUM IN SPIRITU
Melalui Sang Anak di dalam Roh Kudus



MENGAPA IBADAH TRINITARIS?

• Ibadah berpusat pada Allah
• Allah kita adalah Allah Trinitas
• Ibadah haruslah berwatak Trinitaris

Ibadah menghisabkan kita ke dalam 
persekutuan Trinitaris melalui persekutuan kita 
dengan Kristus dalam kuasa Roh Kudus



Allah, yang memanggil kamu 
kepada persekutuan dengan Anak-
Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah 
setia. (1Kor. 1:9)

Karena sama seperti semua orang 
mati dalam persekutuan dengan 
Adam, demikian pula semua orang 
akan dihidupkan kembali dalam 
persekutuan dengan Kristus. (1Kor. 
15:22)

Jadi karena dalam Kristus ada 
nasihat, ada penghiburan kasih, ada 
persekutuan Roh, ada kasih mesra 
dan belas kasihan. (Flp. 2:1)

Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, 
dan kasih Allah, dan persekutuan 
Roh Kudus menyertai kamu 
sekalian. (2Kor. 13:14)

KRISTUS ROH KUDUS



1. Melalui ibadah, kita dipersekutukan ke dalam 
Allah Trinitas, Allah Persekutuan, melalui Kristus 
(ragawi) dan di dalam Roh Kudus (spiritual).

2. Ketiga persekutuan ragawi terhalang, kita tetap 
dipersekutukan bersama Allah dan sesama 
dalam persekutuan spiritual.

3. Tempat (locus, lokasi) ibadah sejati adalah 
persekutuan Allah Trinitas, bukan tempat 
ibadah kita di gedung gereja.



STRUKTUR KATABASIS-ANABASIS

KATABASIS Gerak turun, dari Allah kepada umat/dunia
ANABASIS Gerak naik, dari umat/dunia kepada Allah

Katabasis-Anabasis menjadi “logika dasar” seluruh ibadah 
Kristiani, yang mencerminkan gerak Allah anugerah melalui 
Kristus di dalam kuasa Roh Kudus.



LOGIKA IBADAH: ROMA 11:36-12:2A

11:36 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada 
Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! 12:1 Karena itu, 
saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, 
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 
IBADAHMU YANG SEJATI (logikēn latreian). 12:2 Janganlah kamu 
menjadi serupa dengan dunia ini … (Rm. 11:36-12:2a)



POLA KARYA KRISTUS: EFESUS 4:9-10
9 Bukankah “Ia telah naik” berarti, bahwa Ia juga telah turun ke 
bagian bumi yang paling bawah? 10 Ia yang telah TURUN (katabas), Ia 
juga yang telah NAIK (anabas) jauh lebih tinggi dari pada semua 
langit, untuk memenuhkan segala sesuatu.segala sesuatu adalah dari 
Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya! (Efe. 4:9-10)



STRUKTUR KATABASIS-ANABASIS

KATABASIS ANABASIS



STRUKTUR KATABASIS-ANABASIS



STRUKTUR KATABASIS-ANABASIS

1. Liturgi 
Pembuka

2. Liturgi 
Sabda

4. Liturgi 
Pengutusan

3. Liturgi 
Syukur



4. Ibadah harus mencerminkan persekutuan 
Trinitas yang memberi kehidupan (life-giving) 
dan bukan mengancam kehidupan (life-
threatening).

5. Kita tetap dipersatukan dengan saudara seiman 
walaupun terpisah secara ragawi (communion 
sanctorum).



6. Ibadah di rumah masing-masing memiliki nilai 
yang setara ibadah ragawi di gedung gereja.

7. Ibadah Kristiani, di mana pun dilakukan, harus  
mencerminkan pola katabasis-anabatis, yaitu 
pola anugerah-iman.



STRUKTUR TIGA DIMENSI LITURGI

LITURGI 
RITUAL

LITURGI 
SOSIAL

LITURGI 
“PERSONAL”



THE LITURGY AFTER THE LITURGY

Setiap pribadi Kristiani selalu berada 
dalam persekutuan, entah saat seorang diri 
atau bersama-sama, bergerak dari liturgi-
ritual ke liturgi-sosial, dan sebaliknya.

Ion Bria, The Liturgy after the Liturgy: Mission and 
Witness from an Orthodox Perspective (1996)



YAKOBUS 1:27

Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, 
Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda 
dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri 
tidak dicemarkan oleh dunia. (Yak. 1:27)



8. Pandemi COVID-19 memberi kita “Sabat” untuk 
menyeimbangkan ibadah kita ke arah ibadah-
sosial di tengah dunia yang murung.

9. Setiap orang yang mengambil bagian aktif 
dalam ibadah-sosial, walau seorang diri, telah 
menghadirkan seluruh gereja di dalam dirinya.

10. Gereja pasca-pandemi harus melakukan refleksi 
mendalam atas reshaping gereja, daripada 
terfokus pada reopening ibadah belaka.



ADDENDUM
REOPENING IBADAH GEREJA



1. Jangan pernah berpedoman pada tanggal 
pemerintah (PSBB). Mereka harus 
mempertimbangkan faktor ekonomi-politik.

2. Seluruh keputusan imani untuk membuka 
kembali ibadah ragawi harus diatur dengan 
pedoman yang science-based. Pakai ukuran 
objektif dan konservatif. 

BEBERAPA PEDOMAN



3. Prinsip dasar tetap dipakai: live-giving, 
bukan life-threatening.

4. Reopening dimulai dari apa yang sangat 
substansial, misalnya ibadah. Lainnya tetap 
online.

BEBERAPA PEDOMAN



5. Jangan pernah dilakukan seketika tanpa 
memakai fase-fase.

6. Perencanaan harus sangat terinci dan ketat. 
Pertimbangkan segenap dimensi dan aspek. 
Pakailah knowledge dan imagination.

BEBERAPA PEDOMAN



7. Harus memenuhi—dan bahkan, melampaui—
standar pemerintah.

8. Buatlah protokol yang lengkap dan sejelas 
mungkin, yang dilaksanakan dengan tegas 
sekaligus bijaksana.

BEBERAPA PEDOMAN



9. Panduan harus mencakup unsur-unsur 
penting: duration, airflow, distancing, 
protection, disinfectation, mitigation

10. Identifikasi orang-orang berisiko tinggi dan 
hindarkan mereka untuk mengikuti fase-fase 
awal

BEBERAPA PEDOMAN


