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ABSTRAK 

 

 
Pemikiran utama tentang penginjilan atau misi terpolarisasi dalam tiga bagian 

yaitu pertama, peran misi dari zaman rasul hingga pada abad pertengahan adalah 

misi cenderung berarti memberitakan Injil atau membawa kabar baik bagi orang 

yang belum mendengar tentang Kristus, pemikiran yang kedua, yaitu peran misi 

untuk memperluas kerajaan Allah dengan pembukaan atau pendirian pos pekabaran 

Injil dari setiap denominasi, dan yang ketiga adalah misi yang menggabungkan 

pelaksanaan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus dengan pelayanan sosial kepada 

umat Kristen maupun non Kristen.  

Yesus telah memberikan contoh bahwa misi yang dilakukannnya adalah misi 

yang bersifat holistik, dengan memberikan makanan rohani dan jasmani kepada 

mereka yang membutuhkan. Teks dalam Injil Yohanes menunjukkan bagaimana 

Yesus telah memberi makan lima ribu orang sebagai bentuk pelayanan yang holistik. 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalan penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: Penelitian ini dapat merumuskan prinsip-prinsip dan langkah-

langkah yang dapat diterapkan agar pelayanan holistik dapat berjalan dengan baik 

dan benar. Menjelaskan pengertian pelayanan holistik yang benar dan Alkitabiah 

menurut Injil Yohanes 6:5-13. Mengetahui penerapan pelayanan holistik dan 

implikasinya bagi jemaat di Desa Mauleum, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang 

memiliki keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

Pelayanan holistik yang utuh dan misi adalah suatu kesatuan yang saling 

melengkapi. Karena  holistik yang utuh dan misi adalah  bagian dari amanat yang 

diberikan Allah kepada orang percaya. Bila mandat misi berhubungan erat dengan 

pemulihan hubungan Allah dan manusia secara rohani, pelayanan holistik yang utuh 

adalah mandat untuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan jasmani dari manusia. 

Sehingga bila kedua pelayanan ini dilaksanakan dengan seimbang memberi dampak 

kepada kedamaian yang utuh, yakni kedamaian dengan Allah, sesama manusia, 

lingkungan dan diri manusia itu sendiri sebagai gambar dan rupa Allah. 

 

 

Kata Kuni: 

Misi, holistik, jiwa, makanan, 
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ABSTRACT 

 

 

The main thoughts about evangelism or polarized mission in three 

parts, first, the mission role of the apostolic era is the mission used to preach 

the gospel to people who have never heard of Christ, the second thought, 

namely the role of mission to increase God's kingdom the establishment of the 

gospel from every denomination, and which is the mission that is responsible 

for the Great Commission of the Lord Jesus Christ with Christian and non-

Christian social services. 

The objectives of this report are as follows: 

This research can formulate the principles and steps that can be 

applied so that holistic services can run well and correctly. 

Explain the meaning of biblical holistic services according to the 

Gospel of John 6: 5-13. 

Knowing the application of holistic services and their implications for 

the congregation in Mauleum Village, Timor Tengah Selatan District which 

has limited natural resources or human resources. 

Whole holistic service and mission are complementary unity. Because 

holistic is complete and mission is part of the message that gives God to 

believers. If the mission mandate is closely related to the restoration of God's 

and human relations, holistic holistic service is a mandate for development 

that requires the body of mankind. When carried out this is carried out with 

a balanced gift for complete peace, namely peace with God, fellow human 

beings, the environment and the human self itself as the image and likeness 

of God. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang  

Misi holistik merupakan tema penting dalam misiologi. Karena selama 

ini dianggap praktik misi jemaat Kristen tidak bersifat holistis. Misi yang 

dilakukan gereja selama ini cenderung bersifat fragmentaris, bukan suatu 

keutuhan. Banyak yang memisahkan dengan tajam pemberitaan Injil dan 

perbuatan sosial. Misi dipandang sebagai suatu tindakan utuh yang meliputi baik 

pemberitaan Injil maupun perbuatan sosial. Keduanya dianggap sama 

pentingnya 

Kata “misi” berasal dari bahasa Latin mitto yang merupakan terjemahan 

dari kata Yunani apostello, artinya “mengutus”. Secara umum kata misi bisa 

merujuk pada pengutusan seseorang dengan tujuan khusus, misalnya misi 

kesenian, misi budaya, dan lain-lain. Dalam konteks kekristenan, misi dipahami 

dalam arti pengutusan gereja universal ke dalam dunia untuk menjangkau orang-

orang kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sedangkan kata ‘holistik’ 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian “ciri pandangan 

yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih penting dari 

pada satu-satu bagian dari suatu organisme”.  

Istilah pelayanan yang holistik saat ini memang banyak digunakan oleh 

berbagai kalangan untuk menunjukkan bentuk pelayanannya, namun ada juga 

kelompok orang yang salah mengartikannya. Sering terjadi salah pengertian 

mengenai pelayanan holistik adalah anggapan bahwa pelayanan holistik adalah 

pelayanan yang berbentuk pelayanan sosial, sehingga akhirnya ada yang 

mengartikan bahwa pelayanan holistik adalah pelayanan sosial.  

Pemahaman akan pelayanan yang holistik diungkapkan Herlianto, 

sebagai pelayanan yang mencakup pemberitaan Injil baik secara verbal maupun 

secara perbuatan dan ditujukan untuk menjangkau manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, dan manusia yang mempunyai 



2 
 

 
 

kaitan-kaitan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik dengan 

lingkungannya1. 

Jika pelayanan holistik dianggap sebagai pelayanan gereja yang 

menyeluruh, maka pelayanan tersebut harus mencakup semua aspek pelayanan 

yang dilakukan oleh gereja. Hakekat misi yang holistik di mana dapat dijelaskan 

sebagai “satu yang menyeluruh” yang memiliki kesatuan integral dengan aspek-

aspek lengkap yang utuh. Pemberitaan Injil menyentuh aspek pelayanan dasar 

pada empat dimensi pelayanan yang holistik yaitu: persekutuan (koinonia), 

pelayanan (diakonia), kesaksian (marturia) dan pemberitaan (kerigma/kerusso)2. 

Pelayanan holistik juga seringkali dijadikan alat untuk meredam suatu 

gejolak di masyarakat ketika terjadi aksi karena ketidaksukaan masyarakat atas 

kehadiran orang Kristen, atau juga sebagai alat untuk menenangkan masyarakat 

ketika terjadi aksi protes terhadap pembangunan gereja. Kelihatannya memang 

efektif namun sebenarnya kondisinya tetap seperti api dalam sekam yang 

sewaktu-waktu api tersebut bisa membesar.  

Kebanyakan orang beranggapan dan mempraktekkan pelayanan 

holistik sebagai bagian dari penginjilan atau dilakukan dengan tujuan 

penginjilan dimana akhirnya bisa menjadi “penginjilan terselubung”, padahal 

seharusnya penginjilan itulah yang justru merupakan bagian dari pelayanan 

holistik. Kalau kita melayani hanya sebagai “umpan” agar ikan-ikan mau 

mengigit kail kita, maka secara etis teologia tindakan ini tidak jujur, tidak murni. 

Yang paling fatal adalah ketika ternyata kita hanya menjadikan dan 

memperlakukan sesama sebagai “obyek” untuk dijaring tanpa adanya rasa kasih. 

Pelayanan holistik bertujuan pada kesejahteraan manusia seutuhnya, artinya 

memberitakan Injil yang penuh kepada manusia yang utuh dalam berbagai 

dimensi, karena itu pelayanan holistik harus memperhatikan semua aspek, yaitu 

spiritual, psikis dan fisik manusia. 

Pelayanan holistik berupaya untuk memulihkan keseimbangan dan 

keserasian antara keduanya. Tujuan dari pelayanan holistik bukan hanya untuk 

kepentingan manusia tetapi kepentingan seluruh ciptaan.  

 

                                                           
1 Herlianto, Pelayanan Perkotaan, (Bandung: Yabina, 1998), hlm 123 
2 Yakob Tomatala, Teologi Misi, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2003),     hlm 

61 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam pelayanan misi 

holistic? 

2. Bagaimana pelayanan holistik menurut Injil Yohanes 6:5-13? 

3. Bagaimana penerapan pelayanan misi holistik bagi jemaat di Desa 

Mauleum, Kabupaten Timor Tengah Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalan penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat merumuskan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang 

dapat diterapkan agar pelayanan holistik dapat berjalan dengan baik dan 

benar. 

2. Menjelaskan pengertian pelayanan holistik yang benar dan Alkitabiah 

menurut Injil Yohanes 6:5-13. 

3. Mengetahui penerapan pelayanan holistik dan implikasinya bagi jemaat di 

Desa Mauleum, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki 

keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

 

D. Pentingnya Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan bebeapa hal penting 

yaitu:  

1. Secara teoritis adalah untuk memberi ilmu pengetahuan teologisnya. 

2. Secara praktis untuk memberi ilmu pengetahuan kepada gereja atau 

individu. 

3. Dapat ditiru dan dicontoh guna mencapai tujuan dari pelaksanaan pelayanan 

holistik pada masa kini. 

 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil yang signifikan, maka dalam penulisan 

skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

hermeneutik. Metode hermeneutik digunakan untuk melakukan eksegesis 

Yohanes 6:15-13 dalam upaya mencari dasar teologis alkitabiah pelayanan 
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holistik. Sedangkan metode fenomenologis dengan teknik analisis data kualitatif 

dipakai untuk melakukan penelitian di Jemaat Desa Mauleum Kabupaten Timor 

Tengah Selatan. Dalam metode kualitatif dipakai metode pengumpulan data 

yaitu pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Mengingat bahwa 

penulis juga terlibat langsung dalam pelayanan ini, sehingga dalam mendalami 

dan melakukan analisis data dapat diperoleh data yang cukup lengkap dan valid. 
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BAB II 

PRINSIP PELAYANAN MISI HOLISTIK 

 

 

 

 

Pada bab ini penulis akan membahas landasan teoritis tentang 

deskripsi pelayanan holistik mencakup pengertian pelayanan holistik, dasar-

dasar pelayanan holisik, konsep pelayanan holistik yang terdiri dari mandat 

budaya, teladan Allah, mandat misi, dampak pelayanan holistik, bagi Allah, 

bagi gereja, bagi sesama manusia dan lingkungan serta pelayanan holistik 

dalam perspektif Perjanjian Baru. 

 

A. Deskripsi Pelayanan Holistik 

1. Pengertian Pelayanan Holistik 

Kata holistik mempunyai pengertian utuh. Pemahaman ini 

dapat dihubungkan dengan pengertian pelayanan seutuhnya. 

Herlianto menulis, “Pelayanan seutuhnya adalah pelayanan yang 

mencakup pemberitaan Injil baik secara verbal maupun secara 

perbuatan dan ditujukan untuk menjangkau manusia seutuhnya pula 

yaitu manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh; dan manusia yang 

mempunyai kaitan-kaitan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik 

dengan lingkungannya”3.  

Lebih lanjut mengenai pelayanan menyeluruh, Bob Moffitt 

menjelaskan: 

Agenda Allah untuk memulihkan segala sesuatu dikenal 

sebagai “pelayanan menyeluruh” (who-listic ministry). 

Ilustrasinya seperti ini: 

                                                           
3 Herlianto, Pelayanan Perkotaan Tanggung Jawab Setiap Umat Kristen, 

(Bandung : Yabina, 1998), hlm. 121 

13 
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 Pelayanan menyeluruh didasarkan pada seluruh Injil 

untuk seluruh bidang kehidupan kita. 

 Pelayanan menyeluruh memandang kepada Allah dan 

penerapan kebenaran alkitabiah guna 

mentrasformasikan kehidupan, gereja, masyarakat dan 

bangsa. 

 Pelayanan menyeluruh mencerminkan kepedulian 

Allah atas keutuhan manusia sepenuhnya. 

 Pelayanan menyeluruh menyangkut kebutuhan akan hal 

rohani, fisik, sosial dan hikmat. 

 Pelayanan menyeluruh adalah gaya hidup dari ketaatan 

dan kasih, yang didasarkan pada perintah Agung Yesus 

untuk mengasihi Allah dan sesama. 

 Pelayanan ini adalah tangggung jawab seluruh gereja 

lokal dan semua pribadi orang percaya. 

 Hal ini tidak tergantung pada sumber keuangan yang 

besar tapi hanya pada Allah.4 

Berdasarkan pengertian kata holistik di atas, maka istilah 

‘pelayanan yang holistik’ adalah pelayanan yang bersifat menyeluruh, 

tidak terbagi-bagi. Pelayanan yang memandang, memahami, 

mendekati dan memperlakukan manusia sebagai satu keseluruhan 

yang utuh. Ini merupakan sebuah pengakuan bahwa hakikat manusia 

adalah memang terdiri atas unsur-unsur dan aspek-aspek yang 

berbeda-beda (multi dimensional), namun demikian kepelbagaian itu 

tidak dipahami sebagai yang bersiafat dikotomis (dapat dipisah-

pisahkan atau saling dipertentangankan) ataupun hirarkis (seolah-olah 

ada unsur yang lebih penting atau lebih mulia dari unsur lainnya). 

Istilah pelayanan yang holistik saat ini memang banyak 

digunakan oleh berbagai kalangan untuk menunjukkan bentuk 

                                                           
4 Bob Moffitt dan Karla Tesch, Andaikan Yesus Kepala Daerah Trasformasi dan 

Gereja Lokal.(Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010), 100-101 
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pelayanannya, namun ada saja kelompok orang yang salah 

mengartikannya. Salah pengertian yang paling sering mengenai 

pelayanan holistik adalah anggapan bahwa pelayanan ini adalah 

pelayanan yang berbentuk pelayanan sosial, sehingga akhirnya ada 

pengertian bahwa pelayanan holistik adalah pelayanan sosial. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan holistik atau pembangunan yang utuh adalah suatu model 

pembangunan yang lebih bersifat transformatif yang menyentuh 

seluruh aspek kehidupan masyarakat baik secara jasmani dan rohani, 

di mana masyarakat tampil sebagai subjek dan objek dari 

pembangunan yang ditandai oleh partisipasi secara nyata dalam 

pembangunan. 

Sebagian besar orang melihat pelayanan holistik sebagai 

aktivitas yang pertama dari usaha penanaman gereja, berbentuk 

respon bagi kebutuhan fisik dan sosial dari masyarakat. Sebagian lagi 

memulai dengan visi dari transformasi individu dan masyarakat dalam 

seluruh bagian kehidupan –spiritual, ekonomi dan sosial dan 

kemudian megembangkan sebuah strategi yang selaras dengan visi 

itu. 

Kelompok yang memulai dengan visi dari transformasi 

mengakui bahwa ada hubungan dari semua area kehidupan. Pelayanan 

yang dilakukan harus terintegrasi dan mereka mengakui bahwa berita 

Injil adalah lengkap yaitu isi berita dan dampaknya. Kelompok ini 

melihat bahwa tema dari Kerajaan Allah adalah pelayanan holistik. 

Kerajaan Allah merupakan isi dari berita Injil dan harus membawa 

dampak pada seluruh bagian kehidupan manusia. 

 

2. Dasar-Dasar Pelayanan Holistik 

Dasar-dasar pelayanan yang holistik dalam Alkitab dibangun 

atas kebenaran Firman antara lain : 

a) Mandat misi Allah (mandat perjanjian) yang membawa shalom 

merupakan dasar misi yang holistik yang mencakup aspek rohani, 
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budaya, sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, kesehatan, 

pendidikan, teknik, militer, ekologi, demografi dan lain-lain. Di 

mana misi Allah dinyatakan, di situ ada pembebasan manusia 

secara holistik untuk menikmati shalom secara utuh pula. 

b) Proklamasi misi dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Lukas     

4:18-19 menegaskan bahwa misiNya yang satu itu beroperasi 

dengan menyentuh segala aspek kehidupan manusia.  

c) Pelaksanaan misi Tuhan Yesus dilakukanNya dengan model yang 

holistik di mana Ia melayankan Injil yang satu kepada manusia 

dengan membebaskan secara utuh. 

d) Firman yang dinyatakan Allah dalam Perjanjian Lama selalu 

bersifat holistik. Contohnya ketika Allah menyatakan diri kepada 

Yakub yang menyentuh kehidupannya secara utuh dengan 

membebaskan Yakub dan meneladani aspek rohani, aspek 

ekonomi/budaya, aspek sosial yang menjadi kesaksian kepada 

dunia. 

 

B. Konsep Pelayanan Holistik  

Dasar Alkitab bagi pelayanan holistik dapat dijelaskan dalam 

mandat budaya, teladan Allah dan mandat misi, sebagai suatu kesatuan 

dari mandat Allah bagi gereja dalam melaksanakan tujuan Allah bagi 

keselamatan bangsa-bangsa. 

 

1. Mandat Budaya 

Dasar untuk mandat budaya terdapat dalam Perjanjian Lama 

dapat dilihat dalam Kejadian 1:26-28; Kejadian 2:15 sebagai perintah 

awal bagi kehadiran manusia di bumi ciptaan Allah. Pola dalam 

pelaksanaan mandat budaya manusia dapat melihat dari Allah yang 

melakukan segala sesuatu dengan baik dan sungguh amat baik 

(Kejadian 1:31). 

Mandat untuk menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan Allah 

yang lain diberikan kepada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. 
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Pengertian manusia sebagai gambar dan rupa Allah mempunyai 

pengertian bahwa manusia adalah pribadi yang mempunyai pikiran, 

perasaan dan kehendak, ia adalah manusia rohani dan manusia yang 

bermoral,  sehingga ia dapat diminta pertanggungjawaban moral atas 

apa yang dilakukannya.  Mengenai kedua kata, taklukkan dan 

berkuasa, Christopher J. H. Wright, menjelaskan: 

Kata pertama, “taklukkanlah (bumi)” mungkin menyiratkan 

tidak lebih dari tugas pertanian, walaupun kini meliputi 

banyak produk lain karena kecerdikan dan upaya manusia. 

Kata kedua “berkuasa”. Lebih khas, ini menggambarkan 

suatu tanggung-jawab bagi manusia yang tidak dipercayakan 

kepada spesies lainnya –tugas untuk memerintah atau melak-

sanakan kekuasaan atas ciptaan lainnya. Dengan kata ini, 

Allah menyerahkan ke tangan manusia suatu bentuk delegasi 

dari otoritas Allah sendiri sebagai raja bagi seluruh ciptaan-

Nya.5 

 

Perintah ini diimbangi Allah dalam Kejadian 2:15. Mengenai 

teks tersebut, dijelaskan : 

Di sini kita menemukan dua kata kerja lagi untuk 

menjelaskan misi manusia. Allah mengambil makhluk 

manusia yang telah diciptakanNya dan menempatkannya 

dalam lingkungan   istimewa di bumi yang diciptakanNya –

Taman Eden– dengan memberikannya tugas sederhana: 

melayani dan menjaganya. Itulah makna paling sederhana 

dari kedua kata kerja itu.”6   

  

Selanjutnya ia menjelaskan: 

                                                           
5 Christopher J. H. Wright, Misi Umat Allah, (Jakarta: Literatur Perkantas, 2011),      

hlm. 59. 
6 Ibid., 60. 
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Kata kerja abad  artinya "melayani", dengan konotasi 

melakukan kerja keras dalam proses melayani. Jadi 

walaupun kebanyakan terjemahan menggambarkan kata itu 

dalam ayat ini dengan makna-makna seperti 

“mengusahakan”,  “mengerjakan” atau “mengolahnya”, inti 

penting dari kata ini masih memiliki pemahaman melayani. 

Manusia adalah pelayan ciptaan dan dengan cara itulah 

mereka harus melaksanakan tugas mereka sebagai raja 

atasnya. Kata kerja samar artinya “menjaga agar sesuatu 

aman”, dengan perlindungan, perhatian dan pengawasan. Ini 

artinya memperlakukan sesuatu (atau seseorang) secara 

serius, pantas memperoleh perhatian penuh (maka sebagai 

contoh, dalam hukum Allah –yaitu dengan mempelajari, 

memahami, dan menaatinya). Jadi manusia ditempatkan 

dalam lingkungan yang diciptakan Allah untuk melayani dan 

menjaganya. Ini menjadikan jelas bahwa hal utama dari 

kekuasaan kita atas bumi adalah untuk keuntungan bumi, 

bukan keuntungan kita. Allah menciptakan kita untuk 

menguasai ciptaanNya yang lain dengan melayani dan 

menjaganya –yaitu, dengan bekerja keras melalui suatu cara 

yang akan memedulikan ciptaan dan melindungi kepentingan 

terbaiknya. Menguasai dan melayani ciptaan adalah misi 

pertama umat manusia di bumi dan Allah tidak pernah 

membatalkan mandatNya.7 

 

Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang utuh adalah  

perintah Allah kepada manusia untuk tetap menjaga keberlanjutan 

bumi. 

 

 

                                                           
7 Ibid., 60-61. 
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2. Teladan Allah 

 Teladan Allah sendiri sebagai model pelayanan yang utuh dan 

pelayanan misi dapat dilihat dalam dua peristiwa besar yang 

berhubungan dengan sejarah keselamatan/penebusan yakni sejarah 

bangsa Israel dan pelayanan Tuhan Yesus. 

Peristiwa pertama adalah pembebasan bangsa Israel dari 

perbudakan di Mesir dalam kitab Keluaran menjadi dasar pula teladan 

dari Misi Allah bagi keselamatan bagi bangsa Israel yang dilakukan 

secara utuh. Secara politik, Allah mempermalukan kekuasaan raja 

Firaun dengan para ahli nujumnya dan menghancurkan kekuatan 

perangnya di laut Kolsum yang menunjukkan kekuasaan Allah atas 

pemerintahan manusia. Secara jasmani Allah menyatakan kepada 

Israel, Ia Allah yang menyediakan dan memelihara. Ia memberikan 

air untuk diminum, roti (manna) dan juga daging (burung puyuh). Ia 

melindungi dari teriknya matahari dengan memberi tiang awan dan 

dari kegelapan malam menjadi tiang api dalam perjalanan. Ia memberi 

hukum-hukumnya untuk mengatur kehidupan sosial antara umat 

Israel dalam interaksi sosial dan ekonomi.   Ia memberikan penataan 

ibadah yang berbeda dengan bangsa-bangsa sekitar Israel ada Kemah 

Suci yang dibangun dengan bahan-bahan khusus dan teknik-teknik 

yang khusus atas petunjuk Allah. Yang memberi teladan pembangun 

kehidupan yang holistik atas pemerintahan Allah yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan Israel baik secara jasmani, sosial, ekonomi, 

politik dan rohani dalam suatu tatanan sebagai bangsa yang 

dikhususkan Allah untuk menyatakan kemuliaanNya bagi bangsa-

bangsa yang lain. Christopher J. H. Wright, menulis, “Keluaran 

sebagai model penebusan adalah bagian dari fondasi alkitabiah bagi 

pemahaman holistik tentang misi yang menurut saya tampaknya 

dituntut dari suatu pembacaan Alkitab yang holistik.”8 

                                                           
8 Ibid., 127 
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Peristiwa yang kedua adalah pelayanan Tuhan Yesus ketika 

hadir dalam di dunia, memberikan teladan dan dasar bagi suatu 

pembangunan utuh yang dinyatakanNya melalui pelayananNya yang 

utuh. Di awal pelayananNya, Ia menyatakan tujuan pelayananNya 

sebagai seorang    yang diurapi oleh Roh Kudus dalam tugas pelayanan 

yang utuh        (Lukas 4:18-19). 

Dalam pelayanan Yesus, Ia menyentuh seluruh kehidupan 

manusia secara utuh. Ia menyembuhkan  yang sakit secara fisik (buta, 

lumpuh, tuli, dirasuk setan, gila, sakit ayan) bahkan yang mati 

dibangkitkan. Ada yang dilecehkan secara sosial pemungut cukai, 

perempuan Samaria, kaum perempuan, orang yang sakit kusta 

diterimaNya sebagai sahabat. Secara politik agama, Ia menentang 

sikap ahli-ahli Taurat dan para imam yang menyetujui pelataran Bait 

Allah dipakai sebagai tempat berjual beli.  

Secara rohani, Ia datang untuk menjadi korban penghapus dosa 

( Yohanes 1:29; Markus 10:45) bagi manusia. Membawa pemulihan 

hubungan yang telah rusak karena dosa melalui  pengorbanan diriNya 

di atas kayu salib. Ia menunjukkan suatu pendekatan yang utuh dalam 

melaksanakan pembangunan atau pelayanan kepada masyarakat.  

 

3. Mandat Misi 

 Mandat misi berhubungan erat dengan panggilan dan 

perjanjian yang Allah lakukan terhadap Abraham dan keturunannya 

yang dijelaskan dalam Kejadian 12:1-3, yang mempunyai makna misi, 

yakni “olehmu semua kaum di muka bumi ini memperoleh berkat”.  

Konsep berkat dalam perjanjian ini dapat dilihat sebagai suatu konsep 

berkat secara utuh, yang menjadi kebutuhan manusia secara utuh baik 

secara jasmani dan rohani.   

 Sejarah Israel membuktikan kebenaran mengenai berkat ini 

bagi semua bangsa. Kesaksian pertama, terjadi pada Yusuf, seorang 

anak Yakub yang dijual ke Mesir sebagai pusat peradaban pada waktu 

itu. Ia hidup takut  akan Tuhan dan diberi kemampuan khusus dari 
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Allah untuk menafsirkan mimpi. Karena kesetiaannya kepada 

kekudusan Allah, ia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan dalam 

penjara. Dalam penjara ia diberi kepercayaan untuk mengawasi 

pekerjaan di sana. Pada akhirnya Tuhan membawanya untuk  

menterjemahkan mimpi Firaun mengenai 7 tahun kelimpahan dan 7 

tahun kekeringan yang melanda seluruh dunia. Pada akhirnya Yusuf 

diangkat sebagai mangkubumi di Mesir yang mengatur seluruh 

kesejahteraan rakyat dengan konsep menimbun pada saat kelimpahan 

dan menggunakan saat kekurangan. Ia adalah keturuan Abraham 

pertama, sebagai pemenuhan janji berkat bagi bangsa-bangsa secara 

jasmani. 

Salomo dapat disebut sebagai keturuan Abraham kedua, yang 

memberi kesaksian kepada bangsa-bangsa tentang kemuliaan Allah 

melalui kemegahan Bait Allah dan hikmat yang Tuhan berikan 

baginya, sehingga semua raja-raja di dunia, ingin bertemu dan melihat 

dan men-dengar hikmat yang diberikan Allah kepadaNya.  

Daniel, selanjutnya dapat dikategorikan sebagai keturuan  

Abraham ketiga, yang memberi kesaksian mengenai berkat kepada 

bangsa-bangsa. Oleh pengetahuan, hikmat dan karunia yang Allah 

berikan kepadaNya untuk menterjemehankan hal-hal rahasia dan 

pembebasannya dari gua singa oleh Allah secara ajaib, maka terbitlah 

surat dari raja Darius sebagai pemimpin dunia pada waktu itu agar 

bangsa-bangsa di dunia menyembah Allahnya Daniel. Kesaksian ini 

tidak dapat dengan sendiri, ini dapat terjadi pula karena kegagalan 

Israel sendiri untuk tidak memberikan berkat keselamatan yang Allah 

berikan kepada mereka melalui kehidupan penyembahan yang 

berpusat pada keimamam dan hukum Taurat tidak dilaksanakan, 

sehingga Allah menghukum dibuang sebagai pembuangan ke Babel 

pusat dunia pada waktu itu. Dari sanalah Allah menyatakan 

kemuliaannya kepada bangsa-bangsa melalui janji yang telah 

diucapkannya kepada Abraham. 
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 Puncak dari kegenapan janji Allah  yang telah diucapkan 

kepada Abraham  terjadi dalam diri Yesus Kristus, yang juga adalah 

perwujudan janji yang diterus dari Abraham kepada keturunannya, 

Ishak, Yakub, Yehuda, Daud dan kepada Kristus.  

Penulis Ibrani memberi kesaksian dengan menulis: “Setelah 

pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, 

maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 

perantaraan AnakNya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak 

menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta.” (Ibrani 1:1-2). Puncak misi adalah Kristus. Yohanes 

menulis, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini sehingga Ia 

telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal supaya setiap orang yang 

percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus 

selama ada di dunia dalam melaksanakan tugas misi, Ia 

melaksanakannya secara utuh dalam kuasa dan pengurapan Roh 

Kudus (Lukas 4:18-19). Ia melaksanakan misi pendamaian dan 

penebusan dosa melalui darahNya di kayu salib dan mengakhirinya 

dengan ungkapan “sudah selesai”. Tugas yang diberikan Bapa kepada 

Kristus telah dilaksanakan dalam ketaatan kepada kehendak Bapa 

hingga mati di kayu salib (Filipi 2:1-11).  

Pelaksanaan misi penyelamatan selanjutnya dilaksanakan oleh 

gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang didirikan oleh 

Kristus sendiri (Matius 16:18). Persekutuan itu menerima Kristus 

sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi (Yohanes 1:12), 

telah memperoleh pengalaman keluar dari kegelapan ke dalam 

terangNya yang ajaib oleh pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan 

dan melahirkan kembali dirinya oleh kuasa Firman Allah (I Petrus 2:9-

10; Yohanes 3:5-6). Mereka mengakui  dan percaya bahwa Kristus 

telah mati dan bangkit dari antara orang mati (Roma 10:9-10). Dan 

mempunyai kesaksian tentang tugas yang telah selesai, supaya setiap 
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orang percaya pada kesaksian itu dan memperoleh pengampunan dosa 

(Lukas 24:47-49). 

Dalam mandat misi ada kuasa dalam melaksanakan mandat 

misi, kuasa ini berasal dari Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada 

setiap orang yang percaya (Kisah Para Rasul 1:8). Ia memeteraikan 

(Efesus 1:13-14), Ia memenuhi (Efesus 5:18) dan memperlengkapi 

dengan karunia-karunia rohani bagi tugas pelayanan (Efesus 4:11-16; 

Roma 12; I Korintus 12; I Petrus 4:11-17). Ajith Fernando memberi 

suatu kesimpulan ketika ia berbicara mengenai Roh Kudus dan misi, 

dengan menjelaskan:  

Ketika kita memikirkan Roh Kudus dan misi, hal pertama 

yang muncul dalam pikiran adalah kuasa yang berasal dari 

Roh untuk melakukan pelayanan. Kita bersyukur karena 

gereja telah kembali menemukan penekanan ini.  Roh Kudus 

tidak hanya menguatkan kita untuk melakukan misi, tapi juga 

memberi kita karunia-karunia yang dapat kita gunakan dalam 

misi, dan Ia tetap tinggal bersama  kita, mengusir kesepian, 

melayani kebutuhan pribadi kita, dan menghibur kita pada 

saat-saat krisis. Karena pelayanan Roh, kita dapat 

menghindari perangkap-perangkap dalam pelayanan, seperti 

kelelahan yang berlebihan dan kepahitan.9 

 

Objek misi dalam pelaksanaan mandat misi adalah bangsa-

bangsa. Pergi jadikanlah semua bangsa murid-Ku (Matius 28:19-20).  

Kamu akan menerima kuasa ... menjadi saksi bagi Ku .. sampai ke 

ujung bumi (Kisah 1:8) dan ... menjadi kesaksian bagi segala bangsa.. 

(Matius 243:14). Kata bangsa-bangsa, segala bangsa dan ujung bumi 

menunjuk kepada  seluruh suku bangsa di dunia sebagai objek misi. 

Ini jelas berhubungan erat dengan perjanjian Allah melalui Abraham 

                                                           
9 Fernando Ajith, Allah Tritunggal dan Misi, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina 

Kasih, 2008),  hlm. 93. 
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yang dilanjutkan oleh gereja yakni semua bangsa memperoleh berkat. 

Berkat ini menunjuk kepada berkat keselamatan yang telah dikerjakan 

sempurna oleh Yesus Kristus sebagai puncak dari misi Allah bagi 

dunia.  

Tujuan pembangunan yang utuh dan misi pada akhirnya 

membawa manusia kembali kepada Allah dan mengenal Allah  

dengan baik dalam persekutuan yang dinamis, penuh kasih dan 

keharmonis seperti halnya waktu manusia pertama diciptakan. 

Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, diperoleh kembali 

oleh manusia dan menjadikan dunia sebagai perwujudan dari 

Kerajaan Allah. Tujuan ini apakah dapat terjadi atau sekedar slogan 

dan harapan semu belaka. Di sinilah peranan gereja akan teruji sejauh 

mana memberi dampak kepada masyarakat sebagai agen kerajaan 

Allah di bumi yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk 

melaksanakan tujuan tersebut. Paulus menyadari itu pula dalam 

melaksanakan tugas misi untuk mencapai tujuan Allah dengan 

menyebutkan bahwa kekuatan kami berasal dari Allah (II Korintus 

3:5; 4:7).  

 

 

C. Dampak Pelayanan Holistik  

Pelayanan holistik berdampak utuh yang bagi Allah, bagi 

gereja, bagi masyarakat/sesama manusia dan juga bagi lingkungan. 

 

1. Bagi Allah 

Pelayanan holistik dan misi memberi dampak bagi Allah 

dapat dikaitkan sebagai dampak dari terlaksananya tanda-tanda 

kerajaan Allah dalam kehidupan masyarakat, yakni keadilan, 

kebenaran dan sukacita maka bagi Allah itu adalah pelayanan 

yang berkenan di hatiNya. Pelayanan itu menyukakan hati Allah 

(Roma 14:17-18). Dan juga pelayanan ini memberi dampak bagi 

kemuliaan Allah. Umat manusia  memuliakan Allah karena 
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pergumulan kehidupan mereka baik secara jasmani dan rohani 

telah terpenuhi oleh Allah (I Korintus: 10:31; Roma 11:36).  Ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh John Piper, yakni: 

Misi bukan sasaran akhir gereja. Yang menjadi sasaran 

akhir adalah ibadah kepada Allah. Misi ada karena tidak 

ada ibadah kepada Allah. Amanat Agung pertama-tama 

menyerukan agar Anda bergembira kerana Tuhan 

(Mazmur 37:4), kemudian menyerukan: “Kiranya suku-

suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai” (Mazmur 

67:5a).  Dengan demikian, Allah akan dimuliakan dari 

awal sampai akhir; ibadah akan memberi dorongan kuat 

pada pekerjaan misi sampai Tuhan datang lagi.10 

 

Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa dampak akhir 

pembangunan pelayanan yang holistik dan misi adalah bagi 

kemuliaan Allah semata. Ia yang ditinggikan atas segala yang 

telah dicapai. 

 

2. Bagi Gereja 

Gereja dalam melaksanakan pelayanan yang utuh dan misi 

dampak yang dapat terjadi bagi gereja, yakni gereja telah 

melaksanakan fungsinya secara benar, yakni sebagai garam dan 

terang bagi dunia dan menjadikan gereja sebagai kekuatan sosial 

yang kuat dalam kehidupan masyarakat yang tidak 

mengisolasikan diri dalam kehidupan bersama. Gereja telah 

memainkan perannya dengan baik sebagai imam, nabi dan raja 

seperti halnya Kristus lakukan selama berada di dunia. Melba 

Padila Maggay menulis: 

                                                           
10 John Piper, Jadikan  Sekalian Bangsa Bersukacita Supremasi Allah  Dalam Misi 

(Bandung: Lembaga Literatur  Bapits, 2001), hl. 50. 
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Hadirnya kembali pemahaman bahwa Yesus adalah 

Tuhan dalam semua area hidup, termasuk dalam dunia 

bisnis, telah memperbaharui visi akan perlunya sebuah 

kekristenan yang relevan, menghasilkan dampak serta 

mentrasformasi masyarakat. Agenda utama model ini 

adalah menggarami struktur kekuasaan dengan etos 

Kerajaan Allah menghadapi para “iblis baru” seperti 

ketidakadilan terorganisir, teknologi yang tak terkontrol 

dan kekuatan pasar yang melenceng serta ideologi 

triumfalis11. 

 

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa tujuan Allah bagi 

gereja tercapai, gereja membawa  tugas pemulihan secara utuh 

antara manusia dengan Allah, sesama, lingkungan dan dirinya 

terjadi. 

 

3. Bagi Sesama Manusia Dan Lingkungan 

Gereja/umat Allah ketika melaksanakan tugas pelayanan 

pembangunan yang utuh dan misi dampak yang terlibat bagi 

sesama manusia dan lingkungan adalah dampak kehadiran  

kerajaan Allah di tengah masyarakat sebagai bagian dari jawaban 

atas doa yang diajarkan Yesus, “..datanglah KerajaanMu, jadilah 

kehendakMu di bumi seperti di Sorga”. Ini identik dengan 

kesimpulan yang disebutkan oleh Melba Padila Maggay ketika ia 

membicarakan mengenai penginjilan dan pelayanan sosial, 

dengan menyebutkan: 

Sebagai kesimpulan, walaupun penginjilan  dan aksi 

sosial berbeda, namun keduanya merupakan bagian 

penting dalam kesaksian kita bahwa Kerajaan Allah 

                                                           
11 Melba Padila Maggay, Trasformasi Masyarakat  Refleksi  Keterlibatan Sosial 

Kristen, (Jakarta: Cultivate, 2004), hlm. 60-61. 
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telah tiba. Proklamasi Kerajaan alah memiliki aspek 

verbal dan aspek visual.  Untuk tujuan inilah, gereja 

harus berfungsi sebagai panji dan tanda, sebagai konteks 

untuk membuat kuasa penyelamatan Allah bisa dilihat. 

Untuk memberi kesaksian tentang Kerajaan Allah 

dibutuhkan lebih daripada para pendeta atau 

pengkhotbah saja; semua anggota Tubuh Kristus harus 

hadir dalam semua aspek hidup manusia. Dengan 

demikian, Injil diberitakan secara utuh, dan semua orang 

dimampukan untuk memberi respon memadai terhadap 

tuntutan profetik Injil.12 

 

Kehadiran kerajaan Allah sebagai dampak dari peran 

gereja dalam melaksanakan pelayanan pembangunan secara utuh 

dan misi memberikan kedamaian, keadilan dan sukacita yang 

dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan setiap 

pribadi, yang memberi dampak perubahan dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat. “Satu anak yang diubahkan  akhirnya 

akan mengubahkan sebuah keluarga. Keluarga yang diubahkan 

akan mempengaruhi perubahan di gereja. Gereja-gereja yang 

cukup diubah akan mengubah  wilayah-wilayah.  Wilayah-

wilayah yang diubah pada waktunya akan mengubah seluruh 

bangsa.”13 

Pelayanan yang utuh dan misi memberi dampak bagi 

lingkungan, yakni terciptanya lingkungan hidup yang 

berkelanjutan dan menghargai lingkungan hidup sebagai suatu 

keutuhan ciptaan.  

                                                           
12 Ibid., 18. 

13 Wess Stafford, Too Small To Ignore (Terlalu Kecil untuk Diabaikan), (Jakarta : 

Metanonia, 2009), hlm. 265 
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... Misi holistik tak benar-benar bersifat holistik jika misi 

itu hanya mencakup umat manusia saja (walaupun 

manusia memang sudah dicakup secara holistik) serta 

mengabaikan ciptaan lainnya, yang direkonsiliasikan 

Kristus dengan mencurahkan darahNya (Kol. 1:20). 

Orang-orang Kristen yang telah merespons panggilan 

Allah untuk melayaniNya di dalam proyek-proyek 

ekologis, mereka semua telah melibatkan diri di dalam 

sebuah bentuk khusus misi yang memiliki tempat yang 

sah di dalam kerangka kerja sasaran misi Allah yang 

luas. Motivasi mereka mengalir dari kesadaran akan hati 

Allah itu sendiri bagi ciptaan-Nya, serta keinginan untuk 

meresponnya. Tentu saja, orang Kristen yang 

melibatkan diri di dalam pemeliharaan ciptaan bukanlah 

orang yang tak peduli dengan kebutuhan manusia.  

Sebaliknya, dalam pengamatan saya kelihatannya 

kepekaan Kristen kepada ciptaan non manusia justru 

makin tergemakan dalam keprihatinannya kepada 

berbagai kebutuhan manusia.14 

 

Ini juga sejalan dengan pandangan Christopher J. H. 

Wright, yang menunjukkan bahwa lingkungan juga merupakan 

bagian dari pelayanan misi, sehingga dalam pelaksanaannya 

keutuhan ciptaaan dan keberlajutan lingkungan menjadi bagian 

dari panggilan misi dan pembangunan yang utuh. “...Orang 

Kristen harus menganggap panggilan kepada tugas spesifik 

seperti pemeliharaan ciptaan merupakan salah satu karya 

misioner yang sah”.15 Dr. Eben Nuban Timo juga menjelaskan: 

                                                           
14 Christopher J. H. Wright, Misi Umat Allah. (Jakarta: Literatur Perkantas, 2011),       

hlm. 347 
15Ibid., 344 
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Gereja yang misioner haruslah tampil sebagai sebuah 

lokomotif yang mendorong pengembangan ekonomi 

yang ramah ekologi. Ini tidak berarti mendorong warga 

untuk menyembah dan memperilah alam. Tetapi 

menyatakan dengan tegas bahwa sikap hidup yang rukun 

dan ramah terhadap lingkungan hidupnya adalah 

panggilan Tuhan kepada mereka. Menghormati dan 

bersikap hormat terhadap ekologi adalah ibadah kepada 

Allah di dalam Yesus Kristus.16 

 

D. Pelayanan Holistik Dalam Perspektif Perjanjian Baru 

Yohanes 6:1-15, setelah Yesus memberi makan secara rohani 

kepada orang-orang yang haus akan Firman Tuhan, maka Yesus 

memberikan makanan jasmani berupa roti dan ikan kepada lebih dari lima 

ribu orang. Kisah ini membuktikan bahwa Yesus melakukan pelayanan 

yang holistik dan kalau kita benar-benar mau mengikuti teladan 

kepelayanan Yesus, maka tidaklah cukup kita hanya memperhatikan 

orang yang lapar rohani saja. 

Tidak cukup kita hanya memberitakan bahwa Yesus adalah air 

yang hidup (Yohanes 4:10), namun bagaimana kita mewujudkan adanya 

air yang menjadi salah satu kebutuhan utama fisik manusia, di tengah-

tengah masyarakat yang hidup dalam kekeringan dan berbagai penyakit 

akibat kekurangan air bersih. Bukan hanya melayani roh manusia, Yesus 

juga memperhatikan jiwa manusia. Yesus membebaskan dan memulihkan 

jiwa dari orang gila di Gerasa yang dipengaruhi oleh kuasa setan (Matius 

8:28-34; Markus 5:1-18; Lukas 8:26-37). Yesus membebaskan orang 

tersebut dari kuasa setan, sehingga ia menjadi waras dan dapat 

memberitakan peristiwa tersebut kepada banyak orang (Lukas 8:39). 

                                                           
16 Eben Nuban Timo, Gereja Yang Missioner Di NTT, (Seminar Sehari K-Pact  

Mission Conference. Kupang, 6-10 September 2010. 
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Dalam kontek lebih luas di Perjanjian Baru, kita bisa melihat 

rasul-rasul dalam pekerjaan pelayanannya juga memperlihatkan 

pelayanan yang holistik. Mereka melakukan pemberitaan Injil (marturia) 

dengan berani karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus (Kisah Para Rasul 

4:31) dan mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit dan orang-

orang yang diganggu roh jahat dan mereka disembuhkan (Kisah Para 

Rasul 5:15-16) . 

Mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam 

persekutan (koinonia) dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan 

roti dan berdoa (Kisah Para Rasul 2:41-42). Bentuk nyata dan tertinggi 

dari persekutuan mereka adalah ketika mereka yang menjadi percaya 

menganggap bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan 

bersama. Juga ada dari mereka yang selalu menjual harta miliknya lalu 

membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan 

masing-masing (Kisah Para Rasul 2:44-45; 4:32-37). Secara khusus para 

rasul menunjuk tujuh orang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan 

hikmat untuk melayani orang miskin (Kisah Para Rasul 6:3). Para rasul 

menganggap penting untuk memperhatikan dan melayani orang miskin 

(diakonia) karena ternyata pelayanan terhadap orang miskin adalah suatu 

hal penting. Mereka merasa tidak puas karena mereka telah melalaikan 

Firman Allah untuk melayani meja (Kisah Para Rasul 6:2). 

Pelayanan Kristen tidak dapat lain harus merupakan pelayanan     

yang holitik karena hal ini bertolak dari teladan Sang Pelayan Agung, 

Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia yang penuh (100 persen 

Allah,  100 persen manusia). Yesus adalah teladan dari manusia yang 

holistik. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita telah melakukan 

pelayanan yang holistik, maka mau tidak mau kita yang menyebut diri 

anak-anak Allah dan pelayan Tuhan, harus juga berbuat yang sama yaitu 
melakukan pelayanan yang holistik. 
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BAB III 

TAFSIRAN YOHANES 6:5-13 

 

 

A. Konteks Teks 

 Yesus menugaskan murid-muridNya untuk memberi makan orang-

orang (ayat 5-6) 
5 Ketika Yesus memandang sekeliling-Nya dan melihat, bahwa orang 

banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada 

Filipus: "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat 

makan?" 6 Hal itu dikatakan-Nya untuk mencobai dia, sebab Ia sendiri 

tahu, apa yang hendak dilakukan-Nya. 

 

Pada ayat 5, rangkaian peristiwa mulai dengan Yesus memandang 

orang banyak. Kata memandang dalam bahasa Yunani menunjuk pada kata 

kerja yaitu ἐπάρας dan kata orang banyak atau massa yaitu ὄχλος. Tidak 

diragukan lagi bahwa orang banyak itu terdiri atas orang miskin, orang hina 

dan orang kebanyakan. Terlebih lagi mereka ini semua berkumpul di sudut 

pedesaan yang begitu terpencil. Namun, Kristus menunjukkan sikap senang 

atas kehadiran mereka serta menaruh perhatian atas kesejahteraan mereka. Ia 

hendak mengajar kita agar mau menyesuaikan diri dengan orang yang rendah 

kedudukannya dan tidak menempatkan mereka bersama dengan anjing 

penjaga, kambing domba kita, karena mereka itu telah ditempatkan Kristus 

bersama anak-anak dombaNya. Bagi Kristus jiwa orang miskin sama 

berharganya dengan jiwa orang kaya dan hendaknya demikian juga bagi 

kita.17 

Penekanan Kristologis terlihat sejak awal melalui inisiatif yang diambil 

Yesus (ayat 5: Yesus memandang … melihat sekelilingnya . berkata kepada 

                                                           
17 Matthew Henry., Tafsiran Matthew Henry Injil Yohanes 1-11, (Surabaya: 

Momentum, 2010), hlm. 349  
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Filipus …) dan pengetahuanNya akan apa yang hendak Dia lakukan (ay. 6). 

Dia mengangkat masalah yang sepertinya mustahil, memberi makan kepada 

orang yang sangat banyak. Adalah penting untuk diamati bahwa Yesus sudah 

tahu apa yang mau Dia lakukan. Dia menguji kemampuan para muridNya 

untuk peka terhadap rencana Tuhan, bukan kemampuan mereka untuk 

membuat rencana sendiri yang hebat-hebat. Dalam rangka itu, Filipus tidak 

terlalu berhasil: dia hanya dapat melihat kendala dan masalah.  

Filipus adalah orang yang wajar diminta bantuan untuk mencari tahu di 

mana mereka bisa membeli makanan untuk orang banyak itu karena ia adalah 

penduduk Betsaida di dekat situ. Sayangnya Filipus tidak bisa memberikan 

solusi dan malahan menunjukkan ketidakberdayaannya.  Barangkali Filipus 

terlalu yakin dengan pengetahuannya akan daerah tersebut sehingga dia lupa 

bahwa bersamanya ada Yesus yang berkuasa dan seharusnya dia membawa 

masalah makanan tersebut kepada Yesus.18  

Pertanyaan yang Ia ajukan mengenai cara memberi mereka makan. Ia 

mengajukan pertanyaan ini kepada Filipus, yang telah menjadi muridNya 

sejak awal dan telah melihat semua mujizatNya, khususnya mujizat 

mengubah air menjadi anggur. Karena itu sangat diharapkan ia akan berkata, 

"Tuhan, jika Engkau menghendaki, akan sangat mudah bagiMu untuk 

memberi mereka semua makan." Orang-orang yang, seperti orang Israel, 

telah menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Kristus dan memperoleh keuntungan 

dari mujizat itu, tidak bisa dimaafkan jika mereka berkata, "Sanggupkah 

Allah menyajikan hidangan di padang gurun?" Filipus itu berasal dari 

Betsaida, bertetangga dengan kota di mana Kristus berada sekarang, karena 

itu dialah orang yang paling mungkin dapat menolong menyediakan makanan 

bagi mereka. Mungkin banyak di antara orang banyak itu telah dikenalnya 

dan ia sangat peduli dengan mereka. Sekarang Kristus bertanya, "Di manakah 

kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?"  

                                                           
18 Tjia Djie Kian, Eksegese Yohanes 6:1-15, (Internet : 

http://bennysolihin.blogspot. com/2011/06/eksegese-yohanes-61-16.html) diakses tgl. 20 

Oktober 2014, jam 20.35 
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1) Ia menganggap sudah selayaknya mereka akan makan bersamaNya. 

Orang akan berpikir bahwa kalau Ia telah mengajar dan menyembuhkan 

mereka, berarti Ia telah melakukan bagianNya, dan karena itu sekarang 

giliran orang banyak itu yang harus menjamu Dia dan murid-muridNya. 

Mungkin saja ada orang kaya di antara orang banyak itu, dan kita tahu 

pasti bahwa Kristus dan murid-muridNya itu orang miskin. Namun, 

yang terjadi justru sebaliknya, Ialah yang ingin menjamu mereka. 

Orang-orang yang mau menerima karunia rohani dari Kristus, tidak 

perlu membayar karunia itu. Mereka justru yang akan dibayar atas 

kesediaan mereka menerima karunia itu. Sesudah Kristus 

mengenyangkan jiwa mereka dengan roti kehidupan, Ia juga memberi 

makan tubuh jasmani mereka dengan makanan sehari-hari, untuk 

menunjukkan bahwa Ia juga Tuhan bagi tubuh jasmani. Dengan 

demikian, Ia mendorong kita agar berdoa juga bagi makanan sehari-

hari, dan agar kita berbelas kasihan kepada orang miskin (Yak. 2:15-

16). 

2) PertanyaanNya adalah "Di manakah kita akan membeli roti?" Orang 

akan berpikir, mengingat kemiskinanNya, seharusnya akan lebih baik 

jika Ia bertanya, "Di manakah kita dapat memperoleh uang untuk 

membeli roti bagi mereka?" Tetapi Ia lebih suka memberikan semua 

yang Ia miliki, daripada membiarkan mereka mengalami kekurangan. 

Ia mau membeli agar dapat memberi dan kita harus bekerja keras, agar 

kita dapat memberi (Efesus 4:28). 

3) Tujuan pertanyaan ini hanyalah untuk menguji iman Filipus,   sebab Ia 

sendiri tahu, apa yang hendak dilakukanNya (ayat 6).  

4) Perhatikanlah :  

 Tuhan kita Yesus tidak pernah kekurangan hikmat dalam 

rancanganNya. Sesulit apa pun masalahnya, Ia tahu apa yang harus 

Ia lakukan serta tindakan apa yang akan Ia ambil (Kis. 15:18). Ia 

mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Nya 

mengenai umat-Nya (Yer. 29:11), dan Ia tidak pernah ragu-ragu. 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=6&tab=text
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Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, Ia sendiri tahu, 

apa yang hendak dilakukanNya.  

 Jika Kristus berkenan membingungkan umatNya, tujuannya 

hanyalah untuk menguji mereka. Pertanyaan itu membuat Filipus 

tercengang, namun Kristus hendak menguji apakah ia akan berkata, 

"Tuhan, jika Engkau menggunakan kuasaMu untuk mereka, kita 

tidak perlu membeli roti."19 

Pertanyaan Yesus kepada Filipus tidak menunjukkan 

ketidakberdayaanNya.  Yesus sudah menyiapkan rencana untuk 

mengantisipasi persoalan yang akan muncul, yang di Injil Sinoptik baru 

muncul belakangan, yakni bagaimana orang banyak itu akan diberi 

makan.  Sejak awal Yesus memang sudah berniat untuk mengadakan 

mujizat. = “dia tahu”, menunjukkan pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya dan  = “dia akan”, menunjukkan suatu kepastian.20  

 

B. Murid-murid tidak bisa memberikan solusi (ayat 7-9) 

 
7  Jawab Filipus kepada-Nya: "Roti seharga dua ratus dinar tidak 

akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat 

sepotong kecil saja." 
8  Seorang dari murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon 

Petrus, berkata kepada-Nya: 
9  "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan 

dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" 

 

Yohanes mencatat bahwa pertanyaan Yesus kepada Filipus adalah 

suatu test yang akan menunjukkan apakah Filipus akan beriman kepada 

                                                           
19 Matthew Henry., Tafsiran Matthew Henry Injil Yohanes 1-11, (Surabaya: 

Momentum, 2010), hlm. 349-351 
20 Tjia Djie Kian, Eksegese Yohanes 6:1-15, (Internet : 

http://bennysolihin.blogspot. com/2011/06/eksegese-yohanes-61-16.html) diakses tgl. 20 

Oktober 2014, jam 20.35 
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Yesus, terlebih lagi karena dia sudah pernah memberikan pengakuan iman 

akan Yesus sebagai Mesias (Yoh 1:43-46). Yesus ingin menguji iman murid-

muridNya untuk mempersiapkan mereka terhadap ujian lebih besar yang akan 

datang dan agar mereka, khususnya Filipus, mengerti tantangan-tantangan 

yang ada dalam situasi ini dan bagaimana dia akan bereaksi.21  

Westcott, berdasarkan catatan Alkitab bahwa satu dinar adalah upah 

satu hari kerja (Mat. 20:2), dan dengan mengurangi jumlah hari kerja ketika 

libur Sabat, mendapatkan dua ratus hari = 34 minggu. Dengan perkataan lain 

uang dua ratus dinar setara dengan delapan bulan gaji.22  Menurut tafsiran 

alkitab Perjanjian Baru, The Wycliffe, uang sebanyak dua ratus dinar, 

menurut perhitungan sang rasul, nyaris tidak cukup. Satu dinar harganya 

kurang lebih sama dengan dua puluh sen dolar dan merupakan upah kerja 

seorang buruh untuk satu hari. Seorang buruh dengan keluarga yang rata-rata 

berjumlah lima jiwa orang mungkin menghabiskan setengah upahnya untuk 

membeli makanan. Dengan beranggapan bahwa keluarga itu makan tiga kali 

satu hari, dapat disimpulkan bahwa setengah dinar akan dapat membeli 

makanan sebanyak lima belas porsi. Satu dinar dengan demikian dapat 

dipakai untuk makan selama dua hari atau tiga puluh porsi. Dua ratus dinar 

akan cukup untuk menyediakan makan satu kali bagi sekitar 6000 orang. 

Kelompok orang yang berkumpul ketika itu laki-lakinya saja sudah berjumlah 

5000 orang (ayat 10).23 

Ini jelas jumlah yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh Yesus dan 

murid-muridNya.  Bahkan dengan jumlah sebesar ini pun, mereka tidak akan 

mampu memberi makan orang-orang tersebut dengan kenyang.  Mereka 

dihadapkan pada suatu hal yang mustahil.  Namun apa yang Yesus akan 

lakukan adalah memenuhi kebutuhan manusia yang sungguh-sungguh, yang 

tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia yang normal. Dia mungkin 

                                                           
21 Ibid., Tjia Djie Kian 
22 Westcott, B.F., The Greek New Testament, (Massachusetts : Hendrickson 

Publisher, 2007) 
23 Charles F. Pfeiffer dan Everett F. Harrison, The Wycliffe Bible Commentary 

Vol. 3, (Malang: Yayasan Gandum Mas, 2001), hlm.324-325 
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lupa akan pengalaman Elisa, yang memberi makan seratus orang dengan dua 

puluh roti jelai (2 Raj 4:42-44), atau dia terlalu memperhatikan bahwa lima 

ribu orang itu jauh lebih banyak. 

Grotius (seorang theolog Belanda) menghitung bahwa dengan uang 

sebanyak dua ratus dinar, roti yang akan diperoleh tidak mungkin cukup bagi 

dua ribu orang, tetapi itulah jumlah yang paling mungkin diperoleh menurut 

perhitungan Filipus, dan itu pun bila setiap orang hanya makan sedikit saja. 

Dapat dikatakan, pada dasarnya ia hanya puas dengan yang sedikit saja. 

Lihatlah betapa lemahnya iman Filipus ini, sehingga dalam kesulitan ini, ia 

menganggap bahwa Sang Kepala keluarga ini seakan-akan hanya orang yang 

biasa saja. Ia hanya berusaha memenuhi kebutuhan dengan cara yang biasa. 

Pantaslah bila saat itu Kristus mencela dia saja, seperti yang dikatakan-Nya 

kemudian, Telah lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak 

mengenal Aku? Atau, seperti yang dikatakan Allah kepada Musa, Masakan 

kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Memang mudah bagi kita 

untuk menjadi tidak percaya akan kuasa Allah ketika cara-cara yang kasat 

mata dan lazim dilakukan ternyata gagal. Kita hanya bisa percaya Dia sebatas 

yang dapat kita lihat.24 

Di tengah pasifnya sikap Filipus dan ketidakberdayaannya 

menghadapi situasi itu, lagi-lagi Andreas, seperti juga yang dilakukannya di 

Yohanes 1:40, membawa seorang anak laki-laki kepada Yesus. Sementara 

menghadapi pertanyaan Yesus tentang cara memberi makan orang banyak itu, 

Andreas mungkin sudah aktif berkeliling mencari orang yang membawa 

makanan.  Kata untuk “anak laki-laki” di sini bisa berarti anak remaja atau 

bahkan pemuda meskipun bisa juga berarti anak laki-laki yang lebih muda.  

Anak itu membawa lima roti jelai dan dua ekor ikan.  Kita jangan 

membayangkan roti jelai itu sebesar roti yang biasa kita beli di toko kue. Roti 

jelai jauh lebih kecil dan ukurannya mungkin seperti biskuit. Roti jenis ini 

adalah adalah roti murahan, sehingga kemungkinan besar anak itu 

                                                           
24 Matthew Henry., Tafsiran Matthew Henry Injil Yohanes 1-11, (Surabaya: 

Momentum, 2010), hlm. 351 
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miskin.  Tentang roti jelai ini, seorang tokoh Yahudi masa itu, Philo, 

mengatakan bahwa roti ini lebih cocok untuk binatang yang tidak berotak atau 

manusia yang keadaannya tidak menyenangkan. Sedangkan kata yang 

digunakan untuk ‘ikan’ menunjukkan bahwa kedua ikan itu telah dimasak dan 

merupakan makanan pelengkap yang akan membuat roti jelai itu lebih mudah 

dimakan.25  

Bekal yang tersedia itu hanya sederhana dan biasa saja. Hanya roti 

jelai. Kanaan adalah negeri gandum (Ul. 8:8). Pada umumnya penduduknya 

makan gandum yang terbaik (Mzm. 81:17), lemaknya segala gandum (Ul. 

32:14TL). Namun, Kristus dan murid-muridNya sudah puas walaupun hanya 

dengan roti jelai. Itu bukan berarti bahwa karena itu kita harus memaksakan 

diri untuk memakan makanan sederhana dan memberi alasan keagamaan 

dalam tindakan itu. Bila Allah memberikan yang lebih baik kepada kita, 

hendaknya kita menerimanya dan mengucap syukur atasnya. Namun, satu hal 

yang benar dalam hal ini adalah bahwa janganlah kita ingin akan makanan 

yang lezat (Ams. 23:3), dan jangan pula menggerutu jika kita harus makan 

makanan yang sederhana, tetapi kita harus senantiasa merasa puas dan 

bersyukur, serta menerima keadaan itu sepenuhnya. Roti jelai itulah yang 

dimiliki Kristus, dan lebih baik daripada yang pantas kita terima. Karena itu, 

janganlah pula kita memandang hina perbekalan orang miskin dan 

memandangnya dengan rasa jijik. Ingatlah perbekalan apa yang dimiliki 

Kristus sendiri.26 

Jumlahnya kurang dan hanya sedikit. Hanya ada lima roti yang 

ukurannya begitu kecil sehingga seorang anak kecil bisa membawa 

semuanya. Kita membaca dalam 2 Raja-raja 4:42-43 bahwa dua puluh roti 

jelai dan beberapa makanan tambahan lainnya tidak akan cukup untuk 

memberi makan seratus orang tanpa sebuah mujizat. Dan di sini hanya ada 

                                                           
25  Tjia Djie Kian, Eksegese Yohanes 6:1-15, (Internet : 

http://bennysolihin.blogspot. com/2011/06/eksegese-yohanes-61-16.html) diakses tgl. 24 

Oktober 2014, jam 10.32 
26 Matthew Henry., Tafsiran Matthew Henry Injil Yohanes 1-11, (Surabaya: 

Momentum, 2010), hlm. 352 
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dua ikan, yang ukurannya begitu kecil (dyo opsaria), begitu kecil sehingga 

salah satu di antaranya hanyalah berupa potongan kecil, (pisciculi assati). 

Saya menduga bahwa ikan itu telah diawetkan atau dibuat acar, karena 

mereka tidak mempunyai api untuk mengolahnya. Persediaan roti yang ada 

hanya sedikit, tetapi persediaan ikan lebih sedikit lagi untuk jumlah roti yang 

ada, sehingga sepertinya mereka harus menggigit roti lebih banyak baru 

memakan ikannya. Namun, mereka merasa puas dengan makanan yang ada 

ini. Roti adalah makanan bagi rasa lapar kita, tetapi kepada mereka yang 

mengeluh meminta daging dikatakan, mereka meminta makanan menurut 

hawa nafsu mereka (Mzm. 78:18). Begitulah, Andreas menghendaki agar 

orang banyak itu memperoleh makanan ini, sepanjang jumlahnya mencukupi. 

Perhatikanlah, ketakutan penuh ketidakpercayaan bahwa diri sendiri akan 

kekurangan tidak boleh menghalangi kita dari berbuat amal bagi orang lain 

yang membutuhkan.27 

Perhatikanlah di sini kelemahan iman Andreas yang tersirat dalam 

ungkapan, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Menawarkan 

makanan ini kepada orang yang demikian banyak hanya akan menjadi bahan 

olokan bagi mereka." Filipus dan dia belum benar-benar merenungkan secara 

mendalam kuasa Kristus (yang sudah banyak mereka alami) yang seharusnya 

telah mereka miliki. Siapakah yang telah memberi makan kemah Israel di 

padang gurun? Ia yang mampu membuat satu orang dapat mengajar seribu 

orang, juga akan mampu membuat satu ketul roti cukup untuk memberi 

makan seribu orang.28 

 

 

 

 

C. Yesus sanggup mengadakan mujizat (ayat 10-11) 
 

                                                           
27 Ibid., Matthew Henry 
28 Ibid., 352-353 
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10  Kata Yesus: "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di 

tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima 

ribu laki-laki banyaknya. 
11  Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan 

membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga 

dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. 

 

Bagaimanapun juga, rencana Yesus tidak akan dihalangi oleh 

kelemahan murid-murid-Nya. Perintah Kristus kepada murid-muridNya 

untuk menyuruh orang banyak ini duduk (ayat 10) : "Suruhlah orang-orang 

itu duduk, sekalipun kamu tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan di 

hadapan mereka, percayakan hal itu kepada-Ku." Perintah ini sama seperti 

menyuruh seorang pengurus rumah tangga ke pasar untuk membeli sesuatu 

tanpa uang. Dengan perintah ini, Kristus ingin menguji kepatuhan mereka.29  

Bila diperhatikan lebih jauh lagi, perintah Yesus untuk duduk 

menunjuk kepada perlengkapan yang ada di ruang makan: di tempat itu ada 

banyak rumput, meskipun terletak di daerah gurun. Lihatlah betapa 

berlimpahnya alam ini, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan 

rumput (Mzm. 147:8). Rumput ini memang tidak bisa dimakan. Allah 

menyediakannya bukan hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi lebih dari 

cukup. Di tempat yang banyak rumput inilah Kristus berkhotbah. Injil yang 

diwartakan membawa berkat lain bersamanya: Tanah telah memberi hasilnya 

(Mzm. 67:7). Rumput yang banyak ini membuat tempat ini menjadi lebih 

nyaman dan lega bagi mereka yang harus duduk di tanah, menjadi bantal atau 

bahkan menjadi katil atau tempat berbaring (seperti yang disebut ketika orang 

duduk pada sebuah perjamuan dalam Ester 1:6). Kalau kita perhatikan apa 

yang dikatakan Kristus tentang rumput di ladang (Mat. 6:29-30), katil-katil 

ini jauh melebihi katil Raja Ahasyweros. Sungguh kemegahan alam itu jauh 

lebih agung. Jumlah pengikut yang hadir: kira-kira lima ribu laki-laki 

banyaknya, suatu perjamuan luar biasa besar, yang menggambarkan 

                                                           
29 Ibid., 354 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=147&verse=8&tab=text
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=67&verse=6&tab=text
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Est&chapter=1&verse=6&tab=text
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mat%206:29-30&tab=text
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perjamuan Injil, perjamuan segala bangsa (Yes. 25:6), sebuah perjamuan bagi 

semua yang mau datang.30 

Pembagian makanan itu (ayat 11), bila diperhatikan lebih jauh 

dimulai dengan mengucap syukur : Kristus mengucap syukur. Hal yang wajib 

dilakukan orang percaya adalah tindakan kita untuk mengucap syukur kepada 

Allah untuk makanan kita seperti yang Yesus lakukan. Hanya karena belas 

kasihanNya kita dapat mempunyai makanan, dan kita menerimanya dari 

tangan Allah, karena itu harus diterima dengan ucapan syukur (1Tim. 4:4-5). 

Inilah manisnya segala penghiburan yang diterima kita sebagai makhluk 

ciptaan-Nya, karena penghiburan itu menghiasi kita dengan benda, dan 

memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban memberi 

ucapan syukur yang istimewa itu. Meskipun makanan kita sederhana dan 

hanya sedikit jumlahnya, sekalipun kita tidak mempunyai banyak dan juga 

tidak mewah dan indah, namun kita harus senantiasa mengucap syukur 

kepada Allah atas apa yang kita miliki.31 

Dalam ayat 11 juga dikatakan makanan itu dibagikan dari tangan 

Kristus sendiri melalui murid-murid-Nya. Semua kebaikan dan penghiburan 

yang kita terima berasal dari tangan Kristus sendiri. Tak peduli siapa pun 

yang membawanya kepada kita, sebenarnya Dialah yang mengirimkannya 

kepada kita, Dia membagikan kepada mereka yang kemudian 

membagikannya kepada kita. Dalam membagikan roti kehidupan bagi 

mereka yang mengikuti Dia, Ia suka menggunakan pelayanan murid-murid-

Nya. Mereka menjadi pelayan di meja perjamuan Kristus, atau tepatnya 

pengurus dalam rumah tanggaNya, untuk memberikan makanan kepada 

mereka pada waktunya. Makanan dibagi-bagikan sampai semua orang 

menjadi kenyang. Masing-masing tidak hanya mengambil sedikit, tetapi 

sebanyak yang mereka kehendaki. Jatah makanan yang diberikan bukan 

hanya sebagian, tetapi penuh. Bayangkan, sudah lama mereka tidak makan 

apa-apa, jadi pasti mereka duduk dengan selera makan yang besar. Jadi 

                                                           
30 Ibid., 
31 Ibid., 355 
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tepatlah makanan mujizat yang tersedia ini, melebihi makanan biasa, karena 

mereka bisa makan sebanyak-banyaknya tanpa harus membayar. Orang-

orang yang diberi makan roti kehidupan oleh Kristus, tidak perlu berhemat 

lagi. (Mzm. 81:11). Yang ada sebelumnya hanya dua ikan kecil, tetapi 

sekarang mereka mempunyai ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Kristus 

tidak menyediakan makanan khusus bagi tamu yang kaya dan memberikan 

roti kering kepada yang miskin. Ia memperlakukan semua orang sama, karena 

semua disambut dengan cara yang sama. Mereka yang menyebut makan ikan 

itu sebagai berpuasa, telah merendahkan perjamuan yang diselenggarakan 

Kristus di sini, sebuah perjamuan yang sesungguhnya adalah perjamuan 

besar.32 

 

D.  Di dalam Yesus ada kehidupan yang berkelimpahan (ayat 12-13) 
12  Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-murid-

Nya: "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada 

yang terbuang." 
13  Maka merekapun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas 

bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih 

setelah orang makan. 

 

Dalam ayat 12-13, menceritakan kelimpahan yang terjadi setelah 

Yesus mensyukuri dan membagikan roti dan ikan itu. Kelimpahan itu 

membuat semua puas, kenyang. semua orang yang hadir makan bersama 

sampai kenyang, di bawah pemeliharaan Yesus, Mesiasnya, sama seperti 

bangsa Israel makan manna di padang gurun setelah dibebaskan dari Mesir, 

seperti yang dirayakan pada perayaan Paskah.  

Gambaran atau pengalaman akan berkat yang disampaikan dalam 

peristiwa itu sangat mengesankan, tetapi apa kesannya yang ditangkap? 

Orang banyak melihat kesejajaran dengan Musa dan Israel dan menganggap 

bahwa Yesus adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa (bdk. Ul 18:15-18).  

                                                           
32 Ibid., 355-365 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mzm&chapter=81&verse=10&tab=text
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Perhatian yang diberikan pada makanan yang tersisa adalah 

pertama, perintah yang diberikan Kristus mengenai hal itu (ayat 12): Setelah 

mereka kenyang, dan setelah setiap orang sudah benar-benar menyaksikan 

sendiri kebenaran mujizat itu, Kristus berkata kepada murid-muridNya, yaitu 

para pelayan yang dipekerjakanNya, "Kumpulkanlah potongan-potongan 

yang lebih." Perhatikanlah, kita harus selalu berhati-hati sehingga tidak 

memboroskan apa pun dari ciptaan Allah yang baik. Karena semua berkat 

yang diberikan, baik besar maupun kecil, diberikan dengan suatu syarat ini, 

yaitu bahwa tidak boleh ada pemborosan. Kalau kita boros, Allah akan 

membuat kita kekurangan akan hal-hal yang kita boroskan itu. Orang-orang 

Yahudi sangat berhati-hati agar jangan sampai membuang-buang roti. 

Mereka tidak akan membiarkan roti jatuh ke tanah untuk diinjak-injak. Qui 

panem contemnit in gravem incidit paupertatem --orang yang menghina roti 

akan jatuh miskin dan papah. Inilah peribahasa mereka. Meskipun Kristus 

mampu mengadakan makanan jika Ia berkenan, namun Ia lebih menghendaki 

agar mereka mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada 

yang terbuang. Ketika merasa kenyang, hendaknya kita ingat bahwa masih 

ada orang lain yang kekurangan, dan kita pun kapan-kapan bisa kekurangan. 

Orang yang mau berbuat amal, harus belajar menabung perbekalan. 

Seandainya potongan-potongan roti ini ditinggalkan begitu saja di 

rerumputan, binatang liar dan unggas akan datang mengumpulkan dan 

memakannya. Apa yang baik untuk dijadikan makanan manusia, akan disia-

siakan dan hilang percuma jika dilemparkan begitu saja kepada makhluk-

makhluk liar. Kristus tidak memerintahkan agar potongan-potongan roti itu 

mulai dikumpulkan sebelum mereka semua menjadi kenyang. Kita tidak 

boleh menimbun dan menyimpan kalau semuanya belum diberikan sesuai 

yang dibutuhkan. Kita tidak boleh menimbun lebih daripada apa yang 

dibutuhkan. Kalau kita melakukan hal ini, maka, seperti yang dikatakan 

Baxter (seorang theolog Inggris), "Betapa akan lebih sedikitnya kita 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=12&tab=text
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kehilangan firman Allah, pertolongan Allah, waktu kita, atau belas kasihan 

yang lebih besar!"33 

Kepatuhan mereka terhadap perintah itu (ayat 13), maka mereka pun 

mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-

potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Hal ini bukan hanya membuktikan 

kebenaran mujizat itu, bahwa mereka telah diberi makan bukan dengan 

makanan khayali, tetapi dengan makanan yang sungguh nyata dan berwujud 

(lihatlah berapa banyak makanan yang tersisa), melainkan juga membuktikan 

kebesaran mujizat itu. Mereka bukan saja menjadi kenyang, tetapi masih ada 

kelebihannya yang melimpah. Lihatlah betapa besarnya karunia ilahi itu, 

yang bukan sekadar memenuhi cawan, tetapi membuatnya sampai tumpah 

keluar. Ada cukup persediaan roti tersedia di rumah Bapa kita. Potongan-

potongan roti itu memenuhi dua belas bakul, satu bakul untuk masing-masing 

murid. Dengan demikian, kesediaan mereka berbagi apa yang mereka miliki 

demi melayani orang banyak telah terbayar kembali ditambah dengan 

bunganya (2Taw. 31:10). Orang-orang Yahudi menjadikan hal ini sebagai 

hukum bagi mereka. Ketika selesai makan, tidak lupa mereka sisakan 

sepotong roti di atas meja, dengan harapan ada berkat setelah makan. Karena 

terkutuklah orang jahat yang jika ia makan semuanya dihabiskan (Ayb. 

20:21).34 

 

Robert C. Anderson mendefinisikan kata ‘pelayanan’ sebagai 

“seseorang yang bertanggung jawab mengelola aset dari rumah yang 

diaturnya agar sesuatu berjalan secara baik dan teratur”,35 sehingga kita dapat 

katakan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

untuk menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan orang tersebut. 

                                                           
33 Ibid., 356-358 
34 Ibid., 356-357 

35 Robert C. Anderson, The Effective Pastor: A Practical Guide To The 

Ministry, (Chicago: Moody Publisher, 1985) 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=13&tab=text
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Kegiatan ‘pelayanan’ ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan orang lain 

dengan bertanggung jawab. Karena itu, “pelayanan holistik” artinya 

pelayanan yang dilakukan secara utuh, yakni pemberitaan Injil yang dapat 

menjawab kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani.  

Berbicara tentang kebutuhan jasmani artinya hal-hal yang bersifat 

lahiriah atau kebutuhan dasar manusia sedangkan kebutuhan rohani adalah 

hal-hal yang bersifat batiniah seseorang. Kalau kita memperhatikan dengan 

seksama bagian-bagian Alkitab maka kita dapat menemukan bahwa Firman 

Tuhan menghendaki agar umat Tuhan dapat membangun hubungan yang 

seimbang yakni antara Allah (hubungan vertikal) dan sesama (horizontal).  

Sehingga implikasi praktis dari kehidupan rohani yang baik adalah peduli 

terhadap sesamanya yang dapat ditunjukkan melalui tindakan kasih atau 

menjawab kebutuhan secara jasmaniah orang-orang yang berada di sekitar 

kita.  

Ini dapat kita ketahui melalui 10 Hukum Musa. Hukum-hukum itu 

dibagi dalam dua bagian yaitu hukum 1-4 mengatur hubungan antara manusia 

dengan Allah dan hukum 5-10 mengatur hubungan manusia dengan 

sesamanya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus kita juga menemukan bahwa 

Tuhan Yesus memberikan teladan kepada pengikutNya. Hal yang pertama 

yang Ia lakukan adalah selalu berhubungan dengan BapaNya tetapi di sisi 

yang lain kehidupan Yesus sangat solider dengan orang-orang yang berada di 

sekitarnya, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka secara 

jasmani. Dengan demikian maka, ‘pelayanan holistik’ adalah pelayanan yang 

diinspirasikan oleh Alkitab dan semestinya kita melakukan pelayanan ini 

dengan giat sebagai tindakan ketaatan kita kepada Allah.  

Ada banyak hal yang ditunjukan dalam Alkitab sebagai pedoman 

hidup bagi orang yang percaya kepada Yesus. Misalnya; PL mengatur tatanan 

hidup dengan hukum-hukum, kemudian PL juga mencatat kesaksian-

kesaksian mengenai hidup umat yang diatur oleh hukum-hukum tersebut. 

Kita dapat melihat bahwa mereka yang taat kepada hukum-hukum itu 

mendapat berkat dan sebaliknya yang tidak mentaatinya mendapat ganjaran 
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berdasarkan aturan dalam hukum-hukum tersebut. Karena itu sepatutnyalah 

kita sebagai orang percaya hidup menurut hukum-hukum dalam Alkitab.  

Dunia pelayanan dewasa ini memang membutuhkan kreatif-inovatif 

dari seorang pelayan. Kreatif-inovatif yang dimaksudkan bukan mengubah 

esensi dari pelayanan itu tetapi menawarkan sesuatu yang dikemas dalam pola 

yang baru. Secara alkitabiah, pelayanan dalam gereja merupakan tanggung 

jawab semua anggota jemaat termasuk mendanai pelayanan dimaksud. 

Seorang pelayan Tuhan yang kreatif-inovatif tidak saja menyampaikan 

khotbah tentang memberi atau khotbah tentang persembahan dan 

persepuluhan tetapi mencarikan solusi agar jemaat mendapat kehidupan yang 

layak dalam pengertian memiliki penghasilan. Jemaat yang dewasa imannya 

akan bertanggung jawab atas semua pelayanan dalam gereja termasuk 

mencari solusi agar keungan gereja dapat mencukupi semua kegiatan 

pelayanan dalam gereja tersebut.   
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BAB IV 

STRATEGI PELAYANAN HOLISTIK YANG DILAKUKAN DI 

GEREJA GMIT DESA MAULEUM, KECAMATAN AMANUBAN 

TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 

 

A. Dasar Kerjasama 

Bertitik tolak dari pelayanan misi holistik yang dirintis oleh Gereja BEST 

dalam kerjasamanya dengan gereja gereja di Soe, Timor Tengah Selatan, 

khusus nya di desa Mauleum. Pelayanan misi  kerjasama ini juga ditingkatkan 

lebih tinggi lagi yaitu antara Gereja BEST dengan gereja gereja lokal yang 

sudah ada dengan berbagai bagai Sinode pada umum nya dan dengan gereja 

Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) pada khusus nya di mana visi 

dan misi dari Sinode GEREJA BEST menjadi salah satu dasar untuk 

melakukan pelayanan ini yang penjabaran nya mencakup lima aspek yaitu : 

1. Misi dalam bidang ibadah.  

Membangun hubungan vertikal (ibadah) antara "orang percaya" 

dengan Allah di dalam persekutuan yang berdasar karya penebusan 

Yesus Kristus di Kayu Salib (Ibrani 10:19-25, Yudas 1:20). 

2. Misi dalam Persekutuan 

Mewujudkan persekutuan anggota jemaat sebagaimana yang 

berdasarkan karya penebusan Yesus (Yoh 15:1-17; Yoh 17:1-26) 

serta teladan yang diberikan gereja mula-mula (Kis 2:41-42). 

3. Misi dalam bidang Pembinaan/Pendidikan. 

Membina jemaat dalam segala segi kehidupan untuk bertumbuh di 

dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah Kepala, sehingga 

mampu hadir dan berkarya sesuai dengan dasar Firman Tuhan di 

tengah pergumulan dunia sesuai dengan konteks jamannya. (Efesus 

4:11-15). 

4. Misi dalam bidang Penginjilan. 
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a. Membentuk jemaat misioner (penginjilan menjadi gaya hidup 

jemaat) untuk mengemban tugas pemberitaan Injil sebagaimana 

yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus (Mat 28:18-20; 

Mark 16:15-16). 

b. Menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus khususnya di seluruh Propinsi 

di Indonesia dengan hadir dan menjadi rekan bagi gereja-gereja 

setempat yang sudah ada. 

c. Memberitakan Injil Kerajaan Allah dan nilai-nilainya di tengah 

masyarakat melalui pelayanan dan kehadiran gereja di tengah 

masyarakat (menyuarakan suara kenabian). 

5. Misi dalam bidang Pelayanan Sosial. 

a. Menjadi saluran kasih Tuhan bagi jemaat baik di lingkungan 

maupun jemaat secara umum (Galatia 6:10) di dalam aspek 

spiritual, moral maupun material. 

b. Menjadi saluran kasih Tuhan bagi masyarakat secara umum 

(Galatia 6:10) untuk menggenapi misi Allah yang holistik. 

Pelaksanaan pelayanan misi holisitik di Soe, Timor Tengah Selatan, , 

didahului dengan kunjungan dan survei hingga pelaksanaan misi. 

Keberadaannya yang jauh dari akses menuju ke arah perkotaan 

ditambah kondisi jalan yang sulit membuat jemaat di Soe, Timor Tengah 

Selatan selalu tertinggal dalam pembangunan maupun kesejahteraannya, 

sehingga melihat hal ini atas arahan para hamba Tuhan ditetapkan Gereja 

GMIT di desa Mauleum sebagai gereja adopsi/ binaan/asuhan dari Gereja 

BEST 

Jalinan kerjasama ini bersifat rutin atau berkesinambungan.  

Pertumbuhan kesejahteraan dan kerohanian jemaat juga di evaluasi setiap 6 

bulan sekali dengan mendatangkan tim misi baik dari komisi anak, komisi 

remaja, komisi pemuda, komisi wanita hingga tim pekabar Injil yang terus-

menerus melakukan kegiatan pelayanan holistik di gereja GMIT desa 

Mauleum, Timor Tengah Selatan 
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B. Desa Adopsi Mauleum 

 

Letak Dan Geografis Desa Mauleum : 

Desa Mauleum terletak 60 km kearah Timur dari kota Soe, ke arah 

perbatasan kota Atambua di perbatasan Timor Leste dengan waktu tempuh 

kendaraan roda empat selama 2 jam. Kota Soe yang berudara sejuk atau 

dingin di malam hari karena karena terletak di pegunungan sendiri berjarak 

109 km ke arah Timur dari ibu kota provinsi NTT yaitu kota Kupang dengan 

waktu tempuh dengan kendaraan roda empat selama 2 jam 30 menit. 

Desa Mauleum dengan luas 15 km2, jumlah penduduk (thn 2014) 2.261 jiwa 

dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. 

 

Dasar Pemilihan Desa Mauleum Untuk Pelayanan Misi Holistik Gereja 

BEST : 

Dasar pemilihan desa Mauleum untuk menjadi pelayanan misi 

Holistik gereja BEST di karenakan banyak nya jiwa jiwa yang meninggalkan 

iman percaya nya kepada Yesus Kristus ke iman percaya yang lain, di 

samping kondisi desa Mauleum ini dengan cuaca yang memprihatinkan, 

tandus kekeringan selama 8 bulan musim kemarau yang panjang dan 4 bulan 

musim hujan yg pendek, dimana 1-2x seminggu turun hujan untuk rata rata 

setahun. 

Pelayanan misi Holistik gereja BEST di kota Soe dan sekitarnya sudah  

mulai di rintis sejak tahun 1996. Yang paling penting  mendasari pelayanan 

misi Holistik gereja BEST disana adalah tidak pernah membuka gereja BEST 

di semua desa yang di layani di NTT kecuali di ibu kota Kupang yang menjadi 

Base/posko untuk pengaturan transportasi, peralatan genset, musik, penyanyi 

dan perangkat suara yang semua nya gereja BEST sediakan. Semua ini di 

lakukan untuk memberkati atau menjadi berkat bagi gereja gereja lokal tanpa 

memandang denominasi gereja mana, semuanya dengan tujuan satu yaitu 

nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan.  Seiring pelayanan perkembangan 

yang gereja BEST rintis sejak thn 1996 di desa desa sekitar Soe, gereja Best 

mulai fokus meng adopsi desa desa yang sangat membutuhkan pelayanan 
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rohani dan pelayanan jasmani secara rutin atau kontinuitas. Salah satu nya 

adalah desa Mauleum kami mulai adopsi sejak tahun 2013, untuk desa 

Mauleum kami fokus di gereja GMIT, Timor Tengah Selatan yang 

merupakan salah satu gereja lokal yg tertua di tanah Timor. 

 

C. Bentuk Pelayanan di Desa Mauleum 

Adapun aspek-aspek holistik yang menjadi bagian dari pelayanan misi ini 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Bidang Pembinaan/Pendidikan 

          Menurut Kitab Efesus 4:11-15, maka  salah satu bidang yang menjadi 

perhatian serius sebelum pelayanan misi holistik ini dimulai adalah 

memperlengkapi sumber daya manusia secara khusus bagi jemaat gereja 

GMIT desa Mauleum, Timor Tengah Selatan, baik itu pembinaan untuk 

pelayan-pelayan di gereja mulai dari gembla, majelis-majelis, penanggung 

jawab dan aktivis gereja yang terlibat langsung dalam pelayanan maupun 

pelatihan bagi jemaat itu sendiri, di mana dibutuhkan kesiapan dan 

kemampuan untuk menguasai ketrampilan yang menuntut untuk memiliki 

kreatifitas yang tinggi. 

Pelatihan-pelatihan yang diberikan antara lain sharing pelayanan dengan 

gembala, majelis, pekerja/aktivis di gereja GMIT, desa Mauleum, Timor 

Tengah Selatan dengan pelatihan baik manajemen gereja maupun tata kelola 

pelayanan yang lebih efektif, juga pelatihan bagi guru-guru Sekolah Minggu 

dengan metode belajar kreatif, inovatif dan interaktif.  

Untuk melengkapi pembinaan dan pendidikan di atas untuk gereja GMIT, 

desa Mauleum maka gereja BEST menganggap perlu nya gereja di tunjang 

atau di dukung dengan perpustakaan di dalam gereja, sehingga majelis, 

pekerja, guru guru Sekolah Minggu bahkan jemaat juga dapat menambah 

pengetahuan dari buku buku yang ada di perpustakaan. Buku buku 

perpustakaan seperti bacaan rohani maupun pengetahuan umum seperti buku 

bercocok tanam, beternak dan lain lain. 
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Selain dari pendidikan dan pembinaan rohani, maka gereja BEST juga 

mendidik jemaat, pekerja, aktivis gereja GMIT untuk memiliki ketrampilan 

dalam bercocok tanam, contoh nya mendidik mereka untuk dapat mengelola 

tanaman hidroponik, baik sayur sayuran maupun tanaman pokok seperti 

jagung dan singkong. Setiap keberhasilan mereka setelah beberapa bulan 

akan dilombakan siapa yg terbaik menjadi pemenang dan kami berikan 

hadiah untuk memotivasi mereka menghasilkan yang terbaik dari apa yang 

sudah dipelajari. 

Gereja BEST juga memberikan pendikan, pengetahuan dan penyuluhan 

kepada pekerja, kaum muda dan aktivis gereja  dalam memelihara dan 

merawat ternak yang kami berikan kepada gereja GMIT seperti ayam dan 

babi. Kami bawa team penyuluhan yang ahli dalam peternakan yang dipimpin 

atau di bimbing oleh 2 orang dokter hewan yang juga pekerja gereja BEST, 

sehingga mereka bukan hanya memiliki hewan bantuan yang kami berikan 

tapi juga dapat memelihara bahkan mengembangkan bantuan hewan yang 

kami sudah berikan.  

Kepada gembala, pekerja, aktivis gereja, orang tua, khususnya kaum 

remaja dan pemuda GMIT diberikan juga pendidikan sex berhubung 

kehamilan sebelum nikah cukup tinggi di NTT, juga kepada pasangan yang 

sudah bekeluarga di berikan pendidikan menjaga kebersihan dalam hubungan 

suami istri. 

Kepada guru Sekolah Minggu GMIT, di ajarkan dan dilengkapi juga 

bahan, alat mewarnai gambar gambar rohani atau materi yang menarik bagi 

anak anak, agar mereka tidak bosan di dalam kelas Sekolah Minggu. Juga di 

ajarkan kepada guru guru , memimpin puji pujian , mengajarkan lagu lagu 

baru, memperagakan gerakan dan tari tarian agar anak anak dengan sukacita 

mau menyanyikan lagu lagu tersebut. 

 

2.  Bidang Penginjilan 

Sesuai perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28:19-20, maka dalam 

melaksanakan Amanat Agung, kegiatan penginjilan merupakan salah satu 

tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelayanan holistik  (aspek Spiritual). 
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Di mana penginjilan bukan saja merupakan misi Gereja BEST, tetapi 

diharapkan juga menjadi gaya hidup dari jemaat GMIT desa Mauleum, Timor 

Tengah Selatan, sehingga ke depan penginjilan juga dapat dilaksanakan oleh 

jemaat dalam situasi dan kondisi apapun di manapun ia berada. 

Setiap kali gereja BEST melakukan misi Holistik nya, biasanya 

minimal dua bulan sekali di lakukan misi penginjilan ke desa Mauleum, selalu 

di adakan ibadah KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) di gereja GMIT, 

desa Mauleum, Timor Tengah Selatan. 

Setiap kunjungan gereja BEST kesana, untuk ibadah umum KKR 

yang selalu bukan hari Minggu, yang merupakan kebijakan atau kode etik 

dari gereja BEST baik pimpinan pujian (Worship Leader) maupun penyanyi 

latar (Back up Singers), kesaksian kesaksian, di percayakan kepada gereja 

BEST, terlebih lebih yang merupakan puncak ibadah yaitu pembicara utama 

dari gereja BEST, begitu juga pelayanan ibadah anak anak dan remaja. 

Tujuan utama dari pelayanan misi holistik dalam bidang penginjilan 

di kota Soe dan desa desa sekitar nya, khusus nya di desa Mauleum ini adalah 

begitu  agresif nya serangan dari agama lain untuk membawa jemaat  gereja 

yang ada untuk pindah iman Kristen kepada iman percaya agama mereka, 

dengan berbagai cara seperti bujukan, rayuan, bantuan ekonomi dan 

pendidikan yang mengakibatkan banyak jemaat yang terbujuk dan pindah 

iman mereka. Tugas utama gereja BEST inilah yang mendasari untuk 

membawa jiwa jiwa yang terhilang atau sudah berpindah ke agama lain untuk 

kembali kepada iman didalam Yesus Kristus , Tuhan dan juruselamat. Dan 

juga mempertebal iman jemaat  yang masih setia untuk di kuatkan, komitmen, 

disegarkan dan tetap berkobar kobar di dalam kasih yang mula mula. 

 

3.  Bidang Ekonomi dan Pelayanan Sosial  

Sesuai dengan misinya GEREJA BEST menjadi saluran kasih untuk 

berbagi dengan sesama baik di lingkungan jemaat maupun masyarakat umum, 

maka sasaran kegiatan dalam bidang ekonomi dan sosial (aspek Material) 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat lewat 

jemaat gereja gereja di desa Mauleum, Timor Tengah Selatan. 
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Yang menjadi dasar pelayanan misi holistik gereja BEST di kota Soe 

dan desa desa sekitarnya, khusus nya desa Mauleum ini dalam bidang 

ekonomi dan sosial karena masalah tekanan  ekonomi ini lah yang membuat 

gereja gereja kehilangan jemaat tetap, karena banyak jemaat yang tidak kuat 

,tidak setia atau gugur dalam iman karema mereka mengalami kemiskinan 

untuk bisa bertahan hidup di tengah tengah kehidupan yang keras seperti 

kemarau panjang, gagal panen, kesulitan mendapat sumber air dan lain lain 

sehingga ketika ada bantuan ekonomi rutin yang diberikan oleh agama lain 

dan jaminan sosial yg ditawarkan seperti bantuan beras, sembako, saluran 

pembuatan air dari sumur bor dalam, uang bulanan dan anak anak yg di 

sekolah kan di pondok agama mereka atau di sekolah kan ke pulau Jawa 

membuat mereka rela pindah iman percaya dari Yesus Kristus kepada iman 

percaya agama lain yang merupakan syarat utama dari mereka kalau jemaat 

mau menerima bantuan ekonomi tersebut.  

Karena kebutuhan pokok inilah yang membuat gereja BEST jugafokus 

membantu bidang ekonomi dan pelayanan sosial disamping bidang 

penginjilan di gereja GMIT, desa Mauleum, Timor Tengah Selatan. 

Setiap kali kunjungan gereja BEST ke desa Mauleum , khusus nya ke 

gereja GMIT dibagikan uang saku setelah selesai KKR kepada seluaruh 

jemaat yang hadir baik orang dewasa maupun anak anak maupun pekerja, 

aktivis gereja dan di akhir ibadah sebelum rombongan pulang ke kota Soe 

kami berikan juga uang sumbangan kepada gembala. 

Setelah selesai ibadah KKR, kepada semua jemaat, tua muda dan anak 

anak di bagikan sembako yang sudah di bungkus ( 5 kg beras dan 5 indomie) 

untuk di bawa pulang ke rumah, bahkan apabila KKR di lakukan di ruangan 

terbuka yang di kunjungi jemaat gereja GMIT maupun dari gereja lain kami 

berikan juga sembako tersebut kepada semua yang hadir, termasuk penduduk 

desa Mauleum dari agama lain (kalau masih ada sisa stok sembako) karena 

mereka juga sangat membutuh kan sekali bahan pokok ini, sehingga gereja 

setempat menjadi berkat bagi orang percaya maupun bukan orang percaya 

dan gereja mempunyai dampak kepada masyarakat lingkungan sekelilingnya, 

dimana kasih Kristus melalui gerejaNya dapat di nyatakan.  
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Sebagaimana di sampai kan di atas yang menjadi masalah utama di desa 

Mauleum ini adalah tanah yang tandus, kering, kurang hujan, berharap 

kepada musim hujan yang singkat yang akibat nya banyak tanaman mati, 

gagal panen maka gereja BEST memberikan bantuan pembuatan bak 

penampungan air dan pipanisasi sepanjang 400 meter (sudah di laksanakan 

disekitar gereja) sampai 2000 meter (masih rencana karena sumber air bor 

yang lebih banyak, tetapi cukup jauh  sumber nya dari gereja). Di lakukan 

sumur bor di lokasi yang ada air di kedalaman tanah, lalu air yang keluar di 

salurkan dengan pipa sampai ke bak penampungan air yang lokasi nya di 

halaman gereja, dengan maksud orang yang membutuhkan air untuk tetap 

datang ke gereja, sehingga Rumah Tuhan ini menjadi berkat bagi orang orang 

yang mebutuhkan air yang sangat vital bagi penduduk desa Mauleum.                                                                                                              

Gereja BEST juga memberikan bantuan untuk penduduk desa Mauleum 

dalam bidang pertanian dengan dibagikan bibit tanaman jagung, singkong, 

bahkan dibagikan dan di ajarkan bercocok tanam sayuran hydroponik. Juga 

diberikan bantuan dalam bidang peternakan seperti bantuan beberapa ekor 

ayam dan babi, diberikan juga obat obatan untuk merawat, mengobati hewan 

peliharaan tersebut. 

Gereja Best juga meberikan pelayanan kesehatan gratis kepada jemaat 

GMIT, biasanya dilakukan sebelum ibadah KKR, dengan 2 orang dokter yang 

memeriksa pasien yang sakit dan juga di berikan obat yang dibutuhkan. 

Juga diberikan bantuan kacamata baca kepada jemaat yang 

membutuhkan. 

Gereja BEST juga memberikan sejumlah uang untuk merenovasi gedung 

gereja  setempat, agar gereja tetap terpelihara dan layak untuk ibadah. 

 

D. Dampak Pelayanan Holistik Bagi Jemaat GMIT, desa Mauleum, 

Timor Tengah Selatan 

Dalam kurun waktu 5 tahun menjadi gereja binaan/asuhan dari Gereja 

BEST Jakarta pertumbuhan jemaat lokal baik secara jasmani yaitu taraf hidup 

yang sudah meningkat lebih baik, ketersediaan fasilitas di gereja dan di 
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lingkungan jemaat maupun secara rohani yaitu persekutuan dan ibadah yang 

sudah banyak diikuti jemaat.  

Dampak yang dirasakan oleh jemaat GMIT desa Mauleum setelah 

kerjasama ini berlangsung adalah : 

 

1. Bidang Pembinaan/Pendidikan 

Keberhasilan yang dirasakan saat ini adalah buah dari kerjasama yang 

saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dalam membangun Tubuh 

Kristus di jemaat GMIT desa Mauleum, Timor Tengah Selatan Terjadinya 

transfer ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas membuat pelayanan 

berhasil dan lebih efektif. Tingkat kehadiran dan partisipasi majelis, aktivis, 

serta jemaat sangat menentukan keberhasilan yang dicapai saat ini. Hal ini 

Nampak dengan semangat dan antusias nya baik bapak Gembala setempat, 

majelis, aktivis dan jemaat yang mengikuti setiap kegiatan pendidikan atau 

penyuluhan yang rutin/konsisten diadakan oleh gereja BEST yang 

diselenggarakan minimal dua bulan sekali. Kegiatan anak-anak sekolah 

Minggu juga berjalan dengan rutin dan semakin hari karakter anak-anak dari 

jemaat juga terjadi perubahan. Kesadaran bahaya nya penyakit kelamin dan 

perbuatan sex pranikah juga berdampak kepada  remaja dan pemuda disana. 

Pelayanan yang dilakukan secara berkesinambungan juga membuat jemaat 

GMIT desa Mauleum, Timor Tengah Selatan dan tim misi Gereja BEST  

semakin akrab satu dengan yang lainnya. 

 

2. Bidang Penginjilan 

Dampak dari pelayanan penginjilan yang dilakukan adalah keterlibatan 

jemaat mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai pendoa bagi orang 

sakit, mengunjungi jemaat yang tidak hadir, aktif dalam ibadah  rumah 

tangga, di tengah-tengah jemaat GMIT desa Mauleum, Timor Tengah 

Selatan. Setiap diadakan ibadah KKR terlihat jemaat yang hadir semaikin 

bertambah, baik di hadiri oleh jemaat lama  maupun yang baru bahkan ada 

beberapa keluarga yang sudah pindah iman nya sekarang terlihat kembali 
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menghadiri ibadah KKR. Puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan 

kita Yesus Kristus. 

 

3. Bidang Pelayanan Sosial 

Kehidupan yang dirasakan jemaat di GMIT desa Mauleum, Timor 

Tengah Selatan saat ini sudah mulai menampakkan perubahan, ini ditandai 

dengan berfungsinya bak penampungan air yang sangat di butuhkan oleh 

masyarakat atau jemaat setempat karena kering dan tandusnya tanah desa 

Mauleum. Pertumbuhan ekonomi jemaat yang mulai membaik dan meningkat 

berdampak langsung dalam pelayanan di gereja maupun di tengah-tengah 

jemaat.  

Bantuan-bantuan sembako yang diberikan sangat membantu dan 

memudahkan jemaat dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak, 

sedangkan bantuan yang bersifat jangka panjang menjadi aset dari jemaat 

seperti pelatihan ketrampilan dengan memanfaatkan tanaman lokal, 

peternakan babi dan ayam, juga dapat menaikkan nilai ekonomis dari hasil-

hasil unggulan desa tersebut seperti singkong dibuat panganan lokal yang 

digemari masyarakat sehingga babi dan ayam yang bisa di konsumsi dari 

peliharaan yang mereka miliki. Tingkat kesehatan dan hidup bersih jemaat 

juga lebih membaik 

Keberhasilan pelayanan di desa Mauleum tentu bukan semata-mata 

karena keinginan dua belah pihak untuk berkolaborasi dalam pelayanan 

holistik tetapi berkat dukungan berbagai pihak dari kedua sinode dan campur 

tangan dari Sang Pemberi Amanat Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, 

sehingga keberhasilan ini akhirnya berdampak tidak saja kepada jemaat yang 

dilayani tetapi gereja dan pelayanan yang lebih luas lagi.  

Melihat ketercapaian pelayanan holistik di GMIT desa Mauleum, 

Timor Tengah Selatan, maka Sinode GMIT memberikan keluasan kepada 

Sinode GEREJA BEST untuk waktu/periode kerja sama mengadopsi gereja 

GMIT desa Mauleum, bahkan gereja sinode GMIT di desa lain nya di Soe di 

wilayah yang berbeda-beda dan tentunya yang sulit dijangkau. 
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E. Pelayanan Holistik dan Relevansinya bagi Misi Masa Kini 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kecendrerungan untuk hidup 

lebih baik di hari esok dari hari ini. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap 

orang senantiasa berupaya dengan segenap ‘daya’ yang dimilikinya. 

Keinginan tersebut telah menjadi suatu pandangan untuk memotivasi 

manusia berpikir dan bekerja demi tujuan mendapat hidup yang lebih ‘baik’. 

“Harapan” mendapat kehidupan yang lebih baik meliputi berbagai 

aspek kehidupan menurut kebutuhan dan keinginan masing-masing. Untuk 

meraih harapan atas keinginan tersebut maka timbul kemauan dari manusia 

yang disertai dengan usaha. 

Perkembangan manusia dari waktu ke waktu mengakibatkan 

pergeseran sikap dan mentalitas manusia. Proses ini timbul dari usaha 

manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan zamannya disebut 

“modernisasi”. Modernisasi dalam realitanya memberi kemudahan pelayanan 

dalam hidup manusia baik teknik maupun waktu. “Kemudahan” demikian 

menjadi salah satu daya pikat tersendiri yang semakin berat memberi daya 

dorong bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan “teknologi”, 

yakni: teknik/metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat merambah berbagai sisi 

kehidupan manusia yang dampaknya tidak hanya menyentuh sekelompok 

orang dalam lingkungan tertentu tetapi sangat dimungkinkan meliputi 

kehidupan manusia secara menyeluruh (global). Pemicu yang memacu 

dampak global didominasi oleh kemajuan teknologi komunikasi mutakhir 

yang membuat dunia terasa sempit. 

Dalam dunia yang dilanda oleh arus modernisasi, kita jangan pernah 

berpikir untuk menghentikannya dan atau membendung laju 

perkembangannya, tetapi mari kita berpikir positif untuk senantiasa tetap 

eksis dengan jadi diri sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah mari 

berpikir global seperti amanatNya untuk menjadi Garam dan Terang Dunia 

(Matius 5:13-14) dan panggilanNya untuk menjadi saksi di seluruh dunia 

(Matius 28:18-20; Markus 16:15; Kisah Para Rasul 1:8). 
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Pelayanan penginjilan holistik adalah salah satu tugas utama dari 

seorang umat Tuhan atau orang percaya. Pelayanan penginjilan bukan saja 

hanya dilakukan oleh Pendeta, Guru Injil atau Penginjil tetapi sudah 

merupakan tugas dan tanggung jawab semua orang percaya (Matius 28:18-

20; Markus 16:15; Kisah Para Rasul 1:8). 

Yesus dalam pelayananNya (Markus 16:15), pekabaran Injil ditujukan 

kepada ‘segala makhluk’. Markus memakai istilah ‘segala makhluk’ yang 

yang meliputi segala ciptaan, setiap orang, segenap dimensi hidup manusia 

(makhluk sosial, ekonomi, politik, hukum, dsb) maupun institusi 

(Lembaga/organisasi). 

Dengan demikian, misi ini adalah membawa pembebasan, kehidupan, 

damai sejahtera bagi semua orang tanpa membedakan status sosial, jenis 

kelamin tanpa dibatasi oleh suku, ras, bahasa, kepada segala makhluk ciptaan 

Allah. Inilah Amanat Agung yang diberikan kepada manusia, kepada gereja 

sebagai persekutuan orang-orang percaya, yaitu pelayanan yang utuh dan 

menyeluruh yang disebut dengan “pelayanan holistik”. 

Bila mengkaji secara mendalam Markus 10:45, maka inti kedatangan 

Yesus adalah ‘melayani’, yakni memberitakan Kerajaan Allah. Pemberitaan 

tersebut membawa keadilan, keselamatan, dan perlindungan bagi mereka 

yang sakit, miskin, hina, yang tertindas, janda dan yatim-piatu. Kehadiran 

Allah mengundang manusia untuk bertobat, meninggalkan dosanya yang 

memisahkannya dengan Allah. Kerajaan Allah sudah nyata dan kepada orang 

miskin diberitakan Kabar Baik (Matius 11:5), kuasa Iblis dipatahkan (Lukas 

11:20) dan pembebasan dinyatakan (Lukas 4:18-19). 

Hal lain yang perlu kita telaah dari pelayanan Yesus adalah sikapnya 

yang memprioritaskan orang-orang  terlantar. Yesus adalah seorang yang 

sangat perka dan selalu siap mengulurkan tangan bagi mereka yang 

membutuhkan pertolongan. Kesejahteraan rakyat yang prioritas bagiNya, 

manusia lebih penting dari Hukum Taurat, tradisi, institusi, hirarkhi, struktur 

atau sistem. Ia mengatakan: “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, 

berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh 

orang?” (Markus 3:4). 
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Kemajuan pesat di bidang tekonologi komunikasi dan informasi telah 

menjadi sarana ampuh globalisasi. Waktu dan tempat tidak lagi menjadi 

masalah yang berarti. Dunia yang dulunya dilihat dengan berbagai jurang 

pembatas dan sekat pemisah, tetapi kini dengan kehadiran teknologi modern, 

dunia seolah tanpa batas. 

Panggilan kita dalam kondisi dunia dewasa ini di tengah arus 

globalisasi, harus mampu antisipatif terhadap dampak negatif dan kompetitif 

akan berbagai kemajuan dan perubahan menurut kompetensi masing-masing. 

Kemajuan di berbagai sektor dapat kiranya menjadi motivasi bertumbuh 

dalam paradigma baru, memahami tugas dan tanggung jawab ‘guna 

pelaksanaan yang relevan’ tanpa kehilangan integritas diri sebagai anak-anak 

Allah. 

Kita dituntut melihat secara cermat untuk menyadari dampak setiap 

kemajuan yang lahir sebagai konsekwensi logis modernisasi dan globalisasi 

untuk dapat menentukan kebijakan dan atau langkah antisipatif. Realita 

kehidupan masyarakat kita menampilkan berbagai perubahan baik yang 

ditimbulkan oleh dampak atau akibat langsung maupun bias dari kemajuan 

itu sendiri. Kehidupan beriman ditantang untuk bertumbuh semakin dewasa 

menghadapi tantangan dari modernisasi dan globalisasi. Beberapa hal yang 

perlu kita gumuli dalam menghadapi perubahan dari kehidupan modern 

dewasa ini baik menyangkut mental maupun pola pikir yang merasuki 

kehidupan manusia. 
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B A B  V  

K E S I M P U L A N  

 

 

 

1. Pelayanan holistik yang utuh dan misi adalah suatu kesatuan yang saling 

melengkapi. Karena  holistik yang utuh dan misi adalah  bagian dari 

amanat yang diberikan Allah kepada orang percaya. Bila mandat misi 

berhubungan erat dengan pemulihan hubungan Allah dan manusia 

secara rohani, pelayanan holistik yang utuh adalah mandat untuk 

pembangunan yang menyentuh kebutuhan jasmani dari manusia. 

Sehingga bila kedua pelayanan ini dilaksanakan dengan seimbang 

memberi dampak kepada kedamaian yang utuh, yakni kedamaian dengan 

Allah, sesama manusia, lingkungan dan diri manusia itu sendiri 

sebagai gambar dan rupa Allah.  

2. Dalam pelaksanaan pelayanan holistik yang utuh dan misi gereja melihat 

teladan pada Allah dalam sejarah Israel yang membebaskan Israel secara 

utuh baik secara politik, ekonomi dan sosial dan menjadikan mereka sebagai 

suatu teladan kehidupan yang memuliakan namaNya yang berpusat pada 

Taurat dan Kemah Suci. Dalam Perjanjian Baru, Kristus menjadi pola 

pelayanan pembangunan yang utuh dan misi dilaksanakan sebagai 

suatu kesatuan yang dinyatakan dalam pelayanan Kerajaan Allah yang 

memulihkan dan mengembangkan.  

3. Pelayanan holistik yang utuh dan misi memberi dampak yang utuh juga dalam 

suatu kesatuan hubungan. Dampak ini terlihat dalam hubungannya 

dengan Allah, pelayanan ini menyukakan hati Allah dan memuliakan 

namaNya. Bagi manusia, pelayanan ini memberi dampak keadilan, 

kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus sebagai tanda Kerajaan 

Allah nyata dalam kehidupan masyarakat. Bagi lingkungan pelayanan 
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ini memberi dampak adanya kesadaran hubungan yang erat antara manusia 

dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi, 

sehingga penataan dan pemanfaatan lingkungan dilakukan secara 

bertanggungjawab bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.  
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