
“ Vidi Aquam “  

(sebuah refleksi tentang memberi yang terbaik dalam perspektif iman kristen) 

 

Pendahuluan. 

alam dunia yang serba kompetitif dewasa ini, memberi yang terbaik merupakan 

keharusan.   Hanya dengan memberi yang terbaik maka seseorang dimungkinkan 

untuk terus berada pada jalur untuk mendapat pengakuan dan penghargaan. 

Memberi yang terbaik bukan lagi sesuatu yang normative tetapi  suatu  gaya hidup (the 

way of life) sebab roh dunia mengajarkan bahwa hanya dengan memberi yang terbaik 

seseorang dimungkinkan oleh menjalani hidup.  Arus pemikiran yang kita jumpai dewasa 

ini merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan.  Disisi lain hidup ke–Kristen–an juga 

memiliki dorongan untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Sebuah tindakan yang 

mengakar dalam pemahaman bahwa Allah sudah memberi yang terbaik maka setiap orang 

percaya juga memberi yang terbaik sebagai jawaban atas karya Allah. Pertanyaan 

kemudian  adalah : apakah perbedaan memberi yang terbaik dalam gagasan ke–Kristen–an 

dan memberi yang terbaik dalam perspektif roh dunia masa kini ?  

Kedua pemikiran yang berkonfrontasi adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ke-

kristen-an. Kedua kutub pemikiran ini jika tidak ditelaah secara baik , akan berujung pada 

kebaikan yang artificial dan menjemukan serta diliputi oleh gaya hidup yang mekanis dan 

dingin. Disamping itu gagasan  memberi yang terbaik baik Tuhan hendaknya tidak hanya 

‘hidup’dalam ruang dan waktu tertentu tetapi harus menyeluruh. Artinya gagasan tentang 

memberi yang terbaik bagi Tuhan memiliki efek bola salju yang semakin lama semakin 

besar.  

1. Memberi yang terbaik bertolak dari RUMAH. 

Alkitab memberi kesaksian bahwa karya Allah yang besar bagi manusia terjadi dalam 

rumah (Lukas 10 : 5 , Yohanes 20 : 10, Lukas 19 : 5, Markus 3 : 25, adalah contoh dari 2794 

ayat tentang kata rumah). Hal ini menunjukkan bahwa memberi yang terbaik bagi Tuhan 

selalu berawal dari tempat dimana yang terbaik dilakukan oleh Tuhan yaitu RUMAH. 
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Inilah perbedaan pertama antara melakukan yang terbaik dalam gagasan arus jaman dan 

yang terbaik dalam perspektif Firman Tuhan. Hakekat Allah yang adalah Kasih (1 Yoh. 4 : 

8). ) adalah  kasih yang menghadirkan keberanian untuk memberi yang terbaik bagi Allah. 

Peristiwa Kana di Yohanes 2 : 1 – 11 adalah peristiwa air yang berubah menjadi anggur, 

sehingga dalam konteks Kana, air berubah menjadi anggur adalah peristiwa besar / terbaik 

bagi keluarga. Rumah menjadi arena dimana Allah melakukan yang terbaik dan dari rumah 

pula yang terbaik dilakukan untuk Allah. Agustinus menjelaskannya dengan ungkapan ‘vidi 

aquam’, yakni air yang mengubah kehidupan sebagaimana Yesus sendiri menyatakan 

bahwa Ia adalah sumber air hidup . 

 Jawab Yesus kepadanya: /"Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata 

kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan 

kepadamu air hidup." ( Yoh. 4 : 10 ). 

2. Memberi yang terbaik :  ‘ sacrifice vs victim ‘ 

Memberi yang terbaik bagi Allah juga memberi kesegaran sebagai hubungan yang terjalin 

secara vertical dengan-Nya. Melalui pemikiran yang demikian maka memberi yang terbaik 

bergerak dari ruang privat ke ruang publik ( band. Menjadi garam dan terang ). Hubungan 

yang demikian memberi makna yang dalam,  sebab memberi yang terbaik adalah sacrifice 

dan bukan victim. Dengan pemahaman yang demikian maka memberi yang terbaik selalu 

diliputi dengan syukur sebab itulah yang dikehendaki Allah ( 1 Tesalonika 5 : 18 ). Seluruh 

gagasan tentang memberi yang terbaik dalam bingkai firman Tuhan merupakan kesegaran 

yang dihadirkan bagi sesama. Inilah perbedaan memberi yang terbaik dalam pandangan 

Firman Tuhan dan memberi yang terbaik dalam bingkai roh jaman ini.  

Ketika memberi yang terbaik dilihat sebagai korban dan bukan kurban, maka disanalah 

terjadi keterpaksaan yang berujung pada kekecewaan.  Memberi yang terbaik sebagai  

tanda dari persembahan syukur akan menghadirkan penghayatan kepada karya Allah yang 

besar. Maka ukuran memberi yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri tetapi menjadi 

sarana berkat bagi sesama.  



Inilah kesegaran vidi aquam, ketika kesegaran dalam hidup bersama Allah memberi 

kesegaran bagi sesama sebagai sebuah persembahan / kurban. Kesegaran yang dihadirkan 

sebagai ungkapan syukur menjadikan yang terbaik hadir dengan kekuatan tulus. Sebuah 

keadaan yang tidak dapat dihadirkan oleh roh dunia ini. 

3. Memberi yang terbaik : Execellent – very good ( oxford dictionary ). 

Melakukan yang terbaik dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia (Kol. 

3 : 23 ) berujung pada 3 elemen penting yakni : 

a. Tuhan menghargai apapun yang dibuat ketika keadaan sebagai manusia baru 

disambut sebagai karya–Nya yang terbaik.  

b. Tuhan menghargai yang ‘ segenap hati ‘. ( Maz. 119 : 10 ). 

c. Segala sesuatu untuk Tuhan . ( Mat. 25 : 35 – 36 ). 

Melalui 3 hal mendasar inilah maka memberi yang terbaik adalah gagasan yang berujung 

pada karya mengikuti rencana  dan kehendak Tuhan. Sebagaimana air dalam sebuah botol 

yang terbentuk sesuai dengan bentuk botol, maka demikialah setiap orang percaya 

memiliki keyakinan bahwa dirinya dibentuk oleh Allah sesuai dengan rencana Allah 

sehingga menghasilkan keberagaman karya tetapi dalam terang kehendak Allah memiliki 

muara yang sama – memuliakan Allah. 

Kesimpulan. 

Memberi yang terbaik bagi Tuhan bukanlah sebuah tugas tetapi sebuah gaya hidup yang 

senantiasa menghadirkan kesegaran bagi diri maupun sesama. Dalam konteks inilah 

memberi yang terbaik selalu bertolak dari rumah (ruang privat) dan berujung pada sesama 

(ruang public).  Maju terus bersama Yesus. 

- Pdt. Alex Letlora -  

 

 


