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MENGAPA & BAGAIMANA MENYAMBUT TAMU
Sambutan yang hangat dan tulus dari pemilik rumah/tuan rumah lebih
mengesankan pengunjung dari pada ukuran/besarnya rumah itu atau indahnya
perabotan rumah tangga tersebut. Dengan cara yang sama, sambutan yang hangat
dan tulus dari setiap anggota Gereja terhadap para tamu adalah lebih penting dari
pada indahnya ruang penyembahan atau megahnya gedung Gereja tersebut. Para
penerima tamu di Gereja serta sambutan yang hangat dari para anggota merupakan
bagian yang penting dalam keberhasilan pelayanan kita secara utuh. Kesalahan yang
sangat kecil di dalam sambutan atau ucapan selamat datang kepada para tamu kita
dapat menghalangi Firman Tuhan menyentuh hati mereka. Maka dari itu para penerima
tamu dan setiap jemaat harus berhati-hati untuk tidak menjadi batu sandungan bagi
orang lain. Kita harus menjadi batu-batu yang dapat memimpin para tamu kita untuk
masuk dalam Gereja kita dengan suatu kesan yang baik. Kita harus menyambut para
tamu dan saudara-saudari seiman dengan penuh kehangatan, penuh kasih serta
ketulusan.
Ada beberapa hal penting dalam menyambut para tamu yang harus kita pahami:
1. Pelayanan penyambut tamu adalah kehendak Tuhan.
Setiap orang Kristen melayani sesama seperti melayani Tuhan. Dia
memerintahkan kita untuk menjadi saksi-Nya dengan menggunakan kehidupan kita
(melalui kata-kata dan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari). Kehidupan orang Kristen
yang mengikuti serta mentaati Firman Tuhan adalah kehidupan yang melayani Dia. Kita
dapat melayani Dia melalui pelayanan penyambutan tamu dengan baik.
2. Hidup kita harus sesuai dengan pengajaran Tuhan .
Ada beberapa bagian Firman Tuhan yang menjadi dasar pelayanan kita, Misalnya:
Roma 12:13 :”Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk
selalu memberikan tumpangan.” Ibrani 13:2: “Jangan kamu lupa memberi tumpangan
kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya
telah menjamu malaikat-malaikat”. Kita harus menyambut orang lain dengan ketulusan.
Bila kita mempunyai sikap yang benar, kita akan memiliki perbuatan yang benar yang
mana dapat memimpin orang untuk menerima Keselamatan yang dari Tuhan.
3. Belajarlah dengan Abraham bagaimana menyambut para tamunya (Kejadian 18:1-8)
Kejadian 18:1 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon
tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. 18:2 Ketika ia
mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka,
ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah.
Dalam ayat 2 dikatakan:"........... ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong
mereka ....... " . Abraham menyambut para tamunya dengan sikap yang penuh kegembiraan
dan antusias. Abraham bergegas menemui ketiga tamunya. Demikian juga kita harus
mendekati para tamu kita dengan antusias. Kita menghampiri mereka tanpa keraguraguan dan menyambut mereka dengan penuh sukacita. [Seri (1)
pembinaan oleh Gembala Sidang, Pdt. Yohanes Chai]

