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POPULAR CULTURE, WORSHIP WARS 

AND THE IDEA OF BLENDED WORSHIP 

AGASTYA RAMA LISTYA 

Abstract 

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi y ang begitu pesat 

pada abad XX telah melahirkan kebudayaan populer yang dalam perkembangannya telah 

menimbulkan persoalan tersendiri dalam kehidupan gereja. Beberapa gereja ditengarai 

mengadopsi kebudayaan populer dan mengimplementasikannya ke dalam ibadah, teologi dan 

nyanyian jemaat sebagai bagian dari upayanya menjangkau "dunia" (the seekers). Sementara di 

sisi lain kalangan konservatif bersikeras untuk tidak mengambil sikap kompromistik terhadap 

kebudayaan populer . Pertentangan diantara kubu yang mempertahankan tradisi gereja yang 

lama dan mereka yang menginginkan gaya kontemporer sebagai bagian dari kep ekaan gereja 

melihat perubahan konteks budaya, telah memicu " pertikaian abadi" yang di Barat dikenal 

dengan istilah "worship wars." "Worship wars" bukan h anya telah menyita seluruh energi dan 

w aktu gereja, namun di sisi lain juga telah membawa gereja p ada perpecahan. 

Suka atau tidak suka, kebudayaan populer telah mempengaruhi seluruh dimensi teologis gereja. 

Gereja tidak mungkin memutar arah jarum jam ke belakang. Kini pertanyaannya adalah apa 

yang dapat dilakukan gereja Protestan arus utama untuk menghadapi situasi yang dilematis ini? 

Blended worship dianggap seb agai sebuah solusi terbaik untuk memecahkan situasi dilematis ini 

d engan tetap memberikan p enghargaan terhadap keberagaman d alam jem aat. 
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