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SUARA UMAT 

  D A R I   R E D A K S I 

M I S I   B U L E T I N  

G K I  K O T A  W I S A T A 
 

“Menjadi wadah komunikasi dan 
pembinaan umat.” 

Bp. Jacoeb S: 
Keluarga kristen yang kuat adalah keluarga 
kristen yang senantiasa bersyukur dan 

bersukacita didalam Tuhan. Keluarga yang 
gemar bergaul dengan Tuhan dengan rajin 
membaca, merenungkan firman-Nya dan 
selalu berusaha berbagi kasih. Untuk 

menjadi Keluarga kristen yang kuat, harus 
ada keinginan yang kuat dan teguh serta 

berserah diri dalam segala keadaan. Belajar 
saling mengasihi, tolong-menolong dan 
mengampuni merupakan kunci untuk 
menjadi keluarga Kristen yang kuat. 

 
 

Henny Franciska Dewi: 
Karena jauh dari keluarga, dukungan 

mereka dalam pekerjaan dan kehidupan 
sangat saya harapkan. Bekal iman dan 
didikan yang telah mereka berikan tidak 
akan disia-siakan. Banyak sekali godaan 
dan tantangan yang dihadapi, terkadang 
terasa sangat berat untuk saya yang 
berjuang sendiri di sini. Tapi Tuhan 
memberikan "keluarga baru"  dari 
lingkungan GKI Kota Wisata untuk 

memampukan saya bertahan dan terus 
mengembangkan iman. Melalui dukungan 
teman-teman pemuda dan majelis, saya 
mendapatkan banyak pelajaran berharga. 
Saya berharap dapat terus berada di 

tengah-tengah "keluarga" ini. 
 
 

Bp. C. Sabandar: 
Keluarga kristen yang kuat selalu 

menegakkan dan menjadi pelaku Firman 
Tuhan dengan benar dan bertanggung 

jawab. Caranya dengan membekali semua 
anggota keluarga sejak dini, menjadikan 
doa sebagai nafas kehidupan, bergaul 

akrab dengan Tuhan dan menjaga tindakan 
agar semakin serupa dengan Karakter 

Kristus. 

 

Keluarga-Konduktor Utama Kekristenan 

  

 Ada ungkapan terkenal dalam bahasa Inggris “Like Father Like 
Son”, atau walau tak lazim mungkin dalam sisi satunya lagi, “Like Mother 
Like Daughter” yang artinya kurang lebih sama dengan peribahasa kita 
“Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”. Sebuah ungkapan yang jika 
direnungkan lebih mendalam terasa menakutkan, tetapi disisi lain juga 
mengandung harapan. Menakutkan jika kita memberikan atau 
mewariskan karakter yang buruk kepada generasi penerus, sekaligus 
sebuah harapan bahwa kita bisa mewariskan nilai-nilai yang baik melalui 
diri kita sendiri sebagai cermin untuk generasi penerus tersebut, 
khususnya dalam nilai-nilai kekristenan. 
 

 Seorang tokoh gereja dan juga anggota parlemen dari Inggris, 
Sir Henry Drummond (1786-1890)  pernah berkata : 
 

“Strength of character may be learned at work, but beauty of 
character is learned at home; The family circle is the supreme 
conductor of Christianity.” 
 

[ Kekuatan karakter dapat dipelajari di tempat kerja, tetapi keindahan dari karakter diperoleh 
di rumah; lingkungan keluarga merupakan konduktor utama kekristenan. ] 

 

 Conductor yang dimaksudkan pada pernyataan tersebut adalah 
dalam arti “alat penghantar” atau “alat penerus”. Jika dinyatakan bahwa 
keluarga merupakan alat penghantar/penerus utama-terpenting-tertinggi 
(“supreme”) untuk nilai-nilai kekristenan, maka di bulan keluarga ini 
kembali kita diingatkan akan arti penting keluarga didalam meneruskan, 
menularkan, dan mewariskan ajaran Tuhan Yesus.  
 

 Tim buletin Pelangi GKI Kota Wisata pada Edisi No. V ini 
berusaha menyuguhkan artikel, ulasan, serta berbagai resep guna 
memperlengkapi diri kita serta keluarga agar berfungsi sebagai 
konduktor yang kuat sejak dini juga di berbagai tahapan kehidupan.   
 

 Selamat menjalankan, menularkan karakter dan misi Kristus di 
dalam Keluarga!.  
 
Salam,  

 
 

Meida E. Andel 
R e d a k s i  
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haruslah engkau mengajarkannya 
berulang-ulang kepada anak-
anakmu dan membicarakannya 
apabila engkau duduk di rumahmu, 
apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau 
berbaring dan apabila engkau 
bangun. - Ulangan 6:7 

E D I T O R I A L 

“ Seorang ibu menulis pesan via 

BBM: “Ayo Tono keluar makan, 

mama dan papa sudah 

menunggu di meja makan, kita 

makan malam bersama-sama”. 

Jarak ruang makan dengan 

kamar anaknya hanya 3 meter. 

L a l u  s i  a n a k  ( T o n o ) 

membalasnya: ”Sebentar, 

Mam... Satu menit lagi. Tanggung lagi download bahan 

tugas sekolah”. Atau, pernahkah anda melihat satu 

keluarga di sebuah restoran, sambil menunggu menu 

yang sudah dipesan, masing-masing sibuk dengan 

gadget di tangannya. 

 Sketsa di atas merupakan satu contoh cara 

berkomunikasi diantara keluarga masa kini, yang 

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, gaya hidup 

moderen, dan karena perkembangan alat komunikasi/

internet yang semakin canggih (baca:gadget). Dengan 

kemajuan tersebut, memang komunikasi menjadi cepat. 

Bahkan yang ‘jauh’ bisa menjadi ‘dekat’.  

 Tetapi sebaliknya, ketika berbicara dalam 

konteks keluarga, yang ‘dekat’ terasa menjadi ‘jauh’. 

Ikatan emosi menjadi pudar, komunikasi verbal menjadi 

sangat jarang, perjumpaan suami dengan istri atau 

orangtua dengan anak-anak menjadi sangat jarang. 

Bahkan, menurut survey yang pernah diadakan di USA, 

ditemukan bahwa suami-istri hanya berbicara 4-5 menit 

sehari, orang-tua dengan anak-anak hanya 

berkomunikasi 30 detik sehari. Setiap keluarga rata-rata 

berbicara sekitar 17 menit per minggu, termasuk 

“mendiskusikan” tentang acara TV, atau pada saat 

bersama sedang di meja makan. Mungkin sudah 

merasa cukup melalui media SMS, BBM, WhatApps, 

Line, dsb. Ironis sekali. Semoga itu tidak terjadi di dalam 

keluarga-keluarga Kristen Indonesia di masa kini. 

 Dulu, dalam masyarakat dan keluarga agraris 

peranan suami atau ayah sangat dominan. Istri 

mengurus rumah tangga (mengasuh, membesarkan, 

dan mendidik anak-anak) dan anak-anak harus tunduk, 

mendengar dan melakukan apa yang diperintah/diajar 

oleh orangtua. Tetapi, dalam masyarakat dan keluarga 

masa kini, ditengah kemajuan teknologi dan industri, 

pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama 

dalam ilmu/pendidikan. Ini menjadikan wanita/istri tidak 

perlu lagi melulu mengurus rumah tangga tetapi 

menjadi partner yang mandiri. Oleh karena itu, pada 

masa kini tidak asing lagi bila banyak wanita/istri yang 

sukses dalam karier. Akibat lainnya adalah hubungan 

orangtua dan anak menjadi sangat demokratis. Pola 

interaksi dan komunikasi di antara anggota keluarga 

menjadi berubah, yang sedikit banyak berdampak 

pada kehidupan keluarga. 

 Bulan Oktober 2013 ini, kita di GKI Kota Wisata 

melaksanakan agenda tahunan, yakni selama sebulan 

penuh mengadakan Bulan Keluarga. Acara/agenda 

yang dibicarakan tentang keluarga sudah disiapkan 

oleh panitia. Disini kita melihat bahwa keluarga tetap 

menjadi topik yang penting untuk dibicarakan. Penting, 

karena mulai dari keluargalah Gereja bisa bersaksi 

kepada dunia.  

 Lalu, bagaimana kita melihat keluarga Kristen 

masa kini? Apa yang menguatkan identitas 

kekristenannya, atau sudah mulai memudar karena 

peran dan fungsi keluarga sudah mulai menggradasi 

oleh karena pengaruh dan godaan yang ditawarkan 

dunia ?. (GSH) 
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Dalam perbendaharaan bahasa manusia; tidak ada kata yang begitu penting dan begitu 

dalam maknanya selain kasih. Kasihlah kunci terpenting dalam kita menjalin relasi dengan 

sesama di mana saja dan kapan saja. Perselisihan dalam keluarga, perpecahan dalam 

gereja, pertengkaran dan kekerasan dalam masyarakat terjadi karena hilangnya kasih; 

yang ada adalah egoisme dan egosentrisme. Karena itulah Paulus menyebut kasih      

sebagai karunia yang terutama.  

Lebih-lebih dalam hidup berkeluarga. Mengapa? Karena keluarga adalah lingkungan kita 

yang paling dekat dan paling menentukan; bahagia dan derita, baik dan buruknya        

seseorang kerap berawal dari keluarga. Sulit membayangkan seseorang yang bisa     

mengasihi sesamanya, kalau ia sendiri kurang mengenal dan merasakan kasih dalam keluarganya. Sejalan   

dengan pepatah ini, “Dari keluarga yang sehat, akan mengalir pula udara yang sehat ke sekitarnya.”  

R E F L E K S I 

Akan tetapi kata kasih juga begitu mudah dan 

biasa diucapkan. Saking mudah dan biasanya, sampai-

sampai orang lalu jadi suka “semaunya” mempraktek-

kannya. Akibatnya, tidak jarang kemudian orang  

berkonflik karena berbeda dalam mengartikan kata 

kasih. Contoh: Ada anak yang stres karena merasa tidak 

dikasihi orangtuanya. Namun, ketika orang tuanya dita-

nya, apakah mereka mengasihi anaknya? Jawab 

mereka, mengasihi. Contoh lain: Ada suami-istri super 

sibuk. Suatu kali anak mereka semata wayang berulang 

tahun, tetapi pas ketika itu mereka tengah berada di luar 

negeri untuk urusan bisnis. Mereka lalu mengirimkan 

hadiah yang sangat mahal. Tetapi, apakah itu yang  di-

harapkan sang anak? Ternyata bukan. Sang anak 

hanya melongo melihat hadiah itu. Lalu katanya, “Saya 

tidak ingin ini, saya ingin papa mama.” 

Lebih ekstrim kejadian ini: seorang ibu di 

Amerika yang percaya kiamat akan segera datang;   

mencoba membunuh kedua anaknya, lalu ia berusaha 

bunuh diri. Tetapi gagal. Dan untung mereka 

bisa diselamatkan. Ketika ditanya             

mengapa ia melakukan itu?        

Katanya, karena ia mengasihi 

kedua anaknya. Bayangkan, 

katanya mengasihi, tapi malah 

membunuh. Aneh, tetapi 

nyata. 

Bersyukur bahwa 

kasih kristiani ada standarnya 

(point of reference). Di Yohanes 

15:12, Tuhan  Yesus berkata, 

“Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu 

Kasih dalam Keluarga 
P  d  t.   A  y  u  b    Y  a  h  y  aP  d  t.   A  y  u  b    Y  a  h  y  aP  d  t.   A  y  u  b    Y  a  h  y  aP  d  t.   A  y  u  b    Y  a  h  y  a    

saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.”  

Mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih kristiani 

tidak bisa sesuka dan semaunya. Sebab standarnya 

jelas: Kasih Tuhan kepada kita. 

Secara gamblang Rasul Paulus menguraikan 

karakterisitik dari kasih itu dalam 1 Korintus 13:4-7. 

Ada 15 karakteristik di sana. Mari kita lihat satu per 

satu: 

• Kasih itu sabar: Bukan sabar dalam menghadapi 

sebuah keadaan, tetapi sabar dalam menghadapi 

orang (biasanya lebih sulit). Bayangkan seorang ibu 

yang sabar menghadapi anaknya yang bandel, 

keras kepala, sukanya main, malas, dsb. 

• Kasih itu murah hati: sifat suka berbagi. Origenes, 

seorang Bapa Gereja, merumuskan murah hati: 

suka berbuat baik kepada setiap orang. Kata murah 

hati ini biasanya dipakai utk menyebut Yusuf dalam 

PL : Ia disakiti begitu rupa, kemudian ketika ia bisa 

membalas sakit hatinya, dan berhak untuk itu, tetapi 

ia tidak melakukannya.   

• Kasih tidak cemburu: Lebih tepat 

diterjemahkan iri hati. Lawan kata 

cemburu di sini adalah ikhlas, 

berdamai dengan kenyataan 

yang ada. 

• Kasih tidak memegahkan 

diri:  Tidak menonjolkan diri. 

Sederhana dan low profile. 

• Kasih tidak sombong: 

meninggikan diri sendiri,     

merendahkan yang lain.        

Sombong sifat buruk yang paling   
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R E F L E K S I 

buruk. Thomas Aquinas, seorang teolog termasyur, 

menyebut sebagai salah satu dari 7 dosa maut.    

Kenapa ? Kalau orang itu males, misalnya, tetapi      

selama ia bisa diberi tahu, ia bisa berubah. Orang 

sombong biasanya tidak demikian; karena merasa   

sudah tahu, ia akan susah terima masukan, karena-

nya sulit untuk berubah. 

• Kasih tidak melakukan yg tidak sopan: Ia bisa   

menghargai dirinya, dan bisa menghargai              

sesamanya. 

• Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri: Ia tidak 

hanya peduli pada haknya, tetapi juga peduli pada 

kewajibannya (Contoh: orang-orang yang berdemo 

menuntut haknya, sementara mereka lupa telah   

memacetkan lalu lintas dan merampas hak orang 

lain).  

• Kasih tidak pemarah: Pemarah 

bukan berarti tidak bisa 

marah. Pemarah, baha-

sa Yunani orgilotes = 

mudah tersinggung, 

tetapi mudah       

menyinggung orang 

lain (Seperti gelas 

yang rapuh: mudah   

pecah,  sekaligus mudah  

melukai orang lain)  

• Kasih tidak menyimpan kesalahan orang 

lain: Tidak mendendam. Searti dengan pengam-

punan 70x7 seperti Tuhan Yesus katakan. Angka 7 

= angka sempurna. Artinya pengampunan yang  

total. Tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang 

lain. Selesai. Titik (=Makna sama juga dengan     

Paulus katakan: Apabila marah, jangan sampai 

matahari terbenam) 

• Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan: tidak 

bersukacita atas segala sesuatu yang salah. Sifat 

dasar manusia: lebih senang mendengar              

kemalangan orang lain, daripada keberuntungan 

orang lain. Film-film komedi atau acara-acara komedi 

di TV banyak mengekploitasi kemalangan orang lain; 

malah sengaja ngerjain orang lain. Kasih kristiani 

tidak  bersukacita diatas kemalangan orang lain. 

• Kasih bersukacita karena kebenaran: kebalikan dari 

kesukacitaan yang egois; kegembiraan berdasarkan 

kepentingan diri sendiri (Contoh dalam sepakbola: 

yang penting menang; apakah itu dicapai dengan 

cara curang, tidak soal). 

• Kasih menutupi segala sesuatu: Kasih tidak          

membeberkan kesalahan dan kegagalan orang lain. 

Kasih akan memperbaikinya dengan diam-diam, 

bukan mencela atau mempertontonkan di depan 

umum. 

• Kasih percaya segala sesuatu: Kasih mempercayai 

yg terbaik mengenai orang lain. Ini penting, sebab 

tidak jarang kita membuat orang lain menjadi 

seperti apa yang kita percayai tentang mereka. 

• Kasih mengharapkan segala sesuatu: tentang ini 

ada sebuah contoh: tentang Adam Clark, seorang 

teolog terkenal. Semasa kecil: paling bodoh dan 

lamban dikelasnya. Guru-gurunya percaya ia tidak 

punya harapan. Tetapi tidak  pendetanya, ia   ber-

kata kepadanya, “Jangan kecil hati. Teruslah beru-

saha. Kamu bisa menjadi sarjana.” 

Harapan itu terbukti: Adam 

Clark di kemudian hari   

berhasil menjadi teolog 

besar. 

• Kasih sabar me-

nanggung segala se-

suatu: ungkapan ini 

searti dengan = tegar 

menghadapi pencobaan. 

Tidak layu atau lisut karena 

kesulitan hidup yang mendera. 

 Begitulah tentang kasih. Dalam keluarga yang 

berlimpah kasih, memang tidak lantas ada jaminan 

akan bebas dari masalah, rumah tangga akan lurus 

dan mulus. Sebab selama kita di dunia tantangan dan 

cobaan akan selalu ada. Tetapi ketika kasih kristiani, 

sebagaimana yang Tuhan Yesus tunjukkan dan      

ajarkan, menjadi dasar berkeluarga, maka gelombang 

setinggi apa pun yang menerpa biduk rumah tangga 

Anda, tidak akan menggoyahkan langkah bersama 

Anda; sebesar apa pun rintangan yang menghadang, 

Anda pasti akan mampu mengatasinya. Sebab tidak 

ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki bila ada 

kasih, tidak ada lautan terlalu lebar untuk diseberangi 

bila ada kasih, tidak ada kesakitan yang terlalu dalam 

untuk ditanggung bila ada kasih. 

“ Karena itulah Rasul Paulus menyatakan Kasih sebagai 
karunia yang terutama.  

 Oleh karena itu, jagalah kasih itu; dalam 

hati, dalam pikiran, dalam langkah kalian. Pupuklah 

terus dalam tindak dan ucapan. Percayalah, hidup 

kalian pun akan terasa lebih ringan. Dunia akan 

terasa lebih indah. Sungguh. Amin.*** 
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enjadi orangtua merupakan anugerah sekaligus menuntut komitmen dan tanggung jawab yang tidak 

sedikit. Bukan hanya atas aspek fisik atau materi saja, bagi orangtua Kristen ada satu tugas penting 

lain yang juga disandang, yakni membawa anak kepada Tuhan.  

Terlepas dari “mudah” atau “sulitnya” watak bawaan tiap anak, orangtua wajib memperhatikan 

aspek spiritual mereka secara serius, karena pada masa kanak-kanak terletak peluang terbaik untuk melakukan 

intervensi awal yang positif bagi perkembangannya. Termasuk tentunya, untuk meletakkan landasan iman yang 

kokoh dalam hidup mereka.  

Dalam keluarga Kristen, semestinya nilai-nilai 
utama yang diajarkan dan diinternalisasi anak adalah 
“takut akan Tuhan” dan ketaatan padaNya, yang 
akan mendasari nilai-nilai kebaikan, kejujuran, rendah 
hati serta prinsip-prinsip moral lainnya. Contoh 
keluarga yang berhasil mewariskan nilai-nilai positif 
adalah Lois kepada Eunike pada Timotius (II Tim 1:5). 
Sebaliknya, contoh nilai-nilai atau values yang baik, 
namun gagal diturunkan pada anak, terjadi dalam 
keluarga Imam Eli, ayah Hofni, dan Pinehas. Memang, 
agaknya mengajarkan hidup benar perlu dilakukan 
konsisten, seawal mungkin.  

Pada anak, bisa diupayakan melalui beberapa 
cara.  

REPORTASE UTAMA 

Representasi Kasih Allah 
Kasih adalah dasar relasi orangtua-anak, yang 

menjadi contoh terpenting bagi anak untuk meyakini kasih 
Tuhan. Sebelum usia pra-remaja, anak cenderung 
berpikir kongkret dan agak sulit memahami sesuatu yang 
abstrak atau tak terlihat. Lebih mudah baginya mengerti 
kasih orangtua yang dapat diindera, seperti pelukan, 
bermain, menghibur, memberi makan saat ia lapar, dan 
sebagainya. Orangtua yang menghadirkan kasih secara 
nyata, telah menolong anak untuk berangsur memahami 
konsep tentang “Allah” dan “kasihNya”.   

Anak-anak yang yakin bahwa mereka dikasihi, 
lebih mudah menyesuaikan diri dengan beragam 
keadaan, karena merasa berharga dan diterima. Tidak 
“tertolak”. Mereka percaya diri dan regulasi emosinya 
sehat. Kemampuan empati mereka tumbuh dengan baik, 
sehingga mudah mengekspresikan kasih pada orang lain.  

Karena emosi bersifat contagious, menular, maka 
keluarga yang menerapkan kasih akan diliputi emosi 
positif, sukacita, dan damai.  Namun, masalah yang 
sering timbul adalah ketika “bahasa kasih” yang 
digunakan antaranggota keluarga ternyata berbeda. Anak 
bisa saja merasa tidak dikasihi karena ayah ibu jarang 
memeluk, padahal orangtua merasa telah melimpahkan 
kasih dengan memberi banyak waktu dan materi.  

 
Hidup Benar 

Sepanjang hidup, sikap dan perilaku kita dipandu 
seperangkat nilai atau values, yaitu keyakinan yang 
dipegang oleh seseorang, keluarga, atau kelompok 
tertentu tentang segala sesuatu yang dianggap penting, 
baik, dan ideal untuk dilakukan.  Misalnya, jika nilai 
“rendah hati” berakar  kuat dalam suatu keluarga maka 
anggota-anggota keluarga tersebut lazimnya 
menampilkan sikap sederhana, tidak suka pamer dan 
menonjolkan diri, bisa menghargai orang lain, serta tidak 
arogan walaupun mungkin mereka punya kemampuan 
lebih dalam berbagai aspek.  

Tabur Waktu PagiTabur Waktu PagiTabur Waktu PagiTabur Waktu Pagi    

MMMM    
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Banyak cara yang bisa dilakukan, antara lain: 
 

Model atau Contoh Perilaku 
 Model perilaku terdekat yang dilihat anak adalah 
orangtua dan “pengganti orangtua”, seperti kerabat, 
guru, pembina sekolah minggu, dan sebagainya. 
Orangtua harus menunjukkan contoh nyata melalui 
perbuatan, bukan hanya mengucapkan nasihat. Sebagai 
contoh, orangtua yang mengandalkan Tuhan akan 
mendorong tumbuhnya anak-anak yang juga bersandar 
pada Tuhan dalam segala keadaan. Begitupun anak 
yang tumbuh sombong, bisa jadi telah mengadopsi nilai-
nilai yang konsisten dipraktikkan orangtuanya.  
Memang, ternyata anak lebih banyak meniru perbuatan 
dan sikap orangtua, daripada perkataan atau ucapan 
mereka. 
 
Nasihat dan Pengajaran 
 “Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan 
amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah 
mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan” (Efesus 
4:8).  Disebutkan dalam Ulangan 6:6-7 bahwa 
pengajaran perlu disampaikan berulang kali. Teori 
tentang “ingatan” menegaskan bahwa pengulangan 
adalah salah satu cara memperkuat penyimpanan 
informasi ke dalam ingatan jangka panjang.   
 Nasihat yang baik dan firman Tuhan terserap 
dalam hati anak-anak bila diulang secara proporsional, 
terutama saat mereka rileks dan emosinya positif.  
Namun, sebagaimana kata-kata yang baik akan diingat 
bila sering diulang, demikian pula sebaliknya. Hal negatif 
yang berulang pun akan memasuki pikiran bawah sadar 
dan mewarnai hidup anak kelak. Padahal di saat kritis, 
pikiran bawah sadar justru memegang kendali. Jadi, bila 
pikiran bawah sadar diisi dengan hal negatif, maka itulah 
yang akan mengontrol perilaku anak di waktu kritis. 
Karenanya, orangtua perlu memilih apa yang baik untuk 
menjadi fokus anak (Filipi 4:8). 
 
 

Komunikasi 
 Firman Tuhan tumbuh subur dalam diri anak 
jika komunikasi antara orangtua dan mereka cukup 
baik. Percakapkanlah tentang Tuhan dan iman lewat 
kejadian sehari-hari. Agar komunikasi efektif, orangtua 
pun perlu memahami tahap perkembangan anak. 
Pastikan bahwa anak memahami “pesan moral” yang 
disampaikan, misalnya dengan bertanya atau meminta 
anak menanggapi. Orangtua juga harus siap 
memuaskan rasa ingin tahu anak dalam porsi yang 
sesuai. Empati orangtua amat dibutuhkan untuk 
menyimak apa yang sebenarnya berkecamuk dalam 
benak dan hati anak. Butuh kesabaran, karena active 
listening sering menguras tenaga psikis.  
 

Pelibatan 
 Orangtua perlu melibatkan anak pada kegiatan 
di dalam dan luar keluarga. Misalnya, anak diminta 
memimpin doa malam, diajak melakukan aktivitas 
sosial, didorong mengikuti sekolah minggu dan 
program gereja, atau membantu pekerjaan rumah 
tangga. Hal itu memupuk rasa berharga, sekaligus 
melatih mereka mempraktikkan nilai-nilai Kristiani. 
 

Peran Ayah dan Relasi Orangtua 
 Dalam masyarakat paternal, Allah lebih mudah 
digambarkan sebagai sosok pria atau “Bapak”. Karena 
itu, peran ayah atau figur pengganti ayah dalam  
keluarga amat penting. Ayah adalah simbol. Ia juga 
kepala keluarga, yang bertanggung jawab atas rumah 
tangganya. Ia perlu menjadi contoh sikap untuk 
mengajar anak tentang takut akan Tuhan, disiplin, 
kasih, jujur, pengampunan, dan seterusnya.  Ayah 
yang tidak setia pada peran dapat membuat istri dan 
anak-anaknya menderita. Juga melemahkan putranya 
yang tak memperoleh panutan. Anak-anaknya bisa 
menjadi  rendah diri.  
 Untuk membentuk karakter anak, hubungan 
orangtua juga harus sehat. Ayah perlu menunjukkan 
pada anak betapa ia menghargai, mengasihi ibu 
mereka, istrinya, dan ibu pun perlu berperan sebagai 
penolong bagi suaminya. Mereka perlu konsisten 
dalam menerapkan batasan bagi anak. Pasangan yang 
tidak rukun sering menghancurkan anak, yang bingung 
karena kedua orangtuanya menjalankan prinsip 
berbeda. Sebaliknya, anak-anak yang orangtuanya 
saling mengasihi cenderung teguh dalam prinsip, 
dewasa dalam sikap, dan bisa menghargai lembaga 
pernikahannya sendiri kelak. 

..... ke halaman 15 

Tuhan Maha Kasih mampu 
melakukan segala perkara, 
termasuk memperbaiki hidup 
anak dan kita sendiri yang 
mungkin terlanjur bermasalah. 
“ 



 

9  BBBBuuuulllleeeettttiiiinnnn    GGGGKKKKIIII    KKKKOOOOTTTTAAAA    WWWWIIIISSSSAAAATTTTAAAA            No. V/Oktober/2013  

REPORTASE UTAMA 

e l a i n  f i s i k  d a n 

koordinasi motorik, 

perkembangan kognitif 

dan psiko-sosial memasuki masa 

penting pada tahun tahun emas ini. 

Basic trust adalah hal pertama yang 

perlu difasil itasi. Bayi yang 

mendapat perhatian dari lingkungan 

dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, 

k e l a k  a kan  l e b i h  mampu 

menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan. Ia bisa mempercayai 

diri sendiri serta orang lain. Ini 

merupakan tahap penting yang 

kelak akan membantu anak 

mempercayai Tuhan.  

 Seiring dengan makin 

matangnya pertumbuhan fisik, 

menjelang usia dua tahun juga perlu 

d i p e r h a t i k a n :  d a s a r - d a s a r 

pengendalian diri. Anak mulai 

paham bahwa ia punya kontrol atas 

tubuh dan lingkungan, misalnya: 

sekarang  ia dapat berjalan sesuka 

hati ke mana pun tanpa harus 

digendong orangtua, bahkan bisa 

memindahkan letak barang seperti 

keinginannya.  

 Anak-anak pada usia ini 

mulai banyak berkehendak dan 

mencoba-coba. Oleh sebab itu, tiba 

pula waktunya bagi orang tua untuk 

lebih fokus mengarahkan anak 

dengan lembut, mengajarkan 

tentang batasan-batasan, tanpa 

melarang secara berlebihan. 

Mengapa? Karena usia ini 

merupakan usia peka baginya untuk 

melatih inisiatif. Melalui stimulasi 

y a n g  t e p a t ,  a n a k  a k a n 

menumbuh k a n  k e b e r a n i a n 

berinisiatif dan bertanggung jawab 

atas perbuatannya.  

 Jika terlalu dikekang, kelak 

ia bisa kehilangan spontanitas, ragu 

untuk mencoba hal baru, dan takut 

bertanggung jawab. Sebaliknya, bila 

orangtua amat permisif dan 

memanjakan, mereka bisa tumbuh 

jadi anak yang sulit berempati, 

apalagi mengendalikan diri. 

 Fase yang berkembang 

se lan ju t nya  d i c i r i kan  o l eh 

pembentukan rasa percaya diri. 

Sebenarnya, dasar kepercayaan diri 

ini telah dibangun bertahap sejak 

bayi. Namun, akhir tahun-tahun 

emas perkembangan tersebut 

tampak lebih nyata. Anak merasa 

kompeten, mampu melakukan atau 

“menghasilkan”sesuatu.  Bila orang 

tua  member i  kepercayaan 

kepadanya untuk melakukan 

berbagai hal seperti membantu 

tugas rumah tangga, anak berada 

dalam suasana yang kondusif. 

Namun jika orangtua terlalu banyak 

mengatur, menuntut atau bersikap 

terlalu kritis dan perfeksionis, rasa 

kurang mampu dan kurang percaya 

dirilah yang akan berkembang.  

Pada beberapa kasus, akhirnya 

bahkan hingga dewasa pun ada 

orang-orang yang tanpa sadar 

masih terus mencari pengakuan, 

pe r ha t i an ,  a t au  be rusaha 

“membuktikan diri” pada orangtua 

dan lingkungan. (GBM) 

TahunTahunTahunTahun----tahun Emastahun Emastahun Emastahun Emas    

SSSS    

Sekitar lima tahun pertama dari hidup seorang anak sering digambarkan sebagai tahun-tahun emas,  golden 
period. Selama  kurun waktu itulah si mungil tengah berkembang pesat dalam berbagai aspek, sekaligus masih 
amat lentur dan mudah dibentuk.  Sebagaimana pondasi bangunan akan menentukan kokoh atau tidaknya 
sebuah gedung, demikian pula 5-6 tahun pertama kehidupan punya andil besar pada kemampuan anak 

menyesuaikan diri dengan dunia nyata kelak. 

  Pergerakan      Ketrampilan          Kognitif     Pendengaran    Penglihatan    Bahasa 
                           Tangan & Jari                                & Bicara 

      3 Bulan              7 Bulan                1 Tahun        2 tahun            3 Tahun          4 Tahun          5 Tahun    

Sosial & 

Emosional 
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endambakan seorang anak yang lahir 

setelah terjalinnya sebuah perkawinan 

adalah hal yang wajar dan tentunya 

menggembirakan. Demikian juga bagi 

kami.  

 Meskipun bukan anak yang pertama, lahirnya 

anak kami yang kedua bernama Viona  merupakan  

momen yang istimewa. Betapa tidak, dia lahir pada 

tanggal 14 Februari 1995, tanggal yang orang kenal 

sebagai hari Valentine, yang katanya hari kasih sayang 

sedunia dan banyak dirayakan orang sejagat. 

 Proses kelahiran Viona juga bukan hal yang 

gampang. Selama tiga bulan pertama dia  dikandung, 

ibunya harus tiga kali masuk rumah sakit. Makanya 

kami sempat berolok-olok, anak ini merupakan anak 

mahal.   

 Ada hal yang lucu lagi. Seperti kebiasaan saya 

sebagai ayah, saya menjagai sampai detik-detik anak 

saya lahir.  Saat anak  pertama saya lahir,  saya     

sempat menyaksikan langsung bagaimana proses anak 

tersebut keluar dari rahim ibunya.  

 Untuk anak saya kedua ini agak lain. Saya 

menungguinya, tetapi rupanya tidak lahir-lahir. 

Makanya dokter kandungan yang menangani kelahiran 

ini sempat “mengusir” saya dan berkata, “Bapaknya 

tolong keluar deh karena anaknya gak mau keluar-

keluar nih.”  

 Benar saja. Tidak lama kemudian, anak ini  

memang lahir dan baru saya diperbolehkan masuk ke 

dalam ruang melahirkan. Rupanya anak sudah bisa 

mengajak bapaknya petak umpet!  

 Viona lahir dengan berat badan 3,3 kilogram 

dan tinggi badan 52 cm yang adalah normal. Seperti 

lazimnya perkembangan seorang anak pada umum-

nya, anak ini lahir dengan fisik secara normal, yakni 

berat badan yang bertambah menjadi dua kali lipat  

menjelang usia enam bulan dan tinggi badannya  juga 

bertambah tinggi beberapa centimeter sesuai grafik 

perkembangan anak normal.  

 Dari segi perkembangan motorik, dia bisa   

menelungkup dan mulai merangkak. Dari segi bahasa, 

dia mulai meraban dengan kata “ma.. ma.. ma“ yang 

kami pikir juga biasa terjadi pada anak seusia dia.   

Namun, tidak lama kemudian, kata-kata tersebut 

menghilang secara tiba-tiba.  

 Kami tidak curiga karena kakak perempuannya 

baru mulai lancar berbahasa setelah dia berumur satu 

tahun.  Kami pikir kemampuan berbahasa Viona itu 

nantinya akan muncul kembali pada saat usia         

kematangan berbahasanya. 

 Namun memasuki  umur 1,5 tahun, dia tidak 

kunjung juga ngomong. Kami juga melihat tanda-tanda 

seorang anak, yang akhirnya kami sadari sebagai 

kegiatan anak stereotype autistik. Dia mulai menyusun 

buku-bukunya atau mainannya secara berjajar, tidak 

dibaca atau dipakai main.  

 Jalannya berjingkat-jingkat. Matanya jarang 

menatap langsung kepada kami sebagai orangtuanya 

pada waktu dipanggil atau diajak bicara. Bahasa, atau 

tepatnya bunyi-bunyian, yang keluar dari mulut Viona 

terasa asing, terutama pada saat dia sedang         

mengalami gangguan emosional. Orang sering       

istilahkan dengan bahasa planet.  

 Autisme memang adalah gejala kejiwaan unik, 

di mana    penyandang autis terlalu asyik  dengan 

dunia mereka sendiri dan tidak bisa berinteraksi secara 

aktif dengan orang lain. Sejak saat itu, kami  mulai 

mencari tahu apa yang terjadi dengan anak kami.  

MMMM    
Anak Khusus Titipan Tuhan 

N  u  g  r  a  h  a   N  u  g  r  a  h  a   N  u  g  r  a  h  a   N  u  g  r  a  h  a   ----            S  a  r  iS  a  r  iS  a  r  iS  a  r  i    
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 Kami kebetulan membaca 

di koran ada seminar tentang anak 

autis yang diadakan oleh Yayasan 

Autisme Indonesia (YAI) yang 

diketuai oleh dr Mariani Budiman 

SpKJ. Dari seminar yang kami      

hadiri, kami mulai tersadar bahwa 

ada kemungkinan anak kami 

menderita autistik.  

 Setelah itu, kami berkon-

sultasi beberapa kali dengan dokter 

Mariani Budiman. Setelah dilaku-

kan  assessment ,  memang         

disimpulkan dia adalah anak      

autistik  dan diberikan obat yang 

intinya untuk menurunkan hiper-

aktivitasnya. 

 Mulai saat itu, kami      

mencari tahu lebih jauh apa penye-

bab terjadinya autisme pada anak 

kami. Salah satunya adanya      

kemungkinan dikarenakan vaksin 

DPT, yang mengandung zat 

thimerozal.  

 Kami juga mengupayakan 

pengobatan lainnya, selain terapi 

yang dilakukan untuk mendorong 

perkembangan  kemampuan      

berbahasanya. Ada metode 

Lovaas, ABA, compic, yang dibantu 

oleh terapis yang datang ke rumah 

untuk membantu pelaksanannya, 

selain ibunya juga melakukan terapi 

di luar jam-jam terapis tersebut.  

 K a m i  p u n  s e m p a t          

memasukkan Viona ke sekolah 

Taman Kanak Kanak dan juga SD 

kelas 1-2,  meskipun pada 

dasarnya bidang akademiknya     

sanga t  t e r t i ngga l ,  kecua l i         

matematika. Bagi kami tidak      

masalah, karena kami pikir kami 

lebih mementingkan pergaulan 

sosial dengan anak-anak sebaya-

nya. 

 

Saat-saat Sulit 

 Sebagai orangtua, kami 

mengalami saat-saat yang sulit. 

Saya sebagai ayahnya juga sempat 

merasa bersalah, kenapa bisa tidak 

mengetahui jauh-jauh hari, padahal 

semasa kuliah di psikologi pernah 

belajar sedikit tentang masalah   

autisme. Ibunya juga sempat    

mengalami masa-masa stres dan 

putus asa karena perkembangan 

atau kemajuannya agak lambat, 

padahal usia Viona semakin       

bertambah.   

 Perilaku anak ini juga    

sangat unik. Dia bisa merebut 

mainan atau buku yang sedang 

dipegang anak lain, atau justru  

tidak mau mainannya atau bukunya    

dipinjam anak lain. Bagi orang lain 

secara umum anak ini terlihat     

sangat egois dan kami sebagai 

orangtua terlihat tidak bisa        

mengajar dia tentang sopan-santun. 

 Orangtua atau orang lain 

sering bertanya Viona kelas berapa 

dan sering mengajak dia berbicara, 

namun praktis tidak ada jawaban 

yang jelas dari Viona. Semakin   

besar dia, tekanan atau beban ini 

juga membesar.  

 Kami selalu bergumul    

bagaimana cara menjawab orang-

orang yang menanyakan sekolah 

Viona. Kami terkadang tidak siap 

untuk menjelaskan panjang lebar 

tentang autisme dan apa yang    

dialami Viona.  

 Pergumulan kami juga   

dengan masalah suster atau     

pembantu. Beberapa kali kami juga 

berganti suster atau pembantu, 

salah satu penyebabnya mereka 

tidak mengerti tentang masalah   

autisme atau menganggap bahwa 

Viona mengalami gangguan jiwa. 

 Kami  juga menceritakan 

masalah Viona kepada pendeta dan 

ibu gembala di gereja kami.  
 

 … … ke halaman  15 

Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan 
anak-anak  ialah nenek moyang mereka. - Amsal 17 : 6 “ 



 

12         BBBBuuuulllleeeettttiiiinnnn    GGGGKKKKIIII    KKKKOOOOTTTTAAAA    WWWWIIIISSSSAAAATTTTAAAA            No. V/Oktober/2013  

Kenyataan Lapangan 
Bila Anda memiliki putri berusia 17 tahun dan ia mulai berpacaran dengan seorang pria 
yang berusia 30 tahun, dan Anda merasa tidak nyaman melihat perbedaan usia yang 
sedemikian besar.  Apa yang Anda lakukan?  Apakah Anda memutuskan untuk berdoa 
dan meminta kejelasan kehendak Tuhan bagi mereka, ataukah secara cepat Anda  
bertindak untuk membuat putri Anda menjauhi pria itu?   Dalam pengambilan         
keputusan ini terbaca kualitas iman suatu keluarga, bukan? 
Keputusan yang menyangkut pemilihan karier, penggunaan waktu kerja dan            
pelayanan, atau dalam perjodohan, serta penggunaan uang menunjukkan berapa 
dalam kualitas iman Anda dan keluarga. 

A R T I K E L 

Jangan jadi Keluarga Kristen yang PandirJangan jadi Keluarga Kristen yang PandirJangan jadi Keluarga Kristen yang PandirJangan jadi Keluarga Kristen yang Pandir    
    P  d  t.   R  o  b  b  y    C  h  a  n  d  r  aP  d  t.   R  o  b  b  y    C  h  a  n  d  r  aP  d  t.   R  o  b  b  y    C  h  a  n  d  r  aP  d  t.   R  o  b  b  y    C  h  a  n  d  r  a    

 Anehnya, orang Kristen sering gagal sebagai 
keluarga dalam hal itu, walaupun tiap anggota keluarga 
sangat percaya pada Tuhan, saleh, rajin ke gereja, dan 
bahkan melayani Tuhan.  Apa yang salah? Mengapa 
keluarga Kristen merasa sudah diselamatkan dan   
dibebaskan dari maut, namun ketika Tuhan memberi-
kan tantangan atau kesulitan, mereka kehilangan     
kepercayaannya.  
 Mereka bertindak seperti kedua belas pengintai 
dalam Perjanjian Lama. Mereka tidak memperhitungkan 
Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari perbuda-
kan di Mesir, yang memberikan manna, yang menuntun 
dengan tiang api dan awan. Sebaliknya, yang mereka 
amati hanyalah “temboknya besar dan ada orang-orang 
raksasa perkasa yang di tanah perjanjian tersebut…”. 
Mereka sudah bebas dari belenggu perbudakan,      
namun belum bebas dari belenggu mental budak.   
Mengapa? Mereka tidak    mengenali hak-hak mereka 
sebagai orang yang sudah dibebaskan. 
 

GFF dan Robby Chandra yang Pandir 
 Karena sering melakukan penerbangan dengan 
Garuda, maka pada suatu hari seorang memberikan 
info agar saya mendapatkan GFF atau Garuda         
Frequent Flyier.  Dengan kartu yang berwarna biru itu, 
sebenarnya saya tidak perlu duduk di ruang tunggu 
umum, namun saya mendapatkan hak untuk duduk di 
ruang khusus dengan orang-orang yang sering terbang. 
Di ruang itu terdapat kamar mandi, makanan dan     
minuman, serta bacaan gratis.  
 Saya mendapatkan kartu tersebut dan      
menggunakannya selama dua tahun penuh. Akhirnya, 
kartu biru berganti dengan kartu emas, dan akhirnya 
pada tahun ketiga saya memperoleh kartu platinum.   
 Pada suatu hari ketika saya tiba terlambat di 
bandara, saya tertinggal pesawat. Maka saya bersiap-
siap untuk membeli tiket baru. Namun, ketika tiba di 
counter Garuda, petugas disana mengatakan bahwa 

karena saya memiliki GFF, saya dapat terbang dengan 
pesawat berikutnya tanpa terkena denda atau membeli 
tiket baru. Hal itu merupakan hak saya. Tentu saja 
saya sangat merasa lega. Sekaligus, saya merasa 
menjadi orang bodoh selama itu karena mendapatkan 
hak  namun  t i dak  menyada r i  apa lag i                         
memanfaatkannya. 
 Masih ada lagi hal yang mengejutkan terjadi. 
Ketika saya berbaris di ruang tunggu pada suatu akhir 
bulan puasa, petugas counter Garuda melihat kartu 
GFF saya dan menginformasikan bahwa saya dapat 
menunggu di ruang khusus yang bernama lounge.  Di 
sana saya berhak untuk duduk dengan nyaman,     
namun tidak berani makan atau membaca surat kabar 
yang ada karena takut harganya mahal.  Ternyata, di 
kemudian hari saya baru ketahui bahwa apa yang ada 
di sana dapat saya baca, santap atau minum dengan 
cuma-cuma. Hal itu juga merupakan hak saya sebagai 
orang yang sering terbang dengan Garuda. 
 Lebih aneh lagi, pada suatu hari, ketika saya 
bermaksud untuk membeli tiket pesawat terbang ke 
Australia, staf yang menangani tiket pesawat saya  
bertanya, “Mengapa bapak tidak menggunakan      
mileage point  di kartu bapak?”  Saya diam tidak    
menjawab karena saya tidak memahami apa yang  
dimaksudkannya. Melihat saya terdiam, ia memberikan         
penjelasan lebih lanjut, “Tahukah bapak bahwa bila 
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KERANGKA BERPIKIR 

bapak sering terbang, jumlah jarak 
penerbangan bapak dicatat dan   
bapak menerima angka atau point 
tertentu untuk setiap penerbangan. 
Akhirnya bapak dapat menukarkan 
jumlah jarak tempuh yang ada    
dengan harga tiket.”  Hari itu itu juga 
saya menghubungi kantor GFF dan 
mendapatkan bahwa saya memiliki 
catatan mil sebanyak 130.000 point.  
Berarti saya berhak terbang ke   
Austral ia pulang-pergi tanpa   
mengeluarkan uang, kecuali untuk       
membayar pajak tiket.  Itulah      
manfaat atau keuntungan memiliki 
kartu GFF.  Itulah hak saya. Pandir- 
nya saya tidak mengenali hal itu, 
apalagi menggunakannya. Di rumah, 
ketika menceritakan hal itu, istri saya 
menertawakan kebodohan saya. 
Malam harinya, akibat pengalaman 
tersebut, saya mulai merenungkan 
hal yang lebih mendalam daripada 
urusan tiket  terbang.  
 

Hak Keluarga  Kristen 
 Mungkinkah Tuhan juga  
sudah memberikan keluarga kita hak 
tertentu atau keuntungan tertentu 
setelah kita diselamatkan dari maut, 
namun kita tidak mengetahui apalagi 
memanfaatkan kebebasan tersebut, 
sama seperti saya tidak mengetahui 
hak saya sebagai pemilik kartu 
GFF? Mungkinkah keluarga Kristen 
gagal  memberikan inspirasi pada 
orang lain karena karena tidak     
memahami suatu hal yang mendasar 

ini, yaitu adanya hak khusus sejak kita 
menjadi anak Tuhan? Mungkinkah 
banyak keluarga Kristen masih      
terbelenggu? 
 Menurut Beth Moore, seorang 
pendeta di USA, seorang Kristen 
mendapatkan beberapa hak atau   
keuntungan setelah menjadi anak-
Nya. 
• Pertama, hak dan kemampuan 

untuk mengenal, mempercayai, 
dan mengerti Tuhan.  

• Kedua, adalah hak dan kemam-
puan untuk menjadi kemuliaan 
bagi Tuhan. 

• Ketiga, adalah hak atau kemam-
puan untuk merasa puas karena 
Tuhan 

 Bagi saya, hal tersebut di atas 
adalah landasan spiritual keluarga 
Kristen yang ingin menjadi inspirasi 
dan jadi tanda kehadiran kerajaan-
Nya. Saya menyebutnya juga sebagai 
GFF atau God’s Fascinating Faith-
fulness atau Kesetiaan Tuhan yang 
menakjubkan.  Hanya dengan       
memanfaatkan hak atau keuntungan-
keuntungan tadi, maka kita dapat 
hidup otentik sebagai anak-Nya, dapat 
memiliki hasrat melayani orang lain, 
dan dapat membangun suatu         
komunitas yang hangat. 
 Pertama, adalah hak dan 
kemampuan untuk mengenal ,     
mempercayai, dan mengerti Tuhan.  
Banyak keluarga tidak dapat menjadi 
keluarga Kristen yang otentik karena 
warga keluarga ini sulit  mempercayai 

orang lain. Mungkin mereka juga 
mengalami kesulitan dengan  
kepercayaan diri. Namun, penye-
bab kedua hal tersebut adalah 
pada kegagalannya memahami 
bahwa Tuhan telah memung-
kinkan mereka untuk dapat lebih      
mengenal Tuhan, lebih memper-
cayakan diri pada-Nya, dan    
menjadi lebih paham pada jalan-
jalan atau cara kerja-Nya.  Itulah 
hak yang Tuhan berikan 
kepadanya. 
 Istilah percaya di dalam 
Alkitab tidak sama dengan istilah 
yang kita gunakan kini. Istilah 
percaya dalam bahasa Ibrani 
mencakup adanya risiko yang 
ditanggung, mempercayakan diri 
atau menggantungkan diri, serta 
memiliki harapan pada diri pihak 
yang dipercaya. Dasar dari     
paham ini tercantum dalam     
Yesaya 43:10 "Kamu inilah saksi-
saksi-Ku," demikianlah firman 
TUHAN, "dan hamba-Ku yang 
telah Kupilih, supaya kamu tahu 
dan percaya kepada-Ku dan 
mengerti, bahwa Aku tetap Dia. 
Sebelum Aku tidak ada Allah 
dibentuk, dan sesudah Aku tidak 
akan ada lagi.” 
 Tanda bahwa keluarga 
Kristen mengenali bahwa Tuhan 
memberikan mereka hak untuk 
mengenal, percaya dan mema-
hami-Nya adalah, bila Tuhan  
memerintahkan mereka, ada  
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keberanian mereka mengambil tindakan-tindakan yang 
menunjukkan bahwa, keluarga ini bergantung  pada-Nya     
dengan sungguh. 
 Kedua, adalah manfaat untuk menjadi          
kemuliaan bagi Tuhan. Suatu keluarga Kristen harus 
mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang    
bersinggungan dengan diri mereka. Hal ini hanya dapat 
dilakukan bila mereka menyadari bahwa orang-orang 
yang Tuhan pilih, termasuk keluarga ini, diciptakan    
Tuhan untuk kemuliaan-Nya.  
 Apakah maksudnya diciptakan untuk menjadi 
kemuliaan Tuhan? Suatu hal yang mulia, kentara      
berbeda dari hal-hal biasa. Logam mulia, misalnya, akan 
kentara berbeda dari logam biasa. Batu mulia kentara 
bedanya dari batu kerikil. Demikian keluarga yang hidup 
dalam Tuhan akan menjadi mulia. Artinya, mereka    
kentara beda karena Tuhan ada di pusat hidupnya atau 
Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya.   
 Dasar pandangan ini terdapat pada Yesaya 
43:6 dan 7  “Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! 
dan kepada  selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah 
anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku     
pe- rempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang 
disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk 
kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga             
Kujadikan!"  
 Tanda bahwa suatu keluarga hidup seperti itu 
adalah mereka mengenali hal-hal mulia yang sedang 

Tuhan kerjakan di tengah keluarga ini maupun di dalam 
hidup orang lain.  Keluarga ini cenderung menggunakan 
bahasa positif.   
 Ketiga, mereka berhak dan mampu hidup    
dengan menyadari bahwa mereka dapat merasa puas di 
dalam Tuhan. Puas di dalam bahasa Ibrani berarti     
sudah mendapatkan sangat cukup dan memadai.      
Akibatnya, mereka akan merasa berterima kasih dan 
bahagia.  Yeremia 31:25-26  menunjukkan suatu      
penyataan yang indah dari Alkitab. “Sebab Aku akan 
membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang 
merana akan Kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan 

Setiap hari keluarga Anda akan        
terpesona oleh kasih dan kuasa 
Nya, bukan hanya   menjadi    
keluarga yang  beragama. 

melihat; tidurku menyenangkan.”  Demikian janji Tuhan 
bagi umat-Nya. 
 Ciri-ciri keluarga yang hidup dan mengguna-
kan hak untuk merasa puas di dalam Tuhan adalah: 

• Mereka menyadari bahwa berkat-berkat yang 
diterima sudah sangat indah dan lengkap. Kalau 
esok hari tidak ada lagi berkat yang datang, 
mereka sudah merasa bersyukur.  

• Mereka juga ingin lebih mengasihi Tuhan, sang 
pemberi berkat daripada menyukai berkat-Nya, 
sehingga ketika berkat-berkat-Nya tidak        
dikenalinya, mereka tetap yakin bahwa, Tuhan 
masih berada di tengah keluarga ini. 

• Mereka memiliki hati yang melimpah dan   
senantiasa bersyukur.  

• Akhirnya, mereka merasa sangat bahagia bila 
dapat menyalurkan berkat Tuhan pada orang 
lain. Sukacita didapatkan bila mereka        mem-
beri, berbagi, mewariskan, atau     menawarkan 
apa yang mereka miliki, lebih    daripada bila 
mereka mengumpulkan,         memperoleh, serta 
menikmati, apa yang mereka miliki. 

“ 

Penutup 

 Demikianlah GFF  yang Anda akan alami 

sebagai keluarga.  Dengan hak dan manfaat jadi 

anak-anak Tuhan atau sahabat-sahabat-Nya,   

keluarga Anda akan melihat setiap tantangan dan 

kesulitan sebagai jalan memasuki keintiman    

dengan-Nya. Setiap hari keluarga Anda akan 

terpesona oleh kasih dan kuasa-Nya, bukan hanya 

menjadi keluarga yang beragama.*** 
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…. dari hal. 11 (Anak Khusus  Titipan Tuhan) 
 

 Kami mengajak Viona ke sekolah minggu. Pada 

saat bernyanyi, Viona terkadang seperti mengikutinya, 

seperti bertepuk tangan atau menari, namun pada saat 

pelajaran berlangsung tentunya  dia tidak bisa   

menangkap pelajaran itu sama sekali.  

 Kami pun mengajarkan dia untuk berdoa. 

Meskipun doa yang diucapkannya seperti kelihatan 

mekanistik dan hafalan,  namun kami beriman Tuhan 

mau mendengarkan dan kabulkan doanya.  Kami 

merasa bahwa ada beberapa orangtua di gereja    

mungkin menganggap Viona agak aneh. Demikian pula 

dengan anak-anak sekolah minggu lainnya. Namun   

dengan semakin seringnya mereka bertemu dan        

berinteraksi dengan Viona, mereka mulai bisa mengerti 

atau setidaknya, tidak mengejek dia.  

 Dia adalah anak kesayangan Tuhan yang Dia 

mau kami besarkan dengan penuh cinta dan tanggung 

jawab. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 17:6 yang 

saya kutip di atas, kami tahu bahwa anak merupakan 

mahkota kebanggaan bagi kami sebagai orangtua 

karena baik secara langsung maupun tidak langsung, 

hidup anak dan segenap perilakunya mencerminkan 

bagaimana kami sebagai orangtua membesarkan dan 

dan merawat anak kami.  

 Meskipun bukan merupakan hal yang mudah 

dan sampai saat inipun kami terus bergumul, namun 

kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan 

dan bimbingan kepada kami sebagai orangtua untuk 

membawa Viona minimal menjadi orang yang mandiri 

dan satu saat kami yakin akan dipakai Tuhan menjadi 

berkat bagi orang lain.  

 Semoga sharing singkat dari kami ini boleh 

menjadi berkat bagi pembaca tentang bagaimana Tuhan 

merenda kehidupan iman seseorang untuk menjadi   

tabah dan dewasa dalam mengarungi pelbagai ujian 

dalam hidup ini, sesulit apa pun itu.  Amin.*** 

.... dari hal. 8  (Tabur  Waktu  Pagi) 
 

Remajaku Beranjak Dewasa 

 Pada akhir fase remaja hingga dewasa, ada 

anak-anak yang mulai meragukan iman percaya 

mereka, karena remaja dibenturkan dengan pergaulan 

dan sains akibat paparan lingkungan. Hal itu masih 

wajar, asalkan sejak kanak-kanak mereka sudah 

dibawa mengenal Tuhan. Kadang-kadang memang 

anak perlu bergumul untuk tiba pada perjumpaan 

pribadi yang paling akrab denganNya. Bukan lagi 

sekadar meniru orangtua. Di saat seperti ini, tugas 

orangtua terutama adalah mendampingi, terus 

mendoakan, sabar, dan tetap melimpahkan kasih. 

 

Sudah Terlambat ...? 

 Apakah selewat masa kanak-kanak berarti 

karakter Kristiani tak bisa lagi dibina? Pertanyaan ini 

sering mengganggu mereka yang merasa “terlambat”. 

Penyesalan orangtua yang merasa “gagal” menabur 

benih iman, memang bisa datang oleh berbagai sebab, 

seperti ketidaktahuan, kesibukan, perselingkuhan, 

penyakit, masalah materi, dan lain-lain. Tetapi justru 

inilah saatnya orangtua merendahkan hati, mengakui 

keterbatasan sebagai manusia, bergantung pada 

Tuhan, dan tetap memelihara pengharapan. Tuhan 

Maha Kasih mampu melakukan segala perkara, 

termasuk memperbaiki hidup anak dan kita sendiri 

yang mungkin terlanjur bermasalah. 

 Akhirnya, jelas kini bahwa memang banyak 

doa, kesabaran, kasih, serta hikmat dibutuhkan 

untuk menumbuhkan karakter dan iman Kristiani 

dalam diri anak.  Namun, kita tak perlu khawatir 

karena tangan Tuhanlah yang akan menaungi 

mereka menapaki hidupnya. Sekarang, mari 

lakukan saja tugas kita, menabur benih-benih iman 

itu sedini mungkin di fajar hidup mereka. (GBM) 
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Inilah tanda 
perjanjian yang 
Kuadakan antara Aku dan segala 
makhluk yang ada di bumi. 

hari, sehingga nabi Nuh dan seluruh isi bahtera harus 

berdiam dalam bahtera selama selama berbulan-bulan 

air benar-benar surut. Air bah telah mengubah        

kehidupan lama di bumi yang penuh dengan segala 

yang berdosa      menjadi sebuah kehidupan baru. 

 Setelah banjir mereda dan daratan kering   

kembali, maka Allah berjanji kepada Nuh dan         

keturunannya serta seluruh mahluk hidup bahwa Dia   

tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dan 

segala isinya dengan air bah; sebagai tanda perjanjian 

Allah dengan Nuh dan seluruh mahluk hidup, maka 

Allah akan meletakkan busur-Nya di awan dan apabila 

terlihat busur tersebut, maka Allah akan mengingat 

perjanjian dengan seluruh mahluk hidup di bumi     

(Kej. 9: 13-16). 

arena keindahannya, maka nama Pelangi 

menjadi salah satu nama yang diusulkan 

oleh Tim Buletin dalam angket yang    

dibagikan kepada warga jemaat dalam kebaktian 

minggu tanggal 25 Agustus 2013 yang lalu, untuk    

menjadi nama buletin yang  diterbitkan oleh Majelis   

Jemaat GKI Kota Wisata. Ternyata, setelah hasil angket 

dikumpulkan oleh Tim Buletin, maka PELANGI menjadi 

pilihan terbanyak warga jemaat sehingga mulai edisi kali 

ini, buletin kita resmi menggunakan nama PELANGI. 

 Tim Buletin tidak asal saja mengusulkan nama 

PELANGI sebagai salah satu alternatif pilihan nama 

dalam angket tersebut, karena nama itu mempunyai 

makna yang dalam. Dalam kitab Kejadian, pelangi    

merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan nabi 

Nuh. Sesudah air bah menggenangi seluruh permukaan 

bumi, menyusul hujan turun selama 40 hari  40 malam, 

dan dilanjutkan dengan banjir   menggenangi permu-

kaan bumi dan menenggelamkan seluruh isinya hingga 

mencapai puncak-puncak gunung tertinggi selama 371 

A R T I K E L 

PPPPeeeellllaaaannnnggggiiii, , , , Paduan Warna TerindahPaduan Warna TerindahPaduan Warna TerindahPaduan Warna Terindah    

KKKK    

Rasanya kita semua pernah mendengar dan melihat pelangi, sebuah fenomena alam berupa lengkungan 

warna-warni yang membusur di angkasa sehabis hujan. Warnanya begitu indah dan terdiri dari paduan warna 

merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Rasanya tidak ada paduan warna seindah warna pelangi. 

“ 
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 Ketika masih kecil pada beberapa puluh tahun 

yang lalu, saya sering melihat pelangi sehabis hujan 

reda, warna itu sungguh indah dan saya sangat takjub 

bagaimana Allah dapat melukis paduan warna yang 

seindah itu. Meskipun pada umumnya paduan warna itu 

adalah mejiku hibiniu (merah, jingga, kuning, hijau, biru, 

nila, dan ungu), namun beberapa ahli mengatakan 

bahwa sesungguhnya masih banyak lagi warna-warna 

yang terselip diantara mejiku hibiniu tersebut, namun 

pandangan mata manusia yang terbatas hanya dapat 

menangkap ke tujuh warna tersebut dan paduan warna 

itu saja sudah sangat    mengagumkan. 

 PELANGI juga sesungguhnya mencerminkan 

kondisi jemaat GKI Kota Wisata yang multietnis, multi-

talent dan multieducation. Dari sudut etnis sangat         

beragam, ada etnis Tionghoa, Batak, Jawa, Sunda,   

Menado, Bali, Dayak, NTT, Ambon, dan sebagainya;. 

Dari sudut pekerjaan juga sangat beragam, ada       

pegawai negeri sipil, Polisi, TNI, karyawan swasta, 

guru, professional, wiraswasta, dan sebagainya. Dari 

segi   pendidikan apalagi, terbentang dari TK sampai 

dengan S3 dengan rentang usia dari balita sampai 

dengan   lansia. Semuanya itu mewarnai kehidupan  

jemaat GKI Kota Wisata, semua itu dapat berinteraksi 

dengan baik, bergandengan tangan menciptakan 

“warna pelangi” yang sangat indah dan bersama-sama 

memuliakan nama Tuhan dalam kemajemukan. 

 Semoga semangat pelangi yang menyatukan 

semua perbedaan tetap menyertai, baik jemaat GKI 

Kota Wisata maupun jemaat-jemaat lainnya, dan 

menghasilkan pelayanan yang indah di ladang-Nya. 

Soli Deo Gloria !. (iks) 
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S a t u    C a n g k i r    C i n t aS a t u    C a n g k i r    C i n t aS a t u    C a n g k i r    C i n t aS a t u    C a n g k i r    C i n t a    

 Wajah mereka seperti wajah telaga. Wajah yang 

takkan pernah berdusta. Beriak ketika tersentuh. 

Merona  kegirangan ketika bersua. Selalu tulus dan apa 

adanya. Terkadang engkau bisa melihat dunia lewat 

mata-mata mereka. Seperti menemukan bunga mawar 

yang  tertanam mantap di tengah teriknya gurun pasir. 

 Mereka adalah generasi-generasi muda/i      

Indonesia yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Namun, kondisi ekonomi yang menjadi 

penghalang utama bagi mereka. Oleh karena itu,     

dibutuhkan peran yang sanggup dan tulus mengajari 

mereka tanpa pamrih, tanpa sebungkus nasi, atau 

apapun yang berhubungan dengan materi. Melainkan 

hanya dengan modal guru dan teman sejati yang 

menghasilkan penghasilan berupa kebahagiaan mereka. 

 Tepat tanggal 20 Juli 2013, remaja dan pemuda 

merealisasikan hal ini dalam satu kegiatan yang         

dilaksanakan di Rumah Pintar Ciangsana (RPC).   Dan 

sungguh membuahkan hasil yang positif dan pastinya 

berbekas di hati masing-masing. Walaupun hanya 

berupa pelayanan kecil, tetapi sungguh menebarkan 

lengkung senyuman di setiap wajah. Tidak pernahkah 

kau berfikir bahwa kita jauh lebih beruntung di banding 

mereka, tetapi kita hanya menyia-nyiakan itu semua? 

Cobalah untuk menjadi manusia yang berbeda.    

Manusia yang senantiasa rendah hati dan melayani. 

  Sebab, Yesus, Raja Segala Raja, telah lebih 

dulu merendahkan hatinya untuk melayani para murid 

dengan cara membasuh kaki-kaki mereka. Oleh 

karena itu, jadilah hamba Yesus yang selalu        

menggarami dunia yang tawar dan menerangi dunia 

yang kian gelap. 

Bagaimana caranya? 

Resep Turun Temurun (mudah) 

Bahan : 

Satu kantong pelayanan 

Air yang tak pernah berdusta 

Dua sendok teh rendah hati 

Sehelai cinta 

Cara Membuat : 

Pertama-tama, tuangkan secara perlahan air yang 

tak pernah berdusta kedalam satu cangkir 

Masukkan satu kantong pelayanan 

Lalu, tambahkan dua sendok teh rendah hati 

Dan terakhir, masukkanlah sehelai cinta            

kedalamnya. 
 

Dan jadilah, satu cangkir cinta. (Eunike-Remaja 2). 

 Hi teens, Gimana rasanya beberapa bulan mencicipi kelas baru, jenjang sekolah baru? Ada yang asyik 
pastinya, meski sebel atau cape juga tentu ada. Kadang rasanya berat banget ngeliat pelajaran, PR, de el el yang 
menyita kesenangan...belasan tahun koq sekolah seperti ga ada abisnya. 
 Nah, coba deh sekarang pusatkan pikiran pada hal-hal positif, dan pada indahnya tujuan atau cita-cita 
kamu. Sebenarnya bisa lho hal-hal "berat" itu kamu kendalikan, kalau kamu kenal diri sendiri. 
Sediakan sedikit waktu buat "meneliti" keunikan yang Tuhan beri pada kamu, lalu manfaatkan agar belajar jadi lebih 
mudah dan fun. 
 Satu lagi, dalam segala keadaan tetaplah berdoa, dan jangan lupa khususkan waktu untuk melayani 
Tuhan... Banyak lho yang bisa kamu lakukan bagi sesama di sekitar. Kalau pengin gabung dalam kegiatan-kegiatan 
ini, langsung aja hubungi Ike ya... Jbu all ! (GBM) 
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Melangkah Maju Menuju CitaMelangkah Maju Menuju CitaMelangkah Maju Menuju CitaMelangkah Maju Menuju Cita----citacitacitacita    

  Di Gunung Geulis, 23-24 Juni 2013, dengan 

tema “Stepping Forward”, kami memotivasi diri untuk   

menatap dan melangkah lebih jauh mencapai cita-cita 

yang diinginkan. Kami belajar mengenal semua aspek 

diri, karena dengan memahami keunikan diri, maka 

langkah ke depan bisa lebih pasti.  

 Kita diciptakanTuhan dalam keadaan sangat 

beragam. Misalnya pada fisik, kita berlainan. Dalam hal 

minat dan pilihan cara belajar, ada beberapa kecende- 

rungan yang berbeda pada tiap kita. Ada yang lebih mu-

T  I  P  E KEKUATAN DAN KELEMAHAN 

 

PENGEMBANGAN 

Kolerik 

“Choleric” 
Menyukai: 

Kekuasaan/Kekuatan 

  

 

(+)  Mandiri, kemauan keras, praktis, 
tegas, optimis, PeDe, bisa memimpin,  
produktif, berjiwa bebas. 
  
(-)  Pemarah, ingin berkuasa, licik / tricky, 
sombong, merendahkan, bossy, tidak  
peduli orang lain, kasar, sulit memaafkan, 
ngotot, sinis. 

 

Melatih kesabaran, lebih terbuka pada perubahan, 

belajar mendengar, menerima kritik/saran orang 

lain, belajar peduli pada orang lain, lebih cermat,  

belajar menerima kegagalan sebagai sesuatu yang 

wajar, rendah hati utk belajar, lebih rileks, tidak 

selalu mengejar target dan kompetisi, gaul lebih 

luas. 

Sanguin 

“Sanguine” 
Menyukai: 

Popularitas 

  

 

(+)  Ramah, riang, bersahabat, semangat / 
antusias, suka gaul, bicara, kadang mudah 
iba / kasihan. 
  
(-)  Egosentris, cerewet, suka tampil jadi 
pusat perhatian, tak dapat diandalkan 
janjinya/ mudah lupa, melebih-lebihkan, 
penakut, tak disiplin, lemah kemauan. 

 

Belajar memberi kesempatan pada orang lain    

untuk tampil/bicara/berperan, kurangi keinginan 

untuk jadi pusat perhatian, cari cara untuk mengi-

ngat janji-janjimu dengarkan orang lain, fokus pada 

yang kamu kerjakan, tuntaskan yang dikerjakan, 

bicara apa adanya,  jangan melebih-lebihkan. 

Flegmatik  

“Phlegmatic” 
Menyukai: 

Kedamaian 

 

(+)  Tenang, lembut hati, damai, malu-
malu, humoris, objektif, dapat diandalkan, 
sabar, rutin, efisien, praktis, konservatif. 
  
(-)  Ragu, penakut, kikir, mudah khawatir, 
kurang inisiatif, cari aman. 

 

Cari hal baru, lebih semangat melakukan lebih dari 

yang diminta, lebih aktif dan inisiatif mengerjakan 

sesuatu tanpa harus disuruh, lebih terbuka dan 

ekspresif, lebih tepat waktu, belajar menyesuaikan 

dengan perubahan. 

Melankolik 

“Melancholic” 

Menyukai: 

Kesempurnaan 

 

(+)  Berbakat, analitis, cermat, kejar     
kesempurnaan, kritis (pada diri juga), suka 
keindahan, kreatif seni, idealis, peka, 
setia, rela berkorban, tekun. 
  

(-)  Egosentris, teoritis, pemurung/hati 
mudah luka, pesimis, negatif, dendam, 
kaku, tidak praktis, tak ramah, mudah 
mencela. 

 

Belajar menerima kekurangan diri dan orang lain, 

gaul lebih luas dan terbuka, potong pikiran rumit-

negatif-muram, kurangi rasa curiga, belajar tidak 

mudah tersinggung karena belum tentu orang   

bermaksud negatif padamu, lebih optimis,          

semangat, lebih PeDe, berkreasilah. 

 Semua keunikan itu perlu dipahami dengan baik, agar talenta dan berkat dari Tuhan tak sia-sia. Kita harus kenal diri 
kita, untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Kita butuh ketekunan untuk kenal kelemahan kita dan mengendalikannya. 
Memang sulit, tapi kita perlu berusaha sungguh-sungguh dalam segala hal yang positif agar nama Tuhan dimuliakan.     
(Kolose 3:23). 
 Kita ingat kembali resep yang didapat dari retreat, untuk melangkah maju dalam pimpinan Tuhan: 

Bahan : talenta, potensi, pengetahuan, ketrampilan 
Bumbu: konsep diri & sikap positif, dorongan mencapai tujuan, tekun, gigih, kasih & taat pada Tuhan, dorongan 
untuk berguna bagi diri sendiri dan sesama.  (Ivory-Remaja 1 dan kak GBM) 

dah belajar dengan mendengarkan penjelasan dan 

musik, ada juga yang lebih mudah belajar jika ada 

gambar dan warna-warna menarik. Yang kinestetik 

biasanya lebih suka belajar dengan praktek dan      

bergerak/menyentuh, karena tersiksa jika diwajibkan 

duduk diam. 

 Dari segi karakter kita juga berbeda, umumnya        

digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu: Kolerik, Sanguin, 

Flegmatik, dan Melankolik. Dengan ringkasan       

sebagai berikut: 
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obat muda, di Kolom Pemuda edisi          
sebelumnya telah dibahas mengenai 
“jomblo”. Kali ini, kita akan membahas salah 
satu keputusan tersulit dan terpenting yang 

harus kita lakukan sebagai pemuda.      Keputusan itu 
adalah “Memilih Pasangan Hidup: Is he/she the one?” 
Sebelum masuk lebih jauh, yuk simak sharing beberapa 
sobat kita tentang “Apa sih yang   membuat kamu yakin 
kalo dia jodoh kamu?”  
  
“Kami berdua memutuskan untuk pacaran karena 
melihat ada kecocokan, juga ada perasaan suka yang 
muncul. Selama membina hubungan ini, kami sama-
sama belajar jadi lebih kenal tentang diri sendiri, 
pasangan, dan hubungan kami berdua. Bagi kami, 
proses pembelajaran dan tuntunan Tuhan selama  
lebih dari 4 tahun berpacaran membuat gue makin 
yakin dengan hubungan kami ini.”  

– ND, sedang pacaran (4 tahun) 

  
 “Aku yakin karena udah didoakan dan melihat    
tandanya, maksudnya doa-doaku dijawab Tuhan, 
misalnya beberapa kriteria yang aku cari ada di   
dirinya, juga dikasih jalan sama Tuhan buat kita   
berdua   semakin dekat. Selain itu, ada damai     
sejahtera yang aku rasakan dalam menjalankan  
komitmen (hubungan) ini. Bisa kurasakan juga kalo 
dengan dia, aku bisa jadi orang yang lebih baik.”  

– UD, telah menikah selama 3 tahun  
 
Visi Hidup & Pasangan Hidup 
 

  Adalah G, perempuan usia pertengahan 20   
tahun, seorang penulis skenario yang sangat passionate 
terhadap pekerjaannya. Dia mempunyai visi memajukan 
kualitas tulisan di Indonesia. Dalam mewujudkan visi itu, 

dia dan suaminya mendirikan sekolah menulis. Semua 
kegiatan ia jalankan sambil menjadi ibu dari dua anak 
balita yang lucu. Dalam satu hari, ia bisa mendatangi 
beberapa meeting. Di rumah pun, dia masih sesekali 
melakukan research untuk penulisan skenarionya. Bisa 
dibayangkan, kalau pasangannya tidak mengerti visi G, 
mungkin dia akan mengeluhkan kegiatan istrinya yang 
segudang itu. Namun, suami G yang juga penulis, 
memiliki visi yang sama dengan G. Mereka pun       
berkolaborasi, tidak hanya dalam membesarkan anak, 
tapi juga dalam mewujudkan visi mereka berdua.  
  
 Belajar dari pengalaman G, ternyata penting 
sekali mempunyai pasangan yang visinya sama 
dengan kita, sehingga dapat saling mendukung 
dalam mencapai visi itu bersama-sama. Secara   
sederhana, visi adalah tujuan kita dalam hidup. Untuk 
merumuskan visi, kita bisa tanya ke diri sendiri, "Aku 
hidup untuk apa sih?" 

 
 Mitos tentang Pasangan Hidup: “Tuhan  
telah menyediakan seorang yang khusus bagiku, 
yang kelak Ia ingin aku nikahi.”Itu mungkin adalah 
salah satu ungkapan yang sering kita dengar di sekitar 
kita. Sayangnya, itu hanya mitos, sobat! Mari saat ini 
kita jujur pada diri sendiri: ada 6 miliar lebih manusia di 
bumi. Jika hanya ada satu di antara 6 miliar orang 
yang cocok untukmu, seberapa besar kemungkinan 
kamu akan bertemu dengannya? Selain itu, gak ada 
tuh ayat Alkitab yang mendukung ide tersebut.  
 
“Lho, tapi kan di Kejadian 2:18-24 ditulis…”  
 
Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar-
Nya. Sejak awal, Ia tidak pernah berniat menciptakan 
kita sebagai robot. Kita diciptakan menjadi individu 

S 
Benarkah Dia Jodohku?Benarkah Dia Jodohku?Benarkah Dia Jodohku?Benarkah Dia Jodohku?    
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yang bebas berpikir dan bertindak. Pada hakekatnya  
Tuhan adalah seorang Kekasih, yang merindukan     
ciptaan yang mau membalas kasih-Nya. Karena itulah Ia 
menciptakan kita dengan kapasitas untuk memilih - atau 
menolak - kasih-Nya. Demikian pula saat Tuhan      
menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi 
bahkan saat itu, Tuhan tidak memilih Hawa untuk    
menjadi pasangan hidup Adam, Ia juga tidak dengan 
sengaja memberikan Hawa kepada Adam. Tuhan   
membawa perempuan itu kepada laki-laki, dan laki-laki 
itu menerimanya. Karena faktanya, kata “membawa” 
dalam bahasa Ibrani asli diterjemahkan sebagai 
“memamerkan”. Jadi saat itu, Tuhan sedang memamer-
kan wanita yang baru saja diciptakan-Nya kepada     
Adam, yang menerima apa yang ditunjukkan Tuhan 
kepadanya. Adam-lah yang memilih Hawa.  
 
 Arti dari semuanya ini adalah kita bebas untuk 
memilih (dan pastinya bersedia bertanggung jawab atas 
pilihan-pilihan kita). Ini berlaku dalam bentuk hubungan 
mana pun dalam aspek kehidupan kita, termasuk         
hubungan cinta dengan lawan jenis. Ada banyak orang 
di dunia ini yang berpotensi untuk menjadi pasa-
ngan kita karena adanya kesamaan/kecocokan. Jika 
ada beberapa calon yang “cocok” untuk kita nikahi, 
maka menikah dengan salah satu dari mereka men-
jadi suatu pilihan yang kita buat. Karena itu, sangat 
penting dan perlu sekali kita meminta hikmat dari 
Tuhan dalam memilih pasangan. Tuhan mungkin 
membawa seseorang yang mempunyai potensi untuk 
menjadi pasangan kita ke hadapan kita, akan tetapi Ia 
tidak pernah memilih orang itu bagi kita. Kita sendirilah 
yang akhirnya menentukan pilihan, berdasarkan apa 
yang kita pelajari tentang orang tersebut dan berdasar-
kan sifat persahabatan yang berkembang.  
 
Menentukan Pasangan Hidup yang Tepat 
 

 Langkah pertama dalam membina hubungan 
apa pun seharusnya berpusat pada dimensi terpenting, 

yakni dimensi rohani. Setiap pasangan seharusnya 
mengambil sebanyak mungkin waktu yang mereka 
perlukan untuk memelajari di mana kedudukan satu 
sama lain dalam iman, penyembahan, dan komitmen. 
Jika mereka tidak bisa sepakat dalam tingkat rohani, 
mereka pasti akan bermasalah dalam dimensi-dimensi 
lainnya.  
  

 Setelah yang bersifat rohani, datang yang   
bersifat “jiwani”. Setiap pasangan mulai saling belajar 
tentang minat, maksud hidup, sasaran-sasaran pribadi 
dan profesi, pendidikan, intelektual, kestabilan emosi 
pasangannya, serta berbicara tentang bakal keluarga 
yang mereka harapkan akan mereka punyai suatu hari 
nanti. Setelah pasangan menjadi sahabat dalam     
tingkat rohani dan “jiwani”, dan berdasarkan            
persahabatan itu mereka memutuskan mau 
menghabiskan sisa hidup bersama sebagai suami dan 
istri, barulah mereka masuk ke dimensi fisik, yang 
hanya layak dilakukan setelah disahkan dalam    
hubungan pernikahan yang kudus. 
 
 Jadi, kunci dari menemukan pasangan yang 
tepat, pertama adalah mengenali visi hidup dan 
karakter/nilai/prinsip hidup yang akan kita pegang 
tanpa kompromi, dan kemudian mengevaluasi   
calon-calon berpotensi yang kita jumpai             
berdasarkan standar tersebut.   

 

Serangkaian pertanyaan di bawah ini bisa kamu jadikan sebagai panduan:  
 

1. Apakah ia orang Kristen (lahir baru)? (bandingkan 2 Kor 6:14) 
2. Apakah visi hidupku? Apakah visi hidupnya 
3. Apakah ia mempunyai penguasaan diri (dalam hal perangai, emosi, gairah seksual, dan tingkah lakunya, 

serta dalam hal uang)? 
4. Bagaimanakah keharmonisan di rumahnya? (Karena konflik keluarga yang tidak terselesaikan dapat     

transfer ke bakal keluarga yang kelak dimiliki) 
5. Apakah ini saat yang tepat? (mis: persetujuan orang tua? Kesiapan finansial? Penyelesaian pendidikan?) 
6. Apakah karuniaku? (Apakah yang aku miliki yang bisa kuberikan kepada pasanganku ini?). (ODS)  

Sumber: Munroe, Myles. (2007).  Waiting and dating.  
Jakarta: Immanuel Publishing House. Rumondor, Pingkan (2011).  

Prince charming and your vision.  Diakses dari http://pingkanrumondor.blogspot.com.   
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idup di kota besar seperti Jakarta    

membuat kita sering menjumpai hal-hal 

yang bersifat paradoks. Misalnya,  

ketika setiap orang dituntut untuk  bergerak cepat 

dalam setiap aktivitas bisnis, di sisi lain Jakarta 

menyuguhkan kemacetan yang kian hari kian mempri-

hatinkan. Realitas paradoks yang juga terjadi adalah 

ketika banyak manusia berlomba-lomba mengejar 

kenikmatan dunia, namun hanya  kehampaan yang  

didapat. Terkadang, secara tidak sadar, kita sendiri  

masuk ke dalam paradoks tersebut. 

 Atas nama kesuksesan dan kebahagiaan, kita 

sering kali menomorsatukan  pekerjaan dan  menepi-

kan sisi kebutuhan rohani dan jiwa kita. Kian hari, kita 

semakin terbenam di dalam rutinitas pekerjaan. Waktu 

terasa   begitu cepat berlalu dan tiap haru kita merasa 

kelelahan sehingga mengakibatkan tidak ada lagi waktu 

untuk bersekutu dan melayani. Namun, mari kita coba 

berhenti sejenak untuk berpikir kembali, apakah kian 

hari kebahagiaan kian mendekat kepada kita ataukah  

beban kehidupan terasa semakin menekan kita?  

 Life is about balance. Kehidupan manusia    

sejatinya adalah keseimbangan. Kita tidak bisa          

mengabaikan fakta bahwa sisi rohani kita juga          

membutuhkan “pertumbuhan” dan “kesehatan”. Namun 

sisi jasmani kita sering melihat kebutuhan rohani 

adalah suatu kewajiban yang memberatkan.  

 Sebuah pelajaran dan pengalaman saya       

dapatkan dari seorang sahabat yang kala itu masih 

kost di sekitar Jalan Sudirman. Sahabat saya ini    

hampir setiap hari menyempatkan berbincang-bincang 

dan berbagi   berkat dengan seorang ibu pengemis tua 

yang setiap harinya meminta-minta di sebuah         

jembatan penyeberangan. “Ibu itu begitu beruntung 

mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan melalui 

kamu,” ucap saya kepada sahabat. Tapi sahabat saya 

menggelengkan kepala, “Bukan Ibu itu, tetapi saya 

yang sangat beruntung mendapatkan anugerah      

sukacita yang luar biasa dari Tuhan melalui Ibu itu. 

Tuhan menyampaikan pengajaran-Nya melalui senyum 

A R T I K E L 

HHHH    

WorkWorkWorkWork----Life BalanceLife BalanceLife BalanceLife Balance    
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maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”, 

demikianlah Tuhan selalu  menyediakan berkat-berkat 

yang “tersembunyi” bagi umat-Nya yang berjalan di 

jalan-Nya untuk meraih kebahagian sejati dalam       

kehidupan.  

 Rahasia kehidupan telah Tuhan Yesus berita-

kan kepada kita, dan pilihan diserahkan kembali 

kepada kita. Akankah kita juga   menjadi bagian dari 

manusia yang hanya menemukan kehampaan dalam   

kehidupannya? Ataukah kita menjadi pemenang      

dengan hidup di dalam kasih dan pelayanan Tuhan? 

Pilihan yang terkesan mudah, namun sulit dalam     

pelaksanaannya. Kiranya  Tuhan memampukan kita 

dalam memperbaiki diri dan sikap dalam mencapai  

keseimbangan hidup yang membawa kepada           

kebahagiaan  sejati. Tuhan memberkati kita!. (BWI) 

dan air mata Ibu itu untuk saya bisa  memahami lebih 

dalam tentang apa makna   kehidupan ini.” 

 Ya, Tuhan telah memberikan kesempatan 

kepada sahabat saya untuk berbuat kebaikan dan      

melayani sesama di sela-sela rutinitasnya. Sama halnya 

ketika  Tuhan memberikan kesempatan kepada kita 

untuk saling bersekutu dan melayani dalam kehidupan    

bergereja. Ada waktu yang perlu  dialokasikan untuk hal 

tersebut,  jika dilakukan sebagai rasa ucapan syukur 

kepada Tuhan, maka semangat kita selalu diperbaharui. 

Demikianlah Tuhan Yesus telah mengambarkan kepada 

kita melalui Matius 4:4 “Manusia hidup bukan dari roti 

saja, tetapi dari setiap  firman yang keluar dari    

mulut Allah.” Hendaknya kita semakin  menyadari 

bahwa kehidupan yang kita jalani memerlukan keseim-

bangan antara kebutuhan jasmani dan rohani.  

 Banyak buku yang  membahas dan mengupas 

tentang hidup yang seimbang, dan Alkitab kita telah 

mengabarkan tentang hal ini ribuan tahun yang lalu. 

Seperti Tuhan berfirman di dalam Matius 6:33 “Tetapi 

carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, 

Never get so busy making a Never get so busy making a Never get so busy making a Never get so busy making a 

living that you forget to make living that you forget to make living that you forget to make living that you forget to make 

a lifea lifea lifea life....    “ 
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ada setiap tahap perkembangan 

manusia, akan terjadi perubahan-

perubahan baik secara fisik maupun 

psikis yang memerlukan proses 

penyesuaian diri, termasuk juga pada lansia. Perubahan 

perubahan tersebut biasanya merupakan penurunan 

kemampuan fisik, intelektual, kepribadian, dan 

kehidupan sosialnya. Perubahan yang bersifat 

penurunan ini dapat mempengaruhi kondisi 

psychological well being lansia tersebut.  

 Psychological well being adalah suatu 

konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan 

individu mengenai aktivitas dalam kehidupannya 

sehari-hari. Ryff (1995) kemudian menyempurnakan 

konsep psychological well being ke dalam enam dimensi 

sebagai evaluasi seseorang mengenai kehidupannya 

yang dilakukan secara sadar, yang meliputi reaksi afektif 

yang sedang berlangsung yang diungkapkan pada saat 

tertentu meliputi diri sendiri dan masa lalu berupa 

penerimaan diri, adanya relasi yang berkualitas dengan 

orang lain, kepercayaan akan adanya tujuan dan makna 

hidup, adanya perasaan bertumbuh dan berkembang 

sebagai manusia, adanya kemampuan untuk mengatur 

kehidupan dan dunia sekitarnya dengan efektif, serta 

adanya tekad yang menunjukkan keteguhan hati.  

 Ada berbagai cara untuk mempertahankan 

atau bahkan meningkatkan psychological well being 

pada lansia. Salah satunya adalah dengan mengikuti 

kegiatan religius. Kegiatan religius-organized yaitu 

melalui datang ke rumah ibadah dan ikut ambil bagian 

dalam berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 

agama tersebut. Penelitian yang dilakukan Benson 

(dalam Paloutzian, 1996) menunjukkan bahwa 

kegiatan religius organized menurun sejalan dengan 

usia. Alasan yang paling umum adalah karena alasan 

kesehatan yang tidak memungkinkan, namun ada juga 

karena rasa malas.  

 Blazer & Palmore (dalam Paloutzian, 1996) 

menyatakan bahwa banyak lansia yang tidak 

melakukan kegiatan religius-organized karena alasan 

kesehatan dan anggapan bahwa lansia tidak perlu 

melakukan kegiatan religius-organized. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti ingin melihat perbedaan 

psychological well being pada lansia beragama Kristen 

Protestan yang aktif melakukan kegiatan religius 

PPPP    

Pengaruh Kegiatan Religius-Organized pada 

Psychological Well Being Lansia 
Pada kolom lansia edisi ini, secara khusus redaksi buletin menyampaikan hasil penelitian yang dilaksanakan 

oleh beberapa mahasiswa UNIKA ATMAJAYA-JAKARTA yang secara khusus meneliti grup lansia beragama 

Kristen Protestan yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan dibandingkan dengan grup lansia yang tidak aktif  

pada sisi Psychological Well Being. Terlepas nantinya hasil  penelitian ini dapat diperdebatkan, baik dari sisi 

metode penelitian maupun kesimpulannya, kami berharap unsur positif serta ajakan dari hasil penelitian ini 

dapat kita manfaatkan untuk kebaikan bersama.  
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K O M I S I   L A N S I A 

Pada masa tuapun mereka masih 
berbuah, menjadi gemuk dan 
segar.  

- Mazmur 92: 15  “ 
organized dengan yang tidak aktif melakukan kegiatan 

religius-organized.  Berdasarkan teori yang ada 

diharapkan akan dapat terlihat perbedaan psychological 

well being pada lansia yang aktif dengan yang tidak aktif 

melakukan kegiatan religius-organized. Dalam 

menganalisis data digunakan teknik uji beda 

independent sample t-test.  

 Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan 

yang signifikan pada kelima dimensi psychological well 

being, yaitu dimensi penguasaan lingkungan, 

pertumbuhan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

tujuan hidup, dan penerimaan diri. Kesemuanya 

menunjukkan bahwa “lansia yang aktif memiliki skor 

yang lebih tinggi dari pada lansia yang tidak aktif”. 

Sedangkan pada dimensi otonomi tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan 

beberapa penelitian dan teori yang sudah ada, bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara kegiatan religius 

organized dengan psychological well being di mana 

mereka yang aktif melakukan kegiatan religius- 

organized cenderung menunjukkan skor yang lebih 

tinggi pada masing-masing dimensi dibandingkan 

dengan mereka yang tidak aktif melakukan kegiatan 

religius-organized.  

Survey Membuktikan 

Tindak Lanjut 

 Penelitian dan hasilnya, hanya terbatas 

sebagai suatu penelitian serta hasil semata. 

Bagaimana kita menerima hasil penelitian tersebut 

dan mengambil manfaatnya untuk  psychological well 

being  kita? Semuanya kembali menjadi pertanyaan, 

dimana jawabannya berada ditangan kita masing-

masing. 

 Gereja kita sudah memiliki berbagai kegiatan 

yang rutin serta terorganisasi dengan baik, terdiri dari 

berbagai komisi dengan berbagai bidang kegiatan 

yang terbuka untuk umat maupun simpatisan. 

 Akhirnya, searah dengan hasil penelitian 

tersebut, seperti yang dinyanyikan pemazmur pada 

Mazmur 92:15 “Pada masa tuapun mereka masih 

berbuah, menjadi gemuk dan segar”, maka dengan 

mengikuti kegiatan yang difasilitasi gereja secara 

rutin dan teratur, kita akan dapat mencapai hal 

tersebut secara langsung. Survey membuktikan!. 

Tuhan Yesus memberkati. Amin. (meA) 



 

28         BBBBuuuulllleeeettttiiiinnnn    GGGGKKKKIIII    KKKKOOOOTTTTAAAA    WWWWIIIISSSSAAAATTTTAAAA            No. V/Oktober/2013  

KOMISI KESENIAN GEREJAWI 

Anak dan Anak dan Anak dan Anak dan Ensemble MusicEnsemble MusicEnsemble MusicEnsemble Music    
R o s a l i a n a   N.  D e n d a n g 

Ibu Diana menyampaikan manfaat bermain musik untuk 
anak, sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan kekuatan otak dan daya ingat anak  
 Bermain musik menstimulasi bagian otak yang     
berhubungan dengan membaca, matematika, dan 
perkembangan emosional, apalagi saat mengguna-
kan alat musik yang menggunakan kedua tangan, 
yang memerlukan koordinasi antara mata, tangan 
kiri, tangan kanan, dan otak. Juga dapat mengem-
bangkan kemampuan dan daya ingat dengan     
menstimulasi pola-pola yang berbeda pada    
perkembangan otak. 

2.  Membantu anak-anak secara sosial sehingga  
terbentuk kepercayaan diri 

 Memainkan alat musik juga dapat membantu anak 
bersosialisasi, bekerja sama dengan orang lain, dan 
memiliki kepercayaan diri dengan berani           
berekspresi/tampil memainkan alat musik yang   
dipelajarinya. 

3.  Musik adalah pembelajaran yang terus menerus 
yang dapat mengembangkan kreatifitas 

 Tidak ada kata habis dalam menguasai alat musik, 
sehingga anak dapat meningkatkan kemampuannya 
bermain alat musik dan dapat menjadikan kegiatan 
ini sesuatu yang kreatif untuk pikiran, tubuh, dan 
jiwa. 

  

Apa manfaat bermain musik secara berkelompok? 
 

Secara Sosial 
Bermain alat musik dalam sebuah kelompok musik 
(ensemble) membuat anak dapat mempelajari ke- 

terampilan hidup, bagaimana berhubungan dengan 
orang lain, saling menghargai dengan bekerja sama 
dalam kelompok musiknya, sehingga dapat       
mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan 
disiplin. 
 

Berlatih berkoordinasi 
Anak dilatih untuk dapat berkoordinasi dengan teman-
teman dalam kelompoknya dan memiliki hubungan 
yang baik satu sama lain. 

 

Melatih kesabaran 
Setiap anggota yang memainkan alat musik, harus 
bersedia untuk berlatih sabar menunggu gilirannya 
untuk bermain, karena jika tidak akan menghasilkan 
suatu musik yang tidak harmoni. 

  

Musik mengajarkan disiplin 
Untuk dapat bermain musik dalam kelompok yang baik 
dan menghasilkan harmonisasi yang indah, hanya satu 
yang dibutuhkan, berlatih yang melahirkan 
kedisiplinan. 
 

Jadi, apakah susah bermain musik dalam kelompok? 
Tidak……terutama jika ditujukan untuk memuji nama 
Tuhan. 
 

Pelatihan juga diwarnai dengan latihan   memainkan 
recorder yang benar, sekaligus sejarah alat musik 
tersebut. Pada pelatihan kedua dan ketiga lebih pada 
bagaimana membuat aransemen yang baik dalam 
mempersiapkan partitur untuk dimainkan dalam      
ensemble. *** 
 

“Musik adalah bahasa yang universal”  

Komisi Kesenian Gerejawi GKI Kota Wisata berkesempatan untuk mendapat pelatihan pembinaan ensemble 
yang dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan (6, 20 Juli dan 3 Agustus 2013) disampaikan oleh Ibu Diana 
Priscilla.  Beliau adalah pembina ensemble musik di GKI Samanhudi. Kehadiran beliau di GKI Kota Wisata      

merupakan kali kedua, karena sebelumnya pada tahun 2010, beliau mengajak beberapa anak dalam ensemble 
musik GKI Samanhudi   untuk melakukan workshop dengan Ensemble Gita Cantabile dan ASM lainnya. 
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endrikus Arif, lebih akrab dipanggil Pak Arif, 

adalah sosok yang tidak banyak bicara, namun   

banyak bekerja. Pak Arif sangat aktif dalam     

berbagai bentuk pelayanan, dan kepengurusan di 

GKI Kota Wisata. Buletin GKI Kota Wisata edisi ini akan 

secara khusus mengupas sosok Pak Arif dalam             

kesehariannya “Membangun Keluarga Kristen yang Kuat”. 

 

Hidup di tengah berbagai Latar belakang 

 Tak banyak umat yang tahu bahwa sebelum Pak 

Arif  menjadi anggota GKI Kota Wisata, ia memegang 

“status” “Katolik KTP”. Ya, Pak Arif memang terdaftar     

sebagai seorang Katolik. Ia dipermandikan secara         

Katolik semenjak dirinya duduk di bangku SMP. Masa kecil 

Pak Arif dihabiskan di sebuah pulau di timur Indonesia, 

Pulau Adonara, Flores. Ia tinggal sebagai seorang Katolik 

di tengah-tengah lingkungan masyarakat Muslim. 

 Pak Arif kecil mulai mengenyam pendidikan 

bangku sekolah dasar di sebuah SD Negeri di daerah   

Waiwerang (pesisir Pulau Adonara). Ia melanjutkan       

pendidikannya di sebuah SMP Katolik di daerah Larantuka. 

Di sini Pak Arif tinggal dengan Om dan Tante-nya yang 

hidup dalam latar belakang Katolik. Setelah menyelesaikan 

SMP, Pak Arif masuk ke sebuah SMA Katolik di Ende. SMA 

Katolik mengharuskan Pak Arif hidup di asrama yang    

penuh dengan nilai-nilai Katolik. Lulus dari bangku SMA, 

Pak Arif melanjutkan  pendidikannya jauh ke negeri       

Bavaria, Jerman, untuk mengenyam pendidikan di bangku          

universitas. 

 Hidup di tengah berbagai latar belakang          

membuat Pak Arif menemukan hikmat tersendiri bagi    

pemahaman pribadinya. Pak Arif menyadari bahwa     

pengkotak-kotakkan bagi orang Kristen sebenarnya tidak 

perlu terjadi. Setiap orang Kristen adalah saksi Kristus di 

dunia ini dan harus dapat memancarkan kasih Kristus. 

Akan tetapi, komunitas Kristen yang dapat membangun 

keimanan pribadi dirasa perlu oleh Pak Arif. Komunitas ini 

dapat saling menguatkan di saat lemah dan saling      

melayani disaat saling memerlukan satu sama lain. Oleh 

sebab itu, Pak Arif memutuskan untuk bergabung dengan 

GKI Kota Wisata   untuk menguatkan keimanannya dan 

menjadi saksi Kristus yang lebih baik lagi. 

 

Role Model  dan  Walk The Talk 

 Setiap keluarga tentu memiliki prinsip tertentu 

dalam berkeluarga. Bagi keluarga Pak Arif, menjadi    

keluarga yang berpendidikan merupakan prinsip yang 

tidak bisa ditawar.  Hal ini memacu Pak Arif untuk     

memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-

anaknya. Meskipun demikian, Pak Arif mengaku sang 

istri, Ibu Sylvia, yang banyak berperan dalam pendidikan 

anak-anaknya. 

 Untuk pendidikan anak-anak, Pak Arif dan Ibu 

Sylvia lebih menekankan pertumbuhan karakter dan 

moral daripada kecerdasan akademis. Karakter dan    

moral dirasa lebih penting untuk mempersiapkan anak-

anak Pak Arif dan Ibu Sylvia menjalani kehidupan mereka 

masing-masing di masa depan. Pak Arif dan Ibu Sylvia 

juga menekankan anak-anak mereka untuk mampu   

menjadi role model di tengah-tengah pergaulan mereka.  

 Menurut Pak Arif dan Ibu Sylvia, untuk menjadi 

role model itu tidak sulit, modalnya hanya “walk the talk”.  

Maksudnya, kita tidak hanya  sekadar berbicara, tetapi 

juga melakukan apa yang kerap kali kita bicarakan. Walk 

the talk ini tidak hanya ditekankan secara lisan oleh Pak 

Arif dan Ibu Sylvia, mereka juga berupaya secara konkret 

dan maksimal menjadi orangtua yang lebih baik bagi 

anak-anak, agar anak-anak mereka mencontoh mereka 

dan menjadikan Pak Arif dan Ibu Sylvia  sebagai role 

model. (ERS)  

P R O F I L  K E L U A R G A 

Keluarga Hendrikus ArifKeluarga Hendrikus ArifKeluarga Hendrikus ArifKeluarga Hendrikus Arif 

HHHH    
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Buku ini merupakan sebuah cerita pergumulan dan curahan hati dari sang penulis, 

yaitu Amy Chua dalam usahanya untuk mendidik dua anak perempuannya dengan 

cara yang dipercayainya paling bagus, yaitu dengan budaya Cina. Buku ini lebih     

menceritakan tentang pertentangan kebudayaan, perasaan  kemenangan yang hanya 

sekejap, dan bagaimana dia disadarkan oleh anaknya yang berusia 13 tahun. 

Buku ini cukup menggegerkan dunia barat dan menimbulkan perdebatan.  Banyak 

orang yang mencerca, tapi ada juga yang mendukung. Perdebatan ini disebabkan     

keterusterangan penulis yang begitu yakin bahwa cara mendidik anak dengan         

budaya Cina jauh lebih  baik dari pada menggunakan budaya barat. 

 Kritikannya yang pedas mengenai cara       

mendidik budaya Barat cukup membuat orang Barat 

bereaksi keras dan justru menganggap bahwa cara 

mendidiknya sangat mengejutkan dan secara moral 

tidak dapat diterima. Bahkan mereka menyebutnya 

“monster”. 

 Amy Chua lahir dan dibesarkan di Amerika oleh 

orangtuanya yang keturunan Cina dan berimigrasi ke 

Amerika. Semasa kanak-kanak dia dan 3 orang adik 

permpuannya dididik oleh orang tuanya dengan budaya 

Cina dengan sangat keras. Dengan didikan yang     

sangat keras itu, dia dan dua adiknya berhasil lulus dari 

sekolah-sekolah unggulan di Amerika. Dia lulus dari 

Harvard Law School, Michelle, anak kedua lulus dari  

Yale Law School, Katrin anak ketiga, juga lulus dari 

Harvard. Bahkan Cindy anak keempat yang lahir     

dengan cacat Down Syndrome-pun mampu berprestasi 

dan memenangkan dua medali emas dalam Olimpiade 

International Khusus penyandang cacat dalam bidang 

olahraga renang. Keberhasilan itulah yang membuat-

nya ingin mendidik anak-anaknya dengan budaya Cina. 

  
Cara Didik Budaya Cina Vs Barat 
 Dia mengatakan bahwa dari studi yang         

dilakukan kepada ibu yang mendidik dengan cara barat 

dan Cina disimpulkan bahwa, cara didik budaya Barat 

menganggap bahwa penekanan kesuksesan secara 

akademik tidak bagus untuk anak, orangtua harus   

menganggap bahwa proses belajar itu harus            

menyenangkan bagi anak-anak. Sedangkan ibu dengan 

cara didik budaya Cina menganggap bahwa anaknya 

dapat menjadi murid terbaik dan bahwa pencapaian   

hasil akademik menggambarkan kesuksesan menjadi 

orangtua. Jika anak tidak berhasil dalam sekolah,    

berarti ada masalah dan orangtua tidak melakukan   

tugasnya.  

 Studi lain mengatakan bahwa orangtua dengan 

budaya Cina menghabiskan lebih lama setiap hari untuk 

melatih kegiatan akademik dengan anaknya, sedangkan 

budaya Barat cenderung lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. 

 Menurutnya, sangat salah jika dianggap bahwa 

orangtua dengan didikan Cina tidak mendukung anak-

anaknya dalam olahraga seperti budaya Barat, tetapi 

yang dipercayai orangtua dengan budaya Cina adalah: 

 

1. Pekerjaan sekolah harus diutamakan. 

2. Nilai A- adalah hasil buruk (dalam angka nilai A 

adalah nilai di atas 80). 

3. Anak harus 2 tahun lebih cepat dibanding teman 

sekelasnya dalam bidang matematika. 

4. Orangtua tidak boleh memuji anak di depan 

umum. 

5. Jika anak tidak setuju dengan guru atau pelatih, 

orangtua harus memihak guru atau pelatih. 

6. Satu-satunya kegiatan di luar sekolah yang        

diijinkan adalah dalam bidang di mana mereka 

pasti dapat memenangkan medali.Dan medalinya 

harus Emas.  

A R T I K E L 

Battle Hymn of the Tiger MotherBattle Hymn of the Tiger MotherBattle Hymn of the Tiger MotherBattle Hymn of the Tiger Mother    
N  a  t  h  a  l  i  a    H  a  l  i  m  
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 Orangtua dengan budaya Cina dapat melaku-

kan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan dilakukan   

secara legal oleh budaya Barat. Ibu Cina akan dapat 

mengatakan kepada anaknya: ”Hei Gendut, turunkan 

berat badanmu!”, tetapi sebaliknya budaya Barat 

cenderung akan menghindari masalah yang muncul, 

memberikan nasihat mengenai kesehatan, dan  tidak 

akan menyebut kata “gendut”, tapi anaknya tetap    

berakhir di tempat terapi, karena kelainan cara makan 

dan mempunyai pandangan yang negatif  tentang     

dirinya. 

orangtua mereka, bahkan mereka tidak memilih 

untuk dilahirkan. Orang  tualah yang menginginkan 

kehadiran seorang anak, itulah   sebabnya mereka 

harus bertanggung jawab menyediakan keperluan 

anak-anak, anak-anak tidak berutang kepada 

orangtua, sudah tugas orangtua memenuhi      

kebutuhan mereka. 

• Orangtua Cina percaya bahwa mereka tahu apa 

yang terbaik bagi anaknya sehingga menolak 

keinginan dan pilihan anak mereka sendiri.       

Sebaliknya orangtua Barat akan mengorbankan 

segalanya untuk anak mereka. Mereka percaya 

pilihan individu, menghargai kemandirian,       

kreativitas, dan mempertanyakan kewenangan. 
 

U L A S A N  B U K U 

“ 

 Orangtua Cina bisa meminta anaknya untuk 

mendapatkan nilai A, sedangkan orangtua Barat hanya 

dapat meminta anaknya untuk melakukan yang terbaik. 

Orangtua Cina dapat berkata “Kamu malas, teman-

temanmu sedang melewatimu, sebaliknya orangtua    

Barat harus bergumul dengan konfik batinnya sendiri 

dan mencoba menenangkan dirinya sendiri agar tidak 

kecewa dengan hasil yang dibuat anaknya. 

 Menurut Amy, ada 3 hal besar yang membeda-

kan cara pandang orang tua Cina dan Barat yaitu: 

 

• Orangtua Barat sangat memperhatikan perasaan 

dan harga diri anaknya sedangkan orangtua Cina 

tidak. Mereka mengasumsikan kekuatan bukan 

kerapuhan sehingga mereka bertindak berbeda. 

• Orangtua Cina percaya bahwa anaknya berutang 

pada mereka segalanya, sehingga seorang anak 

Cina harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk 

mematuhi dan membuat mereka bangga. Orangtua 

Barat mempunyai pendapat yang berbeda. Mereka 

menganggap bahwa anak-anak tidak dapat memilih 

Cara Mendidik Anak 
 Amy Chua dibesarkan secara Katolik, tetapi 

setelah menikah dia mengikuti suaminya yang orang 

Yahudi. Walaupun tidak dibicarakan secara jelas, 

tetapi mereka berakhir dengan memakai cara mendidik    

dengan budaya Cina. 

 Di dalam buku ini dia menceritakan pergu-   

mulannya dalam mendidik  dua anaknya, yaitu Sophia 

(anak pertama) dan Lulu (anak kedua), dengan budaya 

Cina yang keras, terutama dalam mendalami piano 

dan biola. Sophia bermain piano sedangkan Lulu    

bermain biola. 

 Kekerasannya dalam mendidik anak-anaknya 

tercermin dalam aturan yang diberikannya kepada 2 

anaknya Sophia dan Louisa, yaitu TIDAK BOLEH: 

 

• bermalam di rumah teman 
• mempunyai teman main 
• di sekolah untuk bermain 
• mengeluh karena tidak bermain di sekolah 
• menonton TV atau bermain komputer 

Tongkat dan teguran mendatangkan 
hikmat, tetapi anak yang dibiarkan 
mempermalukan ibunya.  - Amsal 29:15 
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U L A S A N  B U K U 

• memilih kegiatan ekstrakurikuler sendiri 
• mendapatkan nilai kurang dari A. 

 
 Cara mendidiknya yang sangat ekstrim tercer-
min dalam cerita-cerita berikut: 
1. Dia tidak pernah memuji anak-anaknya, tetapi dalam 

latihan selalu dia katakan hal-hal yang negatif,       
seperti “kamu semakin buruk saja”. Hal ini dilakukan 
agar anaknya tidak cepat merasa puas dan menda-
patkan hasil yang lebih baik. Dia menetapkan     
standar tinggi karena dia merasa anaknya mempu-
nyai kemampuan yang lebih dari itu. 

2. Dia selalu mengeluarkan ancaman untuk membuat 
anaknya berlatih lebih keras, seperti membakar     
boneka-boneka anaknya jika tidak berlatih dengan 
baik. Hal ini cukup efektif untuk Sophia, tapi tidak 
dengan Lulu. Lulu akan semakin memberontak dan 
memburuk dalam latihannya. 

3. Jika anaknya melakukan tindakan yang tidak      
menghormatinya, maka dia tidak akan segan-segan 
menyebut anaknya “sampah”. Menurutnya, hal   
tersebut akan membuat anaknya merasa sangat 
bersalah atas tindakan yang dilakukannya, tetapi  
tidak akan membuat anaknya merasa seperti     
sampah dan merusakkan harga dirinya, karena 
anaknya tahu dengan jelas bahwa dia mempunyai 
penilaian yang tinggi terhadap anaknya. 

4. Dia menolak menerima kartu ulang tahun yang 
diberikan anaknya kepadanya, karena merasa kartu 
tersebut terlalu sederhana, yang mungkin hanya 
dibuat dalam waktu 20 detik saja. Menurutnya, dia 
pantas untuk mendapatkan hadiah yang spesial 
dalam hari ulang tahunnya, sama seperti yang         
dilakukannya ketika dia memberikan hadiah yang 
mahal kepada anak-anaknya. 

5. Ketika mereka sedang berlibur, mereka tetap harus 
berlatih piano dan biola secara rutin, bahkan ketika 
mereka berlibur  ke Yunani, dia memaksa anaknya 
berlatih dulu sebelum mereka berjalan-jalan.      
Menurutnya, jika anaknya mau berlatih biola dengan 
benar, maka hanya memerlukan waktu 10 menit. 
Tapi pada kenyataannya anaknya tidak bermain  
dengan baik, dan akhirnya mereka sekeluarga tidak 
jadi berjalan-jalan dan menghabiskan 10 jam latihan 
hanya di dalam kamar hotel. 

 

 Walaupun cara mengajar kerasnya telah 
menghasilkan keberhasilan anak-anaknya  untuk tampil  
di Carnegie Hall, yang merupakan kesempatan yang 
langka bagi para pemusik dan dalam usia yang sangat 
muda, akhirnya Amy menyerah juga kepada anak 
keduanya Lulu, dan tidak memaksanya lagi untuk      

Didiklah orang muda menurut jalan 
yang patut baginya, maka pada masa 
tuanyapun ia tidak akan menyimpang 
dari pada jalan itu. - Amsal 22:6.  

 Alkitab menuliskan dalam Kolose 3:21, “Hai 

bapa-bapa, janganlah sakiti hati anak-anakmu, 

supaya jangan tawar hatinya”, sebagai ayat yang 

menuntun kita semua untuk lebih sabar dan penuh 

kasih dalam membesarkan dan mendidik anak-anak 

kita.  Sebagai umat Kristiani, apakah pendekatan-

pendekatan dalam membesarkan dan mendidik anak  

sudah sejalan dengan yang diajarkan dalam Firman 

Tuhan? Tidak ada sekolah khusus untuk menjadi 

orangtua, namun kita memiliki sumber panduan 

‘knowledge’ yang diberikan Tuhan dalam membesar-

kan & mendidik anak-anak kita, yaitu Firman       

Tuhan. Amin ***  

berlatih biola. Akhirnya, Lulu dibebaskan untuk memilih 
sesuai dengan keinginannya dan mendalami tenis. 
 Di negara kita saat ini, sudah banyak pola 
pendekatan dalam membesarkan dan mendidik anak, 
dari zaman kedisiplinan warisan penjajah Belanda dan 
Jepang, nilai timur khas bangsa kita, bahkan gaya 
Barat yang saat ini diyakin oleh sebagian besar 
masyarakat kita sebagai pendekatan yang             
menyenangkan. Namun, tidak sedikit pula golongan 
masyarakat yang khawatir gaya Barat yang            
menyenangkan ini tidak membuat anaknya           
memperoleh nilai tinggi dalam akademis. Pendekatan 
Amy Chua pun disadari ataupun tidak disadari sudah 
banyak dianut oleh masyarakat kita dan bukan hanya 
sebatas etnis China peranakan. 

“ 
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Hormatilah Ayahmu dan IbumuHormatilah Ayahmu dan IbumuHormatilah Ayahmu dan IbumuHormatilah Ayahmu dan Ibumu 

 Orangtua itu, tinggal bersama putera tunggalnya 

yang telah berumah tangga dengan isteri yang masih 

muda  dan seorang anak yang masih kecil. Menantu ini 

merasa tidak nyaman jika harus makan  semeja dengan 

mertuanya karena selalu ada pekerjaan ekstra member-

sihkan meja makan seusai makan bersama itu. “Aku 

tidak tahan lagi jika harus makan    semeja dengannya!” 

diprotesnya.  

 Keesokan harinya, mereka menuntun ayahnya 

menuju ke sudut dapur dan mendudukkannya di atas 

sebuah bangku sederhana, diberikannya sebuah piring 

dari tanah liat yang telah diberi nasi beserta lauk 

pauknya. Bapa itu sadar bahwa di situlah setiap hari ia 

akan makan. Dengan sedih hati ia menyuap 

makanannya sambil sebentar-sebentar melayangkan 

pandangannya ke arah meja makan di mana anaknya 

sekeluarga sedang menikmati makanan. Ia merasa 

bahwa hidupnya sekarang sangat sepi dan hampa. 

Pikirannya kembali ke masa bahagia bersama 

isteri dan anak tunggalnya. Dentingan sendok-garpu 

dengan piring maupun makanan yang tumpah dari piring 

puteranya tidak pernah mengurangi selera makannya. 

Kebersamaan di meja makan selalu memberikan       

kebahagiaan bagi keluarganya. Tiba-tiba tangannya  

gemetar, piring nasi  terlepas dari tangannya, jatuh ke 

lantai dan pecah, makananpun tumpah berserakan. 

 Sang menantu sangat geram melihat piring 

tanah liat pecah dan makanan mengotori lantai dapur, 

Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang sudah lanjut usia, ia bertubuh kecil dengan keriput yang meronai wajah-

nya, getaran pada tangannya merambat sampai ke mulut dan matanya yang selalu mengerjap-erjap sayu seakan 

mengatakan “aku sudah lelah”. Di meja makan selalu terdengar suara dentingan sendok-garpu yang beradu dengan 

piring, terkadang tangannya tidak sejalan dengan keinginan untuk menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, 

makanan tersebut tertumpah sedikit mengotori meja makan itu. 

lalu ia memutuskan untuk membuatkan bak dari kayu 

seperti biasa dipakai binatang untuk menjadi tempat 

makan bagi orangtua itu. Sejak saat itu pula, bapak itu 

makan dari bak kayu. Tidak ada suara dentingan, tidak 

ada piring yang pecah, namun kesepian semakin 

melanda hati bapa tua itu. 

 Sampai suatu saat suami-isteri itu melihat 

anaknya yang masih kecil itu sedang asik mengerjakan 

sesuatu dengan beberapa potong kayu. Ayahnya    

bertanya: “Nak, untuk apa kayu-kayu itu?” Si anak 

menjawab sambil tersenyum: “Aku  sedang mengerja-

kan bak makanan dari kayu, untuk memberi makan 

papa dan mama jika aku sudah besar nanti, seperti 

yang dilakukan oleh papa dan mama kepada opa saat 

ini”.  

 Kedua suami-isteri itu saling berpandangan, 

seakan seember air dingin mengguyur kepala mereka 

dan tanpa disadari ada tetesan air mata mengalir 

membasahi wajah pasangan itu. Kemudian, dengan 

penuh kelembutan mereka berdua menuntun si bapa 

kembali ke meja makan. Sejak saat itu pula mereka 

selalu makan bersama dan dentingan sendok-garpu 

dengan piring menjadi suara musik yang indah, 

makanan yang tumpah ke atas meja makan juga tidak 

membuat mereka kehilangan selera makan. Tidak ada 

ketegangan dan mereka saling berbagi cerita sehingga  

suasana di meja makan menjadi lebih ceria. 

 Kisah diatas diceritakan oleh Joy Davidman 
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dan ditulis oleh Herbert van der Lugt dalam bukunya 

berjudul “Fifty Plus”. Cerita itu mengisahkan peran 

seorang anak kecil yang telah dipakai Tuhan menjadi 

alat untuk mendamaikan keluarga tersebut. Anak dan 

menantunya tidak menyadari kekeliruan mereka,      

keberadaan orangtua dalam keluarga mereka seolah 

hanya akan menjadi beban saja. Padahal,                  

sesungguhnya orangtua sangat berjasa dalam hidup 

mereka; orangtua adalah guru mereka sejak masih 

dalam kandungan, berkomunikasi dan berdoa bagi 

janin yang masih dalam kandungan. Ketika sang anak    

sudah lahir, orangtualah yang pertama-tama mengajar-

kan anaknya mengenal kata, dimulai yang sederhana 

dulu, mengajar agar dapat berdiri dengan baik;       

mengajar naik sepeda, pelajaran sekolah, bersosialisasi 

dengan teman temannya, juga mengajar untuk        

mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. 

 Kita juga ingat perintah Tuhan, “Hormatilah 

ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah 

yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu” Itulah yang 

disampaikan Tuhan melalui nabi Musa agar kita      

menghormati orangtua kita.  Firman Tuhan tersebut, 

merupakan hukum yang pertama dari ke enam hukum 

yang bersifat horizontal, yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan manusia.  

 Sementara ke empat hukum lainnya, bersifat 

vertikal yaitu mengatur hubungan antara manusia    

dengan Allah. Hukum tersebut, merupakan sebuah  

perintah dari Tuhan. Dan diantara kesepuluh Firman 

Allah tersebut, hanya dua hukum yang    berkalimat 

positif yaitu: “Kuduskanlah hari Sabat” dan “Hormatilah 

ayahmu dan ibumu”, sedangkan kedelapan hukum 

yang lain merupakan larangan dan  selalu dimulai   

dengan kata “jangan”. Kalimat positif  lebih luas artinya 

daripada kalimat negatif, sebagai     contoh: “Kasihilah 

sesama manusia!”  mengandung arti lebih luas dari-

pada “Jangan menyakiti sesamamu”. 

Hukum ke lima tersebut disampaikan ketika bangsa 

Israel masih dalam perjalanan menuju tanah yang   

dijanjikan Allah kepada mereka agar mereka bisa 

selamat sampai di tanah Kanaan. Pada masa kini 

bangsa Israel sudah menempati tanah perjanjian, 

namun “Sepuluh Firman Tuhan” tetap berlaku dan  

harus dipatuhi oleh seluruh umat Kristen. Tanah   

perjanjian yang dipahami oleh umat Kristen pada 

masa kini adalah sebuah tempat abadi, rumah      

perjanjian yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, 

seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 14:2, “Di 

rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak 

demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu.  

Sebab Aku pergi  ke situ untuk menyediakan tempat 

bagimu.” 

Mungkin lebih mudah bagi seorang anak    

menghormati dan mengasihi orangtua yang selalu  

mengasihinya ketika ia masih belum mandiri, semacam 

timbal-balik. Namun, seseorang pasti tidak lepas dari 

kesalahan. Meski demikian, firman Tuhan tersebut tidak 

dapat kita abaikan, sekalipun ada orangtua yang      

pernah melakukan kesalahan atau kekhilapan dengan 

berbuat kasar, egois, pemabuk, bahkan pernah      

meninggalkan anaknya.  

Bukankah kita sering memanjatkan doa yang 

Tuhan Yesus ajarkan, yaitu “Doa Bapa Kami”, 

“Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami       

mengampuni orang yang bersalah kepada kami.,,,,,”. 

Jika kita yang sering memanjatkan Doa Bapa Kami  

tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada 

kita, apakah kita masih pantas memanjatkan doa   

tersebut? 

 Saat ini kita berada pada Bulan Keluarga,    

semoga kita selalu mengingat bahwa hendaknya kita 

saling mengasihi diantara anggota keluarga. Orangtua 

mengasihi anak-anaknya, suami-isteri mengasihi 

sesamanya, dan anak-anak harus menghormati dan 

mengasihi orangtua mereka. Namun, diatas semuanya 

itu, mintalah agar Tuhan selalu hadir dalam keluarga 

kita karena sesungguhnya Dia-lah pemimpin,           

pelindung, penolong, dan pendamai bagi setiap       

anggota keluarga.  Soli Deo Gloria ! (iks) . 

LOVE YOUR PARENTS 

We are so busy growing up, 

We often forget they are growing old. 



 

35  BBBBuuuulllleeeettttiiiinnnn    GGGGKKKKIIII    KKKKOOOOTTTTAAAA    WWWWIIIISSSSAAAATTTTAAAA            No. V/Oktober/2013  

BakSos Pengobatan Gratis, 28 April  

di Rengasdengklok dan 22 Juni di 

RW 06 Desa Ciangsana 

K O M I S I   K E S P E L 

Teropong Kesaksian & PelayananTeropong Kesaksian & PelayananTeropong Kesaksian & PelayananTeropong Kesaksian & Pelayanan    

“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga “ - Matius 5:16 

BakSos Pengobatan Gratis,  27 Januari 

2013 di Desa Cohak,  Lokasi  di  Aula 

Kantor Desa Nagrak 

Bazaar Murah di Lahan Ciangsana, 

menyambut Lebaran 2013 

BakSos Pengobatan Gratis Gigi & Umum, dalam rangka hari Kemerdekaan RI ke 68 – Agustus 2013  
Lokasi di Lahan Jl. Ciangsana Raya-Desa Ciangsana, dilaksanakan bersama GKI Bekasi Timur, 

GKI Kemang Pratama, GKI Harapan Jaya, GKI Agus Salim dan GKI Kota Wisata. 

Donor Darah Januari, April, 

Juli dan Oktober  2013 

Menyambut Lebaran bulan Agustus 2013, diserahkan bantuan Dana Kasih Jemaat kepada saudara-saudara kita yang 
membutuhkan khususnya fakir miskin di Ciangsana dari  Majelis Jemaat GKI Kota Wisata yang diwakili oleh Pdt. Gordon S. 
Hutabarat dan Ketua Seksi Humas Kespel-Letkol TNI-AL. Prio Budi Leksono, diserahkan melalui Haji Amil Iran, Ustadz Nasir, 

Kadus Encin & teman-teman di Mesjid Nurul Iman Ciangsana, kiranya menjadi berkat bagi semua.  



GEREJA KRISTEN INDONESIA KOTA WISATA 
Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 
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VISI  GKI KOTA WISATA 
Jemaat yang menjadi Garam dan Terang bagi lingkungan sekitarnya. 

 
MISI  GKI KOTA WISATA 

Menjadi  murid Kristus yang bertumbuh dan dilengkapi untuk melayani. 


