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 Dari pelajaran sekolah kita mengetahui beberapa fungsi akar, antara lain      
(i) Sebagai jangkar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di 
tempat hidupnya, (ii) Sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral (zat 
unsur hara) dari dalam tanah, (iii) Dalam kondisi tertentu akar berfungsi sebagai alat 
bernafas,  (iv) Untuk tempat menyimpan cadangan makanan, (v) Beberapa jenis akar 
berfungsi sebagai organ reproduktif vegetatif.  
 Semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin yang meniupnya, 
semakin dalam akarnya menancap tanah, semakin kuat batangnya, semakin rindang 
daunnya.  
 Akar adalah pikiran kita, jika pohon ingin bertahan hidup saat angin 
menerpa, maka tak ada pilihan lain selain menancapkan sedalam mungkin akarnya, 
agar bisa menopang tubuh pohon. Akar tak terlihat, seperti itulah pikiran kita. Jika 
masalah melanda, tancapkan pemikiran kita pada Pemilik Bumi, Allah Yang Maha 
Kuat, Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kita dekat, maka Ia akan lebih dekat. 
 Akar adalah pikiran dan harapan kita, karenanya : “Diberkatilah orang yang 
mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang 
merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap 
hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.  -Yeremia 17:7-8. 
 Pohon yang semakin tumbuh dewasa, akan banyak bermanfaat bagi makhluk di sekitarnya. Batang pohon 
yang kuat, akan dijadikan sandaran orang yang lelah, daun rindangnya tempat berteduh. Pohon tak akan pernah marah 
jika orang memetik buahnya. Pohon akan senantiasa berbuah sesering apa pun ia dipanen. Kesemuanya dimulai 
dengan satu awal, yakni mengakar dengan kuat.  
 Pada Buletin Pelangi edisi ini, tim buletin menyuguhkan berbagai artikel yang membahas proses mengakar 
dengan benar, membangun kerangka berpikir yang lebih luas serta berbagai topik yang kesemuanya berpangkal pada 
satu dasar bagaimana  mengakar dengan baik dan benar. 
 Selamat mengakar dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan  Yesus memberkati.  
 
Salam,  
 
 

R e d a k s i  

 

Mengakar pada Kristus 

Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat. 
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Paulus Andri Husado:  
 

 Pada awalnya, kami adalah simpatisan yang sekedar beribadah di GKI KOWIS karena dekat dari rumah. 
Namun lama-kelamaan kami memutuskan menjadi jemaat. Menyenangkan bisa beribadah di GKI KOWIS yang 
pelayanannya semakin bagus; dengan anggota-anggota yang mempunyai banyak potensi.  Dari sekolah minggu 
yang sangat lengkap dengan adanya pelayanan untuk batita S (0-2 tahun), hingga pelayanan untuk dewasa. Juga 
dengan adanya pemahaman Alkitab dan  seminar-seminar oleh narasumber yang ahli.  
 Memang masih ada yang harus ditambah agar kebersamaan dengan jemaat semakin terasa erat. Mulai dari 
pelayanan KOMBAS yang membuat keakraban dengan anggota jemaat dan simpatisan semakin terjalin, 
diadakannya ramah tamah setelah ibadah agar semakin banyak lagi jemaat yang mau ikut dalam pelayanan di 
GKI KOWIS, serta ajakan untuk melayani melalui pelayanan pemerhati (kunjungan pelawatan) dan pendoa.  
 Harapan kami sekeluarga semoga GKI KOWIS semakin bertumbuh dan berkembang serta dapat  memiliki 
lokasi Gereja yang tetap di kawasan Kota Wisata dan semakin banyak jemaat yang ikut serta melayani Tuhan di 
GKI KOWIS.  
 

Sarah Sianipar: 
 

 Pengembangan gereja sudah berjalan di jalur yang baik dan benar dengan semakin berkembangnya 
KOMBAS, hanya saja Pelawatan Jemat harus lebih ditekankan supaya jemaat merasakan adanya panggilan 
didalam melayani. Apabila mau melayani, maka akan memanggil umat lain juga untuk turut melayani. Jadi metode 
ketok tular.  Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 

Suara  Umat 

Buletin pelangi dalam bentuk file pdf dapat didownload dari website GKIKotaWisata di 

www.gkikotawisata.org pada bagian Komunikasi Media 
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E D I T O R I A LE D I T O R I A LE D I T O R I A LE D I T O R I A L    

Pernahkah Anda mengamati pohon bonsai? Bonsai 
adalah sebuah seni untuk mengerdilkan pohon yang besar     
seperti pohon beringin, cemara, sakura, ataupun pohon buah-
buahan sehingga tetap bertumbuh kecil di dalam pot yang kecil 
pula, meskipun tumbuhan itu mempunyai organ lengkap, 
seperti batang, cabang, ranting, daun, bahkan bisa berbunga 
dan  berbuah. 

Dalam bukunya “The Purpose Driven Church”, Rick 
Warren menuliskan bahwa gereja harus menjadi sehat terlebih 
dahulu baru akan terjadi pertumbuhan. Kalimat ini ingin mengi-
ngatkan kita bahwa tanpa kesehatan maka tidak akan terjadi 
pertumbuhan yang baik. Untuk menjadi sehat, maka gereja 
harus mempunyai akar atau dasar yang baik terlebih dahulu, 
yang dapat menunjang pertumbuhan iman anggota jemaat-Nya 
agar tidak terombang-ambing dalam rupa-rupa angin           
pengajaran yang dapat menyesatkan jemaat tersebut. 
 Pohon bonsai termasuk pohon yang hidup, namun 
sengaja dikerdilkan dan tidak bertumbuh dengan sempurna, 
karena akarnya tidak dapat bertumbuh dengan leluasa. Di sam-
ping itu, batang, cabang, dan ranting dipotong sesuai dengan   
selera si pemilik. Akar pohon-pohon itu terperangkap dalam pot 
yang sempit menyebabkan pertumbuhan pohon tersebut tidak 
dapat meninggi dan membesar sewajarnya. Meskipun pohon itu 

duksi vegetatif, misalnya wortel atau ubi yang menghasilkan 
“buah” melalui akarnya. Jadi fungsi akar ini sangat penting 
guna kelangsungan kehidupan sebuah tumbuhan, karena 
itulah maka rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di 
Efesus agar berakar dan berdasar di dalam kasih (Ef.3:16-18). 
 Meskipun peranannya sangat penting untuk         
kehidupan tumbuhan, pada umumnya akar selalu berada  di 
dalam tanah dan mempunyai ujung yang runcing agar dapat 
menembus tanah. Ini menunjukkan bahwa meskipun mem-
punyai peranan yang penting, ia tidak menonjolkan dirinya 
dan tetap “tersembunyi” di dalam tanah sambil tetap menya-

Hendaklah kamu berakar di dalam 
Dia dan dibangun di atas Dia,    
hendaklah kamu bertambah teguh 
dalam iman yang telah   diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu 
melimpah dengan  syukur. 
  

Kolose 2:7 

“ 

sehat, namun tidak dapat tumbuh dengan sempurna dan        
hanya cocok untuk menjadi pajangan yang menarik tetapi 
kurang  bermanfaat bagi lingkungan.  
 Jemaat yang sudah didewasakan tidak boleh seperti 
pohon bonsai, yang hanya bagus untuk  menjadi pajangan dan 
ditaruh dalam pot kecil. Jemaat dewasa harus seperti pohon 
yang tumbuh di tanah yang luas agar  akarnya tidak terperang-
kap pada ruang yang sempit, melainkan tumbuh semakin pan-
jang dan dalam agar mampu menyalurkan nutrisi bagi  ke-
hidupan pohon yang ada di atasnya  sehingga dapat bertumbuh 
makin tinggi dan besar sehingga dan memberikan   keteduhan 
dan menghasilkan buah yang baik. 
 Tanpa akar, maka tidak akan ada pertumbuhan karena 
akar adalah organ kehidupan yang sangat penting untuk    
memperoleh nutrisi guna kehidupan dari sebuah pohon. Tidak 
hanya itu, akar juga berfungsi seperti fondasi bangunan, ia 
menopang pohon agar dapat berdiri dan bertumbuh dengan 
kokoh, semakin tinggi pohon maka akan semakin dalam dan 
panjang akarnya. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar bahkan 
menjadi tempat cadangan makanan atau sebagai alat repro-

lurkan nutrisi kehidupan bagi batang pohon yang berada di 
atasnya. Meskipun berada dalam tanah yang hitam, akar tidak 
akan menjadi hitam dan pada umumnya berwarna putih atau 
kekuningan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai 
murid dan pengikut Kristus, kita harus tetap menjaga identitas-
nya, serta tidak terpengaruh dengan segala kekotoran mau-
pun kegelapan lingkungan sekelilingnya. Ketika kita melayani, 
juga tidak perlu menonjolkan diri sendiri karena sesungguhnya 
kita ini pelayan dan hamba Kristus. Biarlah Sang Junjungan 
kita yang makin besar dan kita semakin kecil, seperti yang 
diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. 

Buletin Pelangi kali ini memakai seri tema 
“BERAKAR, BERTUMBUH, DAN BERBUAH” yang meru-
pakan siklus kehidupan di dunia. Edisi kali ini mengambil tema 
“BERAKAR” karena berakar adalah penting dan utama 
dalam kehidupan orang Kristen, sebagaimana rasul Paulus     
mengingatkan jemaat di Kolose (Kol 2:7).  

Soli Deo Gloria! (iks)*** 
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dan apa keunikan iman Kristen bagi kehidupannya, sehingga 
sangat mudah terseret dan terpengaruh kepada pemikiran 
dan sikap pragmatis serta godaan kedagingan. Di sisi lain, 
kebanyakan orangtua tidak memiliki pemahaman dan kualitas 
iman yang baik sehingga tidak mampu mendidik dan 
membimbing anak-anak mereka untuk hidup dalam 
pemahaman dan praktek iman yang benar.  Para orangtua 
merasa sudah melakukan perannya dalam pertumbuhan iman 
anak-anaknya dengan membawa anak-anak ke gereja, ikut 
kebaktian di sekolah minggu, atau kebaktian remaja bagi  
anak-anaknya yang sudah remaja. Di luar itu? Merasa bukan 
bagiannya. Jika si anak terpanggil dalam kegiatan dan 
aktivitas gereja, cenderung tidak diberi ruang dan tempat. 
Bagi orangtua, sekolah, menjadi anak pintar, dan sukses 
meraih cita-cita adalah yang utama. Di luar itu (baca: 
bergereja) adalah second atau urusan nanti.  
 Masalah lain misalnya, tidak sedikit pengusaha atau 
karyawan Kristen yang juga jatuh dalam praktek KKN, 
sekalipun mungkin mereka dulunya adalah aktivis atau aktif  
dalam pelayanan gereja. Demikian pula, banyak keluarga 
Kristen yang mengalami konflik-konflik keluarga yang 
mengakibatkan keretakan, bahkan berakhir dengan 
perceraian.  
 Dari berbagai potret kehidupan seperti di atas timbul 
pertanyaan: bagaimana orang Kristen dapat menjadi berkat 
serta menjadi terang dan garam di tengah dunia yang 
semakin dipenuhi dengan tantangan dan permasalahan yang 
semakin kompleks? Padahal seharusnya, peran panggilan 
kita adalah seperti dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 
4:15 “Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya 
kasih karunia, yang semakin besar berhubung dengan 
semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, 
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi 
kemuliaan Allah.”  
 Banyaknya orang menjadi percaya dan berlimpah 
dengan syukur pada saat itu karena peran jemaat Korintus 
yang bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. 

Sebuah pertanyaan dilontarkan: “Kenapa sih gereja repot-repot untuk melakukan pelayanan sosial, peduli 
orang miskin, peduli lingkungan, melakukan kebaikan ini itu untuk orang lain; bukankah jemaat juga perlu 
diperhatikan?”  Pertanyaan ini tidak salah. Tetapi gereja tidak melulu hidup pada dirinya sendiri, ia juga 
mempunyai tugas panggilan kepada dunia di luar dirinya. Kehadiran orang Kristen (baca: gereja) sebagai 
terang dan garam dunia adalah sebagai suatu keharusan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa tidak? Karena 
jika ia sudah diterangi oleh Sang Terang Dunia, yaitu Yesus Kristus, dan juga oleh karena kasih AnugerahNya 
ia mendapatkan hidup yang bermakna, namun jika terang itu menjadi redup dan mati bahkan garam itu 
menjadi hambar maka sia-sialah kehadiran dirinya sebagai pengikut Kristus.  

R E F L E K S I 

 Dalam kerangka hidup bermakna, ia harus menerangi 
dunia yang masih berada dalam ‘kegelapan’. Hal ini dapat 
dilakukan jika gereja  tidak mati alias hidup dan terus 
bertumbuh, namun tidak berjalan di tempat. 
 Bagaimana kita melihat pertumbuhan gereja masa 
kini? Gereja sekarang cenderung terperangkap dalam suatu 
“ambisi dan kompetisi”. Gereja bertambah banyak tetapi 
anggotanya sedikit, bahkan mungkin sangat sedikit. Di sisi lain, 
jika anggotanya besar ada kecenderungan usaha-usaha untuk 
memperbesar dan memperindah gedung-gedung gerejanya, 
bukan memperbanyak pelayanan dan kesaksian yang 
memancarkan kasih dan anugerah Kristus. Sangat 
memprihatinkan lagi jika gereja sudah terperangkap dalam  
menciptakan pola-pola beribadah yang menyuguhkan hanya 
untuk memuaskan selera jemaat dan bukannya spiritualitas 
jemaat. Mungkin secara kuantitas menunjukkan pertumbuhan 
yang luar biasa, hanya apakah itu dibarengi dengan 
pertumbuhan kualitas? 
 Kebanyakan gereja tidak menggunakan energinya 
untuk mendalami Alkitab secara serius, karena pada saat ini 
banyak gereja yang memilih untuk berorientasi pada hiburan 
yang ringan dan dangkal, yang hanya memuaskan kehausan 
emosi jemaat sesaat dan bukan berpusat pada kualitas 
spiritualitas. Ibadah-ibadah dijalankan dengan pola-pola khusus 
dan menarik, tetapi apakah ini memfasilitasi umat untuk 
mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah ibadah-ibadah 
kita mampu mempersiapkan jemaat untuk sanggup 
menghadapi realita kehidupan yang penuh dengan godaan dan 
tantangan hidup? Sehingga ketika suatu masalah datang dan 
tantangan hidup yang sulit datang, umat memiliki keterampilan 
dan sikap iman yang benar. Jika tidak, banyak pergumulan dan 
masalah yang dihadapi oleh umat.  
 Misalnya, banyak pemuda-pemudi yang jatuh dalam 
pergaulan bebas, meninggalkan persekutuan, dan  
kecenderungan generasi muda untuk berpasangan dengan 
iman yang berbeda. Karena kebanyakan generasi muda tidak 
memiliki pemahaman yang kuat mengenai apa itu iman Kristen 

M e n g a k a r   d e n g a n   B e n a r 
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berkat-berkat seperti itu. Tetapi bukankah berkat itu adalah 
dampak dari ketaatan dan hidup bergaul dengan Allah, bukan 
karena mengejar hal-hal yang berhubungan dengan ritual 
agama. Tanpa memperhatikan aspek spiritualitas yang 
dibangun dan praktek hidup yang nyata, maka motivasi tadi 
akan menjadi umat Kristen yang hampa dan hambar. Apalagi 
jika muncul masalah dan penderitaan, dengan pemahaman 
yang dangkal (tidak mengakar) tentang prinsip-prinsip 
kebenaran Alkitab akan menghasilkan  iman yang rapuh.  
 Ketiga, ada benih yang jatuh di semak berduri dan 
tidak dapat bertumbuh dengan baik karena banyak semak 
yang menghimpitnya. Ini menggambarkan mereka yang lebih 
banyak dikuasai oleh rasa takut dan khawatir dalam jalan 
hidupnya sehingga itu menutupi kehendak Tuhan. Ada banyak 
rasa takut dan kekhawatiran yang dihadapi manusia. 
Kehidupan masa lalu yang “kelam” sering menjadi trauma dan 
momok untuk tidak berani melanjutkan kehidupannya. Belum 
lagi dengan apa yang harus dimakan, biaya ini-itu, dan hal-hal 
yang berkaitan dengan masa depan, jodoh, bisnis, kesehatan, 
dan situasi kemanan. Jika kita dibelenggu dan diimpit oleh 
berbagai ketakutan dan kekhawatiran maka firman Tuhan sulit 
bertumbuh di dalam dirinya. 
 Keempat, ada benih yang jatuh di tanah yang baik 
dan subur sehingga benih tersebut bertumbuh bahkan 
menghasilkan buah-buah yang baik dan berlipat ganda. Ini 
menggambarkan mereka yang mau mendengar firman Tuhan, 
mempelajari, dan mengerti, serta melakukannya sehingga 
menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik.  
 Dari perumpamaan di atas kita diingatkankan bahwa 
Allah yang mengasihi kita akan terus memperlengkapi kita 
melalui FirmanNya. Firman Tuhan itu juga yang akan 
memotivasi  kita untuk terus berkarya dan menghasilkan 
perbuatan-perbuatan baik yang berdampak bagi dunia.  Jadi 
sebagai pengikut Kristus, bertumbuh adalah sebagai 
keharusan dan menjadi kebutuhan yang benar-benar sengaja 
harus terjadi, walau dalam melakukannya kita selalu 
dihadapkan dengan berbagai hambatan dan gangguan. 
Namun dengan Firman Tuhan sebagai pedang bermata dua, 
disertai kesetiaan dan ketaatan dalam memelihara/merawat 
iman: memberi pupuk, menyiram, mengolahnya, membabat 
‘tumbuhan liar’, membersihkan, dan mengusir ‘burung-burung’ 
yang merampas hasil, maka sebagai personal maupun secara 
komunal akan mengalami pertumbuhan hidup dalam iman 
kepada Kristus secara nyata.  
 GKI Kota Wisata dalam pertumbuhannya dalam usia 
yang belum 3 tahun, bukan berarti tidak bisa melakukan apa 
pun. Pertumbuhan secara kuantitas harus disyukuri dalam 
membangun ‘tubuh Kristus’ agar kasihNya dapat dialami dan 
dirasakan di dalam gereja, juga mampu menularkannya dalam 
aspek kehidupan yang lebih luas. Diperlukan kesehatian dan 
saling menghargai dalam kepelbagaian, sehingga proses 
pertumbuhan itu terus berlangsung bersamaan dengan buah-
buah yang dihasilkannya. Soli Deo Gloria. (GSH) *** 

Alkitab menjelaskan bahwa umat yang bertumbuh adalah umat 
yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Di 
sepanjang Perjanjian Lama Allah selalu mendekatkan diri-Nya 
dengan umat-Nya dan memberikan perintah-perintah supaya 
mereka hidup dalam titah-titah-Nya. Allah memanggil umat-Nya 
untuk beribadah, untuk bergaul dan bersekutu dengan umat-
Nya, mengenal Dia dan hidup dalam rancangan-rancangan-
Nya. Ketika umat bersekutu dengan Tuhan maka terjalin 
hubungan dua arah. Tuhan berkehendak/berfirman, umat 
melakukannya.  
 Dalam Perjanjian Baru, terutama dalam Matius 13:1-
13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. 
Penabur adalah Tuhan, selalu menabur benih-benih yang baik, 
tetapi tidak semua benih itu mengalami pertumbuhan yang baik 
karena ternyata bergantung pada (tanah) di mana benih itu 
ditaburkan. Benih merupakan Firman Tuhan dan tanah adalah 
para pendengar Firman Tuhan, yaitu kita. Dari perumpamaan 
itu dijelaskan bahwa: 
 Pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan 
langsung dimakan habis oleh burung. Ini mau menggambarkan 
bahwa banyak orang mau mendengarkan firman Tuhan, namun 
tidak ada kesediaan untuk memahami dan mengertinya dengan 
baik sehingga iblis dengan cepat merampasnya dari hatinya. 
Orang ini akan lebih cepat dan mudah untuk melupakan atau 
mengabaikan firman Tuhan. Pernah di sebuah jemaat besar 
yang beranggotakan kurang lebih 3.000 anggota dewasa 
dilaksanakan Pemahaman Alkitab. Tahukah berapa orang yang 
hadir? Hanya 3 orang, 0,1 %. Padahal temanya cukup menarik, 
pembicaranya juga tidak ‘diragukan’. Gereja, dalam hal ini 
Majelis Jemaat, cukup memiliki peran dan tanggung jawabnya 
supaya umat dapat dibekali dengan belajar dan mengerti 
firmanNya. Tetapi bagi umat, apakah  cukup waktu yang  
dimiliki untuk bersama-sama memahami firman Tuhan dengan 
lebih dalam? Jangan-jangan ketika setiap hari Minggu 
beribadah dan mendengar kotbah, namun saat pulang 
meninggalkan pintu gedung gereja, pada saat itu juga lupa, 
bahkan mengabaikan firman Tuhan yang sudah disampaikan 
dalam kotbah. Ini dapat saja terjadi jika ibadah kita diikuti hanya 
sambil lalu saja atau kegiatan-kegiatan pendalaman alkitab 
menjadi sesuatu yang usang. 
 Kedua, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-
batu, tetapi karena tanahnya sedikit, benih itu tidak bertumbuh 
dengan baik karena akarnya lemah. Perumpamaan ini mau 
menggambarkan mereka yang mendengar firman dan 
menerimanya namun tidak berpijak berdiri di atas firman 
tersebut, sehingga ketika datang rayuan, godaan tawaran 
dunia, penindasan/penganiayaan, dan bentuk-bentuk 
penderitaan lainnya, ia segera murtad (mengingkari iman 
percayanya dan meninggalkan Tuhannya). Dalam Matius 7:27 
hal ini digambarkan seperti rumah yang didirikan di atas pasir, 
ketika terjadi hujan deras dan badai robohlah rumah itu dan 
hebatlah kerusakannya. Banyak orang Kristen pergi ke gereja 
dengan tujuan agar hidup mereka diberkati, pekerjaan dan 
keluarga diberkati, keluarga mereka sehat, dan pendidikan 
anak-anak berjalan sukses. Memang tidak salah mengharapkan 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga menemukan 
sumber air yang tepat.   
 Seseorang yang menerima Kristus sesungguhnya 
telah berpindah dari maut kepada hidup. Jadi seperti zaitun 
tadi, sewajarnya ia lalu menyesuaikan diri dengan status 
barunya, terus menumbuhkan akar di sana, dan membiarkan 
diri dipimpin oleh Roh (Galatia 5:24-25): “Barang siapa 
menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging 
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita 
hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.” 
 Hal itu tak mudah karena sering kali kebiasaan lama 
kita masih terbawa-bawa. Otak memang “tahu” bahwa kita 
punya identitas baru, tapi hati enggan menurut sehingga hidup 
kita masih dikendalikan oleh manusia lama.  Hanya “tahu” 
saja ternyata belum cukup, karena nyatanya “akar” iman kita 
tanpa sadar masih bisa menuju sumber air yang keliru. Bukan 
pada Kristus.  
 Oleh sebab itulah hari demi hari pengetahuan 
tentang identitas baru itu perlu diinternalisasi.  Artinya: diserap 
ke lapisan yang lebih dalam dari otak atau pikiran, sampai 
bisa menembus hati dan kehendak kita (afektif).  Tanpa 
proses tersebut maka kita akan menjadi orang Kristen yang 
suam-suam kuku, tidak dapat menikmati kasih dan kebaikan 
Tuhan sepenuhnya, dan tak bisa pula dipakaiNya untuk  
tujuan-tujuan mulia.  
 Jadi hanya bila akar kita tertambat padaNya, barulah 
Kristus leluasa mengisi kita semakin penuh dengan kuasa dan 
kehadiranNya. Dengan cara itulah pimpinan Roh akan makin 

 Zaitun.  Selalu dikaitkan dengan hal-hal baik bahkan sakral. Zaitun merupakan tumbuhan asli daerah Mediterania, antara 
lain: Israel, Palestina, Yunani, dan sekitarnya. Tak heran jika dalam Alkitab, kita bisa menjumpai lebih dari 50 kali kata  

“zaitun” disebutkan.  
Zaitun memang menarik. Mulai dari buah, daun, bahkan batangnya bermanfaat. Dapat tumbuh di bawah kondisi alam serta 
iklim yang amat keras, termasuk di pegunungan batu, sejak dulu zaitun memang dikenal sebagai tanaman “tahan banting”. 

Akarnya kuat.  Selama akar itu masih bertahan, zaitun itu pun mampu menumbuhkan kembali tunas-tunas baru, bahkan 
meskipun  bagian pohon yang di atas tanah telah habis ditebang, terbakar, atau ditumbangkan badai.  

REPORTASE UTAMA 

 Makin tua usianya, bentuk batang zaitun makin 
terpuntir-puntir. Diameternya bisa mencapai 5 meter dan tinggi 
hingga 15 meter. Beberapa pohon zaitun yang ditemukan, 
sudah berumur ratusan tahun, bahkan berdasarkan 
penanggalan karbon ada yang ditaksir berumur minimal 2.000 
tahun.  Uniknya, pohon-pohon zaitun tersebut masih terus 
menghasilkan buah yang enak. 
 Hidup kita sebagai umat Kristen mirip dengan pohon 
zaitun tadi. Kita sama-sama dihadirkan untuk menjadi  dan 
melakukan hal-hal yang baik dan mulia.  Dengan cara itulah kita 
menggarami dan menerangi dunia.  Seperti zaitun,  umat 
Kristen dipanggil untuk menjadi pohon yang baik hingga 
kelezatan buahnya dikenal dan bisa dirasakan secara nyata 
pada waktunya nanti.  Tapi tak bisa dipungkiri, untuk bisa 
bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik maka sebatang 
pohon harus memulainya dari akar yang tumbuh kuat, 
terjangkar pada tempatnya.  
 
Akar yang Bertumbuh 
 Ketika berziarah ke Israel tahun 1867, Mark Twain 
(alias Samuel L. Clemens, salah satu sastrawan Amerika 
terkenal)  menyebut zaitun sebagai “sahabat karib tanah-tanah 
tandus”.   Reputasi zaitun ini tentunya tak bisa dilepaskan dari 
akarnya yang kokoh itu.   
 Akar, hampir pada semua jenis pohon merupakan 
bagian yang mengawali pertumbuhan dan bertugas mencari  
zat-zat yang dibutuhkan.  Pohon zaitun yang tumbuh dan 
berbuah baik adalah pohon zaitun yang akarnya mampu 

Z  A  I  T  U  N 
I've got roots growing down to the water, I've got leaves growing up to the sunshine ... 

(Tree Song – Evelyn Karlsson) 
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nyata mengubah identitas kita menjadi pribadi-pribadi Kristiani 
yang sesungguhnya.  
 
Iman yang Sederhana 
 Umat Kristen tidaklah kebal penderitaan. Beban hidup 
sering terasa amat berat justru sewaktu kita bertekun dalam 
Tuhan. Sebagian di antaranya adalah dampak kesalahan 
sendiri, tapi harus diakui bahwa banyak hal lain memang tak 
mampu kita tolak dan datang tanpa diundang. Kita tak dapat 
memilih lahir dari suku apa, IQ berapa tinggi, fisik seperti apa. 
 Bahkan kemalangan kita pun kadang tak kita ketahui 
sebabnya. Sewaktu kita sudah berdoa dan berhati-hati 
berupaya, tiba-tiba kita ditinggalkan orang terkasih, kehilangan 
pekerjaan, mengalami hadirnya WIL / PIL dalam rumah tangga, 
sakit parah, dikhianati sahabat, dan sebagainya.   
 Berulang kali kita pun menyaksikan banyak hal 
berjalan melawan logika. Bukankah logika kita berkata:  “Jika 
sudah taat padaNya, mestinya kita dilindungi.” Tapi nyatanya 
malah kita celaka, sementara mereka yang penuh tipu daya 
malah tidak ketahuan, dipuji-puji,  hidupnyapun penuh “berkat-
berkat duniawi”?   
 Dalam prakteknya, pertentangan pikiran inilah yang 

 Ya. Tuhan bisa saja mengizinkan terjadinya masalah 
yang melampaui kemampuan berpikir kita, sehingga membuat 
semua kecerdasan kita mendadak seperti tak ada artinya.  
 Memanfaatkan otak yang Tuhan berikan tentu saja 
wajib kita lakukan. Namun jika terlalu menuhankan pikiran 
maka kita akan mudah terjatuh pada kesombongan, atau 
kekecewaan. Tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Itulah 
sebabnya Tuhan menegaskan bahwa Ia akan memberkati 

Janganlah kiranya kasih dan setia 
meninggalkan engkau! 
Kalungkanlah itu pada lehermu, 
tuliskanlah itu pada loh hatimu, 
maka engkau akan mendapat kasih 
dan penghargaan dalam pandangan 
Allah serta manusia. 
 

Amsal 3:3-4 

“ 

sering kali membuat kita merasa tertekan dan gelisah. Jika kita 
tak mampu menemukan jawaban yang masuk akal, pergumulan 
pun semakin berat bagi kita. 
 Saat inilah biasanya kekecewaan dan keraguan akan 
firman Tuhan muncul, lalu segera kita tepis pikiran-pikiran dan 
perasaan itu karena merasa “berdosa”. Tidak kita selesaikan, 
padahal sebenarnya ini adalah salah satu bagian pergumulan 
yang harus tuntas:  pertempuran dalam pikiran, yang harus kita 
menangkan! 
 Otak setiap manusia memang diciptakan Tuhan 
secara luar biasa. Tak heran jika mereka yang secara cuma-
cuma diberi intelegensi tinggi dan bakat-bakat khusus oleh 
Tuhan, sering sombong dan tiba-tiba merasa lebih hebat dari 
yang lain. Tapi bila kita terlalu mengagungkan kecerdasan dan 
bakat, berkat-berkat kita, lalu “keblinger” alias terlalu bangga, 
maka secepat-cepatnya kita perlu menyimak 1 Korintus 3:18-19 
sebelum kita dipermalukan ... “Janganlah ada orang yang 
menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang 
menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia 
menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini 
adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis: Ia yang 
menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya.”  

orang yang rendah hati dan berharap padaNya, serta 
mengutuk mereka yang hatinya menjauh dariNya karena 
mengandalkan kekuatan diri sendiri (Yeremia 17:5-8).  
 Siapa bisa meragukan intelektualitas rasul Paulus, 
anak didik Gamaliel itu?  Paulus yang tak gentar “berpidato” di 
depan sidang Areopagus, Athena, gudangnya para ahli pikir? 
Apa yang diungkapkan dalam tulisan-tulisannya juga 
menunjukkan betapa tinggi kecerdasan, keteguhan, dan 
kemampuan persuasinya.  
 Semua itu sebenarnya sangat memungkinkan Paulus 
untuk mencapai sukses duniawi di masanya. Namun akhirnya 
ia memilih “menawan segala pikiran dan menaklukkannya 
kepada Kristus” (2 Korintus 10:5). Pada titik inilah identitas, 
paradigma, seluruh prioritas, karakter dan nilai-nilai yang 
dianutnya berubah sesuai dengan tujuan Tuhan atas 
hidupnya. Kini barulah Tuhan dapat memakai Paulus 
sepenuhnya, termasuk kecerdasannya, bagi pekerjaanNya.   
 Rancangan Tuhan atas hidup kita, anak-anakNya, 
tak pernah berubah. RancanganNya adalah rancangan damai 
sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan, bukan 
rancangan kecelakaan (Yeremia 29:11). 
 Tetapi cara kita memaknai “rancangan damai 
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sejahtera”  inilah yang perlu diselaraskan dengan maksud 
Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan kecukupan 
materi atau mengusahakan tercapainya berbagai hal yang kita 
cita-citakan. Tetapi pertama-tama kita harus belajar 
menyerahkan kendali hidup dan pergumulan-pergumulan kita 
seluruhnya kepada Tuhan.   Kita yang selama ini mengakarkan 
diri dan menempatkan prioritas kita dalam konteks kedagingan 
dan keinginan duniawi, harus belajar mengandalkan Tuhan 
seutuhnya melampaui segala pikiran kita. Begitulah cara kita 
memahami apa yang dimaksudkanNya dengan rancangan 

damai sejahtera bagi kita, di tengah kesulitan yang ada.  
 “RencanaNya selalu baik bagiku”, inilah yang harus 
menjadi jawaban bagi tiap umat Kristen ketika mengalami 
pergumulan. Sederhana saja. Jadi sesibuk apa pun otak 
mendebat, pastikan kita menaklukkannya dan 
menempatkannya di bawah janji Tuhan tadi. Dengan cara 
itulah iman kita akan bertumbuh. Iman yang sederhana, yang 
tidak perlu menjadi serumit pikiran kita. (GBM)*** 

Bu Rum: ...di balik duka, menanti p’langi kasih Tuhanmu...      

Umat Kristen tidaklah kebal penderitaan. Beban hidup sering terasa 

amat berat justru sewaktu kita bertekun dalam Tuhan.  

 Panggilannya: bu Rum (bukan nama asli). Usia kepala 5, pendiam, tinggal dengan suami dan putranya di rumah 
petak kecil. Perjuangan hidupnya cukup berat. Masa kecil menderita, berkekurangan, dan mengalami KDRT dari ibunya. 
Setelah menikah ia dikaruniai dua anak. Si sulung mengidap gangguan jiwa. Sesudahnya, suaminya mendapat pekerjaan di 
luar kota dan berselingkuh di sana. Akhirnya perzinahan usai, suaminya pun pulang dan bekerja seadanya.  
 Mereka beribadah di sebuah gereja sederhana. Rata-rata jemaatnya berasal dari ekonomi lemah dan penuh 
masalah. Bu Rum aktif bersekutu, saling menguatkan dengan rekan-rekannya untuk melalui pergumulan masing-masing. 
Enam tahun lalu ia didiagnosa diabetes, dan kondisinya lemah karena ia cuma bisa berobat ketika ada donatur. Tahun lalu 
putrinya lari dengan seorang pemuda, meninggalkan Tuhan. Dalam kesulitan hidupnya itu, bu Rum tak kecewa pada Tuhan. 
Kerinduan padaNya justru makin besar dan dengan susah payah ia selalu beribadah Minggu. Ia suka sekali merenungkan      
2 Kor 12:9-10.  
 Pergumulan bu Rum terus berlanjut. Sepanjang umur ia melihat orang licik dan jahat beruntung terus, sementara ia 
menderita, meskipun setia padaNya. Bu Rum terus mencari jawaban, lalu mendapatkannya dalam relasi dengan Tuhan. Ia 
yakin bahwa rencana Tuhan selalu baik baginya, walau ia tak paham kenapa segalanya berbeda dari logika. Ternyata 
jawaban itulah yang membuat imannya terus bertumbuh. Ia menemukan kepastian dan sukacita pada Tuhan. Seiring dengan 
tiap pergumulan, ia merasakan kasih dan kekuatan Tuhan makin banyak mengalir dalam hidupnya.  (GBM)*** 
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dalam kesempatan sependek ini, namun kita harus belajar 
lebih lanjut dari sumber lain yang bisa dipertanggungjawab-
kan.  
 Teori kepribadian apa pun yang akan kita pilih, tetap 
saja menunjukkan bahwa tiap kepribadian memiliki sisi negatif 
sekaligus positif. Dalam kaitan dengan tugas pelayanan,       
pemahaman kita akan kepribadian anak dan remaja, juga  
tentang kepribadian kita sendiri, amat membantu kita untuk 
menemukan cara-cara menyampaikan firman yang paling 
efektif sehingga benar-benar diinternalisasi, bukan hanya  
dihafalkan sebagai pengetahuan tentang ayat-ayat saja.    
Selain itu, juga dapat membantu mereka mengasah sisi positif 
dan mengendalikan sisi negatif kepribadiannya. 
 

Gaya Belajar 
 Tiap manusia, tiap anak, tiap remaja, memiliki perbe-
daan cara menyerap segala sesuatu yang diinderanya. Hal itu 
dikenal dengan modalitas atau gaya belajar. Biasanya, ada 
satu indera utama yang dominan pada tiap orang, namun  
tidak jarang juga kita temukan anak dan remaja yang meng-
gunakan semua inderanya secara seimbang untuk memahami 
segala sesuatu di sekitarnya. 
 Anak dan remaja yang tergolong pembelajar visual 
umumnya tampil lebih tenang. Mereka tertarik dan menyerap 
dengan baik bila firman Tuhan disampaikan dengan gambar, 
warna-warni, alat peraga, atau film. Jumlah pembelajar visual 
ada sekitar 60-65% dari populasi.  
 Ada anak dan remaja yang cenderung menitikberat-
kan pada pendengaran, yang disebut pembelajar auditori 
(30% po-pulasi). Mereka senang berpartisipasi lisan dalam 
kelas, berdiskusi, belajar sambil bersenandung atau mende-
ngar musik, mendengarkan cerita,  menyuarakan ayat yang 
dibaca, menyanyikan lagu-lagu pujian atau menghafal ayat 
dengan irama tertentu.  
 Selebihnya (sekitar 5%), merupakan pembelajar  

REPORTASE KHUSUS 

Tahap Perkembangan 
 Sejak lahir hingga menua, manusia mengalami 
perkembangan seiring dengan usia. Ada fase bayi hingga 
anak, yang masih dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Ada 
pula pra-remaja, yang karakteristiknya tak bisa disamakan 
dengan remaja, namun juga mulai berbeda dari anak-anak. 
Lalu ada masa remaja, yang usianya masih terbagi-bagi lagi 
secara tipis dalam beberapa fase perkembangan.  
 Setiap tahap kehidupan manusia, memiliki karakter-
istik yang berbeda dari segi fisik maupun psikososial. Kebutu-
han seorang anak TK dengan kelas 2 SD berbeda. Antara pra-
remaja dengan remaja pun tidak sama. Ilustrasi tentang      
masalah yang sedang trend dalam pergaulan mungkin lebih 
sesuai bagi remaja, yang sedang didominasi perkembangan 
sosial. Namun, peraga berupa gambar “hewan dalam bahtera 
Nuh” pasti lebih bisa dihayati oleh anak yang berada pada fase 
perkembangan “operasional-kongkret” secara kognitif. 
 Karena itu, tiap pembina anak dan pembina remaja 
yang baik wajib mempelajari karakteristik-karakteristik ini. 
Hanya dengan memahami ciri-ciri inilah kita dapat menangani 
kelas secara efektif dan mengoptimalkan penanaman firman 
Tuhan bukan hanya ke dalam ingatan, namun juga ke dalam 
hati dan perilaku sehari-hari mereka.  
  

Kepribadian 
 Secara sederhana, kepribadian dapat diartikan     
sebagai cara khas tiap orang dalam menghadapi dunianya. 
Terekspresikan melalui ciri-ciri tertentu dalam mengarahkan 
energi, menyerap informasi, menghayati perasaan, berpikir, 
bahkan dalam menata hidupnya, itulah yang yang membuat 
kita unik dan berbeda. Sebenarnya, kecenderungan kepriba-
dian tiap orang, termasuk anak dan remaja, sudah dibawa  
sejak lahir. Tetapi lingkungan pun berpengaruh penting dalam 
pembentukannya.   
 Tentu kita tidak mungkin membahas kepribadian 

Memahami Anak dan Remaja 

Setiap orang yang terpanggil untuk melayani anak dan remaja, tentu paham bahwa tujuan utama mereka adalah:  
mempertemukan anak dan remaja dengan Tuhan, membawa mereka merasakan kasihNya, dan membimbing mereka untuk 

meneladaniNya. Tetapi, jika kita tidak memahami keunikan anak dan remaja, maka tujuan itu akan sulit dicapai. 
Oleh sebab itu, salah satu syarat utama untuk menjadi pembina anak dan remaja adalah: kerendahan hati. Kerendahan hati 

inilah yang akan mendorong kita untuk terus belajar dari berbagai sumber supaya dapat memahami mereka. Dengan demikian, 
kita bisa melakukan tugas kita secara efektif, tidak terjebak pada asumsi-asumsi dan common sense saja, yang kemudian 

berujung pada penanganan yang keliru terhadap mereka yang kita layani.  
 Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, setidaknya beberapa hal utama ini perlu kita perhatikan ketika kita melayani 

anak dan remaja. Bahkan dalam beberapa hal juga pemuda, dewasa, dan kaum senior.  
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 Minat tiap anak dan remaja dalam binaan kita juga 
perlu dicermati, sehingga kita dapat memilih pendekatan yang 
tepat. Hal itu akan memicu hadirnya emosi positif, sehingga 
firman dan pengajaran yang mereka terima bukan saja akan 
diingat sebagai teori, namun menjadi bagian  dari karakter 
mereka. 
 

Emosi 
 Emosi memegang peran sangat penting dalam 
proses penyampaian firman Tuhan kepada anak dan remaja. 
Jika kita menginginkan firman tersebut berakar kuat dalam       
kehidupan mereka, maka pengajaran harus disampaikan 
dalam suasana yang positif.  
 Emosi yang kuat akan membuat informasi tersimpan 
dalam ingatan jangka panjang, bahkan masuk ke lapis bawah 
sadar. Bukan hanya itu, emosi yang kuat juga bisa membuat 
anak dan remaja memilih melakukan atau tidak melakukan, 
firman yang mungkin sudah dihafalnya di luar kepala itu.  Jika 
firman Tuhan diterima anak dalam kondisi emosi positif, maka 
firman itu akan lebih mungkin diserap, diingat, dan dipraktek-
kan dalam kehidupannya.  
 Di saat-saat berat, apa yang disimpan manusia pada 
lapis bawah sadar itulah yang akan muncul dan mengatur 
perilaku. Jadi, bila firman Tuhan tersimpan disertai emosi posi-
tif, maka itu pulalah yang spontan akan dilakukan oleh anak 
dan remaja di waktu kritis. 
 Namun, bila penyampaian firman Tuhan berlangsung 
dalam suasana yang menimbulkan emosi negatif baginya, 
maka sulit bagi kita mengharapkan bahwa firman itu dihayati 
dengan baik. Kalaupun hafal, belum tentu ia menerapkannya 
dalam hidup. Bahkan lebih parah lagi jika sampai pengalaman 
bersekutu itu dirasakan sebagai pengalaman tak menyenang-
kan bagi anak atau remaja. Misalnya, merasa tertolak,       
tersisih, dalam kelasnya, merasa tidak dimengerti dan tak 
disukai, tak dihargai. Jika yang terjadi adalah hal-hal ini, maka 
anak dan remaja juga tidak akan tergerak untuk menerapkan 
firman itu. 
 Emosi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 
adalah otak. Pada anak dan remaja, bagian otak yang       

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

 

Amsal 22:6 

“ 

pengalaman yang menyenangkan bagi mereka, maka ketiga 
gaya belajar itu tentunya perlu diakomodasi. 
 

Minat dan Bakat atau Kecerdasan 
 Sama seperti aspek-aspek di atas tadi, pada dasarnya 
kecerdasan tiap anak berbeda-beda sesuai yang Tuhan beri-
kan. Pembina atau Guru Sekolah Minggu perlu memahami hal 
ini. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan tiap anak atau 
remaja dalam memahami firman yang kita sampaikan, dan lebih 
keliru lagi jika kita menganggap bahwa pemahaman mereka 
sama dengan kita.  
 Sebagai pembina anak dan remaja, kita harus     beru-
saha berempati dan menyajikan pengajaran sesuai dengan 
fase perkembangan kognitif dan modalitas belajar mereka. 
Dengan demikian, barulah kita bisa mengharapkan bahwa   
firman yang kita taburkan akan terserap dengan baik. 

bertanggung jawab atas emosi dan ingatan jangka panjang 
agaknya masih mendominasi.  Memang bagian otak lain yang 
bertanggung jawab atas pemikiran logis dalam penyelesaian-
penyelesaian masalah, juga mulai berkembang. Akan tetapi 
bagian otak yang bertanggungjawab terhadap proses-proses 
pikir, logika, dan pengambilan keputusan itu, belum sepe-
nuhnya optimal pada masa ini.  
 Nah, masih banyak lagi aspek yang terus-menerus 
perlu kita pelajari tentang mereka yang kita layani, namun   
setidaknya dari uraian singkat tadi kita sudah bisa melihat  
beberapa hal terpenting yang perlu kita pahami.  
 Selamat    melayani ! (GBM)*** 
 

kinestetik, yang tersiksa bila harus duduk takzim mendengarkan  
firman. Suasana yang memudahkan mereka memahami Firman 
adalah ketika mereka diizinkan bergerak, menyentuh, atau  
melakukan sesuatu. Contoh yang bisa diterapkan di Sekolah 
Minggu, antara lain menyanyikan lagu dengan gerakan, 
menghafalkan ayat dengan variasi, misalnya:kata-kata “bayi/ 
anak” di ayat tertentu diganti dengan gerakan menimang-
nimang.. 
 Tetapi, anak kinestetik yang jumlahnya relatif sedikit 
dalam populasi, sering kali tidak dipahami orang. Apalagi aktivi-
tas fisik mereka yang tiada henti juga meletihkan kita yang meli-
hatnya, dan sering membuat mereka mendapat label negatif 
sebagai pengganggu/trouble maker, lambat menyerap penga-
jaran, atau tidak sopan. Padahal tidaklah demikian. 

Dalam pelayanan anak dan remaja, semua gaya atau 
modalitas belajar ini akan ditemukan. Jadi amat 

penting bagi pembina anak dan remaja untuk    
memahaminya  sebaik mungkin. Lalu menyu-

sun manajemen kelas yang baik sehingga   
Firman Tuhan bisa diserap untuk kelak 

dipraktikkan. Agar    pengenalan anak 
dan remaja akan Yesus bisa menjadi 
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penggunaan energi terbarui dan energi nuklir lebih 
mengurangi pelepasan karbon dioksida ke udara. Energi 
nuklir, walaupun kontroversial karena alasan keselamatan dan 
limbahnya yang berbahaya, tetapi tidak melepas karbon 
dioksida sama sekali. 
 
Persetujuan Internasional 
 Kerja sama internasional diperlukan untuk 
menyukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Pada 
tahun 1992, pada Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, 150 
negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca 
dan setuju untuk menterjemahkan maksud ini dalam suatu 
perjanjian yang mengikat. Pada tahun 1997 di Jepang, 160 
negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal 
dengan Protokol Kyoto. 
 
Peran Ilmuwan dan Masyarakat 
 Para ilmuwan sudah memberikan sumbangan 
pengetahuan dan upaya pengendalian yang cukup baik untuk 
ditawarkan pada kita. Masalah pemanasan global ini bukan 
lagi masalah kelompok tertentu (para ilmuwan) saja, tetapi 
bagi seluruh umat manusia. Dampak dan penyebab 
pemanasan global sudah cukup baik disosialisasikan oleh 
para ilmuwan. Jika sosialisasi tidak sampai dengan baik pada 
masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak bisa 
dipersalahkan. Tetapi masyarakat yang sudah tahu dan 
mengerti, tampaknya juga tidak mengalami perubahan dalam 
tindakan serta gaya hidup. Tampaknya, tidak ada kesadaran 
untuk melakukan upaya pengendalian pemanasan global. 
 Kebanyakan dari kita berpikir karena tidak 
mengalami penderitaan akibat pemanasan global itu 

KERANGKA BERPIKIR 

 Isu yang sangat  populer dewasa ini adalah isu 
lingkungan dan pemanasan global. Semakin hari, kita semakin 
merasakan dampak negatifnya, terutama dari perubahan cuaca 
yang ektrim dan banjir yang semakin menjadi-jadi setiap tahun. 
 Pemanasan global atau lebih populer  dengan istilah 
global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-
rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu 
global menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti 
naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena 
cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola 
presipitasi (perubahan bentuk uap air di atmosfer). Akibat-
akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil 
pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis 
hewan. Setidaknya terdapat lima dampak pemanasan global: 
(1) Iklim mulai tidak stabil, (2) peningkatan permukaan laut, (3) 
suhu global cenderung meningkat, (4) gangguan ekologis, dan 
(5) dampak sosial dan politik. 
 
Mengurangi Karbon 
 Salah satu sumber penyumbang karbon dioksida 
adalah pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan 
bakar fosil mulai meningkat pesat sejak revolusi industri pada 
abad ke-18. Pada saat itu, batubara menjadi sumber energi 
dominan, untuk kemudian digantikan oleh minyak bumi pada 
pertengahan abad ke-19. Pada abad ke-20, energi gas mulai 
biasa digunakan di dunia sebagai sumber energi. Perubahan 
tren penggunaan bahan bakar fosil ini sebenarnya secara tidak 
langsung telah mengurangi jumlah karbon dioksida yang 
dilepas ke udara, karena gas melepaskan karbon dioksida lebih 
sedikit bila dibandingkan dengan minyak, apalagi bila 
dibandingkan dengan batubara. Walaupun demikian, 

Kita, umat GKI Kota Wisata telah melewati rangkaian Natal 2013 dengan tema Allah Peduli, Aku Peduli. Kita juga diajak 
oleh GKI Klasis Jakarta Timur untuk berlomba dalam Dekorasi Green Christmas, dimana GKI Kota Wisata memperoleh 

kategori Gold. Selamat untuk kita semua, sukses untuk Panitia Natal 2013. 
 

Searah dengan tema utama buletin edisi  VI yakni Berakar dan ajakan GKI Klasis Jakarta Timur, ada baiknya kita memulai 
suatu pemahaman serta kerangka berpikir yang terlupakan, yakni etika dan teologi lingkungan. Dalam hal ini,  peran kita 

sebagai umat percaya dapat menjadi modal dasar yang ampuh untuk menanggulangi serta memperbaiki kondisi lingkungan 
yang semakin memprihatinkan. 

Green Christmas: 
Pemanasan Global dan Teologi Lingkungan 
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kebaikan. Sebagai sesuatu yang berharga, nilai membantu 
manusia untuk mewujudkan kesempurnaan itu. Pengakuan 
ini kemudian diperluas pada makhluk ciptaan lain di luar diri 
manusia. Pandangan ini memiliki dua gagasan pokok: (1) 
tiap makhluk hidup memiliki kebaikan di dalam dirinya, 
sehingga dengan mudah manusia dapat memanfaatkannya 
sesuai kehendak dan keperluan mereka; (2) adalah perlu 
untuk memandang bahwa makhluk-makhluk hidup lain 
bernilai dalam dirinya seperti yang diklaim oleh manusia. 
Kebaikan yang ada di dalam diri makhluk ciptaan lain, 
selain manusia, bukan pertama-tama karena makhluk itu 
berkesadaran diri atau berpengetahuan diri. Adanya 
kebaikan dari organisme non-manusia tampak dan 
ditentukan oleh perkembangan dari kekuatan biologis. 

 
Peran Gereja 
 Gereja (baca: kumpulan orang percaya/umat Kristen) 
adalah bagian dari masyarakat, tetapi yang membedakan 
gereja dengan masyarakat lain adalah gereja dipanggil oleh 
Kristus. Kristus memanggil gereja untuk bersama-sama-Nya 
membawa damai ke dalam dunia. Gereja adalah pengikut 
Kristus dan pengikut Kristus tidak mengikuti arus dunia ini. 
 Pada kenyataannya, gereja sering kali lalai dalam 
melaksanakan tugas panggilannya sebagai pengikut Kristus. 
Gereja bukannya mengikuti teladan Kristus, tetapi justru 
terbawa oleh arus dunia. Yang sering terjadi, gereja 
mengambil sikap yang sama dengan masyarakat lain dan 
melupakan identitasnya. Gereja cenderung apatis dan sibuk 
mencari kesenangan sendiri serta posisi aman. Gereja tidak 
mau keluar dari area amannya sehingga setiap keputusan dan 
sikap yang diambil pun hanya mencari posisi aman saja. 
 Hal ini juga terjadi dalam sikap yang diambil gereja 
dalam menghadapi pemanasan global. Gereja di tengah-
tengah masyarakat yang tidak sadar akan isu lingkungan, 
khususnya pemanasan global justru terbawa pada arus 
ketidaksadaran itu. Gereja kurang peka terhadap masalah 
lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang jelas. Gereja 
tidak sadar bahwa mereka juga ikut andil dalam percepatan 
terjadinya pemanasan global. Jika kita mengamati banyak 
gedung gereja yang megah, yang juga banyak menggunaan 
AC secara berlebihan. Gereja juga menggunakan energi listrik 
secara berlebihan, dengan banyaknya jumlah lampu yang 

sekarang, maka tidak ada masalah. Sikap kita cenderung 
melihat dampak yang dirasakan sekarang. Kita lebih senang 
menikmati kesenangan hidup dalam konteks kekinian daripada 
memikirkan masa depan yang akan penuh penderitaan. Adanya 
hal ini dipengaruhi olah gaya hidup hedonisme yang salah. 
 Ada beberapa teori tentang lingkungan hidup yang 
coba ditawarkan pada masyarakat. Beberapa teori ini adalah 
hasil pemikiran para etikus dalam merumuskan suatu etika 
yang membina kehidupan bersama antara manusia dan alam 
semesta, antara lain: 
 

1. Human-centered Ethic (Antroposentrisme) 
Disini sekelompok orang berpikir bahwa rangkaian 
kebijaksanaan dinilai hanya berdasarkan pengaruh 
kebijaksanaan itu terhadap manusia. Titik beratnya adalah 
pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan 
manusia di dalam alam semesta. Pandangan ini 
beranggapan bahwa hanya manusia saja yang pantas 
dipertimbangkan secara moral. 
 

2. Animal-centered Ethic (Animalsentrisme) 
Beberapa kelompok menganggap bahwa bukan hanya 
manusia yang perlu dipertimbangkan secara moral, 
melainkan dunia hewan juga. Dengan adanya pengerusakan 
lingkungan maka tidak hanya berdampak pada manusia 
saja, melainkan pada hewan juga. Etika ini menekankan 
bahwa hewan juga harus dipertimbangkan secara moral. 
Ada perbedaan makna yang diberikan kepada masing-
masing hewan. 
 

 3. Life-centered Ethic (Biosentrisme) 
Di sini ada anggapan bahwa makhluk hidup bukan hanya 
mencakup manusia dan hewan, tetapi juga mencakup 
tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel tunggal, 
bahkan termasuk virus. Yang rumit dari etika ini adalah untuk 
menjawab petanyaan: “Apakah Hidup itu?” Di sini 
penghargaan moral diberikan kepada makhluk hidup lain 
berdasarkan manfaat makhluk hidup itu sendiri bagi 
kehidupan manusia. 
 

4. Teori Nilai Intrinsik 
Nilai merupakan sesuatu yang baik dan terkait dengan 
pribadi manusia yang mampu mendukung penyempurnaan 
diri manusia, sebab nilai menunjuk pada kesempurnaan atau 
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Nya”. Kesejahteraan yang berkenan yang dibawa Yesus 
bukan hanya untuk kedamaian antara hubungan sesama 
manusia Allah, melainkan seluruh ciptaan. Salah satunya 
manusia juga perlu berdamai dengan alam/bumi ini. 
 Di sini panggilan gereja untuk membawa berita baik 
dan perdamaian pada semua makhluk. Jika gereja sungguh-
sungguh menghayati hal ini,  maka gereja tidak akan jatuh 
pada kecenderungan antroposentris melainkan masuk ke  
paham theosentris. Gereja tidak melakukan hal ini untuk 
menyejahterakan hidupnya semata-mata, bukan juga untuk 
kepentingan dirinya, melainkan untuk melakukan tugas 
panggilan Allah untuk membawa damai di bumi. 
 Di sisi lain, kebebasan manusia merupakan salah 
satu ciri terpenting dalam kehidupan Kristen, bahkan menjadi 

digunakan untuk menerangi gedung gereja. Kesadaran gereja 
masih  sangat minim. 
 
Ajaran Gereja yang Berkembang 
 Saat ini gereja cenderung bersikap apatis atau 
mungkin kebingungan mesti mengambil tindakan apa dalam 
rangka menghadapi masalah pemanasan global. Gereja tam-
paknya tidak memiliki banyak pengalaman di bidang 
lingkungan. Gereja lebih banyak mengurusi hal-hal yang 
berkaitan dengan hubungan antara manusia saja. Ketika gereja 
diperhadapkan dengan hal semacam ini, maka gereja tidak 
tahu harus berbuat apa dan yang terjadi justru mengikuti arus 
dunia. 
 Banyak teolog lingkungan yang mengatakan bahwa 

teologi Kristen yang dikembangkan di dalam gereja masih lebih 
bersifat antroposentrik. Hal ini menyebabkan ajaran gereja 
hanya berpusat pada manusia. Di sini seseorang dididik bahwa 
segala sesuatu yang penting adalah baik untuk manusia dan 
ketika mengambil keputusan atau tindakan, seseorang 
cenderung tidak mempertimbangkan makhluk ciptaan lain. 
 Salah satu akar permasalahan dari sikap apatis dan 
ketidaksadaran orang Kristen terhadap masalah lingkungan 
disebabkan oleh hal ini. Maka perlu diperkenalkan pada gereja 
mengenai teologi yang sadar akan lingkungan. 
 
Bagaimana  Gereja menghadapi masalah lingkungan? 
 Masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah 
sekelompok orang yang peduli saja. Ini juga merupakan 
masalah gereja sebagai bagian dari masyarakat yang juga ikut 
serta dalam tindakan pengerusakan lingkungan. Gereja perlu 
mengambil sikap yang jelas dan tegas guna menghadapi krisis 
lingkungan yang terjadi. Gereja pun perlu merumuskan 
pandangan serta sikap apa yang akan di ambil. Gereja harus 
mengembangkan suatu etika Kristen yang sadar akan 
lingkungan. 
 Sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyadari bahwa 
gereja dipanggil untuk membawa damai. Bukan hanya 
perdamaian antara Allah dengan manusia, melainkan 
perdamaian pada semua makhluk. Sejak awal kehadiran Yesus 
hal ini sudah tersiar dan pada Berita Natal yang dibawa oleh 
para malaikat di padang Efrata kepada para gembala: 
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai 
sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepada-
Nya” (Luk 2:14). Jika kita memperhatikan kalimat: “damai 
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-

karunia Kristus kepada kita. Etika lingkungan yang Kristiani 
tidak bergerak di dalam bayang-bayang ketakutan lagi. Justru  
dalam kebebasan ini etika Kristen bergerak. Gereja yang 
melakukan tugas panggilannya adalah gereja yang bebas. 
 Ajaran gereja sangat memperngaruhi perkembangan 
kepedulian umat terhadap lingkungan. Banyak ditemukan di 
gereja sikap orang yang apatis dan menerima apa yang 
terjadi. Ajaran eskatologis di dalam gereja juga sangat 
mempengaruhi hal ini. Terdapat kekeliruan dalam 
pemahaman jemaat mengenai kerajaan Allah yang sudah 
dekat. Karena hal ini,  timbul sikap apatis dan lebih 
memikirkan kepentingan diri sendiri daripada memikirkan 
lingkungan ataupun masyarakat yang mengalami krisis. Hal ini 
tampak dari ajaran beberapa denominasi gereja yang hanya 
memikirkan hubungan antara manusia dan hanya 
mementingkan keselamatan diri sendiri. Sering kali tampak 
dari perkataan: “Kerusakan moral dan kerusakan alam ini 
merupakan tanda-tanda akhir zaman, maka saudara-saudara 
harus segera bertobat”. Juga perkataan lain: “Ini memang 
seharusnya terjadi, karena ini adalah tanda akhir zaman”. 
 Hal ini perlu diperbaiki. Gereja seharusnya 
mempersiapkan kedatangan Allah dengan membawa damai, 
tidak hanya mengurusi dirinya sendiri, tetapi juga dengan 
memikirkan sesamanya dan lingkungannya. Ketika Yohanes 
mengajar untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, ia 
mengutip tulisan Yesaya: “Persiapkanlah jalan untuk Tuhan 
dan luruskanlah jalan bagi-Nya” (Lukas 3:4). Di sini tampak 
bahwa untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, yang 
dilakukan bukanlah sibuk dengan diri sendiri.  Melainkan 
gereja diutus keluar untuk mempersiapkan dan meluruskan 
jalan bagi Tuhan. 
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 Dengan mengikuti teladan Kristus maka gereja bisa 
menjadi agen perubahan (change agent) sama seperti yang 
Kristus lakukan. Perhatian gereja dalam bidang politik juga 
dapat membuat gereja bersuara lebih lantang berbicara dan 
menyuarakan Kristus. Tapi yang perlu kita hindari adalah 
jangan sampai justru gereja terbawa arus. Gereja harus benar-
benar membawa damai dan terang dalam tatanan masyarakat 
saat ini. 
 
Apa yang Dapat Dilakukan? 
a. Meningkatkan Kesadaran 

Hal terpenting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, 
yakni menyadarkan masyarakat di dalam dan di luar gereja. 
Tanpa kesadaran atas pentingnya peduli terhadap 
lingkungan hidup, tentu semua upaya pelestarian lingkungan 
tidak akan terjadi. 
 

b. Melakukan Penghijauan 
Langkah konkret gereja lainnya adalah dengan melakukan 
penghijauan. Penghijauan bisa dilakukan di dalam 
lingkungan gereja ataupun di luar lingkungan gereja. Upaya-
upaya penanaman seribu pohon dengan bibit cepat tumbuh, 
bisa sangat membantu mereduksi dampak pemanasan 
global. Gereja perlu menjadi ramah lingkungan. Badan 
Kesaksian dan Pelayanan harus melangkah lebih jauh, 
misalnya melakukan pembinaan untuk masyarakat 
mengenai lingkungan hidup atau mengadakan bibit pohon 
untuk ditanam bersama dengan umat dan masyarakat. 
Mungkin sudah saatnya gereja memiliki Badan Pelayanan 
yang fokus kepada masalah lingkungan. 
 

c. Melakukan Penghematan 
Gereja dengan gedung-gedung yang megah dan berisikan 
kalangan ekonomi menengah keatas biasanya kurang 
memperhatikan penghematan. Gedung-gedung yang megah 
dengan lampu-lampu yang sangat banyak jumlahnya juga 
merupakan bentuk suatu pemborosan. Gereja perlu 
melakukan penghematan energi listrik, dengan 
menggunakan lampu secukupnya serta lampu hemat energi. 
Ini sudah menjadi upaya reduksi. Hal ini juga     perlu 
diimbau kepada semua anggota gereja. 
Gereja perlu mengimbau anggota jemaatnya untuk 
melakukan penghematan penggunaan bahan bakar fosil. 

Bahan bakar fosil menghasilkan zat buang CO2 dan jelas 
akan mempercepat dan memperparah dampak pemanasan 
global. Bisa dihimbau pada anggota gereja untuk 
melakukan penghematan bahan bakar kendaraan. 
Misalnya, sebuah keluarga anggota gereja yang memiliki 
tiga mobil tidak perlu pergi ke gereja atau tempat lain 
dengan tiga mobil jika memang jumlah orang yang 
membutuhkan transportasi cukup dengan satu mobil. 
Penghematan sederhana seperti ini bisa banyak membantu 
mereduksi pemanasan global. 

 
Penutup 
 Pemanasan global merupakan masalah yang sangat 
luas dan rumit sebab perubahan iklim akan berdampak 
langsung terutama pada kegiatan-kegiatan yang sensitif 
terhadap perubahan cuaca  seperti pertanian, perikanan dan 
kesehatan, serta akibat lebih jauh lagi pada masalah 
kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan,  dst. Masalah ini pada 
intinya menyangkut kesadaran masyarakat dan pemerintah. 
Jika masyarakat dan pemerintah melakukan kerja sama 
dengan baik, niscaya akan ada upaya dan hasil yang 
memuaskan. Gereja sebagai bagian dari masyarakat memiliki 
peranan yang sangat penting. Gereja seharusnya menjadi 
terang dan menjadi agen perdamaian di dunia ini. Jika gereja 
menyadari tugas dan panggilannya, maka masalah 
pemanasan global akan bisa direduksi. 
 Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah 
penyadaran. Tampaknya masyarakat sedang tertidur pulas 
dan terlena dengan pemuasan kepentingannya sendiri. Tugas 
dan panggilan gereja saat ini adalah untuk menyadarkan 
masyarakat, akan tetapi hal pertama yang perlu dilakukan  
adalah menyadarkan intern gereja  terhadap masalah 
lingkungan terlebih dahulu. Gereja jangan terlena dalam area 
nyaman. Gereja harus kembali lagi menjadi terang dan garam 
bagi dunia ini. Gereja sadar bahwa dirinya adalah agen 
perdamaian yang diutus dan dipanggil Allah untuk 
mempersiapkan kedatangan Allah. 
 Hal lain yang perlu disadari adalah alam semesta 
bukanlah merupakan objek penggarapan atau objek untuk 
dieksploitasi. Gereja harus sadar dan menyadarkan bahwa 
alam memiliki peranan penting di dalam kelangsungan hidup 
manusia. Alam ini merupakan bentuk kehadiran Allah di dalam 
dunia. Wajah alam ini juga adalah wajah Allah. Manusia perlu 
menghargai pemberian tempat tinggal dari Allah, yaitu dunia 
ini. Kita perlu menjadikan rumah (oikos) kita dalam berekologi 
ini sebagai bukti pemeliharaan Allah terhadap manusia. Bukti 
kasih dan pemeliharaan Allah ini seharusnya bukanlah kita 
rusak melainkan kita jaga bersama. 
 Semoga setiap hari adalah Green Christmas untuk 
kita, umat GKI Kota Wisata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.   
                                                                                    (meA) *** 

“ 
Lalu Ia berkata kepada 
mereka: "Pergilah ke seluruh 
dunia, beritakanlah Injil 
kepada segala makhluk”.        

Markus 16:15 
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cukup meriah di berbagai tempat, terutama di sekolah-sekolah 
dan kampus-kampus. Orang-orang, terutama anak muda, 
saling memberi hadiah sebagai wujud kasih sayang. Di satu 
sisi, ada hal yang positif yang bisa kita rasakan, yakni 
banyaknya orang yang saling menyatakan kasih. Namun di sisi 
lain, motivasi dari memberi hadiah tersebut perlu dikritisi: 
mengharap sesuatu? Terpengaruh iklan? Atau apa? Lagipula, 
tidak jarang orang “mengobral” kasih pada hari Valentine, 
lantas pada hari-hari lainnya, kasih yang “sebesar” pada hari 
Valentine tidak terwujud. Hal yang perlu disayangkan adalah 
jika wujud kasih sayang itu dipersempit hanya pada hal-hal 
yang bersifat seksual. Ini sebuah kekeliruan besar! 
 

Kasih yang Sejati, Praktik yang Abadi 
 Bagaimana iman Kristen memandang perayaan hari 
Valentine? Apakah orang Kristen boleh dan perlu merayakan 
hari Valentine? Atau bagaimana?  
 Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa ada 
banyak remaja atau anak muda Kristen yang turut merayakan 
hari Valentine. Persoalannya, tidak lantas sesuatu yang berbau 
Kristen lantas menjadi Kristiani juga dalam praktiknya. Apa 
maksudnya?  
 Pertama, kita perlu menguji apa motivasi dari 
pemberian hadiah pada hari Valentine kepada orang yang 
dikasihi itu. Apakah sekadar ikut-ikutan teman? Ataukah benar-
benar pernyataan cinta dengan harapan dibalas oleh si dia? 
Atau, ingin menyenangkan si dia? Atau karena saya memang 
mengasihinya? Dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Allah 
mengasihi kita bukan karena kita baik, hebat, rupawan, atau 
kelayakan lainnya. Allah mengasihi kita dengan tulus. 
Sekalipun kita kerap menduakan-Nya, Ia tetap mengasihi kita. 
Sekalipun kita tidak sempurna dalam mengasihi-Nya, Ia tetap 
mengasihi kita. Karena itu, dalam menyatakan cinta kasih kita 
kepada sesama, belajarlah untuk menyatakan dengan tulus, 
tanpa embel-embel sesuatu; juga tanpa mengharap balas.  
 Mengasihi seseorang dengan embel-embel balasan, 
bukanlah praktik kasih yang sejati. Itu adalah praktik balas-
budi. Tidak ada yang istimewa dari praktik kasih yang seperti 

Sejarah yang Gelap, Bisa Membuat Khilaf 
 Asal-usul Hari Valentine ternyata gelap, dalam 
pengertian memiliki sejumlah versi. Ada yang melekatkannya 
pada ritual keagamaan bangsa Romawi, yakni Hari Raya 
Lupercalia, yang diperingati setiap 15 Februari, di mana para 
pendeta Lupercus akan berlari-lari membawa potongan kulit 
kambing. Setiap wanita yang tersentuh kulit kambing tersebut 
meyakini dirinya akan dikaruniai kesuburuan.  
 Ada juga yang meyakini perayaan Valentine berakar 
pada kebaikan hati seorang pastor Katolik bernama Valentinus 
pada zaman Kaisar Claudius, pada abad III Masehi. Kaisar 
Claudius memerintahkan para pemuda (terutama yang  masih 
lajang) untuk mengikuti wajib militer, sebab mereka dinilai lebih 
tangguh dalam berperang. Pernikahan pun dilarang. Valentinus 
pun menentang kebijakan Claudius, dan ia menolong sejumlah 
pemuda dan pemudi untuk menikah secara diam-diam. Suatu 
kali, Claudius menangkap Valentinus yang sedang memberkati 
pernikahan sepasang pemuda-pemudi secara diam-diam. 
Valentinus dijebloskan ke penjara dan divonis hukuman mati. 
Namun, banyak orang yang menaruh simpati kepada 
Valentinus, termasuk seorang puteri kepala penjara. Valentinus 
dijatuhi hukuman penggal pada 14 Februari. Sebelumnya, ia 
sempat menulis sepucuk surat untuk puteri sipir penjara, di 
mana terdapat kata-kata sebagai berikut: dengan cinta dari 
Valentinmu.  
 Pada tahun 496, Paus Gelasius I, menjadikan 14 
Februari sebagai hari St Valentine. Tampaknya hal ini untuk 
melawan tradisi bangsa Romawi yang merayakan hari 
Lupercalia pada 15 Februari. Orang-orang yang merayakan hari 
Valentine lantas mengingat St Valentine yang memperjuangkan 
cinta, sementara Claudius adalah sosok yang berusaha 
mengenyahkan cinta. 
 Mengingat sejarah dunia berkembang seiring dengan 
penyebaran kekuasaan Romawi, dan juga dengan penyebaran 
kekristenan, maka tradisi hari Valentine pun perlahan-lahan 
menyebar ke berbagai belahan dunia, dan akhirnya sampai juga 
ke Indonesia pada masa kini.  
 Kalau diperhatikan, hari Valentine dirayakan dengan 

F  I  L  O  S  O  F  I 

Kasih Sayang Koq Sehari? 
 
 
 

 

Pdt. Natanael Setiadi  

“Wah, pacarku romantis banget.... Di hari Valentine ini ia memberikanku sekotak cokelat kegemaranku. 
So sweet!” cetus Sandra kepada Mary, sahabatnya.  

Tok... tok... tok... “Permisi, ada kiriman bunga untuk Sdr. Andi. Ini hadiah Valentine dari Sdri. Rina,” 
tutur kurir pengirim bunga mawar. 

Itulah dua contoh kecil yang biasa terjadi pada hari Valentine, yang berlangsung setiap tanggal 14 
Februari setiap tahun. Cokelat dan bunga mawar merupakan perlambang cinta bagi anak muda. 

Karenanya, tak heran jika baik cokelat maupun bunga, banyak dipajang atau menghiasi sejumlah toko 
menjelang bulan Februari. Sebenarnya, ada satu lagi barang yang kerap menghiasi hari Valentine, 

yakni kartu ucapan Selamat Hari Valentine, dengan lambang hati berwarna merah muda di dalamnya. 
 Namun pada hari Valentine, bukan hanya anak muda yang “didorong” untuk merayakannya. Orang-orang dewasa, 

bahkan yang sudah lanjut usia pun, mungkin saja untuk turut merayakan Valentine, dengan memberikan hadiah kepada 
seseorang yang dicintainya. Lebih lanjut, pada hari Valentine ini, tidak hanya seorang pria yang memberikan hadiah kepada 

wanita teman dekatnya atau sebaliknya, tapi bisa juga diberikan oleh seorang pria kepada sahabat prianya, atau oleh seorang 
wanita kepada sahabat wanitanya. Intinya, hari Valentine merupakan ajang untuk menunjukkan kasih sayang kepada 

seseorang yang dekat dengan diri kita.  
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itu, sebab apa bedanya dengan orang yang berdagang kalau 
begitu: Anda punya barang, saya punya uang, mari kita bertukar. 
 Kedua, kita perlu mengkritisi kemeriahan perayaan hari 
Valentine sebagai sebuah gerak ekonomi. Mengapa banyak 
orang menjual cokelat dan bunga mawar menjelang hari 
Valentine? Apakah dikarenakan banyak orang yang tergerak 
menyatakan cinta kasihnya dengan membeli bunga mawar dan 
cokelat? Bisa jadi demikian. Ataukah, para produsen produk 
kreatif yang sengaja memproduksi aneka cokelat yang menarik 
dan bunga mawar yang menawan agar banyak orang yang 

Penutup 
 Kita tidak perlu tenggelam dengan hiruk-pikuk dunia 
dalam merayakan hari Valentine. Pada saat yang sama, kita 
pun tidak perlu anti dengan hari Valentine. Kalau memang hari 
Valentine merupakan hari yang istimewa, jadikanlah ia 
sebagai momentum untuk kembali menghayati makna kasih. 
Namun, jangan lupa! Kritisi apa motivasi kita dalam 
mengasihi. Kita mengasihi bukan supaya dikasihi (mengharap 
balas), tapi karena kita sudah lebih dulu merasakan kasih 
yang dari Tuhan.  
 Menyatakan cinta kasih juga tidak perlu diatur oleh 
hari, dalam pengertian kita jor-joran menyatakan cinta kasih 
pada hari Valentine, namun lupa untuk juga all out mengasihi 
pada  hari-hari lainnya. Kasih merupakan gaya hidup. Ia harus 
dipraktikkan setiap hari, dengan motivasi yang murni.  
  
 Sebagai penutup tulisan ini, ada sebuah kata-kata 
inspiratif yang pernah saya terima tentang kasih. Berikut ini 
dikutipkan: 

Kita tidak mengetahui laut itu seberapa DALAM, tapi kita 
harus mengetahui seberapa DALAM kita MENGENAL orang-

orang yang kita cintai, 
Kita tidak mengetahui langit itu seberapa TINGGI, tapi kita 
harus mengetahui seberapa TINGGI kita MENGHARGAI 

orang yang kita cintai, 
Kita tidak mengetahui bulan itu seberapa INDAH, tapi kita 

Takut akan Tuhan adalah permulaan 
pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan. Hai 
anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, 
dan jangan menyia-nyiakan ajaran 
ibumu; sebab karangan bunga yang 
indah itu bagi kepalamu, dan suatu 
kalung bagi lehermu. Hai anakku, 
jikalau orang berdosa hendak membujuk 
engkau, janganlah engkau menurut; 
 

Amsal 1:7-10 

“ 

tertarik untuk membelinya? Alasan ini pun tidak mudah 
disanggah. Nah, bagi kita yang merayakan hari Valentine, lebih 
dikarenakan motif ekonomi (tertarik oleh promosi penjual, 
tergerak oleh kemasan), maka Valentine tidak lebih daripada 
sekadar kegiatan konsumtif belaka.  
 Ketiga, sesungguhnya ada berbagai bentuk ungkapan 
kasih. Mengidentikkan cinta kasih dengan pemberian barang 
berupa cokelat atau bunga mawar belaka, tentu mereduksi 
makna kasih. Makna kasih yang sejati sesungguhnya terwujud 
lewat suatu tindakan nyata (bnd. Yoh. 15:13). 
 Keempat, dalam iman Kristen kita diajarkan bahwa 
kasih merupakan gaya hidup kita. Karena itu, kita diingatkan 
bahwa mengasihi seseorang yang spesial tidak hanya 
berlangsung pada hari Valentine, namun sepanjang kehidupan 
kita. Bukankah kasih tidak berkesudahan (1 Kor. 13:8a)? Lantas 
mengapa gembar-gembor kasih hanya muncul menjelang atau 
pada saat hari Valentine? Ini hal yang harus disikapi secara 
kritis! Kasih sayang koq hanya sehari? 

harus mengetahui seberapa INDAH MASA-MASA yang telah 
kita LEWATI dengan orang-orang yang kita cintai, 

Kita tidak mengetahui bintang itu seberapa BANYAK, tapi kita 
harus mengetahui seberapa BANYAK PERHATIAN yang kita 

berikan untuk orang-orang yang kita cintai, 
Kita tidak mengetahui angkasa itu seberapa LUAS, tapi kita 
harus mengetahui seberapa LUAS kita MENGERTI orang-

orang yang kita cintai, 
Kita tidak harus MENCINTAI SESEORANG yang sempurna, 

tapi kita harus MENCINTAI orang yang tidak sempurna 
DENGAN CARA yang sempurna,Bukan karena ia SE 

MPURNA, tapi karena ia dapat MENYEMPURNAKAN hidup 
kita, Bukan karena ia INDAH, tapi karena ia dapat MEMBUAT 

segalanya menjadi INDAH untuk kita, 
Cintailah orang APA ADANYA, bukan karena ADA APANYA... 

 
 

(Pendeta Jemaat di GKI Kayu Putih, Jakarta Timur)  
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hal sama. 
Tapi setelah bermacam agama dan ajaran itu dia 

pelajari, ternyata hatinya kosong. Bahkan setelah 
melampiaskan kebenciannya pada kekristenan, dia juga tidak 
menemukan kedamaian yang diinginkannya. Sundar mulai tak 
nyaman dan takut.  Dia merasa sedih sehingga memutuskan 
untuk menabrakkan diri pada kereta yang akan lewat. Tapi 
sebelumnya, Sundar berdoa dulu kepada Tuhan dan 
memohon agar Tuhan menjawabnya. Pada dinihari itu, Tuhan 
menjawab doa Sundar dengan menampakkan diriNya dalam 
sinar yang sangat terang dan berkata akan menyelamatkan 
Sundar. Ia mengatakan supaya Sundar mengikuti jalanNya. 
Ada rasa damai luarbiasa yang dialami Sundar pada waktu 
itu, dan tetap terasa sesudah sinar menghilang. 

Sundar minta dibaptis umur 16 (tahun 1905) di gereja 
Inggris di Simla. Dia memutuskan jadi Sadhu Kristen yang 
hidup untuk Tuhan. "Sadhu" adalah guru agama di India, 
mengajar dari suatu tempat ke tempat lainnya. Para Sadhu 
biasanya memakai jubah kuning, tidak mempunyai tempat 
tinggal dan harta, tidak menikah. Makanannya hanya dari 
orang yang memiliki belas kasihan. Sundar ingin mengabdi 
pada Tuhan dan dia berpendapat inilah jalan terbaik 
memperkenalkan Yesus kepada pengikutnya.   

Saat dia menjadi orang Kristen yang taat, keluarganya 
tidak suka dan minta Sundar untuk memikirkan lagi 
keputusannya itu. Mereka menawarkan uang kepada Sundar 
tetapi ia menolaknya. Akhirnya ayahnya membuat pesta 
perpisahan dan mengusirnya. Ternyata keluarganya mencoba 
untuk membunuhnya dengan meracuni. Akhirnya, Sundar 
sudah tidak memiliki keluarga yang menyenangkan dan 
makanan yang melimpah lagi. Mereka mengasingkannya.    
Dengan bertelanjang kaki Sundar pergi kian-kemari 

Di sebelah India Utara, 
wilayah Bernala Patiala, 
pada bulan September 
1889 lahir seorang anak 
dalam sebuah keluarga 
Sikh. Ia dinamai Sundar. 
K e l u a r g a n y a  h i d u p 
berkecukupan, punya 
rumah bagus, makanan 
melimpah. Beda dengan 
kebanyakan tetangganya. 
Ibu Sundar memiliki gelar 
"Sikh Bakhta" yakni orang 
yang dianggap suci dalam 
a g a m a n y a .  I b u n y a 
m e m b a n t un y a  u n t u k 

mempelajari isi kitab suci mereka, jadi pada umur 7 tahun 
Sundar sudah hafal. 

Sundar berusaha menjadi anak saleh, jadi selain 
menghafalkan kitab sucinya dia juga  mempelajari buku dari 
bermacam agama lain, karena agamanya mengizinkan hal itu. 
Dia juga belajar Yoga. Kemudian Sundar masuk ke sekolah 
yang dikelola misionaris Inggris. Di sanalah Sundar pertama 
kalinya mengenal Alkitab, meskipun dia tidak tertarik pada 
isinya.  

Kehidupan Sundar berubah sejak ibunya meninggal, 
waktu Sundar berusia sekitar 14 tahun. Ia jadi membenci 
agama Kristen dan Yesus. Ia menganggap ajaran Yesus salah. 
Sundar merobek Alkitab dan membakarnya, meskipun ayahnya 
mengingatkan bahwa ibunya dulu berkata Alkitab adalah buku 
yang baik. Sundar melempari para pengkhotbah dengan batu, 
menganiaya orang Kristen dan mengajak orang lain melakukan 

K O M I S I  R E M A J A 

dear Teens,dear Teens,dear Teens,dear Teens, 

Pada edisi 6 ini agak Pada edisi 6 ini agak Pada edisi 6 ini agak Pada edisi 6 ini agak 
berbeda dari biasanya, berbeda dari biasanya, berbeda dari biasanya, berbeda dari biasanya, 
kolom Komisi Remaja  kolom Komisi Remaja  kolom Komisi Remaja  kolom Komisi Remaja  

memuat biografi memuat biografi memuat biografi memuat biografi 
singkat seorang singkat seorang singkat seorang singkat seorang 

misionaris dari India: misionaris dari India: misionaris dari India: misionaris dari India: 
Sundar Singh. Sundar Singh. Sundar Singh. Sundar Singh. 

Dituliskan kembali Dituliskan kembali Dituliskan kembali Dituliskan kembali 
secara singkat dari secara singkat dari secara singkat dari secara singkat dari 

berbagai sumber, oleh berbagai sumber, oleh berbagai sumber, oleh berbagai sumber, oleh 
AnggiAnggiAnggiAnggi----AdriAdriAdriAdri----Arga.  Arga.  Arga.  Arga.  

Simak ya, semoga bisa Simak ya, semoga bisa Simak ya, semoga bisa Simak ya, semoga bisa 
memberi semangat baru memberi semangat baru memberi semangat baru memberi semangat baru 
buat kita di tahun ini. buat kita di tahun ini. buat kita di tahun ini. buat kita di tahun ini.  

Sadhu Sundar Singh: 
Misionaris dengan kaki yang berdarah 

A n g g i A n g g i A n g g i A n g g i ----    A d r i A d r i A d r i A d r i ----    A r g aA r g aA r g aA r g a    
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mengabdikan hidup pada Yesus.  
Tahun 1906, pertama kalinya dia pergi ke Tibet. Negara 

itu menarik perhatiannya, meskipun di sana bakal ada 
tentangan kuat dan hukumannya berat. Sundar berpikir bahwa 
di sana dia bisa punya banyak kesempatan untuk bertemu 
Tuhan dan mempelajari Alkitab. 

Sundar memulai perjalanan memberitakan firman 
Tuhan. Pada saat memberitakan firman ada orang-orang yang 
ingin membunuh dan mencelakainya, tapi juga ada yang 
memberikan penginapan dan makanan. Akhirnya, Sundar 
membawa injil ke Tibet walau banyak bahaya yang akan 
menyerang nyawanya. Ada badai salju dahsyat, padahal 
Sundar hanya bertelanjang kaki atau bersandal tipis amat 
sederhana. Ada ancaman macan tutul dan Himalaya yang sulit 
ditempuh, juga penganiayaan dari penduduk Tibet. Sundar 
tidak pernah membalas, tetapi malah menyanyikan atau 
menceritakan kasih Tuhan.  

Dia bersaksi, "Kehadiran Yesus selalu membawa 
kedamaian yang mengherankan di dalam situasi seburuk apa 
pun yang pernah kualami. Dia mengubah penjara menjadi 
surga dan beban menjadi berkah.” Akhirnya beberapa 
penyerang menerima Yesus ke dalam hati mereka. Dia pernah 
dirampok tapi karena tak punya uang, dibiarkan pergi. Salah 
satu perampok itu heran dan memanggilnya, menanyakan 
namanya, yang dijawab Sundar dengan memperkenalkan diri 
dan membuka Alkitab untuk mulai menceritakan kisah orang 
kaya dan Lazarus. Perampok itu menganggap akhir hidup 
orang kaya itu tragis dan bertanya, seperti apa kelak nasib dia 
sendiri. Sundar mengabarkan pengampunan Tuhan kepadanya. 
Perampok itu lalu bertobat. Selama perjalanannya yang banyak 
mengalami peristiwa ajaib, banyak orang yang mendengarkan 
ceritanya jadi bertobat.  

Sundar jadi salah satu tokoh agama paling dikenal di 
India. Ia pernah bertemu Stoker seorang misionaris, dan 
sempat belajar 2 tahun di St John School of Theology di 
Lahore, dan pernah berkotbah di beberapa negara sebelum 
melanjutkan misinya. Karena kesaksian hidup Sundar, ayahnya 
juga bertobat.  

“ 

Lalu, suatu kali Sundar ditangkap di Nepal dan 
dimasukkan ke dalam sumur tua, dengan keadaan tangan 
yang patah sumur dikunci.  Setelah 2-3 hari, tiba-tiba 
seseorang  membuka kunci sumur dan menjulurkan tali ke 
dalamnya dan dia pergi setelah Sundar keluar. Waktu orang 
yang menangkapnya melihat Sundar bebas dari sumur 
tersebut, mereka menangkap Sundar lagi dan menanyakan 
siapa yang mengeluarkan Sundar. Ternyata bukan orang 
Nepal, karena kunci sumur masih berada di tangan 
penangkapnya. Mereka ketakutan dan segera mengusir 
Sundar.  

 Suatu kala di tahun 1929, Sadhu Sundar kembali 
terakhir kalinya ke Tibet dan menyebarluaskan firman Tuhan, 
dan ia menghilang di Tibet. Tidak ada yang menemukan 
jasadnya. Apakah ia jatuh ke jurang, meninggal karena sakit, 
dicelakakan orang, tidak ada yang tahu. Itulah Sadhu Sundar 
Singh, yang dikenal sebagai: “Misionaris dengan Kaki yang 
Berdarah”, atau: “Jubah Kuning”.*** 

 
Diolah dari berbagai sumber 

Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun 

dari Surga yaitu anak manusia. Anak manusia harus ditinggikan supaya 

setiap orang yang percaya kepadaNya beroleh 

hidup yang kekal.  
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tahu, tapi kita juga ingin mengenal siapa pasangan kita dari   
A-Z, bukan? Yup, kita ingin kenal segala sesuatu menyangkut 
orang tersebut. Bukan hanya identitas, tapi juga apa yang ia 
sukai, ia benci, apa yang ia inginkan, tidak inginkan, dll. 
Demikian pula dengan kehidupan iman kita, tahu saja tidak 
cukup untuk menumbuhkembangkan iman. Kita juga perlu 
mengenal Kristus secara dalam dan utuh, dengan kesadaran 
penuh. 
 
Hidup di Dalam Kristus 
 Ketika bicara hidup di dalam Kristus, maka itu berarti 
berjuang sepenuh hati melakukan apa yang Dia harapkan, 
Dia inginkan, Dia sukai. Karena apa yang “Aku” inginkan   
belum tentu apa yang “aku” inginkan. Dan itu perlu latihan 
harian, melakukannya dengan rela hati, bukan    paksaan 
ataupun demi dilihat baik oleh orang lain. Susah? Tentu! Tapi 
justru di situ kan yang membuatnya menarik dan berarti! To 
challenge ourselves, day by day. What a worth-life experience! 
 Setelah kita mengetahui di atas, hidup berakar di 
dalam Kristus dengan pemahaman iman yang benar memang 
perlu kedisiplinan. Proses awalnya memang perlu usaha 
keras untuk melatih diri, dengan harapan lama-lama menjadi 
suatu kebiasaan, kemudian berkembang menjadi sebuah 
gaya hidup. Berbicara tentang itu, berikut beberapa tips yang 

K O M I S I  P E M U D A 

 Layaknya proses yang dialami semua makhluk hidup, 
selalu diawali dengan dasar yang jelas. Demikian pula proses 
pertumbuhan iman, kita juga perlu tahu-kenal-percaya dengan 
jelas siapa yang menjadi fondasi atau akar iman kita. Jangan 
salah lho sobat muda, setiap orang yang beragama Kristen, 
bahkan sejak lahir, belum tentu “mengenal” Kristus. Mungkin 
tahu, tapi apakah kenal?  
 Apa sih bedanya? Yuk, cek “tahapan pengenalan” kita 
tentang pokok kebenaran itu sendiri: 
 
Tahu Siapa Kristus 
 Pepatah mengatakan, tak kenal maka…... kenalan-
lah... he he... Kalau kita melihat dari tata bahasa Indonesia, 
“kenal” adalah proses setelah “tahu”, sehingga sebelum  kenal, 
maka harus tahu dulu “siapa”. Pengetahuan secara umum 
tentang Kristus biasanya kita peroleh dari lingkungan terdekat 
kita, orangtua, teman, sekolah, dsb, salah satunya seperti lagu 
yang diajarkan di sekolah minggu, “Yesus sayang padaku, 
Alkitab mengajarku, walau ‘ku kecil lemah, aku ini milik-Nya...” 
Pengetahuan itu adalah pintu masuk dari sebuah pengenalan 
yang lebih dalam lagi.  
 
Kenal Siapa Kristus 
 Seperti orang pacaran, kita nggak puas hanya sampai 

Berakar dalam Kristus : What & How? 
D i a n  B.  S e t i a s i h  

Sobat muda, edisi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih dan gimana caranya “Berakar dalam Kristus”. Hmm…  
istilah yang sudah cukup sering kita dengar dari zaman sekolah minggu. Simak langsung saja artikel berikut, gan!  

  
Mari bernostalgia sejenak! Masih ingat pelajaran IPA, khususnya Biologi saat SD-SMP dulu kan? Yup, topik utamanya 

adalah tentang makhluk hidup. Salah satu cirinya yang menonjol adalah bertumbuh dan berkembang. Sebuah pohon besar    
tentunya mengalami proses tumbuh dan berkembang selama beberapa waktu, tidak tiba-tiba muncul besar begitu saja, tapi 
diawali dari benih atau biji yang mengakar kuat di dalam tanah. Kemudian, proses tumbuh dan berkembang (baca: proses 

hidup) terjadi seiring benih memeroleh nutrisi yang sehat. Tahukah sobat muda, proses di atas sebenarnya sama lho    
dengan  pertumbuhan keimanan kita?  
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dapat kita lakukan untuk membentuk gaya hidup yang 
‘’berakar’’: 
 
Saat Teduh  
Artinya kita memberi waktu secara khusus (baca: menyi-
sihkan, bukan menyisakan) untuk bersekutu dengan Allah. 
Fungsi saat teduh dahsyat lho sobat muda, percaya-nggak  
percaya, dengan pertolongan Roh Kudus kita dibuat peka untuk 
tahu apa yang Allah ingin agar kita lakukan atau tidak lakukan 
hari ini, sehingga kita nggak mudah terpengaruh oleh hal-hal di 
sekeliling kita. Dan saat teduh bukan konsumsi orang-orang tua 
saja hehe.. Justru keren banget ketika kita sudah membiasakan 
diri bersaat teduh sejak muda. 
 
Berdoa  
Kita sering mendengar doa adalah nafas hidup orang Kristiani. 
Bener banget! Karena doa adalah alat komunikasi kita dengan 
Bapa di sorga. Menikmati kebersamaan dengan Allah dalam 
waktu doa nggak akan terasa nikmatnya kalau fokus hati dan 
pikiran kita sedang di tempat lain. That’s why, we need stay 
focus on Him! Doa itu sangat sederhana dan mudah, kita hanya 
perlu melakukannya dengan sepenuh hati, jujur, terbuka. 
Memiliki waktu doa pribadi secara teratur bukan hanya      
membuat kita plong melontarkan uneg-uneg atau menyampai-
kan rasa syukur kita, tapi juga membantu kita untuk tahu apa 
kehendak-Nya. 
 

Baca Alkitab 
Baca Alkitab nggak hanya terbatas dilakukan pada Saat 
Teduh, tapi juga secara rutin dan runut, atau sering kita kenal 
dengan istilah “Annual Bible Reading”. Melalui pembacaan 
Alkitab, kita dapat mengenal Allah. Bukankah Alkitab adalah 
isi hati Tuhan? Dengan hikmat-Nya, Allah menginspirasi para 
penulis tiap kitab dalam Alkitab, sehingga isi hati-Nya dapat 
tersampaikan. Dengan hikmat yang sama Ia juga menuntun 
kita untuk memahami dan mengenal-Nya melalui Firman-Nya. 
Novel setebal Harry Potter atau text books kuliah yang tebal-
tebal saja sanggup kita lahap dengan cepat, bukan? Apalagi 
Alkitab, dengan “mencicil”nya hari demi hari, kita bisa lho! 
Modal tekad baja saja. Nggak percaya? Yuk, kita buktikan!  
  

Hal-hal di atas adalah beberapa “resep” untuk menumbuh-
kembangkan iman kita. Pertanyaannya: 
 

• Apakah kita mau memulainya ? 
• Apakah kita rela untuk melakukannya ? 

 

 Seperti kata Pemazmur di pasal 90:10, “Masa hidup 
kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, delapan puluh   
tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderi-
taan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang       
lenyap”, membuat kita menyadari bahwa hidup ini hanya   
berlangsung sekali dan singkat, dan siapa sih yang mau 
menyia-nyiakannya? Untuk itu, yuk kita buat hidup kita     
bermakna, simple aja, kunci jawabannya ada pada Yang 
Memberi kita kehidupan, dan semua itu diawali dari kemauan 
kita untuk mengenal Allah. Selamat ‘berakar’! *** 

Karena Tuhanlah yang memberikan 
hikmat, dari mulut-Nya datang 
pengetahuan dan kepandaian. Ia 
menyediakan pertolongan bagi orang yang 
jujur, menjadi perisai bagi orang yang 
tidak bercela lakunya, sambil menjaga 
jalan keadilan, dan memelihara jalan 
orang-orang-Nya yang setia. Maka 
engkau akan mengerti tentang kebenaran, 
keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap 
jalan yang baik. 

Amsal 2:6-9 

“ 

Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, 

dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala 

hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan!  - Pengkhotbah 11:9 
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“ 

Kata-kata yang Menguatkan 
 Mark Twain pernah berkata, "Dengan sebuah pujian 
aku bisa hidup selama 2 bulan." Kata-kata penghargaan        
sa-ngat berpengaruh terhadap orang yang bahasa adalah 
"Kata-kata yang Menguatkan". Pernyataan-pernyataan seder-
hana, seperti "Kamu cocok memakai baju itu," atau "Kamu 
adalah pembuat kue terbaik di dunia! Aku suka kue buatanmu,"     
kadang-kadang merupakan sesuatu yang dibutuhkan seseo-
rang supaya orang itu merasa bahwa dia dikasihi. 
 Selain kata-kata pujian, cara lain untuk menyampai-
kan "Kata-kata yang Menguatkan" adalah dengan memberikan 
semangat, misalnya: mendukung keputusan yang sulit, mem-
beri perhatian terhadap kemajuan yang telah dicapai dalam 
suatu proyek, mengakui pandangan unik seseorang terhadap 
suatu topik penting dll. Bila seseorang yang kita kasihi 
mendengarkan "Kata-kata yang Menguatkan" ini, maka kata-
kata ini akan membantu dia mengatasi rasa ketidak-
amanannya dan membangun rasa percaya diri yang lebih   
besar. 
 

Waktu yang Berkualitas 
 Waktu yang berkualitas lebih dari sekadar kedekatan 
belaka. Waktu yang berkualitas berarti memfokuskan seluruh 
tenaga Anda pada pasangan Anda. Seorang suami yang 
menonton olahraga sambil berbicara dengan istrinya berarti 
tidak memberikan waktu yang berkualitas. Bila seluruh        
perhatian Anda tidak tertuju pada pasangan Anda, makan   
malam romatis berdua pun bisa berlalu begitu saja tanpa ada 
menit berkualitas yang dibagi bersama. 
 Percakapan yang berkualitas sangat penting dalam 
hubungan yang sehat. Percakapan berkualias termasuk     
berbagi pengalaman-pengalaman, pikiran, perasaan, dan 
keinginan-keinginan dalam suasana yang bersahabat dan tidak        
terganggu. Seorang pasangan yang baik tidak hanya mende-
ngarkan, tetapi juga memberikan nasihat dan respons untuk 
meyakinkan pasangannya bahwa dia benar-benar mendengar-
kan. Banyak pasangan yang tidak mengharapkan Anda meme-
cahkan masalah mereka. Mereka hanya memerlukan pende-
ngar yang simpatik. 
 Aspek penting dalam percakapan yang berkualitas 
adalah sikap keterbukaan diri. Supaya Anda bisa berkomuni-
kasi dengan baik dengan pasangan Anda, Anda pun harus 
menyesuaikan diri dengan emosi Anda. Hanya saat Anda   
dapat memahami emosi dan perasaan terdalam Anda, Anda 

dapat membangun percakapan yang berkualitas dan waktu 
yang berkualitas bersama pasangan Anda. 
 Kegiatan yang berkualitas adalah bagian yang        
sangat penting dari waktu yang berkualitas. Banyak pasangan 
yang merasa dirinya sangat dicintai pada saat menghabiskan 
waktu secara fisik bersama-sama, melakukan kegiatan yang 
mereka sukai bersama-sama. Menghabiskan waktu bersama 
akan menjadikan pasangan tersebut semakin dekat, dan pada 
tahun-tahun yang akan datang, akan mengisi bank memori 
Anda sehingga Anda dapat mengenangnya pada masa yang 
akan datang. Meskipun kegiatan itu hanya duduk-duduk saja 
di bangku, bercakap-cakap ringan, atau bermain tenis       
bersama, waktu yang berkualitas adalah bahasa cinta yang 
dibagikan dalam banyak hal. Menyediakan waktu khusus  
bersama pasangan Anda akan menghasilkan pernikahan 
yang bahagia. 
 

Menerima Hadiah 
 Beberapa pasangan memberi respons yang baik 
terhadap simbol-simbol kasih yang dapat dilihat. Bila Anda 
berbicara dalam bahasa cinta ini, Anda lebih senang 
menghargai berbagai hadiah sebagai suatu pengungkapan 
kasih dan pengabdian. Orang-orang yang senang dengan 
bahasa cinta ini sering merasa bahwa hadiah yang sedikit 
melambangkan kurangnya kasih dari pasangannya.          
Untungnya, bahasa cinta ini salah satu dari bahasa cinta yang 
paling mudah dipelajari. 
 Bila Anda ingin menjadi seorang pemberi yang   
efektif, banyak pasangan yang harus belajar untuk mengubah 
perilaku mereka terhadap uang. Bila Anda memang orang 
yang gemar belanja, Anda tidak punya masalah dalam   mem-
beli hadiah-hadiah untuk pasangan Anda. Tetapi, orang yang 
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5  B a h a s a  C i n t a 
I   G d e   B u d h i a w a n  

Menurut Erbe Sentanu dalam bukunya Quantum Ikhlas Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati ,memberi itu sama dengan  
menerima. Tidak logis tetapi benar. Di tingkat kuantum, semua hal sebenarnya melakukan sesuatu hanya untuk dirinya 
sendiri. Jadi ketika Anda memberi kepada orang lain pada hakikatnya Anda sedang memberi kepada diri Anda sendiri.  

 

Dan karena setiap niat memberi dengan ikhlas berdaya energi kuantum yang dahsyat, maka seperti banyak kisah ajaib      
tentang the power of giving, ketika Anda memberi dengan ikhlas maka justru Andalah yang akan menerima kembali dalam 
jumlah berlipat ganda - hasil perkalian memberi itu dengan bilangan kuantum yang hanya diketahui Tuhan. Seperti Anda 

tidak perlu percaya hukum gravitasi, lepaskan saja sesuatu dari genggaman Anda maka ia akan terjun ke bawah  
menghantam bumi. Seperti itulah hukum "memberi = menerima", lakukan saja pemberian Anda dengan ikhlas serta  penuh    

syukur tanpa merasa ada milik Anda yang berkurang, dan saksikanlah apa yang terjadi dengan hidup Anda 

Tetapi buah Roh ialah: Kasih, Suka cita, 

Damai sejahtera, Kesabaran, Kemurahan, 

Kebaikan, Kesetiaan, Kelemahlembutan, 

Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang 

menentang hal-hal itu.   

                 Galatia 5:22-23  
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yang melakukan pekerjaan rumah tangga karena merasa ber-
salah atau takut tidak akan menunjukkan bahasa kasih, me-
lainkan bahasa sakit hati. Penting untuk melakukan tindakan-
tindakan ini dari kebaikan hati Anda. 
 Menunjukkan tindakan melayani bisa berarti tidak 
membeda-bedakan. Tindakan melayani memerlukan kerenda-
han hati dari kedua pasangan dalam melakukan beberapa 
pekerjaan dan pelayanan yang biasanya tidak diharapkan dari 
mereka (seorang pria maupun seorang wanita). Namun,     
pengorbanan-pengorbanan kecil ini akan sangat berarti bagi 
pasangan Anda, dan akan menghasilkan relasi yang bahagia. 
 

Sentuhan Fisik 
 Banyak pasangan merasa paling dicintai saat mereka 
mendapatkan kontak fisik dari pasangannya. Bagi pasangan 
yang sangat menyukai bahasa cinta ini, memberi sentuhan 
kasih bisa menjadi awal atau akhir dari suatu relasi. 
 Penting untuk belajar bagaimana pasangan Anda 
menyukai bahasa sentuhan fisik. Beberapa sentuhan bisa 
menyebabkan luka dan tidak nyaman bagi pasangan Anda. 
Sediakan waktu untuk mempelajari sentuhan yang disukai oleh 
pasangan Anda. Sentuhan itu bisa berupa tindakan   besar, 
misalnya memijat punggungnya. Atau tindakan kecil, misalnya 
menyentuh dahi atau merangkul. Penting untuk  belajar bagai-

biasa berinvestasi dan menabung uang mereka, membutuhkan 
waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan konsep 
membelanjakan uang sebagai bentuk pengungkapan cinta. 
Orang-orang ini harus memahami bahwa Anda menginvestasi-
kan uang Anda tidak hanya pada hadiah-hadiah saja, tetapi 
juga pada kedalaman relasi Anda dengan pasangan. 
 Memberikan kasih adalah simbol cinta yang penting. 
Kadang-kadang seluruh keinginan pasangan Anda adalah ada 
seseorang yang selalu mendampingi, melalui cobaan yang 
sama, dan mengalami hal-hal yang sama. Tubuh Anda bisa 
menjadi simbol fisik bahasa kasih yang paling kuat. 
 Pemberian hadiah tidak harus setiap hari, atau 
bahkan setiap minggu. Pemberian hadiah juga tidak harus 
membutuhkan banyak uang. Baik itu gratis atau mahal, sering 
atau jarang, bila pasangan Anda menyukai bahasa hadiah, 
maka tanda-tanda terlihat dari cinta Anda akan membuat 
mereka merasa bahagia dan aman dalam hubungan Anda dan 
pasangan Anda. 
 

Tindakan Melayani 
 Kadang-kadang pekerjaan sederhana di sekitar rumah 
bisa menjadi suatu bentuk ungkapan kasih yang tidak bisa  
diingkari lagi. Bahkan hal-hal kecil seperti mencuci baju dan 
membuang sampah membutuhkan perencanaan, waktu, 

usaha, dan tenaga. Seperti yang ditunjukkan Yesus saat Dia 
membasuh kaki murid-murid-Nya, melakukan hal-hal sederhana 
bisa menjadi pengungkapan cinta dan pengabdian yang kuat 
kepada pasangan Anda. 
 Sangat sering, kedua belah pihak akan menggunakan 
bahasa "Tindakan Melayani". Namun, sangat penting  untuk 
memahami tindakan pelayanan apa yang paling dihargai oleh 
pasangan Anda. Meskipun pasangan suami-istri saling mem-
bantu dalam urusan rumah, namun mereka masih akan 
bertengkar karena tanpa sadar mereka saling berkomunikasi 
dengan dua dialek yang berbeda. Misalnya, seorang istri    se-
harian mencuci mobil dan kemudian mengajak anjing      ber-
jalan-jalan, tetapi bila suaminya merasa bahwa cucian baju dan 
dapur merupakan hal yang terpenting, dia bisa merasa tidak 
dikasihi, walaupun faktanya istrinya melakukan berbagai peker-
jaan lain sepanjang hari. Penting untuk mempelajari dialek 
pasangan Anda dan bekerja keras untuk memahami tindakan 
pelayanan apa yang akan menunjukkan kasih Anda. 
 Penting pula untuk melakukan tindakan-tindakan ini 
dengan kasih dan bukan karena kewajiban. Seorang pasa-ngan 

mana pasangan Anda merespons sentuhan itu. Itulah cara ba-
gaimana Anda akan menunjukkan bahasa cinta yang paling 
disukainya. 
 Semua pernikahan akan pernah mengalami krisis. 
Dalam kasus-kasus ini, memberi  sentuhan kasih sangat     
penting. Dalam situasi krisis, pelukan bisa mengomunikasikan 
suatu kasih yang sangat mendalam terhadap orang tersebut. 
Seseorang yang bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik 
akan sering meminta Anda untuk memeluknya dan diam dari-
pada memberikan nasihat. 
 Penting untuk mengingat bahwa bahasa cinta ini  ber-
beda untuk setiap orang. Jenis sentuhan kasih yang bisa mem-
beri Anda merasa aman belum tentu akan membuat pasangan 
Anda bahagia. Penting untuk belajar dialek masing-masing. 
Sentuhan yang paling umum yang dapat Anda  lakukan adalah 
memeluk, mencium, dan sentuhan fisik lainnya.*** 
   

Diolah dari : The five Love languages – Gary Chapman 
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 Pada tahun 2012, dari salah satu sumber informasi 
yang dapat dipercaya, ada sekitar 1.500 pasangan pernikahan 
Kristen di DKI sedang dalam proses persidangan perceraian. 
Padahal, mereka telah mengucapkan janji nikah di depan    
Tuhan dan jemaat untuk tetap bersatu, baik dalam suka mau-
pun duka, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan.       
Pendeta telah mematrikan janji tersebut: “Yang sudah diper– 
satukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia“. 
 Mereka tidak sadar  iblis senantiasa ingin merusak 
pernikahan umat manusia dengan  membuat konflik dan    
membuat pernikahan itu menjadi prahara, serta mendorong 
emosi pasangan pernikahan untuk mengakhiri hubungan perni-
kahan kudus tersebut dengan mencari solusi secara hukum 
duniawi. Mengapa demikian apakah kasih sudah luntur?  
Egois? Atau memang iman yang lemah ataukah agama hanya 
sebagai retorika saja? Janganlah pernikahan itu hanyalah suatu   
penderitaan belaka dan tidak lagi menyadari bahwa pernikahan 
itu seturut dengan firman Tuhan.  
 Seorang konsultan perkawinan Kristiani menanggapi 
dengan mengatakan bahwa iman kita telah luntur, kita lebih 
percaya kepada pengadilan duniawi. Padahal, jawaban dari 
segala permasalahan tersebut ada dalam firman Tuhan, yaitu 
KASIH karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ia 
tidak memegahkan diri dan tidak sombong tidak melakukan 
yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri.   Kasih 
tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain serta 
tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. 
Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu,  sabar menanggung segala 
sesuatu. Kasih tidak berkesudahan (1 Korintus 13:4-8). 
 Kadangkala, dalam menyelesaikan konflik kita selalu 
menggunakan rasio dan emosi, sehingga diagnosa menjadi 
salah. Terkadang, kita merasa konflik yang dihadapi merupakan 
penyakit kanker stadium IV, yang harus diobati dengan         
kemoterapi atau mungkin berakhir dengan amputasi karena 
pemikiran duniawi.  Padahal, kalau kita berpegang dengan   

K O M I S I   L A N S I A 

penyelesaian berdasar kepada firman Tuhan, konflik yang 
dihadapi cukup diobati dengan sebutir aspirin, yaitu Pil Kasih.  
 Sebagai ilustrasi disampaikan kisah yang menarik 
tentang konflik dari kaca mata Tuhan dan kaca mata manusia      
sungguh bertolak belakang. Konflik dari sudut pandang Tuhan 
adalah sebuah proses edukasi dan menguji  keimanan      
seseorang, sementara konflik menurut sudut pandang manu-
sia adalah hal yang harus dihindari karena hanya menimbul-
kan penderitaan dan stres yang berkepanjangan.   
 Tuhan tentu dapat saja menghilangkan konflik dari 
kehidupan seseorang, karena Tuhan adalah Sang Khalik yang 
dapat berbuat apa saja terhadap kehidupan ini. Namun,    
Tuhan menginginkan agar kita menyelesaikan konflik dengan       
bersandar kepada-NYA.    
 Sebagai ilustrasi ada sebuah kisah yang dialami  
keluarga Kristiani sebagai berikut:  
 

 Sepasang kekasih saling jatuh cinta dari sejak 

mereka berada di bangku kuliah. Setelah lulus, kedua insan 

yang saling mengasihi dan saling mencintai  ini mengikat 

janji untuk menikah dan membina suatu rumah tangga 

baru.  Mereka berdua sama-sama bekerja dan rumah tangga 

mereka sangat bahagia, apalagi mereka telah di karunia     

seorang anak laki-laki yang lucu dan manis.  

 Hingga sampai  pada usia empat tahun, ternyata si 

anak mengidap penyakit autis. Untuk mengurus si anak yang 

semata wayang, maka si ibu memutuskan untuk berhenti 

bekerja agar dapat mengurus anaknya lebih intens.  Walaupun 

suami menjadi satu-satunya sumber income di rumah tangga 

mereka, namun bisnis suaminya semakin "booming" dan   

berkat semakin berkelimpahan buat rumah tangga mereka. 

Dengan kondisi  keuangan yang baik tersebut, ada saran dari 

sang suami agar anaknya di bawa berobat ke Australia siapa 

tau akan mendapat kesembuhan berobat di luar negeri.    

 Keluarga sepakat dan istri mendampangi anaknya 

selama berobat di Australia. Tiga bulan pertama, pengobatan 

Keluarga adalah institusi yang paling kecil dalam masyarakat yang diawali oleh satu pernikahan. Menurut iman Kristiani,  
pernikahan itu adalah firman Tuhan Allah: Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, AKU akan menjadikan seorang  

penolong baginya yang sepadan dengan dia (Kejadian 2:18), oleh karena itu suami/istri yang menjadi teman hidup kita melalui 
pernikahan adalah pemberian Tuhan, itulah sebabnya pernikahan itu kudus. Pernikahan membentuk keluarga baru yang  di 
awaki oleh dua orang yang berbeda karakter, sehingga dalam berinteraksi sering  terjadi benturan-benturan yang jika tidak 
diselesaikan dengan tepat dapat menjadi konflik yang mendalam yang menimbulkan akar pahit dan tidak jarang  berakhir    

dengan keputusan perceraian.   

Menyelesaikan Pergumulan Keluarga 
Y a n   S i m a n j u n t a k 
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di Australia memberikan perkembangan yang menakjubkan 

bagi sang anak. Karenanya, agar mendapatkan kesembuhan 

yang permanen sang ayah  menyarankan agar diteruskan saja 

pengobatan tersebut. Istri pundiperpanjang keberadaannya di 

Australia dalam waktu yang cukup lama.  

 Setelah mengalami kesembuhan permanen maka 

sang istri pulang bersama anaknya ke Tanah Air. Betapa 

kagetnya sang istri, ternyata di rumah mereka telah ada wanita 

yang mengaku adalah istri dari suaminya. Demikian pula  

sikap suami dengan lugas mengakui  semua itu dan mengusir 

dia dan anaknya ke sebuah rumah kecil yang telah dipersiap-

kan oleh sang suami.  

 Betapa hancurnya hati istrinya, ingin bunuh diri saja 

rasanya dikhianati oleh sang suami, yang ternyata alasan   

pengobatan ke luar negeri adalah rekayasa, agar dia dapat 

bebas menjalin hubungan dengan wanita lain yang diper-

suntingnya. Pernikahan kedua itu pun,  disahkan oleh        

pengadilan   dengan amar putusan  inabsensia, di mana istri 

tua tidak dapat hadir dalam persidangan karena berada di  

Australia, maka gugatan cerai sang suami dikabulkan oleh 

pengadilan.    

 Tapi sang istri menatap dalam kepada anaknya    

semata wayang, yang merupakan buah kasih dari Tuhan dari 

orang yang sangat dicintainya sejak di bangku kuliah dulu. 

Dia tersenyum, anaknya sembuh dari penyakit auitis secara 

total, bukankah ini mujizat Tuhan kepadanya dan dia tegar 

kembali.  Dia memulai  menulis buku-buku tentang autis, dan 

berbagai permasalahan dan cara penyembuhannya dan         

ternyata buku tersebut menjadi “best seller”.  

 Bukan hanya itu, dia dicari-cari untuk menjadi nara-

sumber dan pembicara dalam berbagai seminar di dalam dan 

di luar negeri. Rahmat semakin berkelimpahan padanya dan 

hidupnya penuh dengan berkat.  

 Suatu pagi, ketika dia baru saja berdoa dan membaca 

renungan pagi tentang anak domba yang hilang, pembantunya 

mengetok pintu dan berkata ada seorang tamu menunggu di 

depan rumah. Dia pesan ke pembantunya agar  tamu itu     

masuk ke ruang tamu. Namun, pembantu itu kembali lagi dan 

mengatakan bahwa tamu tersebut tidak mau masuk dan tetap 

menunggu di depan pintu.  

 Penasaran akan perilaku tamu tersebut, dia lalu 

menuju pintu depan dan betapa terkejutnya ketika melihat 

suaminya berlutut memohon maaf kepadanya. Dia menarik 

tangan pria tersebut dan membawanya ke ruang tamu. Sedikit 

pun tidak ada dendam di dalam dada dan perlakuannya,      

bukankah anak domba yang hilang itu telah kembali? Dia 

segera menyuruh pembantunya untuk mempersiapkan sarapan 

pagi dan handuk untuk mandi. Dan sang ibu segera memba-

ngunkan anaknya bahwa ayahnya yang dicari-carinya selama 

ini telah kembali.  

 Ternyata, bisnis sang suami bangkrut dan istri      

mudanya meninggalkannya setelah dia tidak punya apa-apa 

lagi. Semua harta benda dan perusahaannya disita pengadilan 

dan dia jatuh miskin. Saat itulah dia memutuskan untuk     

kembali kepada istri yang sungguh-sungguh mencintainya. 

Betapa kasih telah mempersatukan mereka.    

 

  Memang, konflik dan pergumulan yang berkepan-   
jangan dapat mengubah  sikap seseorang untuk membentuk 
iman semakin kuat atau sebaliknya makin lemah. Rasul Paulus 
telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa keseng-
saraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan,               
menimbulkan tahan uji dan tahan uji, menimbulkan penghara-
pan dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih  
Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang 
telah di karuniakan kepada kita (Roma 5:3-5).  
 Hal ini telah dibuktikan oleh ibu dengan iman yang 
kuat tersebut. Dia yakin dengan iman dan kasih serta kete-
kunan yang bersandar kepada Tuhan. Dia dapat menyelesai-
kan pergumulan hidupnya dan mendapatkan kembali 
suaminya. Demikian juga ada sukacita di sorga, karena satu 
orang yang berdosa  telah bertobat dari pada sukacita karena 
sembilan puluh sembilan orang benar  yang tidak memerlukan 
pertobatan (Lukas 15:7). Sungguh Tuhan tidak menginginkan 
kita untuk menggunakan hukum duniawi dalam menyelesaikan 
konflik, tetapi Dia ingin kita   bersandar kepada-NYA yang  
penuh dengan KASIH, sebab KASIH itu menutupi banyak 
sekali dosa. (1 Petrus 4:7). Kalau begitu segala konflik dan 
pergumulan hidupmu, selesaikanlah dengan menerapkan 
Kasih.*** 

Apabila kamu menjadi marah, janganlah 
kamu berbuat dosa: janganlah matahari 
terbenam, sebelum padam amarahmu dan 
janganlah beri kesempatan kepada Iblis. 
 

                             Efesus 4:26-27 

“ 
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PEMBINAAN JEMAAT  

Dengan hadirnya dua orang penatua perdana tersebut 
diharapkan dapat belajar dan bertumbuh menjadi jemaat 
dewasa. Sementara itu program-program yang dibuat oleh 
pengurus dengan dasar pertimbangan kebutuhan anggota 
jemaat dan pengunjung kebaktian saat itu yang semakin 
bertambah kehadirannya di kebaktian minggu yang mencapai 
kurang lebih 400 orang dan bahkan terkadang mencapai 500 
orang, maka menyadari perkembangan yang sangat cepat dari 
Bajem Kota Wisata, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih 
mempertimbangkan perlunya penambahan penatua, yang pada 
akhirnya MJ GKI Kayu Putih meneguhkan kembali 5 anggota 
jemaatnya yang berdomisili di wilayah Kota Wisata dan 
sekitarnya sebagai penatua berbasis pelayanan di Bajem Kota 
Wisata. Proses pemilihannya juga dilaksanakan berdasarkan 
tahapan-tahapan yang tertuang dalam Tager Talak GKI pada 
Bab XXI mengenai Proses Kepenatuaan. Pentingnya sebuah 
kepemimpinan yang berkomitmen untuk saling melayani dalam 
sebuah gereja sangat dirasakan juga bagi GKI Kota Wisata 

bukan hanya saat ini, tetapi telah berlangsung sejak awal 
persekutuan sehingga segala persiapan untuk menjadi jemaat 
mandiri dipersiapkan dengan sebaik mungkin melalui para 
penatua yang telah dipilih oleh jemaat bersama dengan 
anggota badan pelayanan, meskipun harus diakui dalam 
prosesnya menjadi jemaat mendiri seperti sekarang ini tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. Tuhan memproses 
pertama kali dalam diri penatua dan pendeta sebagai 
pemegang kendali dan bertanggungjawab dalam pelayanan 
kepada umat-Nya agar tidak sewenang-wenang. Tuhan 
mengingatkan hamba-Nya dalam 1 Petrus 5:3 “Janganlah 
kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas 
mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu 
menjadi teladan bagi kawanan domba itu”.  Tidak mudah 
untuk menjadi teladan yang dapat membawa umat bertumbuh 
serupa dengan Kristus, dibutuhkan kerendahan hati untuk 
dapat berubah, dan hal itu menjadi pergumulan kami para 
penatua setiap waktu setiap detik dalam kehidupan kami   

Dalam sebuah kepemimpinan di banyak gereja pada umumnya terdapat para pemimpin gereja yang melayani umat-Nya baik 
dalam pemberitaan Firman Tuhan, pengajaran dan juga sebagai pelaksana organisasi gereja. Pada gereja tempat kita 

bersekutu dan melayani yaitu Gereja Kristen Indonesia, maka lembaga kepemimpinan sebuah gereja berada atau dikenal 
dengan istilah Majelis Jemaat yang terdiri dari para Penatua dan Pendeta / Pengerja, dimana dalam menjalankan tugas 

pelayanan secara kolektif-kolegial. Kepemimpinan dalam GKI ini mempunyai aturan yang jelas yang di atur dalam Tata Gereja 
(“Tager”) dan Tata Laksana GKI (“Talak”) yang untuk pertama kalinya Tager dan Talak ini disahkan dalam Persidangan XIII 

Majelis Sinode GKI pada bulan Nopember 2002 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Agustus 2003, yang mana Tager dan 
Talak ini sepanjang perjalanannya juga tetap terbuka untuk terus menerus melakukan penyempurnaan yang tentunya dilakukan 

sesuai dengan prosedur gerejawi GKI.  
 

Dalam catatan perjalanan GKI Kota Wisata, maka sejak persekutuan perdana pada bulan Juli 2004 kemudian meningkat 
menjadi Pos PKP Kota Wisata serta dilembagakan menjadi Bakal Jemaat GKI Kota Wisata, dalam setiap persekutuan, ibadah 

dan pembinaan umat / anggota jemaat senantiasa di dampingi dan dipimpin oleh para penatua dan pendeta dari Majelis 
Jemaat GKI Kayu putih sebagai gereja induk, akan tetapi seiring dengan pertumbuhan jemaat yang begitu pesat dan 

kebutuhan akan pelayanan serta mulai keterlibatan anggota jemaat saat itu dalam berbagai tugas pelayanan, maka Majelis 
Jemaat GKI Kayu Putih  dalam rangka upaya mempersiapkan Pos PKP menjadi Bakal Jemaat bahkan jemaat dewasa 

nantinya, kemudian Majelis Jemaat meneguhkan dua orang anggota jemaat yang berdomisili dan sejak awal melayani di Kota 
Wisata sebagai penatua GKI Kayu Putih.  

Pengemban Tugas Pelayanan 
C a n d y   A.  D e s w e r t 

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan 
dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. – Yeh 36:26 
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sehari-hari ditengah kehidupan pelayanan, keluarga, pekerjaan 
dan di tengah masyarakat, karena kehidupan dan panggilan 
pelayanan kami harus lahir dari kehidupan pribadi yang terus 
menerus bertumbuh dalam iman. Dalam Tager dan Talak GKI 
dikatakan disitu bahwa salah satu syarat untuk menjadi penatua 
adalah menghayati pelayanan penatua sebagai panggilan 
spiritual.     

Dalam pembinaan-pembinaan penatua, maka salah 
satu tugas panggilan penatua adalah menggembalakan 
kawanan domba Allah yang dalam hal ini warga jemaat dimana 
penatua dipanggil melayani. Arti menggembalakan salah 
satunya adalah memperhatikan dan menjaga warga jemaat 
dengan ajaran yaitu ajaran GKI mengenai Alkitab, mengenai 
Gereja, mengenai Gerakan Pentakosta Baru (Karismatik) 
sesuai dengan yang sudah di tetapkan dalam Tager dan Talak 
GKI, agar warga jemaat tidak mudah di ombang-ambingkan 
oleh berbagai angin pengajaran, disamping tugas yang lainnya 
dari seorang penatua seperti yang tertuang dalam Pasal 82 
Tager dan Talak GKI yaitu antaralain tugas-tugas umum 
sepertihalnya berdoa untuk dan bersama dengan anggota, 
mendorong anggota untuk mengikuti dan berperan serta dalam 
kebaktian dll, juga selain tugas umum yaitu tugas 
kepemimpinan struktural dalam arti melaksanakan tugas 
kepemimpinan sebagai anggota Majelis Jemaat, Majelis Klasis, 
Majelis Sinode Wilayah dan Majelis Sinode, tetapi semua   
tugas-tugas penatua tersebut dijalankan secara kolektif-
kolegial. Jadi pada intinya tugas penatua itu dapat dibagi dalam 
dua bagian besar yaitu tugas inti dan tugas umum. Tugas inti 
adalah merupakan tugas esensial dari pejabat gereja yang 
merupakan konsekuensi dari hakekat gereja yang meliputi 
keberadaan, kehidupan dan pelayanan gereja yaitu 
mendampingi dan mendukung pendeta dalam melaksanakan 
pemberitaan Firman Tuhan, dan mendampingi dan mendukung 
pendeta dalam melayankan sakramen-sakramen. Sedangkan 
tugas umum penatua merupakan tugas pejabat gerejawi untuk 
membangun gereja yang bersifat sistemik dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi gereja, dan sekali lagi tugas-tugas ini 
tidak di bebankan kepada perseorangan tetapi merupakan kerja 
tim yang dibagi sesuai dengan minat dan kemampuan para 

“ 

Janganlah kamu berbuat seolah-
olah kamu mau memerintah atas 
mereka yang dipercayakan 
kepadamu, tetapi hendaklah kamu 
menjadi teladan bagi kawanan 
domba itu.                     

1 Petrus 5:3  

penatua. 
Tetapi dalam perjalanan kepenatuaan dirasakan 

bahwa setiap tuntutan yang diletakkan di atas pundak kami 
selaku penatua baik itu secara fisik maupun emosi, seringkali 
sampai pada titik terbawah kekuatan dan kemampuan kami, 
untuk itu kami juga sangat membutuhkan doa umat. Tentunya 
sebagai manusia biasa, maka para penatua juga dapat saja 
berbuat kesalahan, karena kami para penatua bukan orang 
yang super, kami memiliki banyak keterbatasan yang sama 
seperti orang lain yang juga penuh dengan ketidak 
sempurnaan, namun sebagai manusia yang terpilih untuk 
mengemban tugas panggilan Ilahi, sepatutnyalah diper-
lakukan sebagai pelayan Allah, dan umat sendiri diminta untuk 
tetap dapat saling bekerjasama serta mendoakan kami, 
mendukung dalam pelayanan dan menolong pelayanannya  
seefektif mungkin, karena bersama umat maka Tuhan akan 
memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melangkah 
dan berjalan bersama-sama dapat melakukan perkara-perkara 
yang besar bagi Allah.  

Seperti yang disampaikan  dalam Surat Petrus  Yang 
Pertama yaitu dalam 1 Petrus 4:10 bahwa “Layanilah seorang 
akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh 
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia 
Allah”. 

Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus 
menerus bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita 
ditengah kehidupan kita selaku orang percaya.*** 

Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala 
ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.–Yeh 36:27 
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Pada buletin Pelangi edisi ini, tim buletin meminta dengan sangat kesediaan Bapak Armeyn Dotulong untuk dapat   
berbagi cerita dan pengalaman, serta cara apa yang telah ditempuh oleh keluarga ini sehingga dapat  membina,  

mendidik, dan pada akhirnya memetik buah dari perjalanan panjang sebuah keluarga. 
 

Ketertarikan tim Buletin Pelangi didasari atas keberhasilan pasangan Bapak Armeyn dan Ibu Rini dalam mendidik 
dan membina putri dan putranya sehingga berhasil dalam dunia pendidikan formal. Di sisi lain dalam beraktivitas di 
gereja, keluarga ini selalu berusaha memberikan sumbangsih terbaiknya pada kegiatan-kegiatan gereja. Putri dan 

putra Pak Armeyn dan Ibu Rini merupakan aktivis dan pengurus di Komisi Pemuda GKI Kota Wisata. Dapat   dikata-
kan, keduanya berperan sangat aktif pada proses kelahiran dan pertumbuhan Rumah Pintar Ciangsana (RPC). 

 

Kami dari tim Buletin Pelangi berharap, cerita dan pengalaman singkat ini dapat berguna bagi kita semua dalam 
membina rumah tangga kita dan semoga Keluarga Pak Armeyn Dotulong semakin diberkati dalam pelayanannya. 

  

Berikut cerita dan pengalaman singkat yang  disampaikan oleh Pak Armeyn yang disampaikan kepada tim bulletin: 

Pada tahun 1980, tepatnya bulan Juli, saya merantau 
dari kota kelahiran, Sukabumi, Jawa Barat ke Pulau Sumatera. 
Saya berada di satu tempat yang sangat terpencil bernama 
Duri, di Provinsi Riau, tempat itu jauh dari keramaian ibukota 
provinsi, yaitu Pekanbaru. 

Di tempat tersebut, saya mulai bekerja di perusahaan 
minyak PT Caltex Pacifik Indonesia, pada tahun 1985. Di kota 
Duri ini, puji Tuhan saya mengenal seorang wanita, Floriani 
Erica Rumengan, yang juga pegawai PT Caltex Pacifik 
Indonesia. Setelah saling mengenal lebih jauh, saya dan 
Floriani (Rini) dan juga keluarga masing-masing, sepakat agar 
kami segera melangsungkan pernikahan. Puji Tuhan, pada 
bulan Maret tahun 1986, kami diberkati di Gereja GPIB Effata 
Kebayoran Baru, Jakarta. 

Dengan berjalannya waktu, pada bulan Desember 
1986, lahirlah putri kami yang pertama yang kami beri nama 

PROFIL KELUARGA  

Keluarga Armeyn Dotulong 
Natasya Meyriani Dotulong (Tasya). Empat tahun kemudian,  
bulan Desember 1990, lahir putra kami yang kedua, Christian 
Maxius Dotulong (Tian). 

Dengan kehadiran putra dan putri, membuat 
tanggung jawab  kami selaku orangtua tentu semakin besar, 
khususnya dalam mendidik anak-anak. Tidaklah mudah 
mendidik mereka, baik hal rohani, pelajaran, maupun 
pergaulan mereka. Kami sangat berterima kasih juga kepada 
guru-guru yang telah mendidik anak-anak kami di sekolah 
formal dan terlebih lagi di sekolah minggu.   

Kesulitan yang pernah kami hadapi adalah seringnya 
kami pindah tempat kerja, yang mengakibatkan anak-anak 
harus selalu menyesuaikan dengan sekolah barunya. Dari 
pengalaman kami, mendidik anak-anak adalah hal yang 
terpenting, sehingga mereka bisa menjadi dewasa dengan 
baik. 

“Do not educate your child to be rich. Educate them to be happy, so when they grow up, 
they’ll know the value of things, not the price...” 
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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 

“ 

Pada sisi kegiatan kerohanian, anak-anak selalu 
berusaha taat dan giat dalam kegiatan gereja. Puji Tuhan, 
ibunya anak-anak juga melayani sebagai Guru Sekolah Minggu, 
sehingga  anak-anak kami, sejak sekolah minggu, remaja, 
sampai dewasa, selalu aktif dalam kegiatan pelayanan gereja, 
baik di bidang musik maupun kegiatan pelayanan lainnya. 

Di luar kegiatan rohani, kami juga mendorong agar 
anak-anak melakukan kegiatan seperti mengikuti Pramuka, 
Marching Band, dan lain lain.  

Kegiatan di sekolah pun, mereka ikuti seperti kegiatan 
kerohanian, olahraga, gerak jalan, mewakili sekolah dalam 
lomba pidato, bahkan sampai debat bahasa Inggris. Dengan 
banyaknya mengikuti kegiatan, baik hal kerohanian maupun hal 
lainnya, menyebabkan anak-anak memperoleh manfaat yang 
baik dalam hal pergaulan dan sosial. Banyak pengalaman  yang 
mereka pelajari di sana, sehingga mereka tidak ada rasa ragu-
ragu dan canggung lagi dalam pergaulan sehari-harinya.
 Saat duduk di perguruan tinggi, selain fokus pada 
pendidikan, mereka selalu aktif, khususnya di bidang 
kerohanian. Puji Tuhan, putri kami Tasya telah menyelesaikan 
kuliah pasca-sarjana (S2) dan putra kami Tian telah 
menyelesaikan kuliah S1.  

Kami selaku orang tua  bangga apa yang mereka telah 
capai, tentu ini semua berkat dan anugerah yang kami 
dapatkan dari Tuhan Yesus, melalui Dia-lah ini semua boleh 

berjalan dengan baik. 
 Pengalaman yang terindah adalah kebersamaan 
antara orang tua dan anak-anak, kami selalu berusaha untuk 
selalu mengatur waktu kebersamaan seperti menyempatkan 
bertamasya ke daerah pegunungan, pantai, mancing dan lain 
lain, karena inilah waktu yang terbaik untuk kita bisa 
berkomunikasi dan bersenda gurau bersama, antara anak- 
anak dan orang tua, dan inilah yang paling tidak bisa 
dilupakan oleh anak anak sampai saat ini.  
 Suka duka yang kami alami  sangatlah banyak baik 
berkeluarga maupun mendidik anak anak, tetapi kami selalu 
berdoa dan berserah kepada Tuhan, tanpa Dia kami belum 
tentu bisa seperti saat ini, ingat akan Tuhan, pasti masalah 
akan terselesaikan dengan baik dan berusaha tentunya.
 Harapan kami, semoga makin erat dalam 
persekutuan yang indah di jemaat GKI, bagi keluarga maupun 
anak anak kami, dan juga bagi seluruh anggota  jemaat dan 
simpatisan. 
 Inilah sekilas cerita tentang keluarga kami. Semoga 
apa yang telah kami tuliskan boleh bermanfaat bagi keluarga 
yang lain. Tuhan Yesus memberkati. (ERS)***  

“DAD, a son’s first hero; a daugther’s first love...” 
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prajurit, sehingga yang tertinggal hanya ibu jari dan keling-
kingnya saja, anak-anak itu tidak menangis atau menunjukkan 
kesakitan. Bahkan Antonio, anak Paulo yang baru berusia 
lima tahun, mengangkat tangannya yang berlumuran darah ke 
atas, seolah-olah mempersembahkannya kepada Allah. 
Akhirnya, anak-anak tersebut bersama beberapa orang lain 
ditenggelamkan ke dalam air yang sangat dingin di Teluk  
Shimabara.   
  Paulo dan para martir lain yang meninggal karena 
penganiayaan akibat tidak bersedia menyangkali iman mereka 
kepada Kristus, telah menguatkan kita. Mereka tetap teguh 
dan tidak goyah ketika harus mengalami semua penderitaan, 
karena mereka memiliki akar iman yang teguh di dalam     
Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Rasul Paulus 
kepada jemaat di Roma bahwa penderitaan zaman sekarang 
ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan 
dinyatakan kepada kita (Roma 8:18). Tuhan Yesus juga 
mengingatkan kepada kita bahwa “barangsiapa mau menye-
lamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi 
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan    
menyelamatkannya.” (Lukas 9:24)  
  Penganiaya memang berkuasa, namun ia bukanlah 
Yang Maha Kuasa. Benih-benih yang disebarkan oleh para 
murid Kristus terdahulu telah bertunas, berakar, bertumbuh 
dan berbuah, semakin lama semakin banyak; sekalipun    
banyak penderitaan dan penganiayaan yang harus diterima 
oleh para murid Kristus. Hingga kini, injil Tuhan Yesus tetap    
tersebar dan terus diberitakan oleh para pengikut Kristus,  
bukan hanya di lingkungan negara-negara sekitar Israel, 
bahkan semakin menyebar luas ke seluruh pelosok dunia. 
Ancaman halus dan kasar tidak menggoyangkan iman mereka 
karena mereka adalah para pengikut sejati yang berakar 
dalam   Kristus.  
 Kita juga sebagai murid-murid Kristus yang hidup pada 

PERENUNGAN 

 Demikian juga dengan Polikarpus. Ia ditangkap oleh 
tentara Romawi. Gubernur yang mengadilinya berusaha   
membujuk Polikarpus untuk berpaling dari Kristus da menyem-
bah kepada kaisar. Jika Polikarpus mau, diharapkan akan  
banyak orang Kristen yang akan berbalik menyembah kepada 
kaisar. Namun Polikarpus menjawab, "Selama delapan puluh 
enam tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia 
tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci 
Raja [Kristus] yang telah menyelamatkanku?" 

Ketika pada akhirnya ia diserahkan kepada para   
tentara, diikat pada tiang, dan akan dibakar hidup-hidup, 
Polikarpus berkata, "Apimu akan membakar hanya satu  jam 
lamanya, kemudian akan padam. Namun, api penghakiman 
yang akan datang adalah abadi." Menurut saksi mata, badan 
Polikarpus tidak terbakar, tidak ada bau daging yang terbakar, 
yang ada adalah aroma wangi seperti kemenyan atau        
rempah-rempah mahal. Seorang algojo harus menikam 
tubuhnya untuk memastikan kematian Polikarpus. Ternyata, 
darah yang mengalir dari dalam tubuhnya telah memadamkan 
api tersebut. 

Kisah Polikarpus di atas adalah sebuah kesaksian 
tentang keteguhan hati para murid Kristus ketika mereka 
menghadapi banyak ancaman dan penganiayaan untuk 
menghentikan penyebaran injil Tuhan Yesus. Polikarpus    
dapat bertahan dalam penderitaan, karena ia memiliki iman 
teguh yang berakar pada Kristus. Akar yang kuat membuat ia 
dapat berdiri tegak ketika badai penderitaan menderanya.  

Berakar di dalam Kristus juga ditunjukkan oleh Paulo 
Uchibori, seorang pemimpin gereja yang ditangkap karena 
kedapatan menampung para missionaris di rumahnya sewaktu 
gelombang penganiayaan terhadap umat Kristen terjadi di 
Jepang pada abad ke-17. Sebelum ia sendiri disiksa dan di-
lemparkan ke kawah Unzen yang mendidih, ketiga anaknya 
harus merelakan jari-jari tangan mereka dipotong oleh para 

Berakar Dalam Dia 

Smyrna adalah sebuah kota dekat Efesus di tepi laut Mediterania. Kota itu, termasuk kota besar dan ramai pada 
zamannya,  dan menjadi wilayah kekaisaran Romawi. Sekarang, Smyrna masuk menjadi bagian dari kota Izmir, Turki.  

 

Smyrna terkenal karena di sanalah tempat tinggal Polikarpus, seorang uskup Kota Smyrna, pengikut Kristus, yang setia, 
yang menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Saat itu adalah masa awal penyebaran agama Kristen, namun orang Kristen 
dianggap  sebagai orang kafir karena menolak menyembah kaisar Romawi, dan mereka hanya bersedia menyembah 

kepada Tuhan   Yesus sebagai juru selamat mereka. Karenanya, orang-orang Kristen ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh 
oleh para tentara Romawi. 

“Hai saudara-saudara…setiap orang hendaklah cepat 
untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah; sebab 
amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran 

dihadapan Allah.” - Yakobus 1: 19-20 
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masa kini, seyogyanya kita juga berteguh iman untuk tetap 
setia kepada Tuhan Yesus dan bersedia menjadi saksi-saksi 
Kristus sesuai dengan firman-Nya, “Tetapi kamu juga harus 
bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan 
Aku.” (Yoh 15: 27). 

Akar sangat penting dalam pertumbuhan sebuah   
pohon karena akar adalah pondasi utama dari sebuah pohon; 
akar yang baik memungkinkan pohon dapat bertumbuh dengan 
baik, sebagaimana pohon kurma yang dapat bertumbuh      
dengan baik ketika akarnya mencapai sumber air yang ada di 
bawah padang pasir. Demikian juga seperti pohon aras di Liba-
non yang dapat bertumbuh semakin tinggi ketika akarnya    
semakin panjang dan dalam. Pohon yang berbatang lurus dan 
tingginya dapat mencapai sekitar 37 meter itu juga dikenal kuat 

akar iman yang teguh di dalam Kristus, dengan keri-ngat dan 
darah, bahkan dengan nyawa sekalipun seperti yang dialami 
oleh Polikarpus, Paulo Uchibori, beserta keluarganya dan 
banyak lagi para martir lainnya. Mereka merelakan kehilangan 
nyawanya demi kesetiaan kepada Tuhan Yesus, mereka rela 
memikul salib Kristus; anugerah yang mahal juga diperoleh 
oleh orang-orang yang menerima panggilan Kristus dengan 
spontan seperti Simon Petrus yang meninggalkan jalanya 
sebagai satu-satunya mata pencariannya di dunia yang di-
milikinya dan Lewi yang meninggalkan harta miliknya untuk 
mengikut Yesus. 

Anugerah yang mahal juga diwujudkan oleh mereka 
bertindak seperti orang Samaria yang baik hati yang rela 
menolong sesama tanpa memikirkan resiko bagi dirinya 
sendiri, seperti juga yang dialami sendiri oleh Dietrich 
Bohnhoeffer yang sekalipun bukan orang Yahudi,  namun ia 
rela menolong orang-orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar 
dan dibunuh oleh rezim Nazi Hitler sehingga membuat 
Bohnhoeffer ditangkap dan dipenjarakan.   

Apa yang membuat mereka berani menghadapi 
penderitaan dan penganiayaan itu? Apakah mereka tidak 

“ 
Permulaan hikmat ialah: 
perolehlah hikmat dan dengan 
segala yang kauperoleh perolehlah 
pengertian.                 Amsal 4:7 

dan tidak mudah lapuk, baik oleh air maupun serangga,       
sehingga kayu pohon tersebut dipakai sebagai bahan untuk               
pembangunan Bait Allah (I Raja-raja 5:6-9). Selain itu, kayu 
aras juga disukai karena mengeluarkan aroma harum              
(Kid 4: 10-11).   

Orang Kristen seharusnya dapat menjadi seperti    
pohon kurma yang terus berjuang walaupun di tanah yang    
tandus, yang akarnya mampu mencapai sumber kehidupan dan 
menghasilkan buah manis yang menyegarkan dan dapat    
dinikmati oleh orang-orang sekelilingnya. Sebagai orang      
Kristen, kita juga hendaknya dapat menjadi seperti pohon aras 
yang tinggi, kuat, teguh, tidak goyah ketika mengalami badai 
pencobaan dan mengeluarkan aroma harum ( I Raja-raja 6:20). 

Dietrich Bohnhoefer, seorang teolog Jerman         
mengatakan bahwa sesungguhnya bukanlah anugerah yang 
murah yang harus kita peroleh, melainkan anugerah yang   
mahal yang harus diperoleh. Anugerah murah adalah anugerah 
yang diperoleh dengan mudah tanpa usaha yang sungguh-
sungguh, tanpa derita dan aniaya. Sedangkan anugerah yang 
mahal diperoleh dengan perjuangan oleh mereka yang memiliki 

merasa takut ketika penganiayaan menimpa mereka? Jawab-
nya adalah bahwa ketakutan selalu ada dalam diri manusia, 
namun penyerahan total kepada Kristus membuat mereka 
berani berhadapan dengan maut sekalipun. Setiap orang yang 
berakar dalam Kristus akan dikuatkan ketika harus mengalami 
penderitaan hidup.   

Jadi, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup-
nya berakar di dalam Kristus, sekalipun dalam kondisi yang 
sulit, ia tetap akan mengeluarkan buah manis yang menyegar-
kan yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekelilingnya,      
seperti pohon kurma yang hidup dan berbuah di padang pasir 
yang tandus, dan juga seperti pohon aras yang tetap kuat, 
kokoh, teguh, tidak mudah lapuk, dan mengeluarkan aroma 
harum yang dapat dirasakan dan bermanfaat bagi lingku-
ngannya. 

Semoga kita tetap beriman teguh dan berakar di 
dalam Kristus! (iks) *** 

Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung 
segala sesuatu. -  1 Korintus 13:7 
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jaringannya belum sepenuhnya dijangkau oleh masyarakat, 
terutama bagi penduduk miskin terkait pada permasalahan 
biaya dan jarak pelayanan kesehatan. 
 Biaya kesehatan cenderung meningkat tetapi di sisi 
lain belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan 
perlindungan kesehatan untuk masyarakat. Jaminan 
pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan kurang 
mampu telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin 
terhadap pelayanan kesehatan. Namun hal ini belum 
sepenuhnya bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat 
miskin akibat fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang masih 
belum memadai, terutama untuk masyarakat daerah 
tertinggal, terpencil, perbatasan dan juga kepulauan. 
 Jumlah Rumah Sakit yang telah terlibat langsung 
dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 
(Jaskesmas) terus meningkat. Pada tahun 2012 telah 
mencapai angka 80% dari jumlah rumah sakit, baik itu rumah 
sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. 
 
Kepesertaan Wajib 
 

 Setiap warga negara Indonesia dan warga asing 
yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan 
wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.  
 Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya 
sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang 
tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan 
anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan 
ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan 
bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui 
program Bantuan Iuran. 
 Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja 
di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja 
informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para 
pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran 
sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.*** 

A R T I K E L 

 BPJS Kesehatan di Indonesia telah dimulai pada 
tanggal 1 Januari 2014. Kita ketahui bersama bahwasanya 
kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan juga 
merupakan bagian dari hak setiap warga negara untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk bagi masyarakat 
yang miskin. Hal itu telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 
28H. Untuk itulah Pemerintah Indonesia meluncurkan program 
BPJS Kesehatan. 
 Prinsip dasar program jaminan kesehatan sesuai 
adalah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh UU 
SJSN pasal 19 ayat 1 adalah jaminan kesehatan yang 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi 
sosial dan prinsip ekuitas. 

 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 
 

 Jaminan Kesehatan adalah jaminan yang berupa 
perlindungan kesehatan agar setiap peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaa kesehatan dan juga perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 
oleh pemerintah.  
 Adapun pengertian prinsip asuransi sosial adalah: 
kegotongroyongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan 
sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah. 

• Kepersertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif. 

• Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan. 

• Bersifat nirlaba. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekuitas 
adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran 
yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah 
kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan. Dan ini 
adalah bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
masuk dalam program kesehatan Pemerintah Indonesia pada 
tahun 2014. 
 Pembangunan kesehatan saat ini masih dihadapkan 
pada permasalahan belum optimalnya akses, keterjangkauan 
dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan  
sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
A m r a n  B.  T h e o d o r u s 
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Teropong Kegiatan Jemaat 

Kebaktian Natal, Perjamuan Kasih dan Kebaktian Tutup Tahun, Desember 2013. 

Ibadah dan Perjamuan Kudus Awal Tahun-Pembubaran Panitia Bulan Keluarga dan Natal 2013, Januari 2014. 

Retreat Lansia, November 2013  - Christmas Carol, Perayaan Natal Remaja, Desember 2013 

Aktivitas Bulan Keluarga : Kombas Bernyani-Kunjungan Ke Panti Asuhan-Kebaktian Padang, Oktober 2013 

Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu-Kebaktian Malam Natal, Desember 2013 



GEREJA KRISTEN INDONESIA KOTA WISATA 

Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 
Ruko Trafalgar, Blok SE-I No 18-20, Kota Wisata 
Kabupaten Bogor 16968, Jawa Barat, Indonesia 
Telp. +62 21 8493 0768  
Fax. +62 21 8493 6167 
Email.  gkikowis@yahoo.com 
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