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Jika edisi ke-3 Buletin GKI Kota Wisata ini sampai ke tangan 
anda, ini berkat banyak orang yang turut campur dalam 
proses penerbitannya. Ada yang bersedia menulis dan men-

girmkan naskah tulisannya, ada yang mengedit tulisan tersebut, 
ada yang membuat layout/design, ada yang mencetaknya dan 
yang tidak kalah penting adalah dukungan dana dari Majelis Je-
maat GKI Kota Wisata, semuanya bekerja sama sehingga jadilah 
buletin seperti yang anda lihat sekarang ini. Seluruh anggota 
Tim Buletin sangat menghargai semua itu dan berterima kasih 
untuk semua orang yang telah membantu terlaksananya pener-
bitan buletin ini.

Berbicara tentang penerbitan, kami teringat seorang pemilik 
surat kabar, yaitu Robert Raikes, yang mengelola “The Glouc-
ester Journal” pada abad ke18-19. Raikes tidak hanya mener-
bitkan surat kabar saja, namun ia dikenal sebagai Bapak Pendiri 
Sekolah Minggu dari Inggris. Ia seorang yang peduli terhadap 
sesama manusia; ia telah menolong banyak anak-anak yang pu-
tus sekolah dengan memberi mereka makanan dan memberi 
pelajaran membaca, menulis, sopan-santun dan mengenal fir-
man Tuhan.

Salah satu artikel yang  dapat anda baca di edisi ini adalah li-
putan khusus tentang Rumah Pintar Ciangsana (RPC) yang baru 
saja merayakan ulang tahunnya yang pertama. Selain tulisan 
tersebut, kami juga memuat berbagai tulisan lain seputar pe-
layanan yang menjadi tema utama edisi ke-3 ini.   

  
Tulisan dalam buletin ini ditulis oleh banyak orang, ada be-

berapa pendeta, ada penatua, ada aktifis, bahkan adik-adik dari 
Komisi Remaja juga tidak mau ketinggalan mengisi kolom rem-
aja. Semoga bermanfaat bagi anda sekalian dan kami terbuka 
untuk kritik dan masukkan dari para pembaca sebagai bekal 
kami untuk terus mengelola buletin ini.

 
Selamat membaca!  

Albert Waloni
Pemimpin Redaksi

Buletin GKI Kota Wisata
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SUARA UMAT

Apa motivasi anda dlm melayani?

”untuk memberikan apa yang bisa saya 
berikan kepada orang lain. Kalau sudah 
berjanji kepada Tuhan saya usahakan 

untuk komit” 
Ruth Frederika Sumual

( Anggota PSPK dan Komisi Lansia)

Apa motivasi dan  tantangan
 dalam melayani?

“Saya seorang Ibu dengan 3 anak, tidak 
memiliki pembantu. Kadang waktu 
latihan bentrok dengan tugas men-

dampingi anak. Tuhan sudah memper-
dayakan talenta kepada kita, kita harus 

kasih lagi kepada Tuhan” 
Yessy Aruan

(aktivis Komisi Musik Gerejawi)

Apa Makna Pelayanan buat anda?

“Pelayanan buat gw adalah persemba-
han, krn buat gw pelayanan merupakan 
suatu bentuk ucap syukur atas talenta 
n berkat yg Tuhan berikan.” Wempy 

Wempy Pitherson 
(Anggota Komisi Pemuda & PSPK)

“Bagi saya, makna pelayanan adalah 
Sukacita atas Kasih dan Anugerah 

yang telah Tuhan berikan kepada saya. 
Pelayanan harus dilakukan dengan 
penuh keikhlasan, tanpa mengenal 

batasan waktu, batasan tempat, mau-
pun batasan pola pikir. Pelayanan itu, 

haruslah yang terbaik.”
Choki Simanjuntak 

(Aktivis Komisi Dewasa bidang 
Pembangunan Jemaat)
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EDITORIAL

Bulan berjalan demi bulan. Tak terasa kita ber-
jalan lebih dari satu tahun sebagai jemaat 
yang telah didewasakan dalam kebaktian 

pelembagaan. Program pelayanan telah kita sele-
saikan dan kini tengah memasuki tahun pelayan-
an 2012-2013. Satu tahun pelayanan telah kita 
lewatkan dan kita memasuki satu tahun ke depan 
di pelayanan yang baru.

Lantas apa bedanya kita sebelum dan sesudah di lembagakan seba-
gai jemaat dewasa? Apakah sudah tampak tanda-tanda kedewasaan?  
Konon, salah satu ciri manusia dewasa adalah berani mengambil 
keputusan secara mandiri, berani berpikir matang dalam mengambil 
keputusan dan berani menanggung apapun resiko dari keputusan itu. 
Nah, adakah itu dalam kehidupan jemaat GKI Kota Wisata?

Sepanjang tahun pelayanan yang telah lewat kita telah menjalani 
perayaan gerejawi di masa Adven hingga Natal dan kemudian ber-
lanjut pada minggu Pra Paskah dan Paskah. Kini kita tengah mem-
persiapkan perayaan peristiwa  kenaikan Tuhan dan Pentakosta.  Di-
manakah peran kita pada perayaan-perayaan tersebut?

Sebagai jemaat yang sedang bertumbuh maka terjadi pertamba-
han dalam keanggotaan jemaat. Kita melakukannya dalam ketertiban 
dan kesepakatan antar gereja untuk menerima anggota jemaat atas 
ijin gereja asal.  Hal ini dilakukan bukan untuk menyulitkan para at-
estan untuk menjadi  calon anggota. Karena itu baiklah kita memaha-
minya dengan baik dan benar.

Kita patut bersyukur jika dalam tahun pelayanan baru ini Majelis 
jemaat bersama para aktivis telah berupaya untuk memenuhi keten-
tuan organisasi gereja dalam hal kebijakan di badan pelayanan. Seba-
gai anggota jemaat selayaknya kita juga mempunyai tanggungjawab 
yaitu bersedia memberikan diri dan waktu terbaiknya untuk terlibat 
langsung dalam kegiatan gereja. Ke depan kita berharap akan ber-
tambahnya jumlah para aktivis dari anggota jemaat yang bersedia 
memberikan talentanya.

Dalam derap pelayanan inilah kita akan saling mengenal satu den-
gan lainnya. Bukan hanya itu kita juga akan mengalami pertumbuhan 
spiritualitas dan semakin mencintai Tuhan. Itulah yang saya harapkan 
dan doakan. Semoga GKI Kota Wisata tetap dapat menjadi Garam 
dan terang bagi masyarakat di sekitarnya.

Soli Deo Gloria
Pdt. Ellisabeth Hasikin

Pendeta Konsulen GKI Kota Wisata

Setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, para 
murid bagai “anak ayam kehilangan induk”. 
Kocar-kacir. Ada yang mengunci diri rapat-rapat 

di tempat persembunyian, ada pula – seperti Tomas – 
yang memilih pergi menyendiri. Dua murid lain – salah 
satunya bernama Kleopas – memilih membawa kesedi-
han hati mereka dalam perjalanan menuju kampung 
Emaus.

 Kisah perjalanan ke Emaus menjadi sebuah 
narasi sarat makna. Apalagi hingga saat ini tidak ada 
bukti otentik mengenai lokasi Emaus itu. Ada kurang 
lebih 4-6 tempat di sekitar Yerusalem yang diduga 
– atau lebih tepat direka-reka – sebagai Emaus yang 
digambarkan dalam Lukas 24:13-49. Sebagian orang 
bahkan menyimpulkan, bahwa perjalanan ke Emaus 
ini sebenarnya adalah perjalanan spiritual. Bukan his-
torikal.

Akan tetapi, apapun itu, Emaus bisa menjadi 
analogi yang tepat dari tempat “pelarian” ketika ba-
dai menghantam biduk kehidupan kita. Seperti kedua 
murid yang pergi menjauh dari Yerusalem saat kekece-
waan melanda, tetapi alih-alih melarikan diri mereka 
malah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang te-
lah bangkit dalam perjalanan mereka. 

Dan perjumpaan itu:
Pertama, memulihkan harapan. Kedua murid tidak 

sadar bahwa orang asing yang bergabung dengan 
mereka adalah DIA yang telah bangkit. Masalah dan 
tantangan hidup kerap membuat mata hati kita terha-
lang melihat kehadiran Kristus. Dalam duka, putus asa, 
dan kecewa teramat besar, kadang kita tidak lagi mam-
pu merasakan kebesaran kasih-Nya, bahkan juga untuk 
sekadar melihat kehadiran-Nya. Peristiwa perjumpaan 
di jalan Emaus menunjukkan, bahwa sesungguhnya 
DIA tidak pernah jauh; selalu ada mengiring langkah 
kita. Pun dalam galau dan gamang, dalam gentar dan 
bimbang.

Kedua, memulihkan hati. Seperti orang Israel um-
umnya, kedua murid itu tentunya memiliki penghara-
pan agar Yesus menjadi Sang Mesias yang dinanti-
nantikan; melepaskan Bangsa Israel dari penjajahan 
Romawi. Tetapi kematian-Nya di kayu salib membuyar-
kan harapan itu — Begitulah, keadaan memang tidak 
selalu berjalan sesuai harapan kita. Dan ketika mimpi 

SURAT DARI SEBERANG

Berjumpa Tuhan 
di Jalan ke Emaus

tidak menjadi kenyataan, malah justru jauh dari hara-
pan, biasanya kita menjadi tawar hati dan berduka. 
Peristiwa perjumpaan di jalan Emaus memungkinkan 
kita untuk mengevaluasi harapan kita, dan menyeiring-
kannya dengan kehendak-Nya.   

Ketiga, memulihkan relasi. Perbincangan sepanjang 
perjalanan membuat kedua murid itu ingin menden-
gar lebih banyak lagi dari “Rekan” seperjalanan mereka 
itu. Dan ketika DIA seolah akan pergi, mereka lalu me-
ngundang-Nya untuk tinggal. Kepada kita dikarunia-
kan kehendak bebas; memilih untuk mengundang-Nya 
atau membiarkan-Nya pergi; membuka pintu yang 
diketuk-Nya atau membiarkan-Nya berdiri menunggu. 
Tidak ada paksaan. Perjumpaan di jalan Emaus menun-
jukkan kepada kita tentang pentingnya kita berinsiatif 
mengundang DIA; membuka diri untuk menjadikan-
Nya sebagai bagian dalam kehidupan kita.

Keempat, memulihkan komitmen. Ketakutan, 
kegelisahan, kekecewaan, dan kebimbangan sirna 
dengan peristiwa Kebangkitan-Nya. Semangat yang 
tadinya surut kembali tersulut dan berkobar lagi. Mo-
tivasi yang tadinya meredup kini membara kembali. 
Kebangkitan-Nya membuat kita tahu, bahwa segala 
sesuatu yang kita lakukan dan harapkan tidaklah sia-
sia. Membuat kita seolah punya tenaga ekstra untuk 
menghadapi semua tantangan di depan kita dengan 
kepala tegak. Membuat kita tidak sabar untuk segera 
membagi kabar sukacita dengan orang lain. Dan ke-
sadaran akan semua itu berawal dari perjumpaan di 
jalan ke Emaus.

Ketika dunia seolah berputar terpilin ke bawah. 
Harapan tidak seperti kenyataan. Putus asa dan kekece-
waan mendera, mendorong kita melarikan diri “tujuh 
mil jauhnya” (baca: sejauh-jauhnya) dari masalah kita. 
Ingatlah akan perjumpaan di jalan menuju Emaus itu. 
Dia tidak jauh dari kita. Dia tetap mengiring langkah 
dan menyertai laku kita. Tidak dibiarkannya kita ber-
jalan sendiri dalam kegamangan dan keputusasaan.

Sekarang apa respon kita? Maukah kita menerima-
Nya sebagai teman seperjalanan kita? Maukah kita 
mendengar-Nya? Maukah kita berkata kepada-Nya, 
“Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari 
telah menjelang malam dan matahari hampir terbe-
nam”? Lalu kita ikut duduk dalam perjamuan bersama-
Nya. Maukah?

Ke depan kita 
berharap akan 
bertambahnya
jumlah para aktivis 
dari anggota 
jemaat yang 
bersedia memberikan 
talentanya.

PROFIL : Penulis adalah Pendeta yang saat ini melayani di Bukit Batok Presbytarian Church (BBPC) Singapore.
Penulis juga aktif mengisi Renungan Harian dan telah menerbitkan berbagai buku.   

Oleh Pdt Ayub Yahya
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REPORTASE UTAMA REPORTASE UTAMA

Suatu sore, di bantaran Kali Code Yogya-
karta. Sebuah ruang terbuka kecil dipadati 
beberapa warga yang duduk di tikar me-

nyimak firman Allah. Petikan gitar seorang pe-
muda mengiringi pujian yang dilantunkan (bu-
kan gitar dari brand terkenal tentu saja, karena 
pemuda itu “hanyalah” pengamen bis kota). 

Semua wajah sumringah, menyanyi se-
penuh hati walau nada dasarnya berbeda-
beda. Saat gitar mengambil nada dasar C, 
seorang kakek kurus menyanyi keras-keras “…
Gusti Yesus Juru Wilujeng, monggo, monggo, 
sami nderek Gusti” dengan nada dasar F. Bah-
kan, kadang-kadang menjadi G juga... tapi ia 
tak peduli. Ia tahu pujiannya merdu di hadirat-
Nya sebab kriteria Tuhan berbeda dengan ma-
nusia.  Air mukanya melukiskan sukacita yang 
meluap dari lubuk hatinya. Sepenuh diri, kakek 
pemulung itu benar-benar berterima kasih atas 
pengorbanan Yesus yang memungkinkannya 
lepas dari kematian kekal.  

Cerita nyata tentang kakek pemulung itu tak 
berhenti sampai di sini. Esoknya, dan esoknya, 
dan esoknya lagi, emosinya naik turun ter-
banting-banting oleh penderitaan hidup. Tapi 
rasa terima kasihnya pada Allah tetap sama, tak 
berkurang sedikit pun. Tak pula dikurungnya 
dalam hati. Limpahan kasih Allah itu  menga-
lir ke luar melalui tindak nyata yang dilakukan-
nya. 

Bekerja di ladangNya

Bila mendapatkan “hasil sampingan” beru-
pa baju bekas pemberian orang, tak pernah 
terlintas dalam benaknya untuk memanfaat-
kannya sendirian. Selalu dibagikannya apa 
yang sedikit itu pada orang di sekitar. Ia tahu 
mereka memerlukannya dan ia bersyukur Al-
lah memberinya kesempatan menjadi kepanja-
ngan tangan Allah, menjadi hambaNya, dalam 
melayankan kasih.  

Motivasi Dasar
Apa yang kita lihat dalam keseharian kakek 

pemulung itu, mungkin tidak mudah kita 
mengerti. Bagaimana mungkin seseorang yang 
menderita seperti itu hingga hari tuanya, masih 
sanggup bersyukur pada Allah, bahkan bertin-
dak untuk melayani orang lain? 

Jika dipikir-pikir, agaknya pertanyaan ini 
hanya punya satu jawaban. Saat seseorang 
benar-benar mengakui keadaannya yang najis 
dan berlumur dosa, tanpa pengharapan lagi, 
kemudian benar-benar menghayati bahwa ta-
ngan kasihNya terulur untuk menyelamatkan, 
maka hal itu pasti mendatangkan kelegaan dan 
rasa syukur luarbiasa. Mungkin mirip perasaan 
mereka yang sudah berada di bawah tiang 
gantungan dan mendadak dibebaskan tanpa 
syarat apa pun... ingin berteriak, menangis 
kegirangan, tertawa, bahkan melompat-lom-
pat sekaligus. 

Begitu pula dengan manusia yang sadar be-
tapa dekat tadinya ia dengan kematian kekal, 
namun diselamatkan oleh penebusan Yesus 
secara cuma-cuma, pasti kewalahan jika hanya 
menikmatinya diam-diam. Wajar bila kemudian 
ada desakan untuk melakukan sesuatu bagi Al-
lah Sang Penyelamat sebagai ungkapan syu-
kurnya. 

Inilah sebenarnya motif awal yang paling 
murni ketika kita bicara tentang pelayanan. 
Bukan untuk mengisi waktu, mencari teman, 
status, pengalaman, pengakuan, atau sejenis-

nya. Hanya motivasi 
murni inilah yang 
akan menimbulkan 
kebutuhan, need 
yang murni pula, 
untuk merealisasi-
kannya secara kon-
sisten dalam tinda-
kan nyata. 

Karena Al-
lah tidaklah kasat 
mata, maka wajar 
jika desakan atau 
dorongan tersebut 
menjadi lebih mu-
dah terwujud saat 
“melakukan sesuatu 
bagi Allah” diter-
jemahkan melalui 
tindakan-tindakan 
kasih bagi sesama 

manusia. Bukankah itu juga yang diinginkan 
Allah? Bahwa kita merespon keselamatan itu 
dengan mengasihiNya dan mengasihi sesama? 

Hamba  dan Talenta
Sadar atau tidak, sewaktu kebutuhan untuk 

melayani Allah timbul dalam diri kita umatNya, 
maka sebenarnya kita sudah menyediakan diri 
untuk mengambil posisi sebagai hamba atau 
pelayan yang ingin menyenangkan hati tuan-
nya. Paradigma inilah yang sangat perlu kita 
miliki sewaktu melayani, baik dalam keluarga, 
gereja, pekerjaan, masyarakat, dan di manapun 
kita berada.  Mengapa? Karena paradigma se-
bagai hamba inilah yang akan menjaga kemur-
nian  motivasi pelayanan kita. 

Lukas 17:7-10 menegaskan apa yang men-
jadi konsekuensi “jabatan” seorang hamba 
atau pelayan, yakni bahwa sebelum ia me-
ngurus dirinya sendiri, hamba harus melayani 
sang tuan hingga seluruh kebutuhan tuannya 
terpenuhi. Ia tak memiliki apa pun, dan mutlak 
bergantung pada kemurahan hati sang tuan. 

Hamba tidak berhak menuntut ucapan terima 
kasih, karena sadar bahwa ia sama sekali “tidak 
berguna”, hanya bisa melaksanakan apa yang 
diperintahkan tuannya. Saat ia mendapat hal 
yang kurang enak pun, hamba tidak patut 
menggugat tuannya “Tuan, saya sudah me-
layani tuan selama ini, kenapa saya mengalami 
perlakuan tidak enak?” 

Memang, penggambaran ini dilatarbela-
kangi zamannya, ketika seorang hamba tak pu-
nya hak apa pun atas dirinya sendiri. Namun, 
itulah paradigma yang perlu dimiliki umat te-
busanNya. Pakaian, makanan, bahkan kebe-
basan hamba semata-mata merupakan “hak” 
tuannya.  

Apalagi “sarana” dan “peralatan” kerja yang 
digunakan, sepenuhnya milik sang tuan yang 
diberikan sesuai dengan tugas-tugas hamba 
tersebut.  Jadi, sungguh pongah dan meng-
gelikan jika seseorang berani berkata “Tuhan, 
kudatang untuk membalas jasaMu” atau “Tu-
han, dengan kemampuan dan kehebatanku, 
aku akan melayaniMu”. 

Siapakah kita ini sehingga layak berkata de-
mikian? Kita hanya ciptaan, penuh dosa, yang 
diselamatkan semata-mata oleh karunia Allah. 
Sola gratia.

Sungguh, kita sama sekali tidak lebih baik 
daripada sesama, dan tak berdaya menyela-
matkan diri sendiri. Jikapun mendapat kesem-
patan melayani Tuhan dengan cara melayani 
orang lain, maka itu adalah tugas istimewa 
yang Tuhan berikan, menyusul keselamatan 
yang dianugerahkanNya bagi kita.  

Sedangkan kecerdasan, bakat, karier, ma-
teri, keadaan fisik, status sosial, popularitas, 
bahkan tingginya pendidikan dan berbagai 
atribut lain yang melekat pada kita, sepenuh-
nya adalah “modal”. Modal, talenta dari Tuhan 
yang kelak harus kita pertanggung jawabkan. 
DiberikanNya untuk tujuan tertentu, termasuk 
menjangkau sesama dengan karya kasih. Jadi, 
jelas kini bahwa semua itu bukan atas keheba-
tan atau keberhasilan kita sendiri. 

Oleh karenanya, segala talenta harus di-
nafikan dari diri kita, dipisahkan secara hati-
hati dari ego kita, dan dipandang sebagai milik 
Sang Tuan yang dipercayakan pada kita untuk 
memenuhi keperluanNya.  Bukan kepunyaan 
kita, sehingga mestinya kita malu jika hati mulai 
bermegah  dirayapi kebanggaan karena merasa 
punya talenta lebih dari sesama.

Talenta dalam konteks pelayanan juga tak 
dapat dimaknai menurut terminologi umum 
atau psikologis.  “Talenta” merujuk pada se-
suatu yang jauh lebih mendasar daripada 

“Sadar atau tidak, 
sewaktu kebutuhan 
untuk melayani 
Allah timbul dalam diri 
kita umatNya, maka 
sebenarnya kita 
sudah menyediakan 
diri untuk mengambil 
posisi sebagai hamba 
atau pelayan yang 
ingin menyenangkan 
hati tuannya.”

Oleh Grace Marlessy
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sekedar kelimpahan materi, 
kecerdasan, bakat, atau ke-
mampuan. Talenta melibatkan 
motivasi murni untuk melayani 
Tuhan. 

Simon Petrus dan Andreas 
misalnya, bukanlah siapa-siapa 
ketika Tuhan Yesus “merekrut” 
mereka menjadi murid-murid 
pertamanya. Mereka “hanya” 
penjala ikan yang mungkin 
keadaannya tak berbeda jauh 
dengan kakek pemulung dari 
kali Code tadi.  

Tak tampak “talenta” apa 
pun saat itu dalam diri Petrus 
dan Andreas, jika diukur dari 
definisi umum “talenta”. Jus-
tru Petrus banyak dikenal se-
bagai sosok yang spontan, ser-
ingkali tidak berpikir panjang, 
bahkan temperamental.  Tidak 
ada murid lain yang tiba-tiba 
ingin berjalan di atas air, atau 
berani mengayunkan pedang 
memotong telinga prajurit Ro-
mawi.  Petrus pula yang den-
gan tegas menyatakan takkan 
menyangkal Yesus (Markus 
14:31), tapi beberapa jam 
kemudian berbuat sebaliknya 
(Markus 14:72).  

Mungkin malah kita pun 
heran mengapa di awal Ye-
sus justru memanggil mereka, 
bukan orang yang tampak-
nya penuh “talenta”, seperti 
cendekiawan atau imam.  Tapi, 
melalui Alkitab tampak jelas 

bahwa Allah memang bekerja 
jauh di luar jangkauan akal 
manusia yang terbatas ini.  
Banyak paradoks. 

Sering kali Dia bahkan 
“membungkam” kesombon-
gan kita dengan memakai 
mereka yang “hina” di mata 
manusia, dan menjadikannya 
alat luar biasa di tanganNya. 
Melihat Petrus di awal panggi-
lannya, sulit membayangkan 
bahwa ia adalah sosok yang 
diutus Tuhan menggembala-
kan domba-dombaNya. Sama 
seperti Musa dalam Perjanjian 
Lama. Figur lembut dan tak 
pintar bicara ini dipilihNya un-
tuk memimpin sebuah bangsa 
yang suka berontak dan be-
gitu keras kepala. 

Akhirnya, memang kita 
dihadapkan pada kenyataan 
bahwa di saat manusia mau 
menjadi hambaNya, Allah 
sendirilah yang akan meleng-
kapi dengan apa pun yang 
diperlukan untuk bekerja di 
ladangNya. 

Jebakan Pelayanan 
Meskipun demikian, ketika 

karya keselamatan Allah su-
dah menghantar kita sesuai 
jalur sampai ke ladang pe-
layanan, terutama di gereja 
dan masyarakat, maka harus 
disadari bahwa banyak “jeba-
kan” bisa menodai  kemurnian  

motivasi kita.  
David McClelland, seorang 

psikolog Amerika, merumus-
kan tiga motif dasar manusia. 
Dorongan untuk berkuasa atau 
n-Power, adalah salah satunya. 
Dorongan ini diperlukan, tapi 
jika tidak dikendalikan jus-
tru bisa menghasilkan hal-hal 
negatif dalam pelayanan. 

Sikap-sikap arogan, menge-
jar pujian, ingin dikagumi atau 
dipandang paling  penting 
dan hebat, mendominasi, me-
rendahkan orang lain, ada-
lah beberapa manifestasinya.  
Mereka yang tidak mampu 
menguasai n-Power takkan 
segan memakai alasan “pe-
layanan” untuk menonjolkan 
diri atau memenuhi ambisi 
pribadi. 

Berusaha mengorbitkan 
diri atau anak sendiri su-
paya mendapat pujian, 
mengedepankan kepentingan 
kerabat atau kelompok, bah-
kan menyingkirkan rekan se-
pelayanan yang tidak sehalu-
an atau yang dikuatirkan akan 
menyaingi  popularitasnya, su-
dah menjadi hal lumrah yang 
banyak dijumpai di gereja.  

Jebakan ini membuat kita 
sebenarnya berfokus melayani 
diri sendiri, bahkan berani 
mencuri kemuliaan Allah de-
ngan mengakui segala talenta, 
modal dari Allah  tersebut se-
bagai “hak milik” atau kesuk-
sesan pribadi.  Merasa lebih 
sempurna, pintar, kaya, “ro-
hani” dan baik, merasa lebih 
tinggi dan berpendidikan. Pa-
dahal di mata Allah kita semua 
sama, tak lebih tinggi bahkan 
dari kakek pemulung tadi atau 
sesama yang kita layani. 

Kesombongan memang 
merupakan jebakan umum pe-
layanan. Membuat kita memi-
lih bagian pelayanan bergeng-
si, di mana kita bisa dipuji dan 
dikagumi. Seperti memilih po-
sisi terakhir pada lomba estafet 
karena tahu bahwa di kala 

t e p u k 
t a n g a n 
b e r g e -
m u r u h 
m a k a 
k i t a l a h 
y a n g 
a k a n 
m e l a m -
bai- lam-
b a i k a n 

tongkat dan dilihat penon-
ton.  Bukan rekan-rekan yang 
memegang tongkat di bagian 
awal dan tengah pertandi 
ngan. Kita pun melupakan I 
Korintus 12:12-31. Lupa bah-
wa kita adalah hamba, dan 
ta lenta kita adalah pemberi-
anNya. Tak lebih tak kurang, 
dan dirancang Allah untuk sal-
ing melengkapi menjadi satu 
tubuh.  Mata tak bisa meno-
lak tangan dan berkata “aku 
tidak membutuhkan engkau”.  
Lebih aneh lagi jika hidung 
kita misalnya, mengaku telah 
mengerjakan seluruh fungsi 
tubuh.  

Oleh sebab itu, saat sadar 
bahwa kita hanyalah salah 
satu anggota tubuh maka kita 
pun harus ingat bahwa Al-
lah menghendaki kita bekerja 
sama. Bahkan Allah sering me-
nyampaikan sesuatu pada kita 
melalui orang lain. Karenanya, 
jika terbiasa menolak masu-
kan, kita pasti akan kehilangan 
kemampuan yang diperlukan 
untuk menunaikan tugas dari 
sang “Tuan”.  Pepatah Tiong-
hoa berujar : “A wise old owl 
sat on an oak tree; The more he 
saw, the less he spoke;  The less 
he spoke the more he heard; 
Why aren’t we like that wise old 
bird?“.  

Jebakan pelayanan yang 
lain adalah keinginan un-
tuk dikenal, dikenang, dan 
menorehkan “tanda tangan 
pribadi” atau signature. Billy 
Graham, lepas dari kelemahan 
manusiawinya, adalah sosok 
yang aktif dipakaiNya. Tapi 

kita mungkin tak tahu bahwa 
saat ia berkotbah, di “balik 
layar” ada kaum ibu yang ber-
doa baginya. Mereka tak kita 
kenal, tapi di mataNya mereka 
tidak lebih rendah dari Billy 
Graham.  

Kita sering menolak menja-
di hamba tak dikenal. Ini tentu 
saja berlawanan dengan “kod-
rat” seorang hamba, yang hasil 
kerjanya hanya perlu diketahui 
dan diingat oleh “Tuan”nya.  

Sebaliknya, oleh luka ba-
tin di masa lalu atau beragam 
alasan lain, bisa jadi kini kita 
rendah diri dan tak berani 
melayani karena merasa tidak 
memiliki “talenta”  menurut 
kriteria manusia.  Tapi ingat, 
kita semua sama berharga di 
mataNya, dan akan dileng-
kapi sesuai dengan tujuan-
Nya memanggil kita. Seperti 
pengamen dan kakek pemu-
lung tadi, yang ternyata juga 
bisa bekerja di ladangNya se 
suai tugas yang diberikanNya.

Jika terjebak pada rasa tak 
berharga, bagaimana Allah 
bisa menugaskan kita? Rasa 
tidak berharga sering men-
dorong kita mencari lingku 
ngan yang penuh penerimaan, 
sampai lupa tugas utama kita 
dalam pelayanan. Ragu-ragu 
untuk bersikap tegas pada 
hal-hal yang perlu diluruskan. 
Rasa tak berharga juga selalu 
menghambat kemampuan ma-
nusia untuk mengucap syukur 
padaNya, menghalangi luapan 
sukacita atas keselamatan yang 
dianugerahkanNya, dan menu-
tupi motivasi pelayanan yang 
murni.

Dalam pelayanan pun, 
sewaktu kita melihat rekan 
yang lemah atau bermasalah, 
idealnya kita bertolong-to-
longan menanggung beban 
tersebut. Kenyataannya, saat 
kedagingan merajalela sering 
kali malah dengan kejam kita 
menghakimi, bergosip, bah-
kan memanfaatkan kelemah-

an mereka untuk meninggikan 
diri sendiri.  Sikap dan ucapan 
kita melukai hati sesama, serta 
mendukakan hati “Tuan” kita.  
Padahal, Yesus sendiri datang 
untuk menolong juga orang 
“sakit”, remuk hati, pendosa, 
dan kaum marjinal. 

Jadi, pelayanan tak boleh 
diarahkan pada ambisi kita 
tapi harus disesuaikan dengan 
kebutuhan sesama yang kita 
layani. Mereka adalah subjek, 
bukan objek.  Memang sering 
kali kita enggan karena tam-
paknya proses itu sulit. Tapi 
ladang ini milik Tuhan, kita 
hanya hamba, dan pola yang 
dikehendakiNya adalah me-
nyajikan sesuatu yang tailor-
made, bukan instant.  

Allah ingin kita memulai pe-
layanan kita dengan berusaha 
memahami apa yang menjadi 
kebutuhan subjek pelayanan. 
Tuhan Yesuslah teladan dalam 
hal ini.  Ia tak hanya memenuhi 
kebutuhan ribuan orang akan 
firmanNya, tapi memahami 
juga rasa lapar mereka. Karena 
itulah akhirnya ada kesaksian 
tentang 5 roti dan 2 ikan.  Di 
waktu bertemu dengan orang 
buta, Dia pun tidak memberi-
kan harta, namun mencelik-
kannya. 

Tuan kita telah memberi 
contoh, dan hamba sejati 
melakukan apa yang diingin-
kan tuannya. Bukan menentu-
kan apa yang harus diterima 
oleh tuannya. Jadi, apa yang 
dikehendakiNya-lah yang harus 
kita lakukan, bukan apa yang 
kita inginkan.

Renungan
Mari sekarang kita memer-

iksa diri, apakah luapan rasa 
syukur itu masih membanjir 
dalam hati? Benarkah  motif 
itu yang melandasi pelayanan 
kita? Maukah kita “hanya” 
menjadi hamba tak dikenal, 
yang menjalankan perintah 
tuannya?  

“Jadi, pelayanan tak 
boleh diarahkan pada 
ambisi kita tapi harus 
disesuaikan dengan 
kebutuhan sesama 
yang kita layani. 
Mereka adalah subjek, 
bukan objek.”
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Pertanyaan tentang “siapakah sesamaku” 
seringkali  dikaitkan jawabannya dengan 
perumpamaan tentang “Orang Samaria yag 

baik hati” atau “Jemaat Makedonia yang sederha-
na tetapi sangat peduli”. Namun perumpamaan 
orang Samaria yang baik hati itu sebenarnya di-
awali dengan sebuah pertanyaan dari seorang 
ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus, “Guru, 
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh 
hidup yang kekal?”. 

Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan 
tersebut, karena sesungguhnya para ahli Taurat 
adalah orang-orang terpelajar dan mereka pasti 
tahu bagaimana mereka harus berbuat untuk 
memperoleh hidup yang kekal sehingga Yesus 
membiarkan ahli Taurat itu menjawab pertan-
yaannya sendiri ketika diberi penjelasan bahwa 
jawaban mereka benar agar “mengasihi Tu-
han dan sesama manusia”, orang tersebut tidak 
mau berhenti sampai disitu, mungkin karena ia 
seorang berpendidikan teologi cukup tinggi, ia 
menginginkan sebuah penjelasan yang dapat di-
terima oleh nalarnya sehingga Yesus perlu untuk 
memberikan perumpamaan tentang “orang Sa-
maria yang baik hati”.

“Orang Samaria yang baik hati” dan “Jemaat 

Makedonia yang sederhana tetapi sangat peduli” 
itu melahirkan sebuah altruisme. Altruisme be-
rakar pada sebuah kerelaan dan ketulusan hati. 
Tidak ada motivasi tertentu dan tanpa memikir-
kan bahwa tindakan itu akan membawa resiko 
merugikan diri yang bersangkutan; tidak ada 
“udang dibalik batu”, yang ada adalah “Hukum 
Kasih” yang mendasari tindakan tersebut, sebuah 
tindakan yang afektif yang dimulai oleh mata dan 
telinga, turun ke hati dan menggerakkan hati 
nurani untuk melakukan sebuah tindakan yang 
mulia. 

Terkadang orang melihat altruisme sebagai 
tindakan yang tolol, bodoh, dan tidak masuk akal. 
Koq ada orang yang mau-maunya menolong 
orang lain tanpa memikirkan kondisi diri sendiri. 
Belum pandai berenang sudah nekad menolong 
orang yang tenggelam. Namun itulah perwuju-
dan dari kasih terhadap sesama manusia.

Sikap Altruistik juga bisa kita lihat dalam diri 
Bunda Teresa yang sewaktu kecil bernama: Agnes 
Gonxha Bojaxhiu. Ia meninggalkan negaranya Al-
bania dan datang ke India pada tahun 1929 se-
telah menjalani masa pelatihan selama duabelas 
bulan di Dublin. Meskipun Ia tergabung dalam 
komunitas “Sister of Loreto” yang memfokuskan 

Siapakah Sesamaku? pelayanan untuk masyarakat di India, namun 
mungkin tidak pernah membayangkan kehidupan 
di sana yang sedang dalam perang antar etnis dit-
ingkahi pula dengan kemiskinan yang membalut 
rakyat di negera tersebut; ia juga mungkin tidak 
pernah membayangkan akan diludahi demi un-
tuk memperoleh roti yang akan ia berikan untuk 
orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri! Apakah 
ia menyadari sebelumnya bahwa pekerjaannya 
tidak hanya membutuhkan kerelaan menolong 
orang sakit dan terluka saja, namun juga kebera-
nian dan kerelaan untuk berkorban dalam meno-
long anak-anak yang terlantar dan orang-orang 
yang sedang sekarat di tengah amuk masa yang 
beringas beradu nyawa demi sebuah keyakinan 
dan agama? 

Sikap rendah hati dan setia kepada Tuhan 
dalam mewujudkan kasih, ia tuangkan dalam ka-
limat sebagai berikut: “I am a little pencil in the 
hand of the writing God who is sending a love 
letter to the world. I do not pray for success. I ask 
for faithfulness.”

Kasihnya yang demikian besar kepada sesama 
manusia membuat Bunda Teresa tidak merasa 
ragu untuk memeluk orang yang sakit kusta seka-
lipun, membalut borok-borok, dan mengajarkan 
kepada orang lain tentang pentingnya sebuah 
pengampunan sebagai wujud kasih yang harus 
dimiliki orang orang-orang di dunia ini. Ini dilaku-
kannya secara nyata ketika ia menolong seorang 
wanita yang sedang sekarat di tempat pembuan-
gan sampah dengan sekujur tubuhnya mengala-
mi luka bakar yang hebat. Menjelang saat terakhir 
dari hidupnya¸ wanita itu meratapi anaknya yang 
begitu tega telah membakarnya, ia begitu sulit un-
tuk dapat mengampuni anaknya tersebut. Mela-
lui sebuah percakapan yang panjang, akhirnya 
wanita tersebut dapat mengampuni anaknya ses-
aat sebelum ia meninggal dunia dalam dekapan 
Bunda Teresa. Sebuah kedamaian terjadi saat ia 
dapat mengampuni orang yang telah menga-
niaya dirinya. Hal ini pula yang diinginkan oleh 
Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia 
dengan mengampuni orang lain yang bersalah 
kepada kita. 

Tidak banyak orang yang mempunyai kepedu-
lian yang tinggi terhadap sesama, diantara yang 
tidak banyak itu, Tuhan Yesus-lah yang paling 
peduli terhadap sesama manusia. Ia yang tidak 
berdosa harus menanggung siksa salib orang ber-
dosa. Ia yang sepanjang hidupnya selalu berbuat 
baik dan sangat peduli  kepada sesama manusia 
harus menanggung derita siksa yang luar biasa. 
Dalam hidup-Nya, Tuhan Yesus banyak meno-
long orang-orang yang menderita; yang sakit dis-
embuhkan, yang buta dicelikkan, yang lumpuh 
dapat berjalan, yang menderita sakit kusta dita-
hirkan, bahkan yang sudah mati dapat Ia hidup-
kan. Tidak  hanya itu, orang yang tersisih seperti 

Zakheus, seorang pemungut cukai yang tidak 
disukai oleh orang banyak, Ia akrabkan; orang Sa-
maria yang merasa terisolasi dari pergaulan den-
gan orang-orang Yahudi, Ia jadikan teman; dan 
seorang perempuan yang teracam dirajam, dapat 
Ia hindarkan dan selamatkan. 

Demikian besar kasih dan kepedulian-Nya ter-
hadap sesama. Pada saat Ia berada di kayu salib, 
Ia masih peduli kepada orang yang tersalib dis-
amping-Nya; Ia menjanjikan sebuah kebahagiaan 
bersama-Nya karena iman orang tersebut. Tidak 
hanya itu, Ia bahkan bersedia mengampuni 
orang-orang yang jelas-jelas telah menista-Nya, 
menyiksa-Nya, bahkan menyalibkan-Nya. De-
mikian besar kasih dan kepedulian-Nya terhadap 
sesama manusia sehingga salib yang keji diubah-
Nya menjadi jalan kehidupan dan untaian duri-
duri tajam yang menancap di kepala-Nya diubah 
menjadi sebuah mahkota kehidupan. 

Setelah kebangkitan-Nya dari kematian, Ia 
menjumpai para murid dan menghembusi mer-
eka seraya berkata “Terimalah Roh Kudus” (Yoh 
20: 22-23), agar para murid tidak lagi hidup 
dalam ketakutan, dan sesaat sebelum terangkat 
ke sorga, Ia kembali mengingatkan para murid-
Nya,”Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
manjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” 
(Kis 1:8). Roh Kudus yang dijanjikan turun ke 
atas para murid tepat sepuluh hari setelah kenai-
kan-Nya ke sorga, yaitu para hari Pentakosta dan 
para murid dapat berkata-kata dan memberita-
kan injil Kristus kepada orang banyak yang hadir 
dari berbagai negeri dengan bahasa asal mereka 
masing-masing sehingga sekitar tiga ribu orang 
menjadi percaya dan bersedia menyerahkan diri 
mereka untuk menerima baptisan. Itulah kuasa 
Roh Kudus.

Saat ini, Tuhan Yesus memang sudah terang-
kat ke sorga, namun tidak berarti Ia mening-
galkan kita umat-Nya, kepedulian-nya kepada 
manusia demikian besar sehingga Ia mengutus 
parakletos yaitu Roh Kudus untuk terus men-
dampingi kita orang-orang percaya di sepanjang 
perjalanan hidup ini agar kita saling mengasihi 
terhadap sesama manusia dan kita boleh selalu 
mendengar suara Tuhan Yesus yang lembut yang 
menyapa kita dengan kata-kata yang indah, “Ke-
tika Aku lapar, kamu memberi aku makan; ketika 
Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika aku 
seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan, 
ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku paka-
ian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika 
Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku 
.................... Sesungguhnya segala yang kamu 
lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang 
paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk 
Aku.” (Mat.25:35-40).

Oleh Irwan K. Sutiono



BULETIN EDISI III/JULI/2012 GKI KOTA WISATA12 13BULETIN EDISI III/JULI/2012 GKI KOTA WISATA

LIPUTAN KHUSUS LIPUTAN KHUSUS

Menjadi “garam dan 
terang bagi dunia” 
tentu sudah sering 

umat Kristiani baca dan den-
gar. Garam dan terang adalah 
perumpaan sederhana yang 
Kristus berikan agar umat Kris-
tiani menjadi orang-orang yang 
memberikan pengaruh positif 
dimana pun berada, melalui pe-
layanan kepada sesama.

Secara sederhana, Kristus in-
gin menegaskan bahwa menjadi 
garam dan terang dunia adalah 
ciri utama dari umat Kristiani. Itu-
lah yang membedakan umat Kris-
tiani dengan manusia lainnya. 

Namun, saat Tuhan me-
manggil kita untuk melayani 
sesama bagiNya, kadang-ka-
dang respon kita terpaku pada 
kebiasaan, pemikiran, kemam-
puan, bakat, minat, perkiraan-
perkiraan atau idealisme kita 
sendiri. Contoh sederhana, ke-
tika kita hanya ingin melayani 
yang “sama” dengan kita. 

Rumah Pintar Ciangsana, Garam 
dan Terang yang Tailor Made

Kesamaan agama, suku, 
ras, atau hal lainnya terkadang 
membatasi kita untuk menun-
jukkan kasih Kristus kepada 
mereka yang tidak sama. Pada-
hal, Allah menghendaki kita un-
tuk memberitakan kasih Kristus 
kepada siapa saja.

Pewujudnyataan kasih Kris-
tus melalui pelayanan kita se-
harusnya berdasar pada prinsip 
“semua orang berhak mera-
sakan kasih Kristus”. Sekali lagi 
ditegaskan, semua orang. 

Namun, diperlukan suatu 
bentuk nyata pelayanan yang 
efektif, tepat guna, dan tepat 
sasaran, dengan memperhati-
kan beberapa faktor penting, 
terutama pemahaman kebu-
tuhan sesama yang jadi subjek 
pelayanan kita, yang sering kali 
begitu beragam.  

Begitu penting faktor ini, 
terlebih lagi ketika kita melayani 
kelompok masyarakat yang ber-
beda di luar lingkungan kita, 

khususnya pada sesama yang 
secara sosial digolongkan seba-
gai kaum marjinal. Jika tak sung-
guh-sungguh mengerti kebutu-
han mereka, kadang-kadang 
kasih yang kita layankan tidak 
seoptimal yang seharusnya, kar-
ena kita lebih banyak melakukan 
apa yang selama ini merupakan 
kebiasaan umum.

Sebagai contoh, salah satu 
rumah singgah anak jalanan se-
lalu menerima donasi sembako 
dan makanan basah yang luar 
biasa banyak seputar masa-masa 
Paskah, Natal, puasa, dan Idul 
Fitri. Sering mereka secepatnya 
harus membagikan ke warga 
sekitar, sebab makanan basah 
yang ada terancam basi, karena 
terlalu banyak. Namun pada 
bulan-bulan “biasa”, sekarung 
beras pun mereka sering tak 
punya, sementara jumlah anak 
yang perlu makan tetap sama, 
bahkan kadang bertambah. 

Jadi, apakah bingkisan kasih 

kita selama ini sia-sia? Sama 
sekali tidak! Apa pun yang kita 
bawa selama ini selalu dibu-
tuhkan dan digunakan dengan 
baik. 

Jika memang sebatas itulah 
kita dapat melayani, tentu tidak 
salah. Namun baik pula jika kita 
coba memahami kebutuhan yang 
mereka perlukan lebih lanjut.

Rumah Pintar Ciangsana, 
yang baru saja merayakan ulang 
tahun yang pertama, salah satu 
contoh nyata pelayanan ber-
dasarkan kebutuhan masyarakat 
setempat. Komisi Pemuda GKI 
Kota Wisata dapat merasakan, 
selama ini, kebutuhan akan ba-
caan dan pendidikan, tak selalu 
terpenuhi dengan baik di lokasi 
sasaran pelayanan, warga Desa 
Benda, Ciangsana. Demikian 
pula kebutuhan akan stimulasi 
kognitif dan pengetahuan bagi 
anak-anak setempat. 

 
Rumah Pintar Ciangsana

Ide pendirian Rumah Pintar 
Ciangsana berawal dari realita 
sederhana yang jeli ditangkap 
oleh Komisi Pemuda GKI Kota 
Wisata. Semua orang tahu, pe-
rumahan Kota Wisata adalah 
kawasan elite yang di dalamnya 
tinggal masyarakat berada. 

Status sosial ekonomi warga 
Kota Wisata yang tinggi tidak 
perlu diragukan lagi. Harga ru-
mah yang selangit sudah tentu 
menjadi indikator sederhananya.

Akan tetapi, bagaimana 

dengan daerah di sekitar Kota 
Wisata? Apakah sama sejahter-
anya dengan Kota Wisata?

Faktanya, selangkah saja 
keluar dari perumahan megah 
Kota Wisata, Anda akan meli-
hat masyarakat yang tingkat 
ekonomi dan pendidikannya 
jauh di bawah penghuni Kota 
Wisata pada umumnya. Apakah 
ini yang Kristus inginkan? 

Rumah Pintar Ciangsana ada-
lah salah satu upaya Komisi Pemu-
da GKI Kota Wisata untuk mewu-
judnyatakan pewartaan kasih 
Kristus untuk semua orang. Kasih 
Kristus bukan hanya milik umat 
Kristen, bukan hanya milik ang-
gota jemaat dan simpatisan GKI 
Kota Wisata, bahkan bukan hanya 
milik penghuni Kota Wisata. 

Kasih Kristus adalah milik 
semua orang yang berkesem-
patan merasakannya. Untuk itu, 
Komisi Pemuda GKI Kota Wisata 
mencoba memberikan kesem-
patan kepada warga di Desa 
Benda untuk merasakan kasih 
Kristus melalui sarana “perpus-
takaan gratis”.

Rumah Pintar Ciangsana 
didirikan berdasarkan keyakinan 
bawa pendidikan adalah awal 
dari taraf kehidupan yang baik. 
Tingkat kemapanan ekonomi 
akan meningkat seiring kuali-
tas pendidikan yang baik. Un-
tuk itu, pelayanan melalui bi-
dang pendidikan diyakini akan 
menjadi pelayanan yang tepat 
guna.

“Tailor Made”
Ternyata tidak harus menjadi 

psikolog, pendeta, atau sosiolog 
untuk bisa mengerti kebutuhan 
sesama, terutama kaum marji-
nal di sekitar kita. Satu hal yang 
paling diperlukan sebenarnya 
adalah kemampuan berempati.  

Untuk bisa berempati, me-
nempatkan diri pada apa yang 
dipikirkan dan dirasakan orang 
lain, kita perlu melatih beberapa 
hal, seperti kemampuan berkon-
sentrasi, mengamati, menyi-
mak, bersikap terbuka (open 
mind), dan rendah hati. Kita tak 
mungkin berempati jika benak 
kita dipenuhi pikiran-pikiran lain 
yang mengganggu konsentrasi. 

Kita takkan dapat berempati 
saat ego kita sudah merasa supe-
rior, lebih tahu atau lebih tinggi 
dari sesama yang akan dilayani, 
bahkan sebelum kita menyimak 
mereka! Hal itu hanya akan 
memperbanyak asumsi-asumsi 
dan kesimpulan yang prematur, 
bahkan salah arah. 

Saat berempati, berarti kita 
berkonsentrasi penuh memper-
hatikan orang tersebut, mera-
sakan, dan melihat dari sudut 
pandangnya. Hanya sewaktu 
kita dapat berempati dan mem-
buka pikiran kitalah, baru kita 
mengerti apa yang dibutuhkan 
sesama. 

Sesudah itu, barulah dengan 
pimpinan Tuhan kita dapat me-
mikirkan apa tindakan yang bisa 
dilakukan untuk melayankan 
kasih yang SESUAI dengan ke-
butuhan mereka… sebuah pe-
layanan yang tailor-made.

Tuhan mengutus kita men-
gasihi sesama, siapa pun mer-
eka. Tanpa membeda-bedakan 
latar belakang, status, iman, 
suku, materi, dan sebagainya.  
Oleh karena itu, kita pun ditun-
tut untuk terus membuka mata 
dan pikiran ke arah mereka di 
sekitar kita agar mengerti apak-
ah yang mereka perlukan, dan 
apakah yang Tuhan ingin beri-
kan bagi mereka melalui kita. 
Untuk itulah kita dipanggil me-
layaniNya.

Suasana Perayaan Ulang Tahun RPC yang Pertama

Anak-anak Ciangsana Antusias Membaca

Oleh Christian Dotulong 
& Grace Marlessy
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ARTIKEL ARTIKEL

1. Memang ada beraneka 
cara memuliakan Tuhan, 
kita harus hati-hati dari 
sudut pandang mana kita 
melihatnya. Dari sudut 
pandang Allah atau manu-
sia, karena ukurannya dapat 
berbeda dan tidak sama.

Oom dari isteri saya (su-
dah meninggal) di Wonogiri sangat senang 
burung perkutut yang diikutkan perlombaan. 
Bukan cuma di Solo, Yogyakarta atau Sema-
rang yang terbilang dekat dengan Wonogiri 
tetapi juga ke Jakarta, Surabaya dan kota be-
sar lainnya. Saya tidak habis mengerti begitu 
banyak biaya, waktu, tenaga dll yang harus di-
kuras dari koceknya hanya untuk perlombaan 
perkutut. Hadiah yang diterima, piala dan 
medali (sangat buuanyak di rumahnya), juga 
uang yang tidak seberapa jika dibandingkan 
dengan semua biaya yang telah dikeluarkan. 
Oom menjawab hobby itu jangan diperhitung-
kan dengan uang saja karena kesenangan dan 
kenikmatannya tidak ternilai katanya. Perkutut-
nya yang menang dijual mahal, jutaan rupiah 
pada tahun 1970-80an. Dan ada orang yang 
mau membeli,aneh bukan? Padahal kalau kita 
tahu sebelum pertandingan burung itu tersiksa 
karena makan dan minumnya harus dibatasi 
supaya suaranya merdu dan panjang. Semua 
itu agar burungnya tidak pilek (bahasa Jawa: 
pileren). Bukan hanya itu, tiap hari diperden-
garkan rekaman tape suara perkutut yang ba-
gus agar burung itu menirukannya. Dari sudut 
pandang Oom dan mereka yang hobby perku-
tut mengeluarkan biaya berapapun tidak men-
jadi soal. 

Kalau mau bercerita tentang perkutut masih 
banyak .... bisa-bisa kita tidak merenungkan 
tema kita “Aneka cara memuliakan Allah”. 

 
2. Maria Magdalena ataukah Maria saudara La-
zarus tidak memperhitungkan minyak narwas-
tu murni yang dia tuangkan di kaki Tuhan Ye-
sus dan menyeka dengan rambutnya. Rambut 
merupakan mahkota dan kebanggaan seorang 
wanita tetapi ia relakan untuk menyeka kaki Tu-
han Yesus. Ia relakan semuanya demi Tuhan Ye-

Aneka Cara Memuliakan Tuhan
(Bacalah : Yohanes 12 : 1 – 8)

Oleh Pdt Em Jonathan Subianto

sus. Inilah salah satu cara memuliakan Tuhan.
Karena Tuhan Yesus telah berbuat banyak 

untuk dirinya yang nilainya tidak terbilang, 
pasti lebih dari 300 dinar (= upah pekerja kasar 
selama 1 tahun di Palestina pada waktu itu kar-
ena upah pekerja kasar sehari adalah 1 dinar 
). Kalau kita membaca dari Matius dan Markus 
yang sejajar dengan bacaan kita, ada protes 
dari para murid, itu adalah wajar karena mere-
ka melihat dari sudut kepentingan mereka, bu-
kan dari sudut Tuhan Yesus yang dipersiapkan 
untuk penguburan-Nya. Yang penting ialah :

Jangan hitung-hitungan (memakai sempoa 
atau kalkulator) karena hitungan manusia den-
gan Allah berbeda. Allah menganggap 5 ketul 
roti dan 2 ekor ikan cukup untuk mengenyang-
kan lebih dari 5000 orang bahkan sisanya 12 
bakul. Ada lagi 1,1,1 bukan 3 tetapi tetap satu. 
Masih ada lagi: segenggam tepung dan sedikit 
minyak yang dimasak akan habis untuk janda 
dan anak di Sarfat - Sidon tetapi setelah diberi-
kan lebih dulu untuk Elia mencukupi mereka 
ber-tiga untuk beberapa waktu selama musim 
kemarau yang puuaanjang di Israel. 

Manusia punya ukuran king-size tetapi uku-
ran Allah: God-size! Yang pasti beda!

Salah satu cara memuliakan Tuhan melalui 
sikap dan harta kita seperti Maria. Untuk me-
muliakan Tuhan dengan harta kita jangan ber-
sikap seperti contoh ini:

Seorang pemuda datang kepada pende-
tanya dan memberikan persembahan persepu-
luhan sebesar Rp.25.000,- untuk pelayanan 
pemberitaan Injil, karena dia mendapat upah 
Rp.250.000,-. Dia memohon dukungan doa 
agar mampu memberikan lebih besar lagi un-
tuk pekerjaan di ladang Tuhan. Selang setahun 
kemudian dia datang kembali kepada pende-
tanya dan memberitahukan bahwa dia berat 
untuk memberi persembahan persepuluhan 
karena gajinya sekarang 2 juta rupiah berarti 
dia harus memberikan Rp.200.000,-. Maka 
pendetanya mengatakan: “Mari kita berdoa 
agar Tuhan mengembalikan upahmu menjadi 
Rp.250.000,- agar kamu mampu memberikan 
persepuluhan Rp.25.000,-“ Si pemuda menga-
takan “Jangan pak pendeta, kalau begitu saya 

harus bersukacita dan mem-
berikan terus persembahan 
persepuluhan itu berapa pun 
jumlahnya”. Begitulah sehar-
usnya, jangan perhitungan 
dengan Tuhan!

 
Salah satu lagi memuliakan 

Tuhan dengan memberikan 
persembahan dengan sukacita 
dan tulus tanpa paksaan. Ingat 
peristiwa ini :

Tiga orang sahabat hen-
dak pergi berbakti di gereja. 
Di halaman rumah, mereka 
saling bertanya apakah sudah 
mempersiapkan persemba-
han. Sudah kata si Udin kar-
ena saya selalu memberikan 
uang yang bernilai terkecil 
yang ada di dompet saya. Si 
Paidi mengatakan saya tadi 
sudah menyiapkan di kamar 
saya dengan cara uang saya 
lempar yang dekat saya milik 
saya sedang yang jatuh jauh 
dari saya akan saya persem-
bahkan untuk Tuhan. Kalau 
saya lain lagi kata Tugimin, di 
kamar saya berdoa berapa be-
sar persembahan yang layak 
untuk saya berikan bagi Tuhan 
maka saya kemudian melem-
par semua uang yang ada di 
dompet saya dan saya men-
gatakan Tuhan pilihlah sendiri 
uang ini (sambil melempar), 
yang jatuh ke tanah ya milik 
saya lagi ..…. abis Tuhan tidak 
memilih dan mengambilnya, 
khan sudah saya sudah tawar-
kan pada Tuhan.

Bagaimanakah cara kita 
memberikan persembahan ke-
pada Tuhan sebagai salah satu 
cara kita memuliakan-Nya? 

Sudahkah kita memberikan 
yang terbaik seperti Maria?

 
Jangan kita mengatakan 

dulu saya sudah berbuat ini 
dan itu, dulu sudah mem-

persembahkan banyak dana 
untuk pekerjaan Tuhan, dulu 
saya sudah ikut paduan su-
ara, pemusik, singer, pemain 
drama dll, dll, atau nanti saja, 
sekarang belum dapat. yang 
perlu adalah sekarang bukan 
masa lalu atau nanti.

“Yesterday is a memory, to day 
is a gift, to morrow is a hope”

“Kemarin adalah cek yang 
sudah lunas dibayar, besok 
adalah kredit yang masih be-
lum terbayar, hari ini adalah 
uang tunai”

Anda memilih yang mana? 
Kemarin, hari ini atau besok? 
Kemarin jangan menjadi pi-
lihan karena sudah lampau. 
Hanya ada dua pilihan sebe-
narnya yaitu pilihan I: besok 
yang mungkin tidak pernah 
kita alami. Dan pilihan II: hari 
ini yang merupakan uang tu-
nai yang dapat kita pakai dan 
alami. Itu sebabnya jangan di-
tunda dalam memuliakan Al-

lah melalui beraneka cara!
Muliakanlah Tuhan hari ini 

bukan besok (orang Jawa ‘sesook’ 
punya konotasi bukan besok 
pagi/besok malam tetapi dapat 
sebulan atau setahun kemudian)

Maria memberikan pengu-
rapan tepat waktunya dengan 
memberikan minyak narwastu 
murni itu!

 
3. Bagaimanakah cara kita me-
muliakan Tuhan apalagi setelah 
hampir setahun GKI Kota Wisata 
menjadi jemaat yang mandiri? 

Sudahkah kita memuliakan 
Tuhan dengan beraneka cara 
melalui diri, potensi dan milik 
kita dengan benar dan bertang-
gungjawab?

Teladan telah Maria Magale-
na berikan, sekarang giliran kita 
– Anda dan saya – memuliakan 
Tuhan dengan beraneka/berba-
gai cara yang harus kita lakukan 
untuk Tuhan dan sesama. 

Amin.

PROFIL : Penulis adalah Pendeta Emeritus dari GKI Samanhudi dan pernah menjadi Pendeta 
Pendamping pengurus Bakal Jemaat Kota Wisata periode 2008-2009. 
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Melayani Tuhan
Sebagai anak-anak sekolah minggu, banyak 

cara untuk melayani. Contohnya menggunakan 
hobi kita, seperti menggambar, bisa kita gu-
nakan untuk membantu kakak sekolah minggu 
untuk membuat aktivitas. Berkat yang diberi-
kanTuhan melalui papa mama sehingga kita 
bisa les dan dapat ketrampilan di bidang musik, 
kita bisa melayani sebagai pengiring ibadah, 
atau talenta yang diberikanTuhan, suara yang 
merdu, bisa kita persembahkan dalam pujian 
untukTuhan, semua baik asal dilakukan dengan 
tulus demi  Tuhan.

Indyscka Leyana Dendang
SD Kelas 6

DOA NAIK KELAS

Tuhan trimakasih atas curahan roh ku-
dusMu yang menyertai anak-anak-Mu dalam 
menjalankan kegiatan belajar hari lepas hari. 
Terlebih lagi pada waktu mereka mengikuti 
ujian untuk menempuh jenjang kenaikan kelas 
yang lebih tinggi. Kau menyertai mereka de- 
ngan usaha yang mereka lakukan dengan be-
lajar yang baik,begitu juga dengan kesehatan 
mereka. Tuhan engkau tahu sebentar lagi 
mereka akan menerima rapot kenaikan kelas. 
Engkau memberkati dengan upaya yang me-
reka lakukan sehingga hasilnya dapat mem-
berikan kebahagiaan bagi mereka dan kelu-
arga. Untuk hasil yang tidak cukup baikpun 
engkau tetap menyertai mereka agar mereka 
lebih giat lagi untuk berusaha menjadi le-
bih baik. Trimakasih TUHAN inilah doa kami 
anak-anakMu , di dalam nama TUHAN YESUS 
kami telah berdoa.

AMIN
Akita Jereta Amaris

SD Kelas 4

Halo, Adik-adik! Apakah kalian tahu arti pelayanan atau melayani? Sebelum menjawabnya, yuk 
kita perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini terlebih dahulu!

1. Vondra mengiringi kebaktian di gereja setiap hari Minggu.
2. Theo memimpin doa persembahan saat Sekolah Minggu.
3. Vori membantu ibu merapikan tempat tidur.
4. Medi berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa makanan.
Menurut kamu, manakah yang termasuk pelayanan  dari pernyataan-pernyataan di atas? 

Mungkin ada yang menjawab nomor 1, atau nomor 2, ada juga yang nomor 3 maupun 4. 
Semua jawaban kalian benar. Tidak ada yang salah. Loh, kok bisa? 

Dalam bahasa aslinya (bahasa Yunani), pelayanan bisa berarti seseorang yang melakukan 
pelayanan di rumah Tuhan. Rasul Paulus menyebut orang itu sebagai pelayan jemaat (Kol. 1:7). 
Apakah kalian mengenal Rasul Paulus? Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal. Dia 
juga seorang pelayan Kristus.  Pelayanan juga bisa berarti kegiatan memenuhi kebutuhan orang 
lain.  Ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus 
(Luk. 10:38-42). Dia sibuk menyediakan kebutuhan Yesus.

Dengan demikian, semua pernyataan di atas merupakan pelayanan. Pelayanan dapat di-
lakukan baik di gereja maupun di mana saja. Mari, Adik-adik, kita melakukan pelayanan kepada 
siapa saja dan di mana saja. Selamat melayani! (Kak Theresia)

Kak Wis & Dik Ata
Illustrator: Kak Atira Munthe

Melayani Tuhan 
di Sekolah Minggu 

”Ayo adik-adik kita nyanyikan lagi pujian 
untuk Tuhan kita”, ajak kakak Sekolah 
Minggu.”Memuji Tuhan selalu, mari kita puji 
Dia…””Aya Ata… jangan diam saja, kita me-
muji Tuhan “, ujar kakak Sekolah Minggu.

“Ata, kakak perhatikan dari tadi Ata tidak 
memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh”, 
kata kakak Sekolah Minggu“Tuhan sudah 
memberikan kita suara untuk bisa melayani 
Tuhan dengan puji-pujian yang kita nyanyi-
kan”, kakak Sekolah Minggu menjelaskan 
kepada Ata

“Halo kak Wis dan dik Ata, bagaimana seko-
lah minggu hari ini”, tanya mama “Aku tadi 
memimpin doa pembuka dan penutup ma…”, 
jawab kak Wis“Oh ya,apa  karena Kak Wis 
ingin dapat hadiah dari kakak sekolah min-
ggu ?”, tanya mama“Enggak kok ma, aku tadi 
memimpin doa, karena aku ingin melayani  
Tuhan“, jawab Kak Wis

“Aku tadi nggak nyanyi, tapi kakak seko-
lah minggu bilang, kalau aku nyanyi sung-
guh-sungguh, berarti aku melayani Tuhan 
dengan suaraku”, kata dik Ata“Ah, rupa-
nya anak-anak mama sudah mulai belajar 
melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh”, 
kata mama dengan gembira.

Halo Adik-adik
Semoga adik-adik semua dalam keadaan sukacita selalu setelah pembagian rapor kenaikan 

kelas. Selamat buat yang sudah naik kelas dan tetap giat beljar ya. Buat yang masih harus 
mengulang kelas, jangan terlampau bersedihya, tetap semangat, belajar lebih giat agar ber-
hasil di tahun yang akan datang.

Jangan lupa, semua yang adik-adik dapatkan hari iniadalah bentukkasih Tuhan buat adik-
adik sekalian. Untuk itu yuk, kita menyenangkan hati Tuhan, dengan lebih bergiat dalam me-
layaniTuhan. Apa dan bagimana caranya, ikuti dalam buletin kita kali iniya.

Yuk kita menyenangkan hati Tuhan dengan melayani-Nya lebih sungguh.
  

Salam, 
Kakak-kakak

SekolahMinggu
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TEENS, berbagai acara sudah kamu lalui selama masa “pelayanan” pengurus Komisi Remaja periode 
lalu. Tahun ini rekan lain berkesempatan “melayani” sebagai pengurus baru. Juga di tahun-tahun 
berikut, kamu akan silih berganti “melayani” melalui tugas-tugas kepengurusan di Komisi Remaja. 
Nah. Kata “pelayanan” pastinya sudah sering kamu dengar. Tapi biar mantap, yuk kita bahas ber-
sama  beberapa hal seputar  “MELAYANI TUHAN”. 

Kata remaja 
tentang 

“melayani NYA”

… aku bisa melayani 
Tuhan di usia remaja 
ini karena TUHAN 
yang sudah berke-
hendak dan keluar-
gapun mendukung.
 
                Vio

… melayani Tuhan bisa dengan cara 
bersikap makin baik biar orang tahu 
tentang Yesus.  Bisa juga dengan                      
           cara  membantu keluarga           
           kita dan orang lain … 
          Arga

ketika melayani harus dengan 
segenap hati dan sungguh-
sungguh, juga tanpa paksaan 
…         
                                     
            Raissa

Rachel
… melayani Tuhan itu 
harus dengan sukacita 
karena bukan untuk 
manusia tetapi untuk 
Tuhan 

Mulai usia berapa 
aku bisa melayani 
Tuhan dan sesama?

Tuhan tak pernah menentukan batas usia. Sejak kanak-kanak 
hingga usia lanjut,  Tuhan memanggil kalian untuk melayankan 
kasih bagi sesama. Ingat Samuel ? Di usia yang amat muda ia 
dipanggil Tuhan untuk melayani (I Samuel 3:4).

…Melayani ke luar…
Pebruari lalu remaja GKI Kowis berkunjung ke 

PA Karya Bakti Mandiri, Cibubur. Berangkat dari 
gereja jam 6.30, awalnya kami sangat mengan-
tuk. Tapi setibanya di sana kami amat menikmati 
berbagi kebahagiaan dan berkat Tuhan yang luar 
biasa dengan teman-teman di  PA. Ada anak-anak 
yang masih bayi, ada juga yang sudah lebih besar. 
Kami beribadah dan memuji Tuhan bersama-sama. 
Melebur, bermain games yang menarik dengan te-
man-teman PA. Kamipun  bersama menikmati ma-
kan siang dan snack, anugerah Tuhan bagi kami.  

      Lewat kunjungan itu, selain bermain dan 
bergembira kamipun mendapat pembelajaran dan 
lebih menyadari betapa beruntungnya kami karena 
punya orangtua yang selalu ada untuk kami. Hatipun  
tergerak untuk tiap saat lebih bersyukur pada Tuhan. 

Teens, Tuhan mengutusmu melayani sesama manusia, siapa pun mereka.  Mulai dari 
yang kita kenal di sekitar seperti : keluarga, teman, para pekerja di rumah kita, rekan 
gereja, hingga yang tak punya hubungan dengan kita secara khusus, seperti anak-
anak di panti asuhan, anak jalanan, tuna wisma, dll.

Siapa yang 
harus kulayani ?

Bacalah kesaksian Intan tadi…saat mengunjungi panti asuhan, banyak berkat dan 
kasih yang kamu tebarkan tanpa harus jadi sosok yang heboh. Ada sukacita waktu 
melayani dengan tulus, tekun, setia, seperti kesaksian Janine Febe. Teens, yang perlu 
kamu lakukan terutama : menyediakan diri seperti Samuel. Tuhan akan memimpin 
kamu pada pelayanan yang dibutuhkan dan memberi kemampuan yang diperlu-
kan. Kamu tak harus jadi pengurus dulu, tak wajib pula pintar bicara atau bermusik, 
untuk bisa melayani. Contoh: banyak sesama manusia yang menderita yang butuh 
doa kamu. Bahkan kamu bisa melayani di dalam keluarga, seperti membantu ibu, 
atau menghibur adik. Kamupun dapat menolong mempersiapkan ruang ibadah 
dan bingkisan untuk panti asuhan. Atau memeluk anak kecil di sana karena mereka 
jarang mendapat perhatian khusus. 

Aku pemalu dan 
tak punya kemampuan 
khusus, bagaimana aku 
dapat  melayani Tuhan?

Ada beberapa sikap yang perlu kita pelajari, namun sebagai awal kita harus 
melatih 2 sikap dasar. Sikap pertama : RENDAH HATI, seperti contoh Tuhan 
Yesus.  Tak pantas jika kita sombong atau merasa lebih dari rekan lain di 
hadapan Tuhan. Ingat, semua yang kita gunakan untuk melayani Tuhan 
sebetulnya adalah pemberianNya. Mulai dari tubuh, suara, kecerdasan, 
kemampuan bermusik dan komputer, harta kita dll, adalah pemberian 
Tuhan. Bukan hasil kehebatan kita sendiri.  Jangan pula “melayani” hanya 
karena ingin populer, dipuji, atau dikagumi manusia. Hargailah rekan lain 
sebagai sesama kita, dan bekerjasamalah sebagai saudara seiman yang saling 
mengasihi. Sikap kedua : TEKUN / SETIA. Bersungguh-sungguhlah agar 
bisa makin baik dalam pelayanan kalian. Jika ditugaskan melayani, lakukan 
dengan setia. Berlatihlah, jangan takut,  jangan lalai dan bosan.  

Sikap apa yang 
harus kuambil 
sebagai pelayanNya?

… Melayani ke dalam…
Kesetiaan & kasih Allah bagi kita sungguh luar 

biasa. Bagi kami, remaja GKI KoWis, kasihNya terwu-
jud pula saat natal tahun lalu. Momen itu jadi titik 
balik kami untuk belajar melayani lebih baik lagi da-
lam lingkungan kami sendiri. 

Allah menyertai kami, dari merencana hingga 
melaksanakannya. Kami berusaha menyiapkan dan 
menyuguhkan acara Natal yang berkesan, dengan 
kerja keras dan kerja sama tim di bidang dan tang-
gung jawab masing-masing. Kami bersukacita kar-
ena ini adalah acara perdana, pertama kalinya Rem-
aja GKI KoWis mengelola event yang cukup besar di 
Komisi Remaja.  

Bila kita flashback, Natal lalu  mengalami ban-
yak sekali perubahan dibandingkan dulu. Kami lebih 
bertanggung jawab, bekerja sama, dan sehati satu 
sama lain. Padahal dulu saya pribadipun baru men-
genal “si ini” dan “si itu” saja. Tahun sebelumnya 
kami pun belum  menyadari apa tujuan kami berada 
di komisi Remaja. Atau, masih pilih-pilih dalam bek-
erja sama dengan yang lain. Tapi hal ini pun berubah 
seiring berjalannya waktu. Hasil yang tampak baik 

(ungkapan senada diutarakan pula oleh rekan remaja yang lain, seperti: Javeline, 
Jessica, dan Kalaka … Para pembina, orang tua, dan penatua juga memberikan 
apresiasi atas kesungguhan remaja yang bahu membahu berusaha memberikan 
yang terbaik untuk melayani) 

Jika sakit, ada orangtua yang senantiasa merawat 
kami. Namun mereka? Bahkan ada beberapa yang 
tak tahu keberadaan orangtuanya. Melihat ini, kem-
bali kami disadarkan bahwa Tuhan selalu mempedu-
likan kami, anak-anak & remaja (Markus 10:14 “Biar-
lah anak-anak itu datang kepadaKu sebab merekalah 
yang empunya kerajaan surga”). 

      Ketika ibadah kamipun menyanyi “Ku istime-
wa”, yang mengingatkan bahwa meskipun kami dan 
teman-teman disana berbeda-beda, namun semua 
sama berharganya di mata Tuhan  (Yesaya 43:4). 

Kami merasa sangat senang karena lewat kun-
jungan tersebut kami yakin bahwa mereka dapat 
sama-sama merasakan kegembiraan  sebagaimana 
kami  rasakan.

oleh: Intan Karina Hapsari

pada saat itu juga tak lepas dari dukungan banyak 
pihak yang selalu mendorong kami untuk terus maju 
dan berkembang dalam pelayanan, dilandasi iman 
dan kasih  pada Tuhan Yesus Kristus. 

Natal yang lalu menjadi amat berkesan, baik un-
tuk saya secara pribadi maupun bagi teman-teman  
remaja yang tergabung di dalamnya.  

Ya, tema Natal saat itu : “Natal, wujud kesetiaan 
dan kasih Allah yang tiada bertara” memberi pesan 
pada kita untuk selalu setia dan mengasihiNya da-
lam segala keadaan.  “Kesetiaan” dan “Kasih” itu 
juga yang menjadi modal agar para remaja GKI Kota 
Wisata dapat menjadi teladan bagi sesama ataupun 
para “juniornya” kelak di masa mendatang. Saya ber-
harap, kelak kami dapat mewujudkan hal-hal yang 
sudah menjadi tekad dalam diri masing-masing dan 
selalu bertumbuh, baik dalam iman maupun pikiran. 
Demikian pula dalam pelayanan pada sesama di luar 
maupun di dalam gereja dan komisi kami sendiri.  
Semoga Komisi Remaja makin sehati berbagi  kasih 
pada sesama, dengan Yesus sebagai awal kesadaran 
kita tentang  kasih  itu sendiri.  

Oleh :  Janine Febe Karistie 
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Apa hal pertama yang 
melintas dalam kepala 
ketika mendengar kata 

“jomblo”?  Merana? Nelangsa? 
Atau “ahh…biasa saja”? Ba-
rangkali setiap orang memiliki 
jawaban yang berbeda-beda. 
Rubrik pemuda kali ini akan 
membahas salah satu materi 
persekutuan pemuda, yakni 
bedah buku “Jombloplicated: I 
don’t feel lonely just because I 
am alone” karangan Pdt. Ayub 
Yahya. 

Pada mulanya adalah “jom-
lo” –tidak pakai huruf “b”—
yang berarti perempuan tua. 
Lalu entah kenapa terjadilah 
perubahan dari “jomlo” ke 
“jomblo”. Artinya pun bukan 
lagi perempuan tua, melainkan 
setiap orang, baik perempuan 
maupun laki-laki yang belum 
memiliki pasangan walaupun 
sudah cukup umur. 

Metamorfosis itu rupanya 
bukan hanya terjadi pada is-
tilah, tetapi juga pada pan-
dangan orang terhadap sta-
tus jomblo. Dulu orang yang 
menyandang status jomblo, 
terutama perempuan akan 
dianggap memalukan, sebisa 
mungkin harus ditutupi atau 
disembunyikan. Hal ini dikar-
enakan apabila ketahuan bisa 
mendapat cap “perawan tua” 
atau “perjaka over dosis”.

Sekarang, status jomblo 
tidak lagi dianggap seburuk 
itu, sekalipun masih ada juga 
sih beberapa orang yang me-
lihatnya secara negatif. Pikiran 
masyarakat sekarang sudah 
lebih terbuka. Buktinya lagu 
Oppie Andaresta “I’m single 
and very happy” sempat jadi 
hits lho! Bahkan ada juga yang 
terang-terangan bangga den-
gan status itu dan membuat 
berbagai singkatan kreatif, 
seperti ditulis Pak Ayub dalam 

bukunya, Jojoba (Jomblo-jom-
blo bahagia), Ijo lumut (Ikatan 
jomblo lucu nan imut), Kejora 
(Kelompok jomblo ceria), dan 
Joker’s (Jomblo keren sekali).

Lebih lanjut Pak Ayub mem-
bagi jomblo menjadi dua jenis, 
yakni jomblo lestari dan jom-
blo semusim. Waduuh… apa 
lagi itu? Jomblo lestari adalah 
orang-orang yang tidak memi-
liki pasangan selama hidup-
nya—wuiiihhh… Sedangkan 
jomblo semusim adalah orang-
orang yang belum memiliki 
pasangan sementara waktu. 
Artinya, jika kelak bertemu 
dengan orang yang dirasa te-
pat, maka lepaslah mereka dari 
status jomblo tersebut.

Jadi jomblo itu baik atau 
buruk? Yaaa… itu kembali lagi 
ke cara pandang kita masing-
masing. Mengutip kalimat Pak 
Ayub, “Kalau kita menyikapi-
nya dengan positif, kreatif, dan 
rasa syukur, apa pun statusnya 
kita akan dapat menikmatin-
ya... Ketika kita berpikir positif, 
maka akan cerahlah hidup ini, 
sebab kita akan selalu punya 
alasan untuk bersyukur. Se-
baliknya, kalau kita berpikir 
negatif, maka suramlah hidup 

ini, sebab kita akan selalu punya 
alasan untuk ‘ngedumel’. Jadi, 
kalau melihat ke-jomblo-an 
itu sebagai aib, kita bisa terus 
tenggelam dalam kekecewaan 
dan kekesalan, ujung-ujungnya 
marah kepada Tuhan, rasanya 
hidup ini tidak adil, lalu jadi 
termewek-mewek seperti kisah 
di sinetron, hehe...

Loh! Tapi kaaan di Kejadian 
2:18 jelas tertulis “Tidak baik 
kalau manusia itu seorang diri 
saja…” Eiiits! Hati-hati! Menu-
rut Pak Ayub, ayat tersebut 
sering disalahtafsirkan sebagai 
manusia harus punya pasa-
ngan dan nge-jomblo itu tidak 
baik di mata Tuhan. Padahal, 
kata “baik” dalam bahasa 
Ibrani “tov”, memiliki arti yang 
luas, yaitu berkenaan dengan 
hidup yang indah, harmonis, 
lengkap, adil, damai, dan se-
jahtera. 

Ungkapan “seorang diri saja” 
sebetulnya tidak menunjuk pada 
status jomblo. Orang yang nge-
jomblo toh masih hidup ber-
sama orang lain di sekitarnya: 
keluarganya, saudaranya, te-
mannya, tetangganya. Jadi, 
ayat tersebut kurang tepat ka-
lau disangkutkan dengan status 
pernikahan, tetapi lebih tepat 
dikenakan pada kesepadanan 
antara pria dan wanita, ma-
kanya dalam ayat selanjutnya 
dikatakan “Aku akan menjadi-
kan penolong baginya, yang 
sepadan dengan dia”. Intinya 
ayat tersebut sebenarnya mau 
mengatakan bahwa dunia dan 
segala isinya yang Tuhan cipta-
kan ini sungguh baik adanya, 
tetapi tidak akan harmoni kalau 
isinya laki-laki saja atau perem-
puan saja—ini sebenarnya me-
nyindir budaya Yunani saat 
itu yang sangat merendahkan 
perempuan—maka laki-laki dan 
perempuan harus sama-sama 

Intermesso: 
“6 Jenis Penyesalan”

Penyesalan 1 jam: 
salah naik kendaraan, maunya ke 
Pasar Baru ambil jalan ke Blok-M, 
malah jadi berputar-putar selama 

satu jam.
Penyesalan 1 hari: 

salah masak, maunya bikin nasi, eh 
kebanyakan air, jadi bubur deh...

Penyesalan 1 minggu: 
salah makan terus keracunan lalu 
masuk rumah sakit! Wadauuuw…

Penyesalan 1 bulan: 
salah potong rambut, maunya seperti 

Katy Perry, malah jadi seperti Mak 
Lampir… wuakakakak…

Penyesalan 1 tahun: 
nggak naik kelas. Wuidiiihh…setahun 

menanggung malu!
Penyesalan seumur hidup: 

salah kawin! OH NO!!!…

ada, sebab manusia diciptakan 
sebagai makhluk sosial, mitra 
yang saling melengkapi dan 
membutuhkan.

Lalu, kenapa sih orang men-
jomblo? Ada banyak alasan:
(1) Faktor “X”, ada yang me-
mang dipanggil Tuhan un-
tuk tidak menikah (lht. Mat 
19:12); 
(2) Pilihan hidup, bisa jadi per-
nah trauma dari pengalaman 
pacaran yang dialami sendiri 
atau yang didengar dari te-
man, atau bisa juga memilih 
menjomblo karena ingin fokus 
dulu pada studi atau karier 
sekalipun kesempatan untuk 
berpasangan ada, mental su-
dah siap, spiritual serta mate-
rial sudah oke;
(3) Bukan pilihan sih, tapi kar-
ena keadaan dan kesempatan 
yang belum klop! “Saya mau, 
dia tidak mau” atau “dia mau, 
sayanya yang tidak mau”, alias 
terlalu idealis dan pemilih, 
menuntut ini-itu dari orang 
lain, ingin pasangan yang 
ideal, padahal kitanya sendiri 
tidak sesempurna itu. 

Selain itu, ada juga yang 
sudah ngebet banget ingin pu-
nya pasangan, tapiiii… kurang 
berusaha karena percaya pepa-
tah tua “jodoh di tangan Tu-
han”. Itu betul, tetapi yang di-
maksudkan pepatah itu secara 
utuh adalah bahkan bila kita 
sudah berusaha sangat keras: 
ngebet, nguber, ngejar, sam-
pai ngesot, tapi kalau bukan 
jodoh ya tidak akan mungkin 
jadi. Sebaliknya, kalau hanya 
duduk manis dan diam saja 
di rumah, tidak berusaha dan 
membuka diri dengan per-
gaulan yang lebih luas, tetapi 
selalu berharap seorang per-
jaka atau gadis rupawan tiba-
tiba datang ke hadapan kita 
dan bilang “kawin yuuk…”, 
eeeaaaa!! Ngimpi kali yee... 

“Tuhan tidak akan meno-
long orang yang tidak mau 
menolong dirinya sendiri,” 
kata Pak Ayub. Tetapi perlu 
waspada juga, jangan sampai 
kita jadi main“obral”, sama 
siapa saja yang ‘nembak, 
hayuuukkk saja tanpa pikir 
panjang karena ingin segera 
lepas dari status jomblo laknat 
itu. Wuaduh…cilaka tuh! 

“Relasi khusus antara 
pria dan wanita—teruta-
ma kalau itu mengarah ke 
jenjang pernikahan—tidak 
bisa dibangun di atas dasar 
ketergesaan dan keterpak-
saan, apalagi asal-asalan”, 
begitu pesan Pak Ayub. 

Saya jadi teringat seorang 
pembicara pernah berkata, 
“Setelah keselamatan, hal kedua 
terpenting yang perlu kita pikir-
kan dengan sangat hati-hati da-
lam hidup kita adalah tentang 
pasangan hidup.” Salah-salah, 
malah bisa jadi membangun 
neraka buat diri sendiri.

Hidup memang tidak se-
lalu berjalan seperti yang kita 
inginkan, tetapi kita selalu bisa 
memilih sikap atau tindakan 
apa yang akan kita ambil seba-
gai reaksi atas keadaan yang 
kita hadapi. Begitu pula bila 
saat ini kita jomblo. Dunia jom-
blo tak kalah indah kok, asal 
kita melihat dan menyikapinya 

secara positif. Coba pikirkan 
kembali, saat jomblo, justru 
kita jadi punya waktu lebih 
banyak untuk menyalurkan 
hobi, menjalin persahabatan 
ke siapa pun dan kapan pun, 
aktif ikut organisasi atau pe-
layanan di kampus atau gere-
ja, dan sebagainya. 

Jadi, bukan waktunya lagi 
untuk mellow-yellow setiap 
malam Minggu dan berkata, 
“Tuhan, mengapa saya be-
gini?”, tetapi sebaliknya ber-
tanyalah, “Tuhan, apa ren-
canamu dengan kondisi saya 
sekarang?” 

JOMBLOPLICATED?!
Oleh Olga Sihombing
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Pengalaman sederhana na-
mun sangat membekas di 
hati saya. Kejadian terse-

but bermula ketika saya sedang 
berada di dalam kereta subway 
di Osaka dan sedang dalam 
perjalanan menuju Gereja OIC 
(Osaka International Church). 
Dibutuhkan sekitar 20 menit 
untuk mencapai stasiun ter-
dekat dari Gereja tersebut. Un-
tuk mengisi waktu, saya mem-
buka buku kecil saya yang berisi 
daftar kata-kata bahasa Jepang 
yang pernah saya pelajari se-
lama mengikuti kursus bahasa 
Jepang di Osaka. Bahasa Jepang 
terasa sulit bagi saya, sehing-
ga saya harus membacanya 
berulang-ulang. Tidak saya 
sadari ternyata seorang ibu, 
yang duduk di sebelah saya, 
mengamati apa yang sedang 
saya lakukan.

Tiba-tiba ibu tersebut me-
ngeluarkan sebuah buku dari 
tasnya. Sebuah buku yang 
sederhana, buku cerita anak-
anak. Dengan tersenyum, Ibu 
tersebut memberikan buku 
itu kepada saya! Karena be-
gitu terkejutnya, saya tidak 
bisa mengeluarkan sepatah 
kata pun. Beliau menerang-

Kebaikan Kecil yang Indah  

kan tentang buku itu kepada 
saya dalam bahasa Jepang, 
dan sayangnya saya tidak ter-
lalu mengerti. Namun saya bisa 
mengerti dengan jelas bahwa 
sang Ibu sedang berbicara da-
lam bahasa kasih. Sayangnya 
kereta telah sampai di stasiun 
yang saya tuju, dan saya tidak 
sempat menanyakan nama Ibu 
tersebut. One thing for sure, Tu-
han bekerja bagi saya melalui 
Ibu tersebut. May God bless her 
and family.

Sang Ibu memberikan 
sebuah buku kepada orang as-
ing yang sama sekali tidak dike-
nalnya!  Mungkin bagi beliau, 
ini hanyalah buku lama yang 
sangat sederhana, namun bagi 
saya yang menerima, buku ini 
jauh lebih bernilai dibanding-
kan buku-buku baru yang ter-
pajang manis di toko.

Ada satu hal yang menarik 
dari buku ini. Mengapa buku 
cerita anak-anak? Ibu terse-
but mengerti bahwa saya baru 
dalam tahap awal mempela-
jari bahasa jepang. Di bahasa 
jepang, terdapat 3 jenis huruf 
yang digunakan, yaitu hira-
gana, katakana, dan kanji. Dari 
ketiga jenis huruf ini, yang pa 

ling banyak digunakan dan 
(sayangnya) paling sulit dipela-
jari adalah kanji. Hampir semua 
buku-buku di Jepang ditulis da-
lam bahasa kanji, kecuali buku 
untuk anak-anak. Mengapa? 
Karena di sekolah dasar, anak-
anak baru dikenalkan huruf-
huruf kanji dasar, mereka lebih 
dahulu diperkenalkan huruf hi-
ragana dan katakana.

Dan saya baru menyadari 
hal tersebut ketika menerima 
buku itu dari sang Ibu. Secara 
implisit, beliau menunjukkan 
jalan kepada saya bagaimana 
melatih membaca huruf kata-
kana dan hiragana. “Pergilah ke 
toko buku, dan pilihlah buku ceri-
ta anak-anak yang kau suka!”

Satu hal yang saya pelajari 
dari kejadian ini: jangan pernah 
ragu melakukan kebaikan seke-
cil apapun. Hal kecil yang di-
lakukan si Ibu, namun ber-
dampak besar bagi saya yang 
menerimanya.

Puji Tuhan sampai saat ini 
saya semakin bisa membaca 
tulisan jepang dalam hiragana 
dan katakana, dan sampai hari 
ini saya telah membaca 3 buku 
cerita anak-anak Jepang dan 
bisa mengerti jalan ceritanya. 
Puji Tuhan sampai saat ini juga 
saya sudah menceritakan pe- 
ngalaman ini ke banyak orang 
sehingga perbuatan baik si Ibu 
bisa menjadi teladan bagi orang 
banyak.

Puji Tuhan, saya semakin 
sadar bahwa tidak ada yang 
sia-sia di dalam kebaikan. Dan 
sampai saat ini saya terus be-
lajar untuk bisa menjadi orang 
tulus seperti Ibu tersebut. Saya 
yakin bahwa Tuhan tersenyum 
melihat kebaikan sederhana 
dari Ibu tersebut.

Semoga suatu saat saya bisa 
bertemu dengan Ibu nan baik 
tersebut. Tidak ada yang mus-
tahil. 

Pendahuluan
Banyak orang pasti akan men-

galami masa lanjut usia (lansia) 
atau betaria (berusia tetap ceria). 
Maka, persiapan menghadapi 
masa itu seharusnya dilakukan 
oleh setiap orang, termasuk ang-
gota jemaat dan keluarga kita, 
sehingga ketika masa itu tiba 
mereka semua sudah sangat siap! 
Bagaimana dengan kita? 

Bagaimanapun, kita harus 
menjalani dan menghadapi masa 
lanjut usia itu, maka pertanyaan 
yang menggelitik dan menggu-
gah, ”Apakah yang masih dapat 
kita lakukan ketika lanjut usia?”

Melalui pemahaman dan 
pendalaman kita kali ini mari kita 
membahasnya.

 
Batasan Lanjut Usia

Menurut WHO (World Heath 
Organisation): Orang dengan usia 
sampai 65 tahun belum disebut 
lanjut usia (old age), tetapi dise-
but usia pertengahan atau middle 
age. Di atas usia 65-75  tahun 
barulah disebut usia lanjut awal 
atau junior old age. Berikutnya 
usia 75-90 tahun masuk kelom-
pok kedua lanjut usia formal atau 
formal old age dan lebih dari 90 
tahun masuk kelompok longevity 
old age atau lanjut usia berumur 
panjang. 

Masuk kelompok manakah 

Anda dan saya? Perlu disadari 
bahwa usia hidup orang Barat 
lebih tinggi dibandingkan usia 
hidup orang Indonesia. Usia pen-
siun orang Indonesia ialah 55 
tahun sedangkan orang Barat 60-
65 tahun.

Yang penting, harus ada kese-
pakatan bersama, berapakah usia 
lansia itu, apakah 55 tahun kea-
tas karena 55 tahun sebagai usia 
pensiun orang Indonesia, atau 60 
tahun ke atas? Namun yang ter-
penting, pada usia pensiun dan 
lanjut usia itu masih ada banyak 
prestasi yang dapat kita kerjakan!

 
Berita Alkitab Tentang Lanjut 
Usia yang Masih Berkarya

 
Berapakah usia Abram ketika 

dipanggil Tuhan untuk keluar dari 
rumah ayah-bundanya dan men-
erima janji tentang tanah, anak, 
dan menjadi berkat? (Kej.12: 1-3). 
Kira-kira  90 tahunan.

Usia berapakah ia mendap-
atkan anak dari Hagar? Usia 86 
tahun, sedangkan dari Sara 100 
tahun (Kej.16: 16; 21: 5). Setelah 
Sara meninggal, ia menikah den-
gan Ketura dan masih melahirkan 
anak-anak (Kej.25: 1-2). Abraham 
meninggal pada usia 175 tahun 
(Kej.25: 7-8) dan Sara 127 tahun 
(Kej.23: 1). Pada usia cukup tinggi, 
ia harus melakukan banyak tugas 

berat, antara lain menolong Lot 
yang ditawan Kedorlaomer, men-
doakan Sodom dan Gomora, dll.

Berapakah usia Musa ketika di-
panggil Tuhan untuk memimpin 
umat Israel keluar Mesir? Jawab-
nya, 80 tahun. Kita pun tahu, 40 
tahun ia dipersiapkan di Istana 
Firaun untuk belajar dan 40 tahun 
menggembalakan ternak mertu-
anya, yaitu Yitro sehingga tahu 
persis medan gurun pasir. Kalau 
dibandingkan dengan angka ke-
matian rata-rata orang Indonesia 
sekarang, 70 tahun, maka usia 
musa Indonesia adalah 50-an ta-
hun. Usia menjelang pensiun har-
us menghadapi tugas berat dan 
melayani umat yang keras kepala 
(tegar tengkuk). Padahal, pada 
usia 50 tahun, seharusnya kita 
sudah hidup mapan, tenang, dan 
tenteram untuk menikmati pen-
siun, bukan dengan tugas penuh 
tantangan dan menguras energi. 
Yang luar biasa, menjelang Musa 
meninggal dunia Ulangan 34:7 
mengungkapkan bahwa matanya 
belum kabur dan kekuatannya 
belum hilang, karena Tuhan me-
nyertai dia (Yosua 1: 5).

Masih dapatkah kita jabarkan 
mereka yang lanjut usia lainnya 
yang masih berkarya?

Mari kita membaca dan mere-
nungkan dengan ringkas Mazmur 
92: 13-16. ”Pada masa tua pun, 
mereka masih berbuah, menjadi 
gemuk dan segar, untuk mem-
beritakan bahwa Tuhan itu benar, 
bahwa Ia gunung batuku dan tidak 
ada kecurangan pada-Nya”.

Ada doa permohonan minta 
perlindungan di masa tua dalam 
Mazmur 71, khususnya ayat 9 
dan 18. “Janganlah membuang 
aku pada masa tuaku, janganlah 
meninggalkan aku apabila kekua-
tanku habis” dan “sampai masa 
tuaku dan putih rambutku ya Allah, 
janganlah meninggalkan aku, su-
paya aku memberitakan kuasa-Mu 
kepada angkatan ini, keperkasaan-
Mu kepada semua orang yang 
akan datang”. Pengharapan dan 
kekuatan hanya ada pada Tuhan! 
Di masa tua pun masih dapat mem-
beritakan tentang kuasa Allah.

Berkarya Terus Hingga Lanjut Usia
Oleh Pdt Em Jonathan Subianto

Penulis bersama patung Hachiko di Shibuya, Jepang. 

Oleh Bintoro Winedar
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Yesaya 46:4 yang sangat 
terkenal! “Sampai masa tuamu 
Aku tetap Dia ...”

Amsal 20:29, “Hiasan orang 
muda ialah kekuatannya dan 
keindahan orang tua ialah 
uban”. Artinya, uban di rambut 
kita menandakan hikmat dan 
kematangan dalam menjalani 
hidup yang perlu diteruskan ke-
pada mereka yang masih muda. 
Pengalaman menikmati asam 
garam dunia perlu diteruskan 
kepada mereka yang muda! 

Dalam Filemon 1:9, Paulus 
menjelaskan bahwa saat menu-
lis banyak surat kepada jemaat 
dan teman, termasuk Filemon, 
ia sudah menjadi tua, bukanlah 
orang muda lagi.

 
Para Pengabdi di Usia Senja

 Inilah pada warga dunia 
lanjut usia yang telah banyak 
berjasa bagi dunia, menurut 
catatan Herbert Prochnow, 
antara lain. 
- Winston Churchill menjadi 
perdana menteri pada usia 81 
tahun.
- Clara Barton memimpin Pa-
lang Merah Internasional pada 
usia 83 tahun.
- Robert Frost menulis puisi-
puisi termasyhurnya pada usia 
hampir 80 tahun.
- Oliver Wendell Holmes 
menjadi hakim agung pada 
usia 90 tahun. 
- Connie Mack memimpin 
tim pemenang baseball pada 
usia 88 tahun. 
- Toscanini menjadi konduk-
tor orkestra dunia kenamaan 
pada usia 87 tahun.
- Frank Lloyd Wright (arsi-
tek) melakukan karya terbai-
knya pada usia 86 tahun. 
- John Wesley masih berkot-
bah dengan semangat tinggi 
pada usia 88 tahun.
- Ketika Konselor Kon-
rad Adenaur dari Jerman 
mendekati usia 90 tahun, kon-
disinya mulai memburuk. Bah-
kan, dokter pribadinya tidak 
dapat berbuat banyak mem-
bantunya dan Adenaur tidak 
sabar dengannya.

 ”Saya bukan seorang ahli 
sihir, Tuan”, protes sang dok-
ter. ”Saya tidak dapat membuat 

tuan muda kembali”.  ”Saya tidak 
memaksa engkau mengubah saya 
menjadi muda kembali”, jawab 
Adenaur. ”Semua yang saya ke-
hendaki adalah tetap dan terus 
menjadi semakin tua tetapi masih 
dapat berkarya”.

Bagaimana dengan Theng 
Siauw Ping dari RRC dan Komaini 
dari Iran serta para negarawan 
gaek lain yang Anda tahu. Pasti 
daftar ini masih dapat diperpan-
jang lagi. 

Mereka terus melayani dan 
terpanggil di hari tuanya untuk 
tetap berkarya dan bertugas den-
gan setia tanpa mengenal lelah. 

Mungkin, Anda berkilah bah-
wa usia kematian orang Eropa/
Amerika memang jauh lebih 
tinggi/tua dibandingkan dengan 
usia kematian orang Asia. Juga 
kekuatan orang Barat berbeda 
dari orang Timur, karena gizi ma-
kanan mereka berbeda. Tetapi, 
apakah itu menjadi alasan untuk 
tidak melayani, bertugas, dan 
berbuah dengan setia dan penuh 
tanggung jawab?

 
Dasar Melayani Sampai 
Selamanya 

Pertama-tama, kita yang per-
caya dan bersedia mengikut Tu-
han Yesus -selama-lamanya- harus 
sangat menyadari apa yang Tu-
han Yesus katakan dalam Yohanes 
12:26 ”Barangsiapa melayani Aku, 
ia harus mengikut Aku dan di mana 
Aku berada, di situ pun pelayan-
Ku akan berada. Barangsiapa 
melayani Aku, ia akan dihormati 
Bapa” jelaskanlah!

Juga Paulus menasehati je-
maat Kolose 3:23,17. ”Apa pun 
juga yang kamu perbuat, per-
buatlah dengan segenap hatimu, 
seperti untuk Tuhan dan bukan 
untuk manusia. Dan segala se-
suatu yang kamu lakukan dengan 
perkataan atau perbuatan, laku-
kanlah semuanya itu dalam nama 
Tuhan Yesus sambil mengucap 
syukur oleh Dia kepada Allah, 
Bapa kita.” jelaskanlah! 

 
Melakukan yang Besar Atau 
yang Kecil?

Sering kita terjebak pada hal-
hal besar yang ingin kita lakukan 
dan mengabaikan yang kecil. 
Harus kita sadari bahwa yang 

besar itu tadinya dari yang kecil! 
Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba 
menjadi besar! 

Kata Leo Tolstoy, ”Semua 
orang berpikir untuk mengubah 
dunia, tetapi tidak satu pun berpikir 
untuk mengubah dirinya sendiri 
terlebih dulu”.  Mari kita mulai dari 
diri kita! Karya apa yang Tuhan te-
lah lakukan untuk kita yang dapat 
kita teruskan kepada mereka yang 
lain!

Bukan perkara mudah untuk 
melayani, merawat, dan memberi 
perhatian/kepeduliaan kepada 
lansia karena setiap lansia mem-
punyai keunikan dan kepribadian 
masing-masing. Mintalah perto-
longan dan kekuatan dari Tuhan 
agar dimungkinkan melakukan 
pelayanan kasih untuk para lan-
sia.

Allah yang memampukan 
(Faye Sweeney)

Allahlah yang membuatmu 
mampu tersenyum walaupun me-
nangis.
Untuk bertahan ketika engkau 
merasa hendak menyerah.
Untuk berdoa ketika engkau ke-
habisan kata-kata.
Untuk mencintai sekalipun ha-
timu telah hancur berkali-kali.
Untuk duduk dengan tenang 
ketika engkau merasa menyerah 
kepada kekecewaan.
Untuk terus mengerti ketika 
tidak satu pun yang kelihatan 
memberi arti.
Untuk mendengarkan ketika 
engkau sebenarnya tidak mau 
mendengar.
Untuk berbagi perasaanmu den-
gan orang lain karena berbagi itu 
perlu untuk meringankan beban.

Segala sesuatu menjadi mung-
kin karena Allah membuatmu 
mampu untuk berbuat itu!

Yang diperlukan bukan besar 
atau kecilnya karya, tetapi se-
mangat, kegairahan, dan sukacita 
yang tidak pudar, apalagi patah 
dalam berkarya demi kemuliaan 
nama Tuhan yang mengasihi kita. 
”Jika kerutan-kerutan harus dipa-
hat di atas alis kita, biarkan mer-
eka tidak dipahat di atas hati kita. 
Semangat seharusnya tidak akan 
menjadi tua”.  
(James A.Garfield – 1881)

 

Kapankah Kita Berkarya dan 
Melayani?

Besok, nanti, atau sekarang! 
Jangan menundanya karena usia 
kita tidak pernah dapat kita ber-
hentikan tetapi terus bergulir. Hari 
kemarin tidak pernah kembali, 
dan esok mungkin tidak pernah 
kita masuki! Ingat hal itu!

Kay Lyons berujar: ”Hari ke-
marin adalah cek yang dibatal-
kan. Hari esok adalah sebuah 
pinjaman. Hari ini adalah uang tu-
nai, satu-satunya yang kita miliki 
sekarang. Belanjakanlah dengan 
bijaksana”

Mari kita memaknai waktu 
yang Tuhan percayakan dan beri-
kan kepada kita dengan cara ini:

- Untuk mengetahui nilai 1 
tahun, tanyakan kepada seorang 
siswa yang gagal dalam ujian ke-
naikan kelasnya.

- Untuk mengetahui nilai 1 bu-
lan, tanyakan kepada seorang ibu 
yang melahirkan bayi prematur.

- Untuk mengetahui nilai 1 
minggu, tanyakan kepada editor 
majalah mingguan yang harus se-
tiap minggu terbit.

- Untuk mengetahui nilai 1 hari, 
tanyakan kepada seorang buruh 
harian yang memiliki enam ang-
gota keluarga untuk diberi makan.

- Untuk mengetahui nilai 1 
jam, tanyakan kepada kekasih 
yang sedang menanti pertemuan 
dengan pujaan hatinya.

- Untuk mengetahui nilai 1 
menit, tanyakan kepada seorang 
yang ketinggalan kereta api.

- Untuk mengetahui nilai 1 
detik, tanyakan kepada seorang 
yang luput dari kecelakaan. 

- Untuk mengetahui nilai 1 
milidetik, tanyakan kepada se-
orang pelari yang memenangkan 
medali Olimpiade.

Ya Tuhan, ternyata kami sam-
pai saat ini belum dapat mem-
pergunakan waktu yang ada 
melalui kata dan perbuatan yang 
senantiasa penuh makna dan arti, 
apalagi dalam menyatakan kasih-
Mu setiap waktu. Menyadari hal 
ini, kita perlu menata hidup kita 
agar tertib hidup, tepat waktu, 
dan tidak menunda dalam melak-
sanakan kewajiban dan tanggung 
jawab untuk menyatakan kasih 
Tuhan melalui berbagai cara.

Apakah yang Masih Dapat 
Kita Kerjakan?

Yang pasti, mengangkat 2 
jerigen @ 25 liter di kedua tangan 
kita,  bukanlah tanggung jawab 
kita! Lansia lebih banyak diminta 
bukan pekerjaan dengan otot, 
tapi otak dan perasaan. Memberi 
motivasi dan inspirasi bagi banyak 
tugas pelayanan dan kesaksian.
Marilah kita menjabarkannya ber-
sama-sama pada kesempatan ini.

 
Penutup

Sebagai penutup kami berikan 
ucapan/kalimat inspiratif untuk 
kita renungkan dan tindak lanjuti. 
Ada banyak ucapan/kalimat inspi-
ratif yang dapat memotivasi kita. 

Kami kutip dari beberapa 
sumber, antara lain :

”Orang yang hanya tahu ten-
tang prinsip yang benar, tidak 
bisa disamakan dengan orang 
yang mencintai prinsip itu”.   
(Konghucu)

”Satu-satunya orang yang 
tidak pernah membuat kesalahan 
adalah orang yang tidak pernah 
melakukan sesuatu”.  (Theodore 
Roosevelt, 1901-1909)

”Lebih baik terlambat daripa-
da tidak pernah sama sekali, tetapi 
tidak sebaik ungkapan ’Lebih baik 
tidak pernah terlambat’”.  (Dr.
Sidney Newton Bremer)

”Manfaatkan waktu untuk 
berpikir, tetapi bila waktu untuk 
bertindak tiba, berhentilah ber-
pikir dan mulailah bertindak”. 
(Andrew Jackson - 1865-1869)

”Visible fellowship is a bless-
ing”. Kehadiran setiap orang da-
lam persekutuan adalah sumber 
sukacita, berkat, dan kekuatan 
yang tiada tara  (Dietrich Bonho-
effer – teolog Jerman).

”Seseorang tidak berakhir saat 
ia dikalahkan. Ia berakhir saat ini 
berhenti”. (Richard M.Nixson – 
1969-1974)

”Tindakan, berbicara lebih 
keras dari kata-kata”.   (Theodore 
Roosevelt)

”Pesimisme tak pernah meme-
nangkan satu pun pertempuran”. 
(Dwight Eisenhower,1953-1961)

”Anda seharusnya tidak per-
nah puas dengan keberhasilan 
dan Anda sebaiknya tidak per-
nah putus asa oleh kegagalan”.   

(Richard M.Nixon)
”90% kegagalan datang dari 

orang-orang yang memiliki kebi-
asaan untuk membuat alasan”.  
(George Washington – 1789-
1797)

”Jika saya membiarkan keg-
agalan-kegagalan saya atau apa 
yang tampaknya bagi saya saat itu 
sebagai sebuah kekurangmujuran, 
mematahkan semangat saya 
maka saya tidak melihat adanya 
kemungkinan bagi saya untuk da-
pat membuat sebuah kemajuan”.   
(George Washington)

”Sulit rasanya saat gagal, 
tetapi lebih buruk lagi saat Anda 
tidak pernah mencoba untuk ber-
hasil”.   (Theodore Roosevelt)

”Satu langkah memulai ratu-
san langkah berikutnya, satu de-
takan jantung mengawali detakan 
kemudian”.  (no name) 

”Manusia menjadi tua karena 
ia meninggalkan buah pikirannya 
sendiri. Usia dapat mengerutkan 
kulit Anda tetapi meninggalkan 
satu perhatian dapat mengerut-
kan jiwa. Apabila semua tali kawat 
telah longgar dan hati pun telah 
terbungkus salju pesimisme, maka 
pada saat itulah Anda menjadi 
bertambah tua”. (Jendral Douglas 
MacArthur)

Frank W Woolworth, seorang 
pengusaha ketika kerugian dan 
kegagalan menerpanya, teman-
temannya meminta ia berhenti 
tetapi dia menjawab ”Saya ber-
henti ketika neraka membeku”.

”Orang-orang besar telah 
menyadari bahwa tak ada jalan 
istimewa untuk mendapatkan 
keberhasilan. Jalan yang harus 
ditempuh adalah rute lama yang 
menuntut kerajinan dan keteku-
nan”.   (Dr.Orison Swett Marden) 

”Tidak ada sikap atau tingkah 
laku yang lebih indah daripada 
sikap orang yang suka memba-
hagiakan orang lain dan bukan-
nya menyakiti orang-orang di 
sekitarnya”.  (Dr.Emerson)

Mempertahankan dan melan-
jutkan sesuatu karya memang 
lebih sulit dari memulainya, maka 
lanjutkan semua tugas tanggung 
jawab kita walau kita menjadi 
lansia sekalipun, bersama Tuhan 
yang sangat mengasihi kita.
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Se o r a n g 
anak ber-
lutut di 

depan ibunya. 
Dengan wajah 
yang menem-
pel pada lan-
tai, anak itu 
berkata, “Ibu, 

maafkanlah saya… saya sudah 
membuat Ibu kecewa dengan 
tingkah laku saya.” Rupa-rupa-
nya si anak sudah melakukan 
suatu kesalahan yang mem-
buat ibunya kecewa. Si anak 
itu memohon maaf kepada ibu-
nya sambil berlutut. Tindakan 
berlutut ini sendiri merupakan 
sebuah simbol dari penyesalan 
dan pengkauan dosa. 

Selain berlutut, ada banyak 
gesture (gerak isyarat tubuh) 
lainnya yang menunjukkan 
penyesalan dan pengakuan 
dosa, seperti: mengulurkan 
tangan untuk memohon maaf 
atau kepala tertunduk. Da-
lam Alkitab, salah satu gesture 
yang paling menonjol untuk 
menyatakan penyesalan dan 
pengakuan dosa adalah men-
goyakkan jubah (mis.: Yos. 
7:6, di mana Yosua mengoy-
akkan jubah dan menaburkan 
abu di atas kepalanya sebagai 
wujud penyesalan akibat tin-
dakan Israel yang berubah se-
tia). Tindakan mengoyakkan 
jubah juga merupakan simbol 
dukacita atau kesedihan, entah 
karena kehilangan seseorang 
atau penyebab yang lain (mis.: 
Kej. 37:34, ketika Yakub ber-
sedih sewaktu menduga Yusuf 
– anak yang dikasihinya, telah 
mati; Kis. 14:14, ketika Paulus 

Koyakkanlah Hatimu, Jangan Pakaianmu!
Suatu Seruan Pertobatan dalam Hidup Pribadi

dan Barnabas bersedih hati 
melihat kelakuan orang-orang 
di Listra yang memperdewakan 
mereka). 

Pada masa itu, pakaian yang 
dikenakan seseorang terdiri 
dari 2 lapis, yakni “baju” dan 
“jubah” (bnd. Mat. 5:40). Baju 
merupakan pakaian yang dike-
nakan pertama kali (menempel 
di kulit tubuh) serta kemudian 
dilapisi oleh lapisan pakaian 
lain yang disebut jubah. Jadi, 
ketika dikatakan seseorang 
mengoyakkan jubahnya, maka 
yang dikoyakkan adalah paka-
ian bagian luarnya. Memang 
ada juga catatan bahwa yang 
dikoyakkan adalah pakaian (2 
Sam. 13:31, yakni ketika Daud 
bersedih mendengar Absalom, 
anaknya, membunuh anak-
anak Daud lainnya). Apapun 
yang dikoyakkan (baik jubah 
maupun pakaian), itu merupa-
kan simbol dari penyesalan, pe 

Oleh Pdt Natanael  Setiadi

kitab ini juga perlu dipahami 
dalam perspektif kritik seorang 
nabi, yang gelisah terhadap 
kenyataan sosial yang sedang 
terjadi. 

Rupa-rupanya, orang Is-
rael sudah berlaku serong dan 
tidak taat kepada Allah (bnd. 
Yl. 2:12). Karena itu, Yoel me-
nyampaikan seruan pertoba-
tan terhadap mereka. Dalam 
seruannya itu, Yoel meman-
dang tidak cukup jika Israel 
hanya mengoyakkan paka-

PROFIL : Penulis adalah Pendeta yang saat ini melayani di GKI Kayu Putih. Menyelesaikan 
pendidikan S2 di STT Duta Wacana, Yogyakarta. Penulis sering membuat renungan 
di Warta Jemaat GKI Kayu Putih maupun Bajem/GKI Kota Wisata.  

iannya, sebab itu hanyalah 
simbol lahiriah. Hal yang jauh 
lebih penting adalah “men-
goyakkan hati”, artinya sung-
guh-sungguh bertobat, sebab 
hati diyakini merupakan pusat 
kesadaran seseorang (bnd. 
Ams. 4:23). Dengan kata lain, 
Yoel sepertinya hendak men-
gatakan: percuma jika pakaian 
(sesuatu yang lahiriah) yang 
dikoyakkan kalau hati (sesuatu 
yang batiniah) seseorang tidak 
bertobat.   

ngakuan dosa, serta dukacita. 
Simbolisasi yang demikian 

nampaknya sudah berurat dan 
berakar dalam diri orang Israel/
Yahudi. Namun, sebuah catatan 
yang kontras justru disampaikan 
dalam Yoel 2:13, demikian:

 
“Koyakkanlah hatimu dan 

jangan pakaianmu, berbaliklah 
kepada TUHAN, Allahmu, sebab 
Ia pengasih dan penyayang, 
panjang sabar dan berlimpah 
kasih setia, dan Ia menyesal kar-
ena hukuman-Nya.”

 
Sepertinya, Yoel sedang 

melawan arus kebiasaan yang 
berlaku pada zaman itu tentang 
mengoyakkan jubah/pakaian. 
Yoel malah berseru, “Koyak-
kanlah hatimu!” Mengapa Yoel 
sampai menyerukan hal yang 
demikian? Perlu disadari bah-
wa Yoel merupakan seorang 
nabi, karenanya seruan dalam 

Saudaraku, dalam kehidu-
pan bergereja, seruan perto-
batan agar karya penyelama-
tan Allah dalam Yesus Kristus 
sungguh-sungguh menjadi 
berarti dalam hidup kita, bi-
asanya kuat didengungkan 
saat Masa Pra Paska. Namun 
sesungguhnya, pertobatan 
yang sejati itu harus tercermin 
dalam hidup keseharian kita. 
Karena itu, bercermin dari 
seruan Nabi Yoel, maka saat 
ini kita diajak untuk sungguh-
sungguh bertobat (disimbol-
kan dengan “mengoyakkan 
hati”). 

Dalam praktiknya, perto-
batan itu bisa menghadapi 
tantangan. Perlu diingat, tan-
tangan itu jangan dihadapi 
hanya dengan mengandalkan 
kekuatan sendiri. Yoel, dalam 
berita selanjutnya, menyam-
paikan nubuatan tentang 
akan datang masanya bahwa 
Allah mencurahkan Roh-Nya 
(Yl. 2:28) – yang kita yakini 
terjadi dalam peristiwa Penta-
kosta (lih. Kis. 2). Karena itu, 
pertobatan yang kita jalani, 
haruslah juga dibarengi den-
gan permohonan agar Roh 
Kudus menolong sekaligus 
kesediaan diri kita membuka 
diri sedemikian rupa sehingga 
Roh Kudus dapat sungguh le-
luasa bekerja dalam diri kita 
yang mau menjalani pertoba-
tan itu. 

Marilah kita jalani perto-
batan yang berkenan kepada-
Nya.

“Namun sesungguhnya, pertobatan yang sejati itu harus tercermin 
dalam hidup keseharian kita. Karena itu, bercermin dari seruan Nabi 

Yoel, maka saat ini kita diajak untuk sungguh-sungguh bertobat”
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10 Tipe Orang yang Menyebalkan 

“Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu 
sendiri” adalah hal kedua dari Hukum Utama 
yang diajarkan Tuhan Yesus.

Mengasihi sesama, kalau saja arti dari kali-
mat ini adalah Tuhan Yesus meminta kita me-
ngasihi orang-orang yang dekat dengan kita, 
tentunya hal ini tidaklah terlalu rumit untuk di-
lakukan. Kita  biasanya menjadi dekat dengan 
seseorang, karena kita menemukan kecocokan, 
bisa dalam sikap, dalam pandangan hidup, 
hobi, kegemaran atau hal-hal lainnya.  Namun 
Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi 
bukan hanya yang dekat dengan kita, Tuhan 
Yesus meminta kita mengasihi semua orang. 
Tentunya dalam hidup ini, semua orang ada-
lah termasuk orang-orang yang tidak dekat de-
ngan kita, orang-orang yang kita tidak terlalu 
mengenalnya, bahkan termasuk orang-orang 
yang kita merasa kurang cocok atau tidak se-
suai berhubungan dengan mereka, orang-orang 
yang sudah pernah melukai hati kita, mengece-
wakan kita, bahkan membuat traumatis dalam 
kita berinteraksi dengan orang tersebut..

 
Menyikapi orang-orang yang tidak sesuai de-

ngan apa yang kita harapkan memang menuntut 
kesabaran dan pengertian yang besar. Kita per-
caya bahwa apa yang kita tanam, itulah yang 
akan kita tuai. Namun, kita terkadang juga 
menuai apa yang sebenarnya tidak kita tanam. 
Kita sudah berusaha melakukan sesuatu sebaik 
mungkin, tetapi masih saja dinilai tidak tepat di 
mata orang lain. Dengan demikian, kita men-
ganggap orang lain menyebalkan. Bagaimana 
kita dapat mengasihi orang-orang seperti ini, 
seperti halnya yang Tuhan minta kita melaku-
kannya dalam hidup kita.  Menghidari interaksi 
dengan orang-orang yang menyebalkan, ten-
tunya bukan suatu solusi mutlak untuk tidak 
membenamkan diri kita dalam kekesalan. Ke-
tika menghadapi kenyataan bahwa ada banyak 
orang yang “menyebalkan” di sekitar kita, buku 
“10 Tipe Orang Menyebalkan dan Cara Meng-
hadapi Secara Alkitabiah” karya Eka Dharma-

putera sepertinya wajib dibaca. 
Ada 10 tipe orang menyebalkan yang dikel-

ompokan oleh Eka Darmaputera, ada Si Tank 
atau Si Buldoser. Si Sniper. Si Granat. Si Mister 
Tahu Segala. Si Mister Saya Juga Tahu. Si Manu-
sia Seribu Janji. Si Makhluk Negatif. Si Barang-
kali. Si Tanpa Ekspresi. Si Tukang Mengeluh. 
Dari 10 tipe orang menyebalkan tersebut, yang 
manakah yang sering kita jumpai dalam hidup 
kita, baik di dalam rumah tangga, di tempat 
kerja, di gereja, di sekitar rumah, atau dalam 
komunitas sosial lainnya? 

 
Jika ternyata kita tidak dapat menghindari 

diri dari orang-orang menyebalkan itu, apak-
ah ada suatu cara yang alkitabiah dan kris-
tiani dalam menghadapi mereka? Renungan 
dalam buku ini merupakan renungan yang 
mencerahkan. Dengan gaya khasnya, bernas-
cerdas-tajam-mendalam-membumi, tulisan 
Eka memberikan kupasan alkitabiah dan wa-
wasan psikologis yang sangat praktis bagi kita 
tentang 10 tipe orang yang menyebalkan dan 
bagaimana kita dapat menghadapinya secara 
kristiani. Ketimbang melarikan diri dari orang-
orang yang menyebalkan dan menyulitkan 
kita, kita justru ditantang oleh Eka untuk meng-
hadapi dan bahkan mengasihi mereka. Bersedi-
akah kita?

“Orang-orang menyebalkan” akan selalu 
ada, persoalannya adalah bukan bagaimana 
melenyapkan atau menghindari mereka. Itu 
adalah hal yang tidak mungkin. Solusinya ada-
lah bagaimana menghadapi, menyikapi dan 
menangani mereka dengan berkat Tuhan yang 
luar biasa dalam hidup kita, yaitu PILIHAN sikap 
kita.  Apa hikmah dan pembelajaran dari buku 
ini ? Pelajarannya adalah kita berhasil men-
gubah orang lain, ketika kita terlebih dahulu 
mengubah diri kita !

 
Buku ini terdiri dari 26 bab, lima bab perta-

ma mengajak kita untuk membuka paradigma 
kita tentang hal-hal yang menyebalkan dalam 
kehidupan kita berinteraksi dengan mahluk 
ciptaan Tuhan lainnya dan bagaimana kita me-
lihat sesuatu yang menyebalkan itu, tidak men-
jadi terlalu menyebalkan melalui perubahan 
paradigma kita. 20 bab selanjutnya membahas 
satu persatu 10 tipe orang yang menyebalkan.  
Masing-masing dikupas dalam dua bab, satu 
bab berisi bagaimana bentuk kelakukan yang 

menyebalkan dari tipe orang tersebut, apa 
yang menyebabkan orang tersebut menjadi 
menyebalkan baik dari sisi psikologis maupun 
alkitabiah  dan menggunakan ilustrasi-ilustrasi 
yang sangat relevan dan dekat dalam kehidu-
pan kita sehari-hari. Satu bab berikutnya me-
nawarkan solusi bagaimana kita harus bersikap 
menghadapi tipe orang menyebalkan tersebut. 
Bab terakhir dari 26 bab buku ini, merangkum 
pilihan-pilihan sikap kita dalam menghadapi 
orang-orang yang menyebalkan, karena ba-
gaimana pun orang-orang menyebalkan tidak 
akan pernah lenyap dalam kehidupan kita.

 
Pengarang buku ini, Eka Darmaputera (16 

November 1942 – 29 Juni 2005) adalah tokoh 
yang akrab dan dikenal luas oleh begitu banyak 
orang lewat pelayanannya sebagai seorang pen-
deta dan banyak tulisan yang dihasilkannya. Ia 
juga dikenal sebagai seorang tokoh lintas gereja 
dan lintas agama yang sangat peduli dengan 
pergumulan bangsa dan negaranya. Topik buku 
ini justru menegaskan kepribadian Eka : mampu 
bergaul dengan – serta mengasihi – siapa saja, 
dari agama mana saja, dari kalangan mana 
saja.

 
Melalui buku ini, Eka Darmaputera mengin-

gatkan kita untuk tetap mengevaluasi diri send-
iri. Belum tentu orang lain yang menyebalkan, 
bisa jadi kita sendirilah yang menyebalkan. 
Untuk itu, kita sebaiknya lebih bijaksana dalam 
menghadapi sesama kita. Hal positif lain yang 
bisa kita petik dari buku ini adalah bahwa pen-
jelasan Eka Darmaputera didasarkan pada ayat-
ayat Alkitab. Dia tidak sembarangan menggu-
nakan pandangan-pandangan ilmu psikologi, 
sosiologi, dan filsafat, namun menyelaraskan-
nya dengan kebenaran Alkitab. Ditambah gaya 
bahasa yang luwes dan komunikatif, semakin 
memudahkan pembaca menangkap setiap pe-
san yang ingin disampaikan Eka Darmaputera. 
Oleh karena itu, membaca buku ini berulang 
kali pun tidak akan membuat bosan.

Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana untuk 
tetap dapat mengasihi sesama kita khususnya 
orang-orang yang kurang cocok dengan kita 
seperti halnya yang Tuhan perintahkan pada 
kita, salah satunya adalah dengan kita tahu ba-
gaimana menghadapi anggota keluarga, teman, 
rekan kerja, dan orang lain yang menyebalkan; 
membaca buku ini bisa menjadi awal yang baik 
untuk dilakukan. Selamat menikmati !

Tujuan kita mau bersusah payah membangun jembatan dengan “orang-
orang sulit” yang “menyebalkan” itu sama sekali bukanlah hendak men-
gubah “orang-orang sulit” menjadi “favorit”. Atau menyulap orang-orang 
yang “menyebalkan” menjadi serba “menyenangkan”. Jadi, walaupun mer-
eka mungkin tetap saja “menyebalkan”, kitalah yang berubah. Maksudnya 
adalah kita tak lagi terlalu “sebal” menghadapi mereka. – Eka Darmaputera

Judul buku : 10 Tipe Orang Menyebalkan
                 Cara Menghadapi Secara 
    Alkitabiah
Judul Asli  : ...
Penulis/Penyusun : Eka Darmaputera
Penerjemah : ...
Editor  : Ayub Yahya dan Tim Editor 
    BPK Gunung Mulia
Penerbit  : PT BPK Gunung Mulia,
     Jakarta 2010
Ukuran Buku : ...
Tebal  : ...
ISBN  : 978-979-687-814-7

Oleh Shirley Wangsanegara
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HAMBA HUKUM YANG TETAP 
SETIA PADA NORMA TUHAN 

Melihat sekilas sosok ini, 
mengingatkan kita pada 
seorang pejabat partai 

yang saat ini terkenal karena kasus 
yang sedang melilitnya. Namun 
dalam kenyataannya sosok ini ber-
beda 180 derajat dengan pejabat 
tsb. Karena sosok ini adalah se-
orang anak Tuhan yang sangat se-
tia dan taat. Sosok yang dilahirkan 
1 Agustus tahun 1965 di Kendari 
ibu kota Propinsi Sulawesi Tengga-
ra, ini bernama lengkap  ‘CANDY 
AUGUST DESWERT’.  Sebagai anak  
tertua dari seorang kepala cabang 
BRI Kendari yang berdarah Belgia, 
beliau melewati masa kecil dengan 
penuh kebahagiaan bersama 2(dua) 
adik yang disayanginya. Nama asli 
yang diberikan oleh orangtuanya  
sebenarnya adalah ‘Cendy’ namun 
ada kesalahan pencatatan dalam 
akte menjadi ‘Candy’. Dan adik-
adiknya memanggilnya ‘Endy’

Pada tahun 1997, beliau diper-
kenalkan oleh sepupunya dengan 
seorang gadis cantik yang lahir di 
Surabaya pada tanggal 6 desem-
ber tahun 1971. Gadis ini bernama 
‘ANASTASIA MARGARITA’ atau 
akrab dipanggil ‘Rita’. Perkenalan 
ini rupanya berlanjut ke hubungan 
yang serius dan diresmikan dalam 
pernikahan Kudus pada tanggal 9 
mei tahun 1998, tepat pada bulan 
dimana bangsa dan negara tercinta 
ini sedang mengalami badai keter-
purukan ekonomi alias krismon. 

Tetapi Tuhan memang baik, 
Dia tidak pernah sedetikpun me-
ninggalkan atau melupakan anak-
anakNya, sehingga walaupun 
menikah pada saat terjadi badai 
moneter, keluarga muda ini tetap 
bertahan dan mampu melewati 
‘badai keuangan’ saat itu.  Bagi 
Tuhan, tidak ada kondisi yang ter-
lalu sulit, atau masalah yang terlalu 
besar, karena semua masalah da-
pat dilalui oleh anak-anakNya yang 
mempercayakan hidup mereka ke-
padaNya.

Setahun setelah menikah atau 
tepatnya tanggal 29 agustus 1999, 
Tuhan mengaruniakan seorang 
anak laki-laki yang lahir di Surabaya 

bernama ‘BENITO VIORIAN EGIDI-
US DESWERT’ . Konon nama Benito 
ini berasal dari nama seorang santo 
Benedictus arti kata bahasa latin 
yaitu ‘diberkati’,  sedangkan Vior-
ian  (Vio) di bawah bintang Virgo 
(disingkat Vio) sementara kata 
‘RIAN’ gabungan nama RI = Rita 
dan AN = Andy, sedang nama Egid-
ius berasal dari bahasa yunani yang 
artinya ‘anak laki-laki’, sehingga 
arti keseluruhannya : ‘anak laki-laki 
Rita dan Andy yang diberkati dan 
berbintang Virgo’.

Setelah kelahiran anak perta-
ma, keluarga muda ini pindah ke 
Jakarta. Hidup di Jakarta,  Vio yang 
merupakan anak semata wayang, 
merasa kesepian dan menginginkan 
seorang adik. Tuhan rupanya mem-
perhatikan keinginan Vio, sehingga 
pada tanggal 30 oktober 2005, Tu-
han memberkati keluarga ini den-
gan seorang anak laki-laki yang lahir 
Jakarta dan diberi nama : ‘DANIEL 
JUSTIN JECONIA DESWERT’. Nama 
Daniel diambil dari Alkitab yang art-
inya ‘Tuhan adalah Hakimku (peno-
long)’, sedang Justin dalam bahasa 
latinnya berarti ‘keadilan’, Jeconia 
yang adalah bahasa ibrani mempu-
nyai arti ‘hadiah dari Tuhan’.  Jadi, 
Justin ini adalah hadiah dari Tuhan 
karena permintaan kakaknya untuk 
mendapatkan seorang adik. Keluar-
ga ini sangat bersyukur dengan ke-
hadiran Justin, karena menambah 
suasana rumah menjadi lebih ceria, 
ada saja tingkah dan perkataannya 
yang membuat keluarga ini selalu 
tertawa. Pak Candy dan ke-
luarga berharap Justin 
menjadi seorang 
yang selalu 
b e r b u a t 
keadilan 
dalam ke-
hidupan-
nya dan 
senant iasa 
m e n j a d i k a n 
Tuhan sebagai pe-
nolongnya.  

Pak Candy 
memiliki ke-
tertarikan 

yang tinggi di dunia hukum dan 
bahkan mencintainya. Itulah se-
babnya setelah menyelesaikan pen-
didikan Hukum di Surabaya, maka 
sejak tahun 1990 sudah melakukan 
praktek-pratek hukum yang dimulai 
dengan membantu teman, pada-
hal keinginan hatinya adalah ingin 
menjadi seorang di-plomat sesuai 
jurusan yang diambil semasa kuliah 
yaitu hukum international. Beliau 
sempat terjun di dunia  marketing, 
sejalan dengan berkembangnya 
karir, ada beberapa pekerjaan yang 
membutuhkan sentuhan hukum 
sehingga beliau kembali mengge-
luti dunia yang semula dicintainya.   

Penga laman-penga laman 
pekerjaan yang pernah dilaluinya 
antara lain : bidang manajemen 
perhotelan, periklanan, persen-
jataan, asuransi, otomotive, music 
production, retail hingga usaha war-
alaba makanan. Akan tetapi semua 
pengalaman itu tidak membuat 
cita-cita terdahulu menjadi luntur, 
sehingga sejak tahun 2000 ada 
pemikiran untuk  kembali  berge-
lut pada dunia hukum setelah 
melihat banyaknya permasalahan 
hukum yang timbul di negara ter-
cinta ini akibat dari terjadinya krisis 

ekonomi dunia yang berdampak 
pada ekonomi NKRI. Karena krisis 
ekonomi ini, timbul persoalan-per-
soalan hukum di masyarakat dan 
tidak sedikit mengakibatkan rasa 
keadilan itu menjadi berkurang. 
Permasalahan hukum yang timbul 
dalam dunia usaha begitu kom-
pleks. Setelah banyak mendapat 
dorongan dari teman-teman law-
yer, maka sejak tahun 2007 pak 
Candy kembali menggeluti profesi 
di dunia hukum dengan mendi-
rikan sebuah ‘law firm’ dengan 
partner, dan mengikuti pendidikan 
khusus yang berhubungan dengan 
profesi. Ada pekerjaan lain yang 
dipercayakan kepadanya, yaitu 
mengelola bidang legal dan sum-
berdaya manusia dari sebuah grup 
perusahaan. 

Begitu sibuknya dengan sea-
brek aktivitas,  tidak jarang beliau 
bekerja sampai malam karena har-
us bertemu dan berdiskusi menge-
nai permasalahan hukum dengan 
partner dan associate, dengan te-
man-teman  lawyer untuk bertukar 
pikiran, bahkan dengan klien atau 
calon klien. 

Sebagai seorang Kristen yang 
taat, tentu saja banyak tantangan 
dalam menjalankan profesi ini, 
pertama adalah bagaimana pe-
rilaku seorang penegak hukum da-
pat menjunjung tinggi etika profesi 
dan sumpah profesi yang sudah di 
atur oleh negara ke dalam undang 
undang dan kode etik, karena dida-
lamnya juga tersirat etika teologis 
yaitu norma-norma yang sesuai 
perintah Tuhan.  Dengan demiki-

an ketika diperhadapkan dengan 
beragam persoalan hukum tidak 
mudah keluar dari norma-norma 
yang sudah ditetapkan, bahkan 
bisa menjaga citra dan martabat 
kehormatan profesi yang berkenan 
dihadapan Tuhan. 

Selama berjalan bersama Tu-
han, ada satu pengalaman yang 
tidak terlupakan yaitu bagaimana 
cara Tuhan yang sungguh tak ter-
bayangkan untuk menyembuhkan 
sakit penyakit yang menurut dokter 
pada saat itu tidak ada obatnya, 
dengan kata lain tidak akan pernah 
sembuh.  Namun dengan berharap 
hanya kepada Tuhan, kesembuhan 
itu terjadi pada diri pak Candy. 

Ketika kehilangan pekerjaan dan 
usaha sampai kepada keterpurukan 
ekonomi, banyak kebaikan-kebai-
kan Tuhan yang dialami, dirasakan, 
dan tidak disangka-sangka. Saat 
itulah  pak Candy belajar bagaima-
na berserah dan merendahkan diri 
dihadapan Tuhan, mengakui se-
gala ketidakberdayaan, kelemahan 
dan kekurangan,  bahkan diten-
gah tengah penderitaan itu Tuhan 
malah memakainya untuk melaya-
niNya. Meskipun bingung, beliau 
tidak mengeraskan hati bahkan 
menerimanya tanpa persungutan 
dan penolakan. Dalam memenuhi 
panggilan in, ternyata keluarga 
mendukung penuh untuk tugas-tu-
gas pelayanan tersebut. Mulai  dari 
saat itu hampir setiap hari beliau 
berada di gereja untuk berdoa dan 
memuji Tuhan dan mulai melakukan 
aktivitas-aktivitas sederhana seperti 
menjadi pemerhati di hari Minggu 
bersama almarhum Om Gunardi, 

sambil juga tetap berkoordi-
nasi dengan gereja induk 
(GKI Kayu Putih). Beliau 
tidak tahu bagaimana 
caranya memenuhi kebu-

tuhan hidup keluarga. 
Beliau hanya tahu 

bahwa saat itu 
Tuhan mengh-
endakinya un-
tuk  memenuhi 
panggilanNYA. 
Tuhan ternyata 
tidak pernah 
mengecewakan 
anak-anakNya. 
Dia adalah Al-
lah yang setia, 

sehingga secara ajaib Tuhan me-
melihara hidup pak Candy dan 
Keluarga. Tuhan memenuhi pundi-
pundi ekonomi sesuai kebutuhan 
dan memberi makanan dan minum 
dengan secukupnya. Dengan ber-
jalannya waktu Tuhan memulihkan 
kehidupan ekonomi keluarga pak 
Candy, dan seiring dengan itu juga 
mulai banyak rekan-rekan yang ter-
panggil untuk melayani Tuhan.

Kerinduan pak Candy adalah  
agar semakin banyak umat Tuhan 
khususnya di GKI Kota Wisata yang 
terpanggil untuk masuk dalam pe-
layanan. Karena menurut beliau 
gereja bukanlah milik perseoran-
gan, tetapi Kristus yang menjadi 
kepala dan setiap umat di dalam-
nya mempunyai tanggung jawab 
dengan talentanya masing-masing 
untuk melayani Sang Kepala Gereja 
yang adalah Sang Pemberi Kehidu-
pan. Ketika panggilan itu datang 
janganlah mengeraskan hati, jan-
gan bimbang, jangan takut dan 
jangan kuatir, tetapi dengan kes-
ungguhan hati berdoa memohon 
Tuhan memampukan kita untuk 
melakukan yang terbaik buat Tu-
han, sehingga setiap penghalang 
di robohkanNya. Tantangan terbe-
sar dalam melayani Tuhan,  adalah 
waktu, pekerjaan dan keluarga. 
Hampir semua kita mengalaminya, 
tetapi ketika kita meminta Tuhan 
menolong kita mengatur semuanya 
itu maka Tuhan akan memberikan 
jalan yang terbaik. Banyak program 
kerja yang akan dijalankan dari set-
iap bidang dan komisi, tetapi yang 
harus menjadi fokus perhatian kita 
bersama adalah memenuhi pang-
gilan persekutuan agar iman kita 
masing-masing bertumbuh dan 
bertambah kuat.

Gereja harus menjadi berkat 
bagi kehidupan lingkungan seki-
tarnya, karena salah satu rintangan 
terbesar bagi pertumbuhan gereja 
adalah ketidakpekaan terhadap 
lingkungan dan masyarakat seki-
tarnya, untuk itu dibutuhkan hik-
mat Tuhan.

“Kiranya Allah mengasihani kita 
dan memberkati kita, kiranya Ia me-
nyinari kita dengan wajah-Nya, su-
paya jalan-Mu dikenal di bumi, dan 
keselamatan-Mu di antara segala 
bangsa.” (Maz 67 ; 2-3)

Oleh Elisa Rahmat Sriyadi
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