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Bertumbuh dalam Kristus 

Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat. 

 Dalam Alkitab, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur yang 
menaburkan benih. Dalam penjelasannya kemudian, Dia mengatakan bahwa penabur yang 
menaburkan benih adalah orang yang menaburkan Firman Tuhan. Benih yang ditebarkan adalah 
firman Allah yang diwartakan, sedangkan tanah adalah melambangkan hati manusia dan 
melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Ada tanah yang tandus, tanah yang berbatu, yang 
dikelilingi semak berduri, dan tanah yang subur (Bdk Mat. 13:3-9, 18-23). Seperti apakah hati kita? 
 
 Nasib pertumbuhan iman yang ditaburkan tergantung kepada kondisi tanah batin yang menerima benih firman itu. 
Namun jika kita ingin menjadi tanah yang subur, maka hendaknya hati kita yang kerap kali disirami dengan benih-benih firman-
Nya harus selalu kita pupuk, kita jaga dan pelihara. Setidaknya kita harus selalu waspada agar benih firman yang ditaburkan di 
hati kita itu tidak terhimpit atau mati. Oleh karena itu benih firman itu hendaknya kita olah dengan hal-hal yang membantu 
berkembangnya firman itu. Santapan Rohani yang kita terima hendaknya kita wujudkan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan 
bagi sesama agar menjadi tanah yang subur. Namun ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu melalui pendalaman iman. 
Baik secara pribadi maupun kelompok.  
 
 Terkadang dalam mengarungi kehidupan kita, berbagai kesulitan, rintangan, hambatan dan godaan menghambat 
pertumbuhan kita. Bahkan, kadangkala kesulitan tersebut membuat kita menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman dan 
gereja. Jika suatu saat kita menghadapai hal tersebut, ingatlah akan kata-kata bijak berikut : 
 

“An arrow can only be shot by pulling it backward. So when life is dragging you back with difficulties. It 
means that its going to launch you into something great. So just focus and keep aiming”. 

(Sebatang anak panah hanya dapat ditembakkan dengan menariknya ke belakang. Jadi ketika kesulitan kehidupan menarikmu kebelakang, 
berarti akan melesatkanmu ke sesuatu yang besar. Karenanya tetaplah fokus dan terarah.) 

 
 Pada edisi VII Buletin Pelangi GKI Kota Wisata kali ini, kami dari tim buletin menyuguhkan berbagai tulisan, uraian 
serta perenungan berkaitan dengan pertumbuhan iman di dalam Kristus Yesus. Semoga  dapat menjadi referensi, tambahan 
dan pegangan didalam komitmen kita untuk semakin bertumbuh dan mengarah pada Tuhan Yesus. 
 
 Tuhan Yesus memberkati kita, Amin. 
 
 

 Redaksi 
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D A F T A R   I S I 
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Maria Trifonia:  
   

GKI Kota Wisata tumbuh sangat pesat, dapat dilihat dari kebaktian tiap minggunya yang ramai, juga dari aktifnya                    
setiap   Komunitas yang ada di GKI Kota Wisata. Harapan kami sekeluarga, GKI Kota Wisata bisa menjadi gereja yang          

merangkul seluruh jemaatnya. Peranan komunitas yang ada seperti kombas, sekolah minggu, komisi-komisi, paduan suara, dll 
semoga bisa menjadi wadah jemaat saling berbagi dan melayani Tuhan. Bukan hanya ke dalam jemaat saja tapi juga di 

masyarakat diluar gereja. Semoga GKI Kota Wisata tumbuh menjadi gereja yang semakin dewasa dan bisa menjadi bagian   
penting dari masyarakat.   

 
Heny Arikha Sari: 

 

Kiranya GKI Kota Wisata terus mendorong, membimbing dan memimpin umat untuk bertumbuh di dalam iman.  

Suara  Umat 

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

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

 Apakah anda tahu bagamana proses untuk menghasil-
kan sebilah pedang yang tajam dan sebotol minuman anggur 
yang segar? Sebilah pedang pada awalnya hanya sebatang 
besi biasa, kemudian si pandai besi memasukkan besi itu ke-
dalam tungku api, setelah membara, maka besi itu dikeluarkan 
dari tungku dan ditempa berulang-ulang dengan sebuah palu 
besar, setelah itu besi tersebut dimasukkan kedalam air. Proses 
itu dilakukan berulang-ulang, dibakar, ditempa, dimasukkan 
kedalam air sehingga sampai pada suatu ketika salah satu sisi 
menjadi tajam, kemudian digerinda dan diamplas hingga halus 
dan menghasilkan sebilah pedang yang tajam dan halus per-
mukaannya. 

Lalu, bagaimana proses pembuatan minuman anggur? 
Buah anggur dipetik dari perkebunan anggur, yang terpilih 
adalah buah yang cukup masak dan baik, sedangkan yang ma-
sih mentah, busuk atau rusak, akan dibuang. Setelah itu buah-
buah yang terpilih itu dibawa ke tempat penggilingan, digiling 
dan diperas hingga menghasilkan air anggur murni; minuman 
anggur tersebut diendapkan selama beberapa hari, kemudian 
disaring sekali lagi untuk menghasilkan minuman anggur yang 
segar dan nikmat, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan 
siap dikonsumsi.  

terus melakukan pembenahan dan pembinaan guna semakin 
mengenal dan mendalami pekerjaan sebagai pelayan-pelayan 
Tuhan, yang berguna baik untuk diri mereka sendiri, terlebih 
untuk Tuhan dan untuk melayani seluruh anggota jemaat. 
 GKI Kota Wisata bersyukur karena mempunyai seo-
rang pendeta, 32 orang penatua, dan 180 orang aktivis yang 
bersedia duduk sebagai anggota Badan Pelayanan untuk me-
layani sekitar 650 orang anggota jemaat, namun hal tersebut 
juga menjadi sebuah tantangan karena jumlah yang besar itu 
belum menjamin pertumbuhan sebuah jemaat yang baik se-
cara kuantitas dan kualitas. Diperlukan sebuah program pem-
binaan yang tepat dan berkesinambungan agar terus terjadi 
pertumbuhan iman para anggota gereja, dan mereka tidak 
hanya menerima pelayanan, melainkan seluruh anggota je-
maat ikut serta saling melayani dalam jemaat Tuhan ini 
karena tujuan hidup orang percaya adalah “Memuliakan Kris-
tus” sesuai dengan surat rasul Paulus kepada jemaat di 
Roma, “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, 
dan kepada Dia: Bagi Dia-lah kemuliaan sampai selama-
lamanya.” (Roma 11:36). 
 Tanggal 16 Mei 2014 yang lalu, GKI Kota Wisata 
genap berusia 3 (tiga) tahun, kita patut bersyukur untuk hari-

 Untuk menjadi orang yang beriman dan berguna bagi 
lingkungan, orang Kristen harus bersedia menjalani proses 
seperti membuat sebilah pedang yang tajam dan sebotol minu-
man anggur yang nikmat. Ia harus bersedia dibakar dan 
ditempa berulang-ulang untuk menjadi sebuah alat yang ber-
guna bagi si pemilik; mereka yang terpilih juga harus bersedia 
meninggalkan pokok anggur untuk memasuki proses penggili-
ngan, pemerasan dan penyaringan sehingga menjadi orang 
Kristen yang terpilih, beriman teguh serta memberikan rasa 
manis dan segar bagi keluarga, gereja, masyarakat dan ling-
kungannya. Orang Kristen harus bersedia “dibakar, ditempa, 
atau digiling dan diperas” agar ia dapat bertumbuh dalam iman 
kepada sang Pemilik karena tujuan hidup orang percaya adalah 
memuliakan nama-Nya.    
 Rick Warren dalam bukunya “The Purpose Driven 
Church” menuliskan bahwa gereja yang bertumbuh bukanlah 
gereja yang hanya dilihat dari pertambahan jumlah anggota 
jemaatnya saja, ia juga harus bertambah secara kualitatif. Per-
tumbuhan secara kualitatif terjadi ketika banyak orang bertobat 
dan mengaku percaya kepada Kristus, bukan karena adanya 
perpindahan domba dari sebuah peternakan ke peternakan 
lainnya. Karena itu gereja perlu mempunyai banyak pekerja 
yang berdedikasi, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk 

hari yang boleh kita lalui bersama sebagai umat Tuhan. Kita 
juga patut berterima-kasih untuk pekerjaan yang dilakukan 
oleh para perintis GKI Kota Wisata selama bertahun-tahun, 
para perintis telah berjalan di depan kita semua, membuat 
jalan dan memasang rel bagi perjalanan gerbong yang mem-
bawa jemaat GKI Kota Wisata. Kini pekerjaan pembuatan rel 
telah selesai dan gerbong sudah dioperasikan, para perintis 
telah menyelesaikan pekerjaan perintisan itu, ada yang sudah 
lelah, juga ada yang masih meneruskan pekerjaan baik seba-
gai penumpang biasa maupun ikut serta dalam kabin lokomo-
tif, namun ketika rangkaian gerbong semakin panjang, diperlu-
kan mesin lokomotif yang lebih kuat agar dapat menarik rang-
kaian gerbong tersebut; juga diperlukan masinis yang muda 
dan berpengalaman untuk menggantikan masinis yang sudah 
lanjut usia agar perjalanan gerbong GKI Kota Wisata tidak 
melambat, melainkan tetap dapat melaju kencang dan aman 
sehingga dapat menghantarkan rangkaian gerbong GKI Kota 
Wisata dengan selamat dan tepat waktu. 
 Selamat Ulang Tahun GKI Kota Wisata! Soli Deo 
Gloria! (iks) 
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GKI ke-219 yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 2014. Seba-
gai sebuah Jemaat muda dihasilkan dari campur tangan ba-
nyak pihak dalam lingkungan GKI termasuk Majelis Jemaat 
GKI Kayu Putih yang telah bersedia menjadi Jemaat Induk 
sejak awal pra Pos pada tanggal 27 Juli 2013, Pdt. Em. 
Jonatan Subianto, Pdt. Em. Ben Maleachi dan Pdt. Em. Paul 
Suradji yang dengan setia telah bersedia mendampingi para 
pengurus pada waktu itu agar dapat melakukan kegiatan pe-
layanan dengan baik dan benar.  

GKI Kota Wisata juga bersyukur atas kehadiran seo-
rang pendeta konsulen atas diri Pdt. Ellisabeth Hasikin, sosok 
pendeta yang ramah dan tegas, sebuah karakter yang me-
mang diperlukan bagi Jemaat muda yang multi background 
berdasarkan gereja asal, etnis, pendidikan dan profesi, yang 
telah membantu meletakkan dasar untuk menjaga dan me-
ngarahkan para penatua maupun warga jemaat muda ini 
dalam mengenal ajaran GKI maupun struktur organisasi yang 
berlandaskan Tata Gereja GKI dalam setiap program pelaya-
nan, sehingga tugas utama dalam tahun-tahun pertama dan 
kedua dari Majelis Jemaat adalah melakukan konsolidasi ke 
dalam dengan program-program bidang pembangunan jemaat 
(pembinaan) dan persekutuan (kebersamaan), disamping 
tetap tidak melupakan pelayanan keluar sebagaimana visi-
misi GKI Kota Wisata untuk menjadi terang dunia dan garam 
dunia bagi lingkungan sekitarnya. 

Tugas pendeta konsulen juga adalah mempersiap-
kan jemaat untuk memperoleh pendeta jemaat, tugas ini dilak-
sanakan dengan membentuk Panitia Pencari Pendeta Jemaat 
yang pada akhirnya dengan perkenan Tuhan, Majelis Jemaat 
sepakat menetapkan Pdt. Gordon S. Hutabarat M.Min sebagai 
calon pendeta jemaat yang diteguhkan pada tanggal 20 Mei 
2013 sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI 
Kota Wisata. Dengan hadirnya seorang pendeta jemaat terse-
but maka berakhirlah tugas pendeta konsulen yang selama 2 
(dua) tahun harus bolak-balik dari Perumahan Citra I ke Kota 
Wisata yang jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu 
paling sedikit 2 (dua) jam sekali jalan, lintas kota, bahkan lin-
tas propinsi. Untuk pelayanan yang telah diberikan, Majelis 
Jemaat GKI Kota Wisata mengucapkan terima kasih. Majelis 

R E F L E K S I 

 “Perjalanan 1.000 mil dimulai dengan sebuah langkah 
awal”. Demikian kata-kata bijak Confusius, seorang filsuf dari 
Negara Tiongkok. Memang perjalanan tanpa sebuah langkah 
awal dikatakan tidak akan pernah ada sejarah perjalanan, baik 
pendek maupun panjang karena langkah awal merupakan loko-
motif yang menggerakkan langkah-langkah kaki selanjutnya. 
Itulah juga yang terjadi dengan GKI Kota Wisata yang berawal 
“hanya” dengan sebuah lontaran ide dari Ketua Umum BPMSW 
dalam sebuah rapat kerja dengan BPMK-BPMK menjelang 
akhir tahun 2003 yang menghimbau untuk dilakukan pengem-
bangan jemaat di Kota Wisata, himbauan itu ditindak-lanjuti 
sehingga pengembangan jemaat di Kota Wisata dapat terwu-
jud. 
 Sebuah ide yang terlontar keluar dari lidah-bibir sang 
Ketua Umum telah menjadi motor penggerak untuk melang-
kahkan kaki guna merintis perjalanan menabur benih-benih 
bagi tumbuhnya sebuah jemaat baru di Kota Wisata. Surat Ya-
kobus mengingatkan kita akan pentingnya peranan lidah, “Lihat 
saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan dengan 
angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat 
kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walau-
pun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan 
perkara-perkara yang besar (Yak.3:4-5). 
 Benih-benih awal yang ditaburkan di lahan Kota 
Wisata tidak akan bertumbuh tanpa kerjasama banyak orang 
yang menjaga dan memeliharanya sebagaimana surat rasul 
Paulus kepada jemaat di  Korintus, “Aku menanam, Apolos 
menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan” (1 Kor 3:6). 
Diperlukan banyak orang yang bersedia bekerja untuk memeli-
hara benih-benih tersebut, ada pekerja yang menyiram, mem-
berikan pupuk dan menjaganya dari teriknya sinar matahari dan 
derasnya air hujan yang dapat merusak benih-benih tersebut; 
juga menjaga agar benih-benih itu tidak dimakan oleh serangga 
maupun burung-burung sehingga tidak dapat bertumbuh.   
 Kini benih yang disebarkan pada beberapa tahun yang 
lalu telah bertumbuh, tiga tahun yang lalu, sang Pemilik mengi-
jinkan tunas muda yang tumbuh dari benih itu untuk dipin-
dahkan dari tempat persemaian ke lahan terbuka yang lebih 
luas dan diberi nama GKI Kota Wisata yang merupakan jemaat 

REFLEKSI 3 TAHUN PERJALANAN GKI KOTA WISATA 

“Perjalanan 1.000 mil dimulai dengan sebuah 

   langkah awal.  



 

6         BBBBuuuulllleeeettttiiiinnnn    GGGGKKKKIIII    KKKKOOOOTTTTAAAA    WWWWIIIISSSSAAAATTTTAAAA            No. VII/Juni/2014  

warga jemaat maupun kepada masyarakat sekeliling dapat 
terlaksana dengan lebih baik. 
 Masalah klasik yang dihadapi oleh GKI Kota Wisata 
adalah kebutuhan untuk memperoleh sebuah gedung gereja 
yang permanen yang dapat menampung jumlah warga jemaat 
untuk mengikuti kebaktian dengan nyaman karena dengan 
jumlah kehadiran rata-rata diatas 600 orang dalam dua kali 
kebaktian umum pada hari minggu biasa saja sudah membuat 
ruang kebaktian terasa sangat padat, apalagi pada hari-hari 
raya gerejawi, jumlah tersebut akan melonjak cukup besar, 
dibutuhkan ruangan yang dapat menampung warga jemaat 
yang beribadah, namun Majelis Jemaat menyadari bahwa 
untuk memperoleh sebuah gedung gereja yang permanen 
bukanlah suatu hal yang mudah dan cepat, membutuhkan 
kesabaran dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan 
memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. 
 Bertambahnya jumlah penatua dan anggota jemaat 
yang melayani patut kita syukuri namun juga ada hal yang 
perlu kita antisipasi bersama, bahwa banyak orang berarti 
juga banyak kepala, banyak tangan dan banyak lidah. Alkitab 
mencatat tentang peranan lidah: lidah bisa menjadi kemudi 
(Yak.3:4-5), lidah orang benar seperti perak pilihan 
(Ams.10:20); lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi 
lidah curang melukai hati (Ams.15:4); pemazmur mengatakan 
bahwa lidah adalah seorang jurutulis yang mahir (Mzm.45:2); 
lidah juga sangat tajam seperti pisau cukur yang diasah 
(Mzm.52:4); Yakobus menuliskan bahwa lidah adalah api 
(Yak.3:6); kita juga harus menjaga lidah dari yang jahat (1 
Pet.3:10). Tepat sekali pemazmur mengatakan bahwa lidah 
adalah jurutulis yang mahir, karena dari lidah turun ke jari-jari 
tangan membuat tulisan, baik dengan pena, mesin tik, mau-
pun saat ini lebih popular dengan gadget; tulisan yang baik 
dan indah akan menentramkan hati sementara tulisan yang 
buruk akan membuat sakit hati. Jadi, memasuki tahun ke-4 
sejak dilembagakan sebagai jemaat dewasa, marilah kita ber-
sama selaku Majelis Jemaat, Badan Pelayanan, Aktivis, dan 
seluruh anggota jemaat GKI Kota Wisata belajar untuk men-
jadi penulis-penulis yang bijak dan arif yang menentramkan 
hati, sekaligus pembawa damai di lingkungan gereja kita dan 
masyarakat, serta bersehati dalam membangun tubuh Kristus 
di Kota Wisata.  

Kiranya Tuhan Yesus, sang kepala gereja, berkenan 
tetap memimpin dan menyertai perjalanan GKI Kota Wisata di 
tahun-tahun mendatang.  

Soli Deo Gloria!(iks) 

Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Pdt. Em. 
Jonatan Suianto, Pdt. Em. Ben Maleachi, dan Pdt. Em. Paul 
Suradji yang telah mendampingi pengurus Bajem waktu itu 
sampai dengan setelah dilembagakan sebagai Jemaat, mem-
berikan bimbingan dan arahan agar tetap berjalan pada jalur 
dan arah yang benar disamping beliau-beliau tidak segan-
segan melawat warga jemaat, memberikan kelas katekisasi, 
memimpin pengucapan syukur dan kebaktian-kebaktian lain-
nya.  

Memasuki tahun ke-3 sejak dilembagakan sebagai 
Jemaat, dengan menyadari bahwa kuantitas dan kualitas pe-
layanan harus semakin ditingkatkan, maka Majelis Jemaat telah 
bertambah dengan 7 (tujuh) orang sehingga jumlahnya 
sekarang menjadi 19 orang, sedangkan guna mengakrabkan 
hubungan antar warga jemaat baik yang sudah menjadi ang-
gota jemaat maupun yang masih berstatus simpatisan namun 
selama ini setia beribadah di GKI Kota Wisata, maka dibentuk-
lah wilayah-wilayah pelayanan atau dikenal dengan istilah 
KOMBAS (Komunitas Basis) dengan fungsi pelayanan sebagai 
berikut: 

∗ Melakukan pembinaan warga jemaat secara rutin me-
lalui persekutuan wilayan bulanan. 

∗ Membantu Majelis Jemaat dengan secara bergilir 
menjadi pendukung kebaktian umum hari minggu 
(Penyambutan, Persembahan, Pembaca Alkitab, dan 
Pelaksana Koordinator Kebaktian) maupun kepanitaan 
Paskah, Bulan Keluarga, dan Natal. 

∗ Melakukan perlawatan kepada para anggota di lingkup 
Kombas masing-masin. 

∗ Menjadi wadah pengkaderan untuk guna mempersiap-
kan calon-calon pemimpin Jemaat. 
Menyadari bahwa GKI Kota Wisata adalah salah satu 

anggota dalam lingkup GKI, maka GKI Kota Wisata telah me-
nyertakan 2 (dua) orang penatua dan untuk duduk menjadi ang-
gota Badan Pendidikan Kristen Penabur, pendeta dan 2 (dua) 
orang penatua untuk menjadi anggota Badan Pekerja Majelis 
Klasis Jakarta Timur, juga seorang penatua untuk duduk dalam 
Pokja LKKK Klasis Jakarta Timur. 
 Mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi di 
waktu yang akan datang, maka pada akhir tahun pelayanan ke-
3 ini Majelis Jemaat sepakat untuk menambah lagi 13 (tiga be-
las) orang penatua, sehingga dengan kehadiran “the good thir-
teen” penatua ditambah dengan sekitar 180 (seratus delapan 
puluh) anggota badan pelayanan yang sebagian besar adalah 
pengurus Kombas, maka akan tercipta sebuah Jemaat dimana 
para warganya dapat saling melayani dan pelayanan kepada 
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REPORTASE UTAMA 

 Dua tahun dari masa kecil saya habiskan di sebuah kota yang juga kecil, di 
pesisir utara Jawa: Lasem. Jarang orang berwisata ke kota ini, meskipun berabad-
abad lalu sejarah mencatatnya sebagai salah satu kota penting.  Armada 
Laksamana Cheng Ho bahkan pernah berlabuh di pantai sekitar Lasem, kota yang 

kini lebih dikenal karena kekhasan warna dan corak batiknya.  

 Pada awal abad 20 nama Lasem mencuat lagi waktu jadi lokasi 
pengambilan gambar film : Ca Bau Kan, yang diadaptasi dari novel karya seniman 
serba-bisa Remy Sylado. Tetapi sebenarnya  bukan itu yang ingin saya ceritakan. 
Sewaktu tinggal di sana, halaman rumah yang kami huni dipenuhi bergelondong-
gelondong batang kayu jati dengan diameter jauh lebih besar daripada pohon-pohon 
jati yang ditebang sekarang ini. Tersusun kokoh, stabil dan aman. Entah siapa yang 
menitipkannya di sana, yang jelas kayu-kayu itu merupakan “habitat” saya sehari-
hari. Ada gelondongan yang saya anggap sebagai ruang makan, ada pula yang 
sangat halus dan lurus sehingga saya memutuskan bahwa itu cocok untuk kamar 
tidur boneka saya, Poppy (yang saya beri family name “Rafia”). Begitu seterusnya, 

tiap batang mewakili sebuah ruangan.  

 Memang atas saran ibu saya, ada satu batang yang tak pernah saya 
sentuh. Batangnya berlekuk, dan lebah-lebah hitam membangun sarang berwarna 
coklat di dalam cekungannya. Saya pura-pura saja melihatnya sebagai pohon di 
tengah taman Eden yang buahnya terlarang untuk dimakan. Lalu tentu saja saya 

juga bangga karena berhasil menghindari godaannya.  

 Samar-samar saya masih ingat, jika Poppy Rafia sudah tidur di “kamarnya” 
maka saya melompat turun dari tumpukan gelondongan untuk meneliti penampang-
penampang batangnya. Asyik menghitung lingkaran yang nampak di situ, karena ibu 
saya berkata bahwa kita bisa tahu usia pohon berkayu dari jumlah lingkarannya 
yang disebut “lingkaran tahun” atau “cincin tahun”.  Semua batang yang saya hitung 
punya lingkaran amat banyak dan bervariasi dalam hal jumlah, warna, maupun tebal
-tipis garisnya.  Mirip lapis legit, menurut pendapat saya dulu.  Kadang-kadang saya 
pun sibuk memikirkan apa saja yang dilakukan pohon-pohon tersebut sepanjang 
usianya yang jauh melampaui umur saya saat itu, 4 tahun.  Lebih pusing lagi waktu 
saya berusaha menebak alasan pohon itu menggambar satu lingkaran tiap 
tahunnya. Apakah sebagai penanda usia, seperti lilin yang sesaat dinyalakan (lalu 

ditiup lagi sampai padam) di kue ulang tahun saya?  

 Saat itu saya tak mau meminta jawaban pada orang dewasa, karena 
pertanyaan tersebut cukup menarik untuk saya pikir-pikirkan sendiri. Tiap misteri 
membuat kita bersemangat ingin mengetahui ? Memang lambat laun misteri 
lingkaran tahun itu terjawab sejalan dengan bertambahnya usia dan buku yang saya 

baca. Rupanya lingkaran itu muncul oleh adanya proses tumbuh pohon yang sehat.  

 Kayu jati adalah kayu yang amat indah dengan kualitas nomer satu. Jati-jati 
terbaik berasal dari daerah kering seperti hutan pesisir atau perbukitan kapur pantai 
utara Jawa. Karena tidak mengandung banyak air, angka kembang-susutnya 
sebagai bahan bangunan juga tidak terlalu besar. Semakin tua semakin kuat, 
diameternyapun bertambah seiring pertumbuhan yang telah dilalui. Tapi di balik 

kekuatannya, sifat lain dari kayu jati adalah: mudah dibentuk sesuai peruntukannya.  

 Sejak kecil saya terlanjur yakin bahwa jati adalah pohon pilihan. Di 
kemudian hari, pada perjalanan-perjalanan melintasi hutan jati, saya sedih bila ada 
pohon jati yang batangnya tampak kurang sehat. Tentu ada yang salah dalam 

proses tumbuhnya, kalau pohon jati itu kerdil dan merapuh.  

LINGKARAN TAHUN 
“...I'm becoming what the Lord of trees has meant me to be : A strong 

young tree...” 
(Tree song – Evelyn Karlsson) 
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 Perlahan masa kanak-kanak yang menyenangkan tadi berlalu. Namun 
kenangan akan lingkaran tahun pohon-pohon jati itu tetap tinggal.  Malah lambat laun 
saya pun belajar bahwa kehidupan spiritual umat Kristen berproses persis pohon-

pohon itu.  

 Orang percaya adalah kaum “pilihan”. Kalau pertumbuhan rohaniahnya 
sehat maka bertambah pula “lingkaran tahun” dalam hidupnya. Wujudnya? Antara 
lain tertulis dalam Galatia 5:22-23  “... buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 

penguasaan diri ...”.   Itulah yang menjadi lingkaran-lingkaran tahun kita. 

 Tapi bagaimana sebenarnya tumbuh yang sehat itu? Galatia 5:16 
menunjukkan caranya “...hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging”. Rupanya tak cukup hanya berakar dalam keselamatan dan 
kasih Tuhan, kitapun harus terus berada di dalam Dia, agar Roh dapat memimpin kita 

menjadi semakin menyerupai kehendakNya.  

 Bila pertumbuhan akar tak mudah dilihat karena berada di dalam tanah, 
maka pertumbuhan batang pohon adalah sesuatu yang semestinya dapat dilihat 
karena letaknya di atas tanah. Demikian pula dengan pertumbuhan spiritual kita, 

umatNya, yang sewajarnya dapat disaksikan oleh orang lain. 

 Memang perlu waktu, namun bila dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, 
tetap saja kemampuan kita mengendalikan diri tak bertambah, sikap egois tidak 
berkurang, atau kegemaran meninggikan diri belum memudar, berarti kita tidak 

tumbuh sehat.  Kita sama saja dengan pohon jati yang kerdil dan rapuh tadi.   

 Sebaliknya, bila kita tetap sulit menerima diri sendiri maka ada yang salah 
juga pada proses pertumbuhan kita, karena mestinya hal itu tidak terjadi bila kita 

memang tumbuh di dalamNya.  

 Ternyata tidak mudah untuk tumbuh begitu saja. Namun setidaknya ada dua 
sikap yang dapat membantu. Pertama, kerendahan hati yang mendorong kita 
mencerna dan merenungkan tiap kejadian dalam hidup, dengan selalu bercermin 
pada firmanNya. Jangan-jangan kitalah yang bertanggung jawab atas problem-
problem yang ada. Di sini Firman Tuhan berfungsi untuk menegur, sehingga kita tahu 
hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibersihkan dalam aspek rohani maupun karakter 
kita. Kedua: hati yang siap belajar. Untuk mendengarkan suara Tuhan, bukan 
hanya kerendahan hati yang dibutuhkan, tapi juga kehausan untuk belajar. Firman 
Tuhan dapat mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran 
(2 Timotius 3:16). Baik secara langsung dalam relasi yang akrab denganNya, atau 
melalui Alkitab yang kita baca dan dengar. Bahkan bisa pula lewat persekutuan dan 

interaksi dengan orang lain di sekitar kita.  

 Saya jadi ingat, di masa Sekolah Dasar ada seorang teman yang 
meremehkan mata pelajaran kesenian.  Sesudah hafal satu lagu daerah: Gundul 
Pacul, ia tidak mau lagi mempelajari lagu daerah lainnya, bahkan ajaran guru untuk 
membetulkan suaranya yang false juga tak digubris. Intinya, ia merasa cukup dengan 
Gundul Pacul, yang dilagukan sesuai seleranya. Jadi pada tiap tugas menyanyi solo, 
kami tahu apa yang bakal dilantunkannya bahkan sebelum ia mulai membuka mulut.  
 Memang, sikap tersebut membuat ia sukses menghantui kami sekelas 
dengan lagunya. Tetapi sebenarnya ia tidak pernah berkembang sedikitpun dalam 
mata pelajaran tadi. Sampai saya pindah dari sekolah itu, ia hanya tahu lagu yang 
mati-matian dipertahankannya: Gundul Pacul, dan bersikeras menyanyikannya 
dengan nada yang pasti memedihkan hati penggubahnya.  
 Teman saya tidak memiliki “hati yang siap belajar”, dan penolakannya pada 
didikan membuahkan nilai rapor yang buruk baginya. Malah sikapnyapun 
menyengsarakan kami hampir pada tiap jam  pelajaran seni suara. Selain tidak 
membawa kebaikan atau manfaat bagi teman-temannya, jelas terlihat bahwa tidak 
adanya pertumbuhan dalam dirinya, yang layak mendapat nilai dari bu Dwi guru 
kami.   

Biarlah  

hari 

 demi  

hari,  

tahun  

demi  

tahun,  

Tuhan  

dimuliakan 

melalui 

“keindahan  

dan  

kekuatan”  

kita. 
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 Hal itupun bisa terjadi pada kita. Tanpa mau 
mendengar suaraNya, bagaimana kita tahu karakter yang 
sedang ditumbuhkanNya dalam diri kita? Lalu bila tidak tahu, 
bagaimana rohani dan karakter kita bisa menjadi sesuai 

kehendakNya? 

 Makanya, daripada meniru sikap teman saya tadi, 
lebih baik belajar dari pohon jati. Ayo melukis lingkaran-
lingkaran tahun sesuai kodrat kita sebagai umat percaya. 
Biarlah hari demi hari, tahun demi tahun, Tuhan dimuliakan 

melalui “keindahan dan kekuatan” kita.  (GBM) 

Bu Rum:  ... Kaulah Penjunan, ku tanah liat... 
* penjunan = pembuat periuk, belanga, perabot masak dari tanah liat 

 Pada edisi lalu tampak bagaimana bu Rum meyakini bahwa ia sudah berada dalam anugerah keselamatan itu. Ia 
tidak lagi terlalu peduli  kepedihannya, karena hal terpenting sudah dimiliki dan kasih Allah tercurah bagi dia. Sepenuhnya ia 
mengakarkan iman dan keselamatan kepada Tuhan. Ia memegang janji-janji Tuhan sekalipun mata jasmaninya tak selalu bisa 

melihat janji itu secara kasat.   

 Namun tak hanya itu, relasi yang demikian erat dengan Tuhan membuat ia pun mendapatkan pemahaman yang 
terus diperbarui. Jika di tahap sebelumnya ia memulai perjalanan awal untuk keimanannya, kini langkah-langkah itu berlanjut. 
Ia telah melewati tahap mempertanyakan kehidupannya berdasarkan logika dan kini ia yakin bahwa segala kebaikan maupun 

penderitaan yang terjadi, sesungguhnya hanyalah sarana Tuhan untuk menumbuhkan dan membentuknya.  

 Hari demi hari ia makin mawas diri dan merenungkan segala pengalaman hidupnya dalam kerangka firman Tuhan. 
Lalu menggunakannya untuk menerima, mengerti apa yang tengah Tuhan ajarkan padanya melalui tiap peristiwa tersebut.  
Kondisi kesehatannya sekarang jauh menurun, tetapi ia tetap mencari apa lagi yang akan diajarkan Tuhan melalui sakitnya. 
Bu Rum memiliki hati yang rindu untuk belajar dan kerendahan hati untuk menerima teguran. Ia pun tetap saling mendukung 
dengan saudara-saudara seimannya. Perubahan-perubahan dalam karakter dan hidup kerohaniannya semakin diakui orang di 
sekitarnya. Inilah salah satu ciri pertumbuhan dalam Tuhan: perubahan yang nyata terlihat oleh lingkungannya. (GBM) 

Pertumbuhan iman seseorang akan terlihat dari kedewasaan 

rohaninya yang ketika masih bayi, ia lebih banyak minum   

susu karena belum dapat mencerna makanan yang keras, ... 
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memimpin serta menjaga kemurnian ajaran gereja.   
 
DI HADAPAN  TUHAN DAN JEMAATNYA 
 Ibadah dan prosesi peneguhan berlangsung dalam 
kebaktian minggu yang suasananya agak berbeda, terasa 
lebih khidmat, lebih takzim, karena ada pernyataan sikap iman 
dari para calon Penatua  dalam wujud pengakuan “dihadapan 
Tuhan dan jemaat-Nya”, bahwa menjadi Penatua itu adalah 
karena Tuhan sendiri yang memanggil mereka, lalu adapula 
penumpangan tangan oleh Pendeta yang secara simbolis 
menyatakan berkat serta penyertaan Tuhan bagi Penatua 
dalam mengemban tugas panggilannya. 
 Memaknai tatacara peneguhan dengan segala             
kekhusyukannya serta muatan makna yang dalam tadi, maka 
tidaklah salah jika dikatakan bahwa Penatua itu adalah      
jabatan gerejawi yang penting sekaligus pula menuntut tang-
gungjawab yang besar, seperti yang dapat kita baca dalam 
Kisah Para Rasul 20:28; I.Timotius 3:1-7; Titus 1:7-9 yang 
penjabarannya dalam ketentuan-ketentuan organisatoris ge-
rejawi dapat kita temukan dalam Tager, Tatib dan Talak GKI. 
 
DARI AJARAN SAMPAI POPULARITAS 
 Tekanan tugas seorang Penatua diletakkan atas sifat 
moral dan etika, berbarengan dengan ketaatan pada berita 
Injil dan kesanggupan mengajarkannya dengan baik. 
 Segi-segi kesiapan iman (kesadaran akan tugas 
panggilan Tuhan), kesiapan teologis dan ajaran (kualitas spi-
ritual, sikap iman yang sesuai dengan dasar, azas dan tujuan 
GKI), kesiapan pengenalan medan pelayanan (mempunyai 

REPORTASE KHUSUS 

 Pada tanggal 23 Maret 2014, sehari sebelum ulang 
tahun Gereja Kristen Indonesia Sinode Jawa Barat, sedianya 
dilteguhkan 25 orang penatua masa pelayanan 2014-2017, 
dikarenakan tugas pekerjaan 2 orang calon penatua tidak bisa 
dilteguhkan pada hari yang sama untuk selanjutnya 
diteguhkank pada tanggal 6 April 2014. Dengan diteguhkannya 
25 orang penatua, maka total penatua yang melayani di GKI 
Kota Wisata saat ini berjumlah 32 orang ditambah dengan 1 
pendeta. Dari 25 orang penatua yang diteguhkan tersebut, 12 
orang penatua memasuki periode pelayanan kedua sedangkan 
13 orang lainnya adalah penatua baru.   
 
PERSPEKTIF MANAJEMEN 
 Dari sudut pandang manajemen, span of control suatu 
organisasi yang ideal berkisar 1:15 atau maksimal 1:20, 
sehingga dengan jumlah jemaat kita yang sudah semakin 
meningkat dengan jumlah total peserta ibadah pada kebaktian 
1 dan kebaktian 2 yang berkisar antara 570-600 orang per 
minggu, maka total 32 penatua  adalah angka yang ideal untuk 
menjalankan organisasi gereja. Artinya, dengan 
memperhitungkan  peningkatan umat dan simpatisan selama 1 
tahun mendatang, span of control yang ideal dapat 
dipertahankan. 
 Fungsi dan tugas penatua sebagai Pejabat Gerejawi 
itu tidaklah ringan (meski jangan juga dianggap terlalu berat 
serta melelahkan yang membuat PENAT dan TUA), bukan 
perkara remeh,  urusan sepele, karena seorang Penatua      
diharapkan sekaligus “diwajibkan” agar dapat memelihara,   
merawat, menggembalakan, memberi makan, membalut luka, 

Dari kiri ke kanan: Pnt. Daniel Kodyat, Pnt.Triadi Heriawan, Pnt. Donny Sandy Sanjaya, Pnt. Pestaman Siagian,  
Pnt. Evita Dumaria Siahaan, Pnt. Grace B. Marlessy, Pnt. Nina Martha Mahdalena, Pdt. Gordon S. Hutabarat, M.Min,  

Pnt. Meily Yohanna, Pnt. Risti Purwantini Prasetyaningsih, Pnt. Rutlhy Sasue, Pnt. Elisabeth Lilis Setiani,  
Pnt. Daniyanto Susanto, Pnt. Meida E. Andel.  

13 Penatua Baru 
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dengannya, seperti yang digambarkan Rasul Paulus, 
ketika Firman Allah dibengkokkan sedemikian rupa agar 
sesuai dengan keinginan-keinginan si pemimpin itu 
sendiri. 

• Ketika pemimpin Kristen mengadopsi cara-cara duniawi 
dan mengaborsi prinsip-prinsip Firman Allah dan salib 
Kristus (tidak meneladani Kristus). 

• Ketika pemimpin mengorbankan orang lain demi 
melayani dan mementingkan dirinya sendiri ketimbang 
melayani orang lain dengan mengorbankan kepentingan 
dirinya (bukan untuk Kristus). 

• Ketika orang-orang yang dipimpin semakin lama semakin 
menyukai diri pemimpin mereka saja (bukan kepada 
Kristus). Sebagai contoh, banyak pemimpin yang cara 
dan gaya berbicaranya disukai orang, namun tidak 
menonjolkan Kristus yang mereka ikuti. Hal ini tidak 
seperti Rasul Paulus yang mengatakan, “Ikutlah aku, 
sama seperti aku mengikuti Kristus.”  

 Akhirnya, untuk 13 Penatua Baru, semoga           
kehadirannya dalam Majelis Jemaat menjadi suntikan darah 
baru dan turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pe-
layanan serta untuk seluruh Penatua GKI Kota Wisata kami 
ucapkan selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus memberkati 
pelayanan kita semua. Amin. (meA) 

orientasi pengetahuan tentang jemaat), kesiapan mental 
(memahami arti pelayanan dengan segala konsekwensi       
pengorbanannya). Bahkan popularitas calonpun ikut menjadi 
segi kesiapan yang dipertimbangkan (cukup dikenal oleh ang-
gota jemaat). 
 Kemudian setelah proses pemilihan calon rampung, 
sebelum Penatua memasuki tugas pelayanannya masih 
dibekali dengan pembinaan yang disebut “Bina Penatua” yang 
dimaksudkan agar Penatua dapat mengemban tugasnya     
dengan baik dan pelayanannya nanti dapat menjadi berkat. 
 Topik atau materi dalam Bina Penatua ini menyangkut 
hal-hal praktis mengenai pengenalan tentang   tugas panggilan 
gereja dan sasaran pelayanan, cara kerja yang baik didalam 
melayani serta seluk beluk yang terkait dengan organisasi serta 
Bina Pengetahuan Alkitab dan Teologi yang diberikan secara 
praktis, sistematis, kritis apologetis aktual dan populer. 
 
KEPEMIMPINAN KRISTEN YANG DISIA-SIAKAN 
 Sebagai salah satu bekal dalam pelayanan, ada 
baiknya kutipan ceramah Dr. Sen Sendjaya (peneliti, pemikir 
dan pengajar senior) akan beberapa hal yang harus diwaspadai 
dan dihindari oleh para pejabat gereja maupun aktivis gereja 
mengenai Kepemimpinan Kristen yang disia-siakan, sebagai 
berikut: 

• Ketika pemimpin Kristen atau Gereja dipilih atas dasar 

karisma, kemampuan intelektual, senioritas dan/atau 
semata-mata berdasarkan kekayaan materinya (bukan 
karena panggilan Kristus). Seringkali seseorang melayani 
jemaat sebagai penatua dan aktivis gereja, bukan karena 
beban panggilan yang digumulinya secara intens. Hati 
sanubarinya tidak merasakan panggilan Yesus (internal 
call). 

• Ketika pemimpin Kristen memimpin sebagai tiran/

penguasa yang memanipulasi dan menindas atau menjadi 
Yes-man/woman seperti badut (clown-like panderers), 
tanpa memiliki prinsip-prinsip yang diyakininya dengan 
jelas (tidak seperti Kristus). Pemimpin yang selalu 
memikirkan bagaimana membuat orang lain senang 

"Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi 

panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan  

menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama  Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam 

kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus." 
- 2 Tesalonika 1:11–12. 

“Janganlah takut kepada 

mereka, sebab Aku menyerahkan 

mereka kepadamu. Tidak 

seorangpun dari mereka yang 

akan dapat bertahan menghadapi 

engkau."  
- Yosua 10:8 
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‘meja kebersamaan’ negeri ini sangat majemuk atau plural. 
 Namun pertanyaannya adalah apakah pengetahuan 
dan kesadaran terhadap realitas itu telah menjadikan kita 
lebih arif dan bijak dalam mengisi ruang yang tersedia di ‘meja 
kebersamaan’ yang majemuk itu? Apakah kita sudah secara 
sengaja menempatkan cara berada, memposisikan diri, 
bersikap, bertindak dan berperan yang proporsional dalam 
ruang di ‘meja kebersamaan’ yang plural itu? Pertanyaan-
pertanyaan itu akan mengantarkan kita kepada pertanyaan 
yang lebih esensial lagi, yaitu kristianitas macam apa yang 
seharusnya dikembangkan oleh GKI, di ‘meja kebersamaan’ 
negeri yang majemuk atau plural ini ?  
 
Kristianitas yang Berbagi Ruang 
 Tokoh teolog evanjelikal terkemuka dan unik, Brian 
D. McLaren, dengan gamblang tanpa tedeng aling-aling 
menulis, “Meja (Tuhan) tersedia begitu lebar, sehingga 
sekalipun kita datang dari pengalaman dan tradisi 
berbeda, pesta di meja itu menjadi lebih baik dan lebih 
lengkap dengan kita semua ada di situ.” Memang yang 
dimaksudkan oleh Brian D. McLaren bahwa ‘pengalaman dan 
tradisi berbeda’ itu adalah dalam kristianitas (berbagai 
Gereja). Namun semangat evanjelikal yang ekumenis ini 
dapat dijadikan pintu untuk membuka ruang seluas-luasnya 
bagi ‘pengalaman dan tradisi berbeda’ di luar kristianitas. Jika 
membuka ruang seluas-luasnya itu dilakukan maka kita akan 
melihat bahwa di hadapan Tuhan senantiasa tersedia ruang 
yang cukup bagi semua orang dan umat yang berbeda-beda. 
 Tuhan menghendaki semua umat menjadi satu 
namun bukan menjadi sama dan serupa. Tuhan memang 
menciptakan manusia berbeda-beda, sehingga dari tujuh 
milyar manusia di dunia tidak ada seorangpun yang sama (no 
two alike!). Meja di hadapan Tuhan akan terasa hambar dan 

PENGAJARAN 

Sebagai entitas dan institusi, GKI 
Sinwil Jabar (selanjutnya ditulis 
GKI saja) dengan seluruh 
bagiannya, adalah salah satu 
bentuk sosio – religius dari sebuah 
kristianitas di negeri ini, yang 
keberadaannya juga sudah ajeg di 
negeri ini. Dikatakan demikian 
karena keberadaannya sudah 
lebih dari setengah abad, bahkan 
diantaranya ada yang sudah lebih 

dari satu abad menjadi bagian pranata sosial dari bangsa di 
negeri ini. Kalau negeri ini diumpamakan sebagai sebuah 
‘meja kebersamaan’ yang luas, maka kita sebagai GKI sudah 
mengisi cukup banyak ruang yang tersedia di ‘meja 
kebersamaan’ itu. Secara imani, kita dapat hayati bahwa ‘meja 
kebersamaan’ itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. 
Bahkan, dengan mata dan penghayatan baru, harus bisa kita 
hayati pula bahwa ‘meja kebersamaan’ itu adalah ‘meja 
Tuhan’ sendiri yang Ia sediakan bagi kristianitas di negeri ini. 
 Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa ‘meja 
kebersamaan’ itu yang Tuhan anugerahkan itu bukanlah 
sebuah ‘ruang hampa’ yang kosong melompong. Di dalamnya 
ada juga entitas-entitas dan institusi-institusi sosio – religius 
lainnya, yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Jangan 
kita pertanyakan lagi mengapa Tuhan menganugerahkan ‘meja 
kebersamaan’ yang seperti itu? Sebab itu adalah realitas 
universal dari ‘meja kebersamaan’ dunia. Realitas itulah yang 
biasanya diungkapkan dengan istilah kemajemukan atau 
pluralitas.   
 Sebenarnya realitas itu bukanlah sesuatu yang baru, 
kita sudah lama mengetahuinya. Malah bukan hanya sekedar 
tahu, tetapi juga sudah benar-benar kita sadari, yakni bahwa 

SPIRITUALITAS BERBAGI RUANG 
DALAM KEHIDUPAN BERSAMA 

Pdt. Danny Purnama 
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monoton ketika semua perbedaan dilebur menjadi persamaan. 
Pesan epistel mengenai Tubuh Kristus dengan banyak anggota 
(1 Kor. 12) mencerahi kita tentang adanya banyak perbedaan 
antar anggota tubuh. Mustahillah suatu tubuh dapat disebut 
tubuh manakala seluruhnya hanya terdiri dari anggota-anggota 
yang sama dan serupa. Ada anggota yang kuat seperti kaki dan 
anggota yang lemah seperti mata. Pesannya jelas bahwa yang 
kuat mesti melindungi yang lemah, bukan kaki yang kuat 
memaksa mata yang lemah menjadi kaki, atau sebaliknya. Jika 
demikian, maka bukan saja fungsi tubuh akan kacau-balau, 
melainkan eksistensi tubuh itu sendiri akan lenyap sama sekali, 
yang tersisa hanya mutant atau monster.  
 Realitas tradisi religius di Indonesia seperti kuwe lapis, 
ada lapisan Hindu, Buddha, Islam, Kristen-Katolik dan ada 
lapisan puluhan bahkan mungkin ratusan kepercayaan suku-
suku di Indonesia lainnya. Membuka ruang pada meja Tuhan 
bagi mereka yang berbeda apalagi sama sekali berbeda dari 
kita, membutuhkan pengosongan diri yang sungguh-sungguh. 
Yakni perubahan paradigma dengan menepis stigmatisasi dan 

kompartementalisasi atas pihak lain, serta menepis egoisme, 
egosentrisme, egofilia dan narsisme. Di lain pihak juga 
menghindari pencampur-adukkan perbedaan. Ini bukan kasus 
di mana blackberries untuk diblender, karena akan rusak 
semua. 
 McLaren mencoba menyajikan sebuah Kristianitas 
ortodoks. Dengan ungkapan “ortodoks” sama sekali diartikan 
bukan sebagai teologi Gereja Ortodoks, melainkan dalam arti 
Kristianitas yang esensial dan mendasar. Sajiannya itu tidak 
menempuh jalan reduksionisme, yakni membuang semua yang 
non-esensial, melainkan mencoba mencari kontribusi unik dari 
banyak alur teologi yang berbeda, termasuk ekoteologi (teologi 
lingkungan hidup), yang akan memperkaya iman, komunitas, 
ibadah dan pengalaman, sambil berfokus kepada ortodoksi dan 
ortopraksis. Di sinilah ortodoksi McLaren menjadi murah hati. 
Seperti dikutip di atas, meja (Tuhan) tersedia begitu lebar, 
sehingga sekalipun kita datang dari pengalaman dan tradisi 
berbeda, pesta di meja itu menjadi lebih baik dan lengkap de-
ngan kita semua ada di situ. McLaren mengungkap, “Tanpa 
Anabaptis, Katolik, Protestan dan lain-lain pesta spiritual itu 

menjadi kurang bahkan tidak cukup layak.” Dalam ungkapan 
bahasa GKI, pemikiran ini disebut sebagai kehidupan pluralis-
me dan dalam bahasa ekumenis disebut sebagai unity in di-
versity (keesaan dalam kepelbagaian). 
 Spiritualitas yang diajukan oleh McLaren bersifat 
terbuka dan menyambut. Alih-alih mencegah, ia mengundang 
yang lain masuk. Ini adalah spiritualitas invitasi dan partisipa-
si. Spiritualitas ini dilengkapi pengertian akan sejarah dan di-
perdalam secara kebudayaan, melepaskan sikap dan pende-
katan yang sempit dan picik. Kerajaan Allah, yang diproklama-
sikan oleh Yesus dan utamanya merupakan intisari Injil, ada-
lah terlalu luas, terlalu terbuka dan terlalu dinamis untuk di-
kontrol hanya oleh satu gerakan atau satu tradisi Kristiani 
yang manapun. Dalam Koridor Ajaran GKI yang kita kem-
bangkan diungkapkan dengan serius, betapa tak ada satu 
tradisipun yang dapat “mengantongi” (memonopoli) kebenaran 
Allah bagi dirinya sendiri saja. Kebenaran Allah terlalu luas, 
terlalu besar, terlalu mahal, terlalu mulia untuk dikuasai sendiri 
sehingga pihak lain tidak mendapat bagian daripadanya. 

 McLaren menyarankan kita berpikir ulang, yang kalau 
dirumuskan ulang sebagai berikut: 
Konversasi (dialog) bukan hanya Konversi (pertobatan). 

Evangelisasi adalah “tarian relasional“ bukan konsep 
menang-kalah. Banyak kesalah-pahaman mesti dibenahi 
dan pembenahan itu hanya dapat dilakukan dengan 
kehidupan Kristiani otentik dalam kemuridan dan 
komunitas. Dengan perkataan lain, dengan kecerdasan 
pengosongan diri. 

Cerita Narratif bukan Khotbah. Relasi kita akan hidup 
manakala terwarnai ceria dengan cerita ketimbang 
khotbah. Ini mencakup baik cerita orang dan kelompok 
lain, cerita kita sendiri maupun tentu saja utamanya cerita 
Allah. Cerita mereka dan cerita kita seringkali dan 
acapkali akan tiba kepada cerita Allah yang semua 
mengakui-Nya sebagai Mahakuasa, Maha Penyayang, 
Maha Pemurah. 

Kita Sendiri perlu Bertobat bukan hanya Pihak Lain. 
McLaren mengutip tokoh ekumenis Leslie Newbigin, “The 
greatest hermeneutics of the Gospel is a community that 
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A R T I K E L 

lives by it” (Penafsiran Injil yang paling hebat adalah 
komunitas yang hidup menjalankannya). Kita tidak heran 
bahwa ungkapan sejajar juga disuarakan oleh tokoh 
Katolik Franciscus Asisi, “Preach the Gospel all the time, if 
necessary use words.” (khotbahkan Injil di segala waktu, 
bila perlu gunakan kata-kata). Kita perlu memikirkan ulang 
“bagaimana kita menciptakan ruang yang menjamin rasa 
aman dalam gereja, sekolah, keluarga yang akan 
berdampak ke masyarakat.” Kita juga perlu menjawab 
pertanyaan “apa yang sekarang membuat gereja kita tidak 
memberi rasa aman?” 

Kehidupan adalah Perjalanan bukan Destinasi. Kehidupan 
Kristiani merupakan ziarah namun tujuannya bukanlah 
kehidupan itu sendiri. Perjalanan ziarah itu mesti dilakukan 
dengan manfaat sebesar-besarnya bagi tujuan. Setiap 
orang tidak boleh kehilangan fokus terhadap tujuan 
sementara berada dalam perjalanan ziarahnya, seperti 
Israel di tengah padang gurun tak boleh kehilangan fokus 
akan Tanah Perjanjian. 

Menghayati Ulang Peran Roh Kudus. Kita percaya bahwa 
Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita dan tinggal di 
dalam kita. Namun Roh Kudus bukan hanya terperangkap 
di dalam gereja. Roh Kudus bekerja juga di “luar sana” 
pada orang, kelompok, komunitas, tradisi dan iman lain, 
seperti Roh Allah bekerja atas raja Koresh atau 
Konstantinus, atas Samaria atau Niniwe. Seberapa kita 
melihat luasnya ruang di mana Roh Kudus bekerja? 
Mungkin kita dapat menjadi semacam “konsultan spiritual” 
ketika berbicara dengan orang yang berbeda mengenai 
pengalaman spiritual mereka sendiri, di mana kita sendiri 
mendapakan manfaat spiritualitas kita sendiri. 

 Kehidupan adalah Pembelajaran. Seberapa jauh kehidupan 
kita merupakan pembelajaran atas apa yang makin lama 
makin luas dan makin mendalam kita pahami? Seberapa 
jauh kita berhenti sejenak mengajari orang lain dan kita 
sendiri menemukan pembelajaran itu? Bagaimana kita 
sendiri mengalami pertobatan selain berharap orang lain 
bertobat? 

Memikirkan Ulang Misi. Dalam dunia yang terus berubah misi 
Kristiani memerlukan revisioning. Evangelisasi lebih baik 
dipandang sebagai rekrutmen orang bagi misi Allah di 
dunia ketimbang rekrutmen jiwa-jiwa bagi gereja dan 
surga. Kita juga berhadapan dengan konteks di mana 
sementara upaya mencari jiwa menghasilkan kuantitas 
dan kualitas minimalis, justru Kristianitas sedang 
kehilangan jiwa-jiwa dengan sangat deras atau 
maksimalis di Indonesia Timur. Bagaimana mungkin kita 
tetap membutakan mata dari kenyataan Kristianitas ini? 
Jadi bagaimana kita terlibat mempertahankan jiwa-jiwa 
serta memandang dan melaksanakannya dengan motivasi 
dan sukacita yang sama sebagai misi konvensional? 

Pelayanan Segenap Hati. Kesaksian dan pelayanan yang 
dijalankan oleh setiap orang percaya tak bisa tidak mesti 
dilakukan dengan hati seorang pelayan, bukan hanya 
formal dan struktural. Para pemimpin mesti melayani 
dengan hati seorang pemimpin-yang-melayani. Pelayanan 
dengan segenap hati dapat dilihat dari semangat, perilaku 
dan sikap dalam kesaksian dan pelayanan terhadap pihak 
lain. pelayanan segenap hati lebih berfokus kepada yang 
dilayani ketimbang diri sendiri. 

 
Kristianitas menjadi Lebih Jelas di Tengah Pluralisme 
Religius 
 Teolog liberal terkemuka, Marcus J. Borg 
mengatakan kita dapat memahami Kristianitas paling jelas 
dalam konteks pluralisme religius. Apa yang kita sebut 
pluralisme religius ini, selain merupakan peta demografis 
konteks kita, ia juga memberikan sebuah cara memandang 
agama-agama termasuk Kristianitas secara baru. Manakala 
kita memandang Kristianitas dalam kerangka agama secara 
keseluruhan, maka kita melihat Kristianitas (hakikat dan 
tujuannya) dengan lebih jelas. Seperti dikatakan Marcus Borg, 
kita dapat makin memahami “Mengapa kita menjadi Kristiani?” 
Memahami sesuatu dengan metode pembandingan adalah 
lebih jelas dan obyektif ketimbang memahaminya tanpa 
pembandingan.                                                   ke halaman 35 .... 
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saat ujian ayah tidak memberinya. Terus waktu kuliah ayah 
pernah difitnah. Juga waktu kerja dikantor ayah selalu dicurigai 
dan dicari-cari kesalahan karena ayah sebagai orang Kristen 
yang jujur dan bertanggungjawab selalu melakukan yang baik 
dan benar. Ayah koq bisa melewati itu semua, sampai-sampai 
hidup keluarga kita menjadi sejahtera, bahkan ayah tetap aktif 
sebagai aktivis di gereja.?” 
 “Baik anakku. Mari coba kita lihat tanaman-tanaman 
yang ada di sekitar vila kita. Terutama pohon pakis yang 
menjadi tempat kita berteduh dan sekelompok rumpun bambu 
yang hampir mengitari separuh vila kita.” “Ya, ayah” jawab 
Jeremi. Lalu ayahnya berkata, “Ketika pertama kali ayah 
menanam pohon pakis dan bambu tersebut, ayah   
menanamnya dan merawat benih-benih itu dengan penuh 
perhatian. Harus cukup sinar matahari dan air. Tak lama, pakis 
pakis itu tumbuh dengan sangat cepat. Warna hijaunya sangat 
indah. Namun benih bambu tidak mengalami pertumbuhan 
seperti pohon pakis itu. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, 
empat tahun, tidak ada yang terjadi dari benih bambu tadi, tapi 
ayah tidak berhenti merawatnya. Beda dengan pohon pakis itu 
pertumbuhannya cepat. Empat tahun lebih pohon pakis sudah 
menunjukkan pertumbuhannya yang baik. Tapi tetap pohon 
bambu belum juga bertumbuh” 
 “Lalu pada tahun ke lima sebuah tunas yang kecil 
muncul dari dalam tanah. Tunas kecil bambu tadi jika 
dibandingkan dengan pohon pakis tidak ada apa-apanya. 
Namun enam bulan kemudian, bambu-bambu tersebut tumbuh 
dengan mencapai ketinggian lebih dari 25 meter. Ternyata 
pohon bambu tersebut membutuhkan waktu lima tahun untuk 
menumbuhkan akar-akarnya. Akar-akar itu membuat dia kuat 
dan memberikan apa yang dia butuhkan untuk bertahan.” 
 “Tahukah engkau, Jeremi, anakku, dari semua 

“Ayah, bolehkah datang menjumpai saya di 
dekat sebuah tebing jurang tidak jauh dari 
vila rumah kita. Rasanya Jeremi sudah tidak 
tahan lagi menghadapi  
hidup ini” demikian pesan SMS dari Jeremi, 
sang anak, kepada ayahnya. Tak lama, sang 
ayah sudah berada di tempat dimana Jeremi 
berdiri di bibir tebing yang curam. Dengan 

tenang dan sabar sang ayah mendekati anaknya.“Ada apa nak 
sehingga engkau mau menyudahi hidupmu dengan jalan 
seperti itu. Bukankah kamu tahu itu berdosa?” 
 “Ya, ayah. Jeremi tahu ini dosa, tapi Jeremi sudah tak 
tahan lagi menghadapi hidup ini. Teman-teman selalu 
menghina dan meledek Jeremi gara-gara keinginan mereka 
untuk melakukan yang tidak baik Jeremi tolak. Mereka selalu 
‘dugem’, menghisap ganja, mabuk, nonton film yang gak baik, 
dan banyak lagi. Semuanya Jeremi tolak sehingga mereka 
sering berbuat kasar dan jahat” Ayahnya hanya menatap 
anaknya dengan penuh perhatian. “Tapi ayah....” Jeremi 
melanjutkan pembicaraannya: “yang paling membuat Jeremi 
tak dapat lagi mau bertahan dalam hidup adalah pacar Jeremi 
memutuskan hubungan dengan sepihak saja. Rasanya dunia 
ini sudah berakhir. Makanya Jeremi mau akhiri saja hidup 
ini.”........Jeremi diam sejenak. “Ayah, beri tahu ke Jeremi 
alasan untuk tetap bertahan dalam hidup sehingga Jeremi tidak 
harus mengakhirinya dengan jalan seperti ini?” 
 “Baik nak ayah akan beri tahu, tapi tolong kamu 
jangan berdiri di tepi tebing itu. Mari duduk di dekat pohon pakis 
ini.” Sambil melangkah menuju pohon pakis yang cukup rindang 
Jeremi bertanya: “Dulu kan ayah pernah cerita bahwa waktu 
kecil ayah pernah dipukuli oleh teman-teman gara-gara ayah 
pergi ke sekolah gak pakai sepatu karena ayah miskin. Dan 
karena ayah pintar, lalu ketika mereka minta contekan pada 

F  I  L  O  S  O  F  I 

Belajar dari Pohon Bambu :  

Bertumbuh Dalam Tantangan Hidup 
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kesusahan hatimu, sebenarnya engkau sedang menumbuhkan 
akar-akarmu? Ayah mengalami kesusahan yang lebih besar 
daripada yang sedang kamu rasakan. Dan ayah yakin bahwa 
penderitaan dan pergumulan hidup yang ayah alami harus ayah 
hadapi, bukan menghindarinya. Dan masa-masa penuh 
pergumulan dan tantangan tersebut ibarat pohon bambu yang 
sedang berproses dengan terlebih dahulu tumbuh akar-akarnya 
yang kuat.” 
 Ayahnya melanjutkan: “Dan engkau, anakku, engkau 
akan tumbuh sangat tinggi seperti bambu-bambu tadi. Pakai 
pengalaman pahit dalam hidupmu sebagai kesempatan untuk 
berakar dengan kuat yaitu hidup yang berakar di dalam Kristus. 
Bangun hidup kita di atas firman-Nya. Semakin dalam iman kita 
tertanam di dalam Kristus, semakin kuat kita menghadapi 

berbagai masalah dan penderitaan”. “Ya ayah, maafkan Jeremi. 
Hampir saja Jeremi salah langkah. Terima kasih ayah, sudah 
menjelaskan akan arti hidup sebagai orang beriman” Jeremi pun 
memeluk ayahnya dengan hangat. 
 Cerita di atas adalah sebuah kenyataan yang sering 
terjadi di antara kita. Setiap tantangan, hambatan, penderitaan 
dan kesusahan hidup dapat saja dipakai untuk mendewasakan 
iman seseorang tetapi juga sebaliknya, dapat 
menghancurkannya, tergantung bagaimana kita memaknainya. 
Belajar dari pohon bambu ada beberapa makna hidup yang bisa 
kita ambil, yaitu: 
 
∗ Pertumbuhan diawali kesediaan ditanam, dibenamkan dalam 

tanah, mendapat tekanan dari tanah dan tentu siraman dari 
air. Unsur tanah dan air sangat penting. Dari tanah ada unsur-
unsur hara sebagai makanannya. Pertumbuhan pohon bambu 
diawali dengan pertumbuhan akar yang berfungsi untuk 
menguatkan dasar bagi dirinya sendiri.  Tanah dimana benih 
ditabur sangat menentukan proses pertumbuhan. Dalam 
alkitab, sebagaimana dalam tulisan Refleksi buletin Pelangi 
edisi terakhir, disebutkan ada benih yang jatuh dipinggir jalan 
dan langsung dimakan habis oleh burung ; ada benih yang 
jatuh di tanah yang berbatu-batu tetapi karena tanahnya 

sedikit, benih itu tidak bertumbuh dengan baik karena 
akarnya lemah; ada benih yang jatuh di semak berduri dan 
tidak dapat bertumbuh dengan baik karena ada banyak 
semak yang menghimpitnya. Hanya benih yang jatuh di 
tanah yang baik dan subur sehingga benih tersebut 
bertumbuh bahkan menghasilkan buah-buah yang baik dan 
berlipat ganda. Demikian juga dalam pertumbuhan hidup 
iman kita, harus ada kemauan untuk penyangkalan diri dan 
kemauan selalu berada pada ‘tanah’ yang baik. Dalam 
Kolose 2:6 mengatakan: “Kamu telah menerima Kristus 
Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di 
dalam Dia.” Benih tanaman yang ditanam jika dipindah-
pindah dari tanah yang satu ke tanah yang lain, ia tidak 
akan hidup, malah yang ada menjadi mati.  

∗ Jenis akar bambu adalah serabut. Akar ini ternyata mampu 
menopang pohon bambu untuk bertahan terhadap terpaan 
angin kencang. Bahkan sekencang apapun arus angin 
yang menggocang pohon bambu, tetap dapat bertahan 
karena sifat akar tersebut menjadikan pohon bambu 
memiliki kelenturan dan fleksibilitas yang tak diragukan, 
namun tetap kokoh berdiri di tempatnya. Pelajaran dari 
realita pohon bambu ini adalah sikap hidup yang berpijak 
pada dasar iman yang benar yang disertai ketegaran dan 
keteguhan hati akan tetap mampu menjalani hidup ini 
walaupun penuh cobaan, hambatan dan tantangan. Sikap 
ini menjadikan kita tetap fleksibel tetapi tidak kompromi. 
Kokoh namun tidak kaku. Kolose 2:7a mengatakan : 
“Hendaklah kamu berakar di dalam Dia ...” Ini pertumbuhan 
ke dalam yan menggambarkan satu kondisi bagaimana 
harus berakar lebih dahulu baru keluar batangnya dan 
pertumbuhan berikutnya. Pada waktu kita berakar di dalam 
Kristus, berarti kita memerlukan pondasi/akar/dasar supaya 
menjadi kokoh. Sebagai orang Kristen kita harus belajar 
agar kita bisa mengakarkan iman kita sungguh-sungguh di 
dalam Kristus. Sebuah pohon atau bangunan jika tanpa 
akar/pondasi/dasar yang kokoh, maka pohon aau 
bangunan tersebut akan mudah roboh tatkala ada 
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tantangan angin besar (bandingkan Matius 7:24-27). 
∗ Akar Bambu memiliki struktur yang unik karena terkait 

secara horizontal dan vertikal, sehingga dia tidak mudah 
patah dan mampu berdiri kokoh untuk menahan erosi dan 
tanah longsor di sekitarnya. Ini  memberi  hikmah kepada 
kita bahwa sikap iman yang terus dipelihara, selain berguna 
untuk diri sendiri namun di saat yang sama dapat berguna 
untuk orang lain. Dalam Kolose 2:7b dikatakan:  
“....dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh 
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,...” Ini berarti 
tumbuh ke atas. Ada level yang semakin naik atau 
bertambah. Dikaitkan dengan tantangan hidup, ketika 
pertumbuhan iman tetap terpelihara maka kita tidak akan 
menjadi mudah putus asa atau patah, sebaliknya semakin 
gigih dan semakin punya nilai lebih. Bahkan pada saat kita 
mengalami ancaman dan tantangan yang berat sekalipun 
mampu berbuat yang berguna untuk orang lain.  

 
∗ Kemampuan bambu untuk tumbuh ditempat yang sulit 

menyebabkan bambu tersebar dalam area yang sangat luas 
dari kawasan yang terbentang diantara 50 derajad lintang 
utara dan 47 derajad lintang selatan. Penyebaran yang luas 
memungkinkan banyak sekali penggunaan bambu untuk 
tujuan yang berbeda, sumpit di kawasan Asia Timur seperti 
Jepang dan Korea, bahan anyaman untuk wadah, 
perangkap ikan, untuk alat transpormasi air (rakit), 
penopang dan untuk dinding bangunan, sampai alat musik 
dan obor penerangan.  Banyak banyak kegunaan lainnya 
yang bisa dibuat dari bambu. Inilah sebenarnya panggilan 
hidup kita. Sebagaimana dalam Kolose 2:7c : “....dan 
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur....” Inilah 
pertumbuhan iman ke samping. Sebagai orang beriman 
yang bersyukur atas keselamat dalam Kristus kita  

senantiasa mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi lingkungan sekitar kita, sesulit apapun keadaan, tak 
ada kata menyerah untuk terus tumbuh, tak ada alasan 
untuk berlama-lama terpendam dalam keterbatasan, karena 
bagaimanapun pertumbuhan demi pertumbuhan harus 
diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam 
kondisi yang paling sulit sekalipun. 

 
∗ Bambu termasuk jenis rumput-rumputan, namun berbeda 

dengan rumput yang biasa.  Tingginya antara 30 cm sampai 
30 meter. Bambu adalah tanaman rumput yang unik dan 
luar biasa. Meskipun berlatar tanaman rumput, bambu 
menjadi beda lantaran karakternya. Bambu, pada dirinya 
dapat berguna dalam banyak hal. Tetapi yang menarik, ia 
mampu menghadapi tantangan dari dalam maupun dari 
luar. Inilah seharusnya yang menjadi pribadi kita. Di dalam 
Kristus seharusnya kita memiliki karakter yang unik dan luar 
biasa. Bukan hanya mampu menjadi berkat dalam kondisi 
normal, tetapi pada saat paling sulit pun mampu 
menghadapinya dengan baik. 

 
 Menjadi kuat, mampu dan tetap menjadi saksi yang 
baik dalam menyikapi tantangan hidup diperlukan kesengajaan 
untuk proses pembentukan diri dan pertumbuhan iman yang 
semakin dewasa. Dan bertumbuh menjadi dewasa sampai 
kepada hidup yang menghasilkan buah tidaklah selalu 
nyaman. Menyerap himpitan hidup, menerima ‘nutrisi’ iman, 
menghadapi badai dan bahaya hidup sambil mengandalkan 
kuasa kasihNya, niscaya kita dapat berkata seperti Paulus 
sampaikan dalam Filipi 4:13 “Segala perkara dapat 
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.”  (GSH). 

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau 

besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. 
Mazmur 23:4 
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terkenang akan berbagai menu restoran dan tataboga Mesir. 
Sedangkan di sini di padang gurun mereka “hanya” makan 
manna pemberian Tuhan dari hari ke hari, itu-itu saja. Manna 
sebagai tanda pemeliharaan Tuhan yang ajaib saat itu, di mata 
Israel menjadi kurang ajaib karena diterima rutin setiap hari 
tanpa susah payah. Itu merupakan penyakit spiritual manusia 
sampai hari ini. Apa-apa yang dikaruniakan Tuhan secara rutin 
dengan segala kelimpahan dalam kemurahan-Nya, biasa dilu-
pakan dan dianggap sebagai sesuatu yang given, biasa-biasa 
saja, taken for granted. Maknanya terlupakan karena tertutup 
1001 hal yang lain. Padahal selain makna spiritualnya, manna 
menurut pengisah Kitab Bilangan, dapat diolah menurut resep 
masak menjadi makanan “gorengan” (Bil. 11:8). 

Sebetulnya umat Israel juga sesekali diberi daging 
burung (Kel. 16:12-13) bersamaan dengan manna. Dengan 
bahan-bahan itu, dan dengan sedikit imajinasi tentunya, 
mereka nampaknya sudah dapat membuat Avian Pizza atau 
Avian Sandwich yang lezat, tanpa harus berdampak Avian Flu. 
Namun dicatat oleh para penulis Torah, beberapa provokator 
“menggoreng” Israel menjadi umat yang berhasrat rakus akan 
daging. Mereka mungkin bukan hanya ingin membuat avian 
pizza yang dagingnya hanya secuil-secuil, melainkan mungkin 
ingin membuat dan menikmati semacam quail barbeque 
(burung puyuh panggang) atau Avian Teriyaki yang dibumbui 
bawang prei, bawang merah dan bawang putih, tersaji ber-
sama mentimun dan diakhiri dengan dessert semangka (bdk. 
Bil. 11:5). Untuk nafsu macam ini bagi seluruh bangsa, pasti 
diperlukan banyak sekali persediaan daging. Musa mengkalku-
lasi, semua stock ternak kambing-domba dan lembu-sapi 
mereka tak akan cukup untuk memenuhi nafsu demikian 
apalagi sebulan lamanya bagi 600.000 orang Israel. (Bil. 11:  
21-22), sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan. 

Kemudian tibalah puncak cerita di mana Tuhan meng-

Wabah Flu Burung (Avian Flu) mulai muncul sebagai 
endemi di Indonesia, kemudian ternyata merebak menjadi pan-
demi di Asia dan Eropa. Kita tahu ungkapan itu bukan melulu 
persoalan burung yang tiba-tiba mengidap influenza, melainkan 
dampaknya yang buruk kepada manusia, bahkan mematikan. 
Endemi ini mengambil banyak korban baik jiwa mau pun harta. 
Banyak orang menjadi sakit dan meninggal dunia, sedikit yang 
tersembuhkan bahkan sampai hari ini. Banyak peternakan ung-
gas harus bangkrut dan tutup karena unggasnya terjangkit flu 
burung dan harus dibasmi habis. Kita tentu prihatin dengan se-
mua akibat yang ditimbulkan dan ditinggalkan flu burung. 

Bahwa manusia dapat mematikan burung bukanlah hal 
yang luarbiasa. Sebaliknya burung dapat mematikan manusia 
yang hidup, barulah luarbiasa. Alkitab juga punya cerita tentang 
hal itu. Hal mana ditandai dengan nama tempat Kibrot-Taawa. 
Konon di tengah Padang Gurun Sinai dalam perjalanan eksodus 
yang melelahkan lahir dan batin, nampaknya umat Israel      

KERANGKA BERPIKIR 

Kibrot-Taawa, קברות  ה�אוה 

Monumen Peringatan terhadap Kerakusan 
Pdt. Em. Kuntadi Sumadikarya  
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giring dengan angin (Bil.11:31) migrasi sejumlah besar burung 
puyuh – kemungkinan besar – dari arah Laut Merah ke daerah 
Padang Gurun Sinai sejauh kira-kira 1.400 km. Kawanan puyuh 
yang tak dapat terbang terlalu tinggi dan kelelahan ini me-
ngalami crash landing di perkemahan umat Israel. Tumpukan 
puyuh yang dicatat oleh para penulis Torah benar-benar fantas-
tik. Tebal tumpukan puyuh adalah dua hasta atau kira-kira 80 cm 
(0.8 m) pada wilayah seluas “sehari perjalanan ke segala pen-
juru” atau kira-kira 30 km X 30 km.  0.8 m X 900.000.000 m2 = 
720.000.000 m3. Jika tiap burung puyuh bervolume 10 cm3 maka 
per m3 tersedia 100 ekor puyuh, total keseluruhan suplai burung 
puyuh yang Tuhan sediakan adalah 100 ekor X 720.000.000 m3 
= 72 milyar ekor burung puyuh untuk 600.000 orang Israel, se-
hingga masing-masing bisa mendapat bagian 120.000 ekor pu-
yuh. 

Tentu saja tidak setiap orang menghabiskan 120.000 
ekor puyuh. Seandainya demikian mungkin seluruh bangsa Is-
rael tewas dan berakhir di situ. Hanya mereka yang bernafsu 
rakus, yang makan puyuh terus menerus dan tewas karena 
“mabuk” puyuh. Seperti dijanjikan Tuhan, “sampai keluar dari 
dalam hidungmu dan sampai kamu muak.” (Bil.11:20). Bahkan 
dicatat “Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum diku-
nyah” tewaslah mereka. (Bil. 11:33). Penulis Torah mengakhiri 
cerita ini dengan singkat: “Sebab itu dinamailah tempat itu Ki-
brot-Taawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang 
bernafsu rakus.” (Bil.11:34). 

Pesan dari cerita hebat ini sederhana saja. Kerakusan 
(apapun) membuat orang tidak menghargai Allah. Kerakusan 
menyingkirkan ketaatan kepada Kristus. Kerakusan membuta-
kan diri dari panduan Roh. Kerakusan dapat menular cepat 
kepada orang lain. Kibrot-Taawa adalah monumen peringatan 
terhadap dan tentang buah kerakusan. 

Kerakusan atau keserakahan manusia tetap hidup 
sampai masakini, bahkan lebih lagi. Daya tularnya juga makin 
luarbiasa. Melihat etalase toko, bahkan menonton televisi saja 
sudah bisa mengubah orang menjadi rakus. Bukan saja manusia 
bisa rakus, institusi seperti yayasan, gereja, agama, negara juga 
bisa menjadi sangat rakus, apalagi yang disebut perusahaan 
dan korporasi. Hanya saja mereka bukan melulu rakus makan, 
tetapi memakan kehidupan orang lain, sebagaimana dicer-

minkan oleh seloroh: “Orang bukan bertanya, ‘Hari ini kita 
makan apa?’ melainkan ‘Hari ini kita makan siapa?” yang biasa 
“termakan” habis-habisan adalah orang-orang kecil, kaum 
yang tertindas, kaum yang papa dan melarat, kaum yang 
tersingkir, kaum yang tak bisa berobat, kaum yang tak bisa 
mengenyam pendidikan baik, kaum yang mati diam-diam 
karena keserakahan manusia lain. 

Manusia Kristiani dengan imannya dan ketaatannya 
kepada Tuhan diandalkan sebagai manusia yang tidak tertular 
oleh kerakusan. Para pelayan dan warga gereja diandalkan 
bukan saja tidak tertular melainkan juga dapat menjadi ben-
teng terhadap kerakusan dan keserakahan kronis dunia ini. 
Jika tidak, maka kehidupan bergereja menjadi ironi. Sifat tidak 
rakus sudah bisa menjadi barometer, apakah seseorang lebih 
mementingkan Allah dan sesama, atau lebih mementingkan 
dirinya sendiri. Dan kita semua tahu bahwa menjadi kebal ter-
hadap kerakusan adalah pengajaran Tuhan Allah. Kisah    
Kibrot-Taawa hanyalah salah satu dari pengajaran tersebut. 
Semoga berguna untuk direnungkan.  

Penulis adalah  
Ketua Umum BPMSW GKI SW Jabar  Th. 2000-2011 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 

berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat 

membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang 

berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 

 
- Roma 12:2 
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Saat kita jadi penonton, jika tim kesayangan tertinggal, kita-
pun harus menguasai diri. Jangan sampai merasa kesal atau 
sedih berlebihan seperti salah satu pendukung Brasil yang 
nekat bunuh diri saat Brasil kalah dari Uruguay 2-1 di Piala 
Dunia 1950.  

Dari contoh olahraga sepakbola kita harus belajar 
mengurangi fanatisme dan menyadari hal-hal yang lebih 
penting untuk kita Generasi Muda GKI Kota Wisata seperti: 
bertekun melatih talenta sebagai pemain, atau mengen-
dalikan emosi sebagai penonton.  

Bahkan bila kita berhasil jadi pemain yang sukses, 
maka itu semua harus dipersembahkan bagi kemuliaan Tu-
han, ingat juga pemain disini bukan hanya pemain sepak 
bola, di mana Tuhan Yesus menempatkan kita sekarang ini 
disitulah kita menjadi pemain. Persembahkan yang terbaik 
untuk Dia.  Bukannya malah sombong, mari kita jadi saksi 
Tuhan Yesus dengan membantu orang lain lewat talenta apa 
saja yang di miliki.  

 Maka dari contoh ini, saya percaya bahwa kita se-
mua bisa menggunakan Talenta tersebut sebagai alat untuk 
bertumbuh dalam karakter  Kristus,  

So, ... tim apa yang teman-teman dukung untuk Piala 
Dunia 2014 ini?. *** 

 Saat ini sedang dirayakan pesta sepakbola terakbar 
di dunia yaitu 2014 FIFA World Cup,  di Brasil. Bisa dibayang-
kan betapa meriahnya kompetisi nomor satu di dunia itu. Ge-
muruh suara pendukung fanatik, permainan bola berkualitas 
tinggi, juga kontroversi serta kejadian-kejadian mencengang-
kan. Bahkan bisa saja ada suara terompet sekencang Vu-
vuzela atau gol yang dianulir walau sudah setengah meter 
masuk gawang, seperti di Piala Dunia 2010 yang lalu. 
 Sering hanya itu yang kita ingat dari sepakbola, tanpa 
menyadari bahwa sepakbola dapat juga menjadi anugerah 
Tuhan untuk membantu kita bertumbuh. Kita belajar tentang 
sportivitas, pantang menyerah, dan pengendalian diri dalam 
sepakbola. Kita belajar untuk tidak melakukan pelanggaran 
(foul), perkelahian dan tindakan diving. Itu sebabnya ada seo-
rang wasit dalam pertandingan, karena bisa saja beberapa 
pemain tidak bisa mengendalikan diri mereka.  

Dalam 1 Korintus 9:25 tertulis: “Tiap-tiap orang yang 
turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai 
dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk 
memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk 
memperoleh suatu mahkota yang abadi.” Tiap orang yang 
bisa mengendalikan diri dalam segala hal, akan menjadi sang 
juara. Andai kita berada dalam kondisi tertinggal, kita harus 
bisa mengendalikan diri supaya tidak melakukan hal negatif, 
bahkan harus mengubahnya menjadi semangat pantang me-
nyerah. Ingatkah ketika dalam kualifikasi Piala Dunia benua 
Eropa Swedia tertinggal dari Jerman dengan skor 0-4? 
Mereka tidak menyerah tapi saling memotivasi agar berusaha, 
dan pada akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 4-4. 

KOLOM  PRAREMAJA 

PESAN SEPAK BOLA 
M a t i a s  S i b u r i a n 

Apa yang beda di buletin edisi 7 ini yaaa ......?   Betulll! Mulai edisi 7 ini, buletin PELANGI menambah satu halaman khusus 
buat Pra Remaja lho.  Kalian boleh ikut menulis, mengisinya, menghiasnya, dan membacanya. Kali ini Matias menulis tentang 
bagaimana seharusnya karakter praremaja Kristen  dibangun sesuai kehendakNya. Ternyata Matias menemukan, sepak bola 

pun bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter sehingga makin baik setiap saat.   
Bagaimana caranya? Nah, baca dulu  deh .... 
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 Dari contoh hidup beberapa komponis tadi, bahkan  
para pencipta lagu gerejawi, kita belajar bahwa siapapun bisa 
dipakaiTuhan untuk memuliakan namaNya, termasuk kita 
juga. Tuhan memakai siapapun, terutama orang yang  lemah, 
dipandang sebelah mata atau diremehkan, untuk menunjuk-
kan kuasaNya. Orang-orang tersebut diproses oleh Tuhan, 
lewat jalan hidup, kemampuan, bahkan ketidakmampuannya 
sekalipun, untuk kemuliaan Tuhan. Memang, waktu diproses, 
mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, kesedihan, kesa-
kitan bahkan keputusasaan, contohnya Fanny Crosby. 
Tetapi, mereka terus dibimbing Tuhan dalam kesesakannya 
sampai akhirnya orang-orang tersebut bisa menunjukkan 
kepada semua orang bahwa Tuhan dapat memakai mereka 
untuk memuliakanNya. 

 Bagaimana dengan kita? Maukah kita memberi ke-
sempatan padaNya untuk membentuk kita? Maukah kita me-
ngijinkan Tuhan memproses kita? Siapkah menghadapi rin-
tangan yang menghadang?  
 Yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan membentuk kita 
jadi sesuatu yang berharga untuk menunjukkan kemu-
liaanNya. Seperti Komponis Agung yang sedang menulis 
karya indahNya. Bila kita mengalami hal-hal yang sulit dalam 
hidup, berarti Tuhan Yesus sedang memproses kita untuk 
pertumbuhan iman. Bertumbuh dalam iman bukanlah hal yang 
mudah. Tetapi dalam kesulitan, Tuhan Yesus mau kita 
mengingatNya, berserah kepadaNya, dan pasrah pada segala 
rencanaNya. Dengan itu, kita menjadi semakin percaya pada 
Tuhan Yesus, iman kita bertumbuh di dalamNya, dan karakter 
kitapun terus diperbaharuiNya.*** 

 Dengan rasa kagum sejarah mengabadikan nama 
komponis-komponis hebat seperti Bach, Handel, Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Schubert, dan lain-lain. Mereka adalah jenius 
pencipta musik yang memberi rasa indah dalam hati kita bera-
bad-abad lamanya. Mungkin kita menduga, sebagai jenius 
mereka dengan mudah menghasilkan karya-karya besar. 
Dugaan itu keliru. Karya mereka bukan lahir begitu saja, me-
lainkan melalui banyak pergumulan, belajar dan berdoa. 
 Mari kita mengintip pergumulan beberapa dari mereka: 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) lahir dalam keluarga miskin 
di desa di pedalaman Austria. Ia mencari nafkah dengan men-
jadi pemain biola di depan restoran. Baru di kemudian hari ia 
bekerja sebagai musikus di rumah-rumah bangsawan. Haydn 
dijuluki “Bapak segala simfoni”, sebab ia mengarang begitu 

banyak simfoni. Sebelum menggubah suatu simfoni, ia lebih 
dulu bertelut di depan pianonya dan meneduhkan diri. Ia pernah 
menjelaskan, “Dalam keteduhan seperti itulah saya meminta 
bakat yang diperlukan untuk bisa memuliakan Tuhan dengan 
pantas.” 
 Ludwig Von Beethoven (1770-1827) terserang pe-
nyakit telinga menjelang usia 30 tahun, lalu menjadi tuli  total. 
Bayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis jika ia 
tuli. Dalam kesedihannya ia menulis, “Aku merasa sepi, sangat 
sepi. Tetapi aku merasa Tuhan dekat.” Walaupun Beethoven 
tuli, ia tetap produktf sepanjang hidupnya dengan menghasilkan 
begitu banyak simfoni. 
 Franz Peter Schubert (1797-1828)  lahir dalam ke-
luarga guru sekolah dasar yang miskin. Untuk mengarang lagu 
ia tidak mampu membeli kertas, sehingga ia menulis di kertas 
bekas. Schubert meninggal dalam usia 31 tahun karena wabah 
typhus yang melanda perkampungan kumuh di Kota Wina tem-
pat ia tinggal. Dalam catatannya ia menulis: “Ketika saya men-
ciptakan musik, saya beribadah kepada Tuhan, dan saya men-
ciptakan musik supaya orang beribadah kepada Tuhan.” 

KOLOM  REMAJA 

KOMPONIS AGUNG 
S  o  n  i  a 
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S H E R I N NS H E R I N NS H E R I N NS H E R I N N    
S  o  n  i  a, J o a n,  A b i g a i l 

 Sherinn adalah remaja Kristen berusia 17 tahun. 
Ia aktif di gereja, cantik, supel dan suka bernyanyi. 
Sayangnya, Sherinn tidak bangga akan bakatnya. Sebali-
knya, ia tidak pede, malu menunjukkan kemampuannya. 
Hal itu disebabkan keluarga kurang mendukungnya. 
Orang tuanya ingin Sherinn menjadi insinyur, sedangkan 
Sherinn bercita-cita menjadi seorang penyanyi opera. 
Orang tuanya mengagumi Ellen sahabat Sherinn, yang 
juga cantik dan pintar. Di kelasnya, Ellen mendapat pe-
ringkat pertama sedangkan ia peringkat ke sekian. Orang 
tua Sherinn selalu memaksa anaknya untuk belajar agar 
berprestasi setinggi Ellen, pada-
hal Sherinn sudah belajar sebaik 
mungkin. Kala Sherinn jenuh be-
lajar, ia bernyanyi sambil main 
gitar. Suaranya merdu sekali. 
Namun bila orang tuanya tahu, ia 
dimarahi dan mereka mengingat-
kan ia hya untuk mengalahkan 
prestasi Ellen dan jadi insinyur. 
Menurut mereka, jadi penyanyi 
takkan menjamin hidup di jangka 
panjang. Sherinnpun patah se-
mangat, dan akhirnya merasa 
bahwa menyanyi hanya akan 
membuang waktunya saja. 
 Pada suatu kebaktian 
Minggu, Sherinn mendengar 
khotbah tentang perumpamaan 
lima talenta. Setelah mendengar-
kan khotbah itu ia merasa ter-
gerak untuk mensyukuri dan 
mengembangkan bakatnya. Ia sadar bahwa melalui ham-
batan itu, ia sedang diproses oleh Tuhan. Ia percaya  Tu-
han pasti membantunya menjadi seperti yang Tuhan 
inginkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Usai kebak-
tian, Sherinn bercerita pada beberapa teman tentang per-
soalannya. Akhirnya mereka membantu Sherinn dengan 
menugaskannya sebagai kantoria, dan mempersem-
bahkan pujian di beberapa acara remaja.  
 Suatu saat, Sherinn mendapat kesempatan untuk 
menampilkan persembahan pujian dalam kebaktian de-
wasa. Sherinn merasa tidak percaya diri. Namun, berkat 
dukungan dari teman-teman serta latihan rutin yang di-
lakukannya, akhirnya Sherinn bisa menekan rasa gugup 
dan malunya. Sherinn sengaja tidak memberitahukan 

kepada orang tuanya karena ia ingin memberi kejutan 
pada mereka. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-
tunggu. Dengan doa dan latihannya selama ini, Sherinn 
mampu tampil maksimal. Suaranya yang memukau dan 
alunan gitarnya yang lembut membuat para jemaat ikut 
menghayati lagu, termasuk orang tuanya. Sherinn lega 
bisa menunjukkan bakatnya, juga kepada mereka. 
 Akhirnya orang tuanya menyadari kesalahan 
mereka dan menerima Sherinn untuk mengembangkan 
bakatnya mengejar cita-cita, namun memintanya agar 
jangan melalaikan sekolah. Sherinn bersyukur karena 

akhirnya bisa melewati segala kesulitan dan mem-
persembahkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan.  
 Tidak hanya itu, iapun bersyukur karena Tuhan 
memberinya lingkungan yang mendukung. Bahkan ada 
satu hal lagi yang amat disyukurinya, yaitu bahwa Tuhan 
menjaganya untuk tetap berada dalam jalanNya, dan 
tidak bersikap negatif ketika kesulitan datang. Menyan-
darkan diri padaNya, dan mau dibentuk dalam berbagai 
hal: kesabaran, ketekunan, dan sebagainya. Dengan 
begitu, sikapnya menjadi makin matang dan semakin 
mirip dengan kehendakNya, sehingga Tuhan bisa me-
makainya demi kemuliaanNya. *** 
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Tuhan, dan ini benar adanya. 
 Karenanya faktor penting untuk dapat bertumbuh 
dengan baik serta berkualitas adalah dimana kita berjemaat, 
bergeraja, dengan siapa kita bersekutu, berteman, 
berinteraksi. 
 Perlu diingat, bahwa ketika kita memilih dengan 
siapa kita bergaul,  bukan berarti kita membatasi diri, namun 
itu berarti waspada serta berjaga-jaga, yang menjadi perta-
nyaannya adalah Bukankan untuk berjaga-jaga itu perlu dan 
harus  (Matius 26:41: Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya 
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang 
penurut, tetapi daging lemah.") 
 
Faktor internal (dari dalam). 
 Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian 
adalah bagaimana kita terus memotivasi diri untuk belajar 
tentang Allah, mengenal Dia dan juga karya-Nya baik dalam 
dunia maupun dalam diri manusia, ciptaan-Nya. 
 Untuk dapat memotivasi diri terus belajar, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan : 
 
Doa 
Bagian ini tidak dapat dihilangkan dari kehdupan orang 
Kristen. Ketika kita tahu dan mengenal Dia, doa menjadi 
sebuah saran mengenal. Kini ketika kita telah tahu serta 
kenal, maka doa adalah menjadi alat untuk tetap tersambung 
pada sumber hidup dan juga menjadi sarana komunikasi 
dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. 
 

KOLOM  PEMUDA 

 Siklus hidup pada tumbuhan adalah ketika menanam 
biji/ benih, dilanjutkan penantian  akar dan lalu bertumbuh be-
sar , kemudian menghasilkan buah. Saat biji/benih telah 
nampak akar, maka kita akan menunggu pertumbuhan biji 
tersebut hingga cukup matang dan menghasilkan buah. Sama 
halnya dengan proses iman percaya kita, setelah berakar 
maka langkah selanjutnya adalah bertumbuh untuk diharapkan 
dapat menghasilkan buah. Pertumbuhan dimulai ketika akar 
telah ada dan tumbuh dengan baik. Setelah akar, selanjutnya 
adalah pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. 
 Untuk dapat bertumbuh dengan baik dan sehat, maka 
diperlukan 2 hal : 
 
Faktor eksternal (dari luar). 
 Hal utama yang diperlukan untuk dapat tumbuh 
dengan baik adalah lingkungan yang tepat. Seperti halnya 
tanaman, bila media tanamnya sesuai maka tumbuhnya pun 
akan bagus, hingga dapat menghasilkan buah yang 
diharapkan. Lingkungan yang tepat, sangat membantu dalam 
Proses pertumbuhan iman yang kuat dan juga berkualitas. 
Salah satunya adalah berada dalam komunitas dan 
persekutuan yang sehat. Persekutuan yang sehat bukan 
berarti tidak ada pergumulan di dalamnya. Dapat dikatakan 
persekutuan yang sehat bila doktrin/ ajaran yang diberikan 
sesuai dengan Alkitab,  dalam hal ini tidak bertentangan 
dengan sumber kebenaran itu sendiri. Persekutuan ini dapat 
berarti, gereja, dapat berarti pula teman-teman. Janganlah 
kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan 
yang baik.– 1 Korintus 15:33, demikian kutipan dari firman 

PROSES 
BERTUMBUH  

D i a n  B.  S e t i a s i h  
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Bible Reading 
Baca Alkitab rutin juga menjadi salah satu cara mengenal Allah 
dan bertumbuh ke arah yang dikehendakiNya. Untuk dapat 
semakin kenal Dia dan tahu dengan jelas apa yang Dia 
inginkan, apa yang Dia tidak inginkan, maka membaca Alkitab 
harus terus dilakukan.  
 
PA (Pemahaman Alkitab) 
Bila membaca Alkitab saja perlu, apalagi memahami isinya ?! 

“KESELAMATAN adalah keajaiban 

sesaat, PERTUMBUHAN adalah 

kerja keras seumur hidup. 
 

Keseluruhan Kesadaran ini muncul  ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi, kemudian 
RohKudus tinggal di dalam diri. Kesadaran ini yang memunculkan keinginan untuk berubah, menjadi seperti yang Allah inginkan, 
melakukan seperti yang Kristus ajarkan. 

Pertumbuhan terjadi melalui proses hari lepas hari sepanjang masih diberi kesempatan untuk hidup. Pertumbuhan juga 
menimbulkan ‘sakit tersendiri’, ada bagian yang ‘dipotong’ untuk pertumbuhan yang lebih baik, ada bagian yang dipaksa lurus 
supaya bagus tumbuhnya. Menjadi seperti yang Allah ingin dan kehendaki bukan sebuah proses simsalabim,akan tetapi Proses 
yang penuh perjuangan dan indah di mata Tuhan. 

Namun yakinlah bahwa perjuangan ini berharga. Bertumbuh ke arah Kristus, demikianlah kehendak Allah.*** 

maka itu adalah sebuah hal yang penting.  Setelah kita paham 
maka ada cukup alasan untuk berubah menjadi seperti yang 
kita baca, menjadi seperti yang Allah kehendaki. Bagian ini 
berarti mengenal lebih Allah lebih dalam. Bila membaca 
Alkitab, bisa saja hanya sekedar baca. Namun bila dipelajari, 
maka dikupas sedemikian rupa hingga mendapat inti 
pembelajaran dari tiap bagiannya.  Ketika berubah, bukankah 
itu berarti bertumbuh ?...  Mari bergabung kedalam Pemaha-
man Alkitab yang di selenggarakan oleh GKI KOTA WISATA. 

Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 
- I  Korintus 15:33. 
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 Sebuah kenikmatan tersendiri dapat beristirahat se-
jenak dari kesibukan pekerjaan dengan mengunjungi Taman 
Suropati yang terletak di pusat kota Jakarta.  Menikmati 
teduhnya pepohonan dan udara segar mengembalikan kese-
garan tubuh dan jiwa. Selain keindahan tanaman dan pepoho-
nan, saya juga terhibur dengan menikmati aktivitas seni dan 
olahraga yang dilakukan oleh pengunjung lain. Ada yang ber-
sama-sama berlatih biola, berolahraga pernapasan, ataupun 
sekedar berbincang-bincang, antar pengunjung seolah-olah 
saling menyalurkan energi positif sehingga tercapai suasana 
menyenangkan. Suara kebisingan dan hiruk-pikuk lalu lintas 
sekitar bagaikan hilang di balik rindangnya pepohonan. Waktu 
satu jam sudah cukup mengembalikan suasana hati dan ke-
tenangan pikiran untuk kembali beraktivitas dan menyelesaikan 
pekerjaan yang tersisa. 
 Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, saya me-
metik pelajaran sederhana dari keberadaan sebuah taman 
Suropati. Keanekaragaman hayati yang tumbuh berdampi-
ngan, dan dipadu dengan perawatan yang baik dari pihak 
pengelola, membuat taman Suropati menjadi “paru-paru kota” 
dan tempat relaksasi yang menyehatkan bagi penduduk seki-
tar. Jika direfleksikan dengan kehidupan bergereja, keane-
karagaman hayati mempresentasikan keragaman potensi dari 
masing-masing jemaat yang saling membangun mewujudkan 
kesatuan gereja layaknya sebuah taman yang indah.  
 Layaknya sebuah tamanan, pertumbuhan iman je-
maat Kristen sering kali dideskripsikan dengan tahapan-
tahapan: berakar, bertumbuh, dan berbuah. Adalah baik bera-
kar, bertumbuh, dan berbuah menjadi sebuah tanaman yang 
indah dan menghasilkan buah yang banyak, namun akan men-
jadi sangat bermanfaat apabila setiap tanaman bertumbuh dan 
berbuah/berbunga bersama-sama sehingga tercipta sebuah 

taman yang indah dan mampu memberikan udara segar, sua-
sana suka cita, serta kedamaian hati bagi setiap pengunjung. 
 Demikianlah menjadi pengharapan dimana gereja 
kita bisa menjadi “sebuah taman yang indah dan bermanfaat” 
bagi setiap jemaatnya dan penduduk di sekitarnya. Melalui 
pelbagai jenis kegiatan dan program gereja, para jemaat da-
pat saling berkontribusi dan  bersama-sama saling mengenal 
serta bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai contoh, komunitas 
basis (kombas) dapat menjadi wadah bagi setiap jemaat un-
tuk bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri di dalam suatu 
komunitas yang lebih kecil. Di dalam komunitas basisnya, 
setiap jemaat dimampukan untuk dapat memiliki lebih banyak 
kesempatan untuk saling berinteraksi, baik itu melalui perse-
kutuan bulan, latihan paduan suara, kegiatan olahraga ber-
sama,bakti sosial, ataupun kegiatan lainnya. Sehingga rasa 
persaudaraan dan kepedulian antar jemaat semakin terben-
tuk. Terbentuknya rasa persaudaraan dan kepedulian di 
dalam diri setiap jemaat, menjadi sumber energi penggerak 
bagi jemaat untuk dengan sukarela berkontribusi dan ber-
peran aktif dalam membangun gereja, sehingga gereja kita 
berhasil merealisasikan visi dan misinya, yaitu sebagai garam 
dan terang dunia. 
 Kiranya kita senantiasa dimampukan berperan aktif 
dan berkontribusi berbagi talenta yang kita miliki, serta senan-
tiasa dengan kerendahan hati mau dibentuk oleh tangan Tu-
han, untuk bersama-sama membangun Gereja Kristen Indo-
nesia Kota Wisata kita menjadi sebuah “taman yang indah 
dan rapi” yang memberikan banyak manfaat kepada penghuni 
dan sekitarnya. Dan kiranya hanya nama Tuhan Yesus yang 
semakin dimuliakan. 
 Selamat ulang tahun ke-3, GKI Kota Wisata. Tuhan 
memberkati kita. (BWI). 

KOMISI  DEWASA 

T  A  M  A  N 

TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 

Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia 

membimbing aku ke air yang tenang; - Mazmur 23:1-2 
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Retorika atau basa-basi, bisa juga dikatakan munafik, 
mungkin dapat digunakan sebagai terminology yang sesuai 
dengan sikap sebagian dari umat beragama di Indonesia, pada-
hal menurut  Eric Hoffer dalam bukunya “The True Believer” 
bahwa marphology Agama terdiri dari A dan Gama, A artinya 
tidak dan Gama artinya caos atau rusuh. Jadi agama apapun 
tidak menghendaki suatu kerusuhan, agama mengajarkan 
damai sejahtera dan tidak mengganggu dan berbuat onar terha-
dap  kehidupan orang lain,  

Indonesia adalah Negara beraagama dan sebagian 
masyarakat membuat agama hanya sebagai kosmetik, hanya  
untuk memoles kehidupan itu tampak ber KETUHANAN, se-
mentara sesungguhnya inplementasi agama dalam kehidupan 
berbeda antara perilaku dengan pelaksanaannya. Dari infor-
masi media elektronik maupun cetak diperoleh informasi bahwa 
Indonesia adalah Negara yang sangat agamis namun 
sayangnya Indonesia termasuk Negara terkorup di dunia, se-
ring terjadi perkelahian antar warga, tauran pelajar,demikian 
pula tingkat kejahatan tinggi, sex bebas, dan terakhir ini banyak 
sekali kekerasan sex terhadap anak-anak sehingga perasaan 
aman dan nyaman hilang, selalu rasa was-was menghantui  
baik diri kita keluarga dan anak-anak.  Disisi lain  kita melihat 
rumah ibadah dimana-mana, kegiatan keagamaan meningkat, 
yang sesungguhnya hanya retorika dan basa-basi.  

Umat Kristiani dengan  Tradisi ke Kristenan yang ber-
jalan terus menerus  dalam keluarga dari sejak di Baptis, Sidi 
dan menikah, dilaksanakannya hanya sebagai retorika, sebagai 
bagian dari pelengkap  administrasi dan sertifikasi dalam ke-
hidupan.  

Padahal sidi adalah proses pendalaman firman Tuhan 
agar kita lahir baru, setia dan taat kepada Kristus serta iman 
kita bertumbuh dewasa dan berbuah dan dapat dilihat dari 
karakter, gaya hidup dan perilaku kita yang merupakan refleksi 

KOLOM   LANSIA 

dari Kristus.  
Demikian pula pada  hari Minggu sebagai umat Kristi-

ani datang  kegereja hanya untuk memenuhi tradisi sementara 
di gereja hatinya tidak bertujuan untuk bertemu dan berkomu-
nikasi dengan Tuhan. 

  Tidak jarang kita lihat beberapa umat yang mengi-
kuti ibadah malah bermain BBM, dan sama sekali tidak tertarik 
dengan kebaktian membuat kebaktian tidak hikmat.   

Padahal kebaktian adalah suatu yang kudus dan 
sakral dimana kumikasi dengan Tuhan satu kali dalam sem-
inggu terjalin dan yang paling mengharukan lagi baru mening-
galkan gereja sudah bertengkar hanya dalam masalah-
masalah kecil,  

seperti masalah parkir atau berebut antrian keluar 
dari halaman gererja yang seharusnya  tidak pantas dilakukan 
oleh umat Kristiani. Ditengah kehidupan keluarga sering ter-
jadi perseteruan antara orang tua dengan anak, besan den-
gan besan, mertua dengan menantu. Belum lagi perseteruan 
antara kakak beradik, dengan tetangga dan rekan sekerja 
menjadi gambaran yang sering terlihat dalam kehidupan be-
berapa umat Kristiani.  

Demikian pula akhir-akhir ini merebak  perseteruan 
antara suami dengan istri yang tidak  jarang berakhir dengan 
perceraian,  

Sementara   mereka yang terlibat dalam perseteruan 
tersebut  rajin datang kegereja dan persekutuan-persekutan 
bahkan penelaahan Alkitab, sementara karakter mereka   
benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan.   

Hal seperti ni menunjukkan bahwa iman yang kita 
miliki tidak bertumbuh / mati, karena mati maka tidak berbuah, 
dalam hal seperti ini agama dalam kehidupan kita berjalan 
hanya untuk memenuhi tradisi dan admistrasi serta retorika 
belaka bukan seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Ke-

NYATAKAN YESUS DALAM HIDUPMU 
AGAR IMAN BERTUMBUH 
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hidupan  kita lebih dikuasai oleh kedagingan   seperti yang 
tertulis dalam Galatia 5 ayat 19  bahwa hidup dalam kedagi-
ngan  yaitu : percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyemba-
han berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, 
kepentingan diri sendiri, percideraan , roh pemecah, kedeng-
kian,  kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tuhan ber-
sabda bahwa terhadap semuanya itu, kuperingatkan 
kepadamu, seperti yang telah kuperbuat terdahulu, bahwa 
barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak men-
dapat bagian dalam kerajaan Allah. Semetara Tuhan 
menginginkan kita hidup dalam Roh seperti yang tertulis 
dalam Galatia 5 ayat 22 “ tetapi buah Roh ialah Kasih, su-
kacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan kebaikan, 
kesetiaan, kelemah lembutan dan  penguasaan diri. Roh 
adalah Kudus dan kita telah di Kuduskan oleh Tuhan karena 
kita adalah umat terpilih, agar kita tetap menjadi milik Kristus 
maka kita harus memelihara kekudusan itu.  Barang siapa 
yang telah menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalipkan 
daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.    

Menyatu dengan Kristus adalah proses mengubah 
kehidupan kita dari hidup dalam daging menjadi hidup dalam 
Roh, karena Tuhan adalah  Roh, dalam Roma 7 ayat 9 firman 
Tuhan berkata  “ Tetapi kamu tidak hidup dalam daging,  jika 
roh Allah diam di dalam kamu,  jika orang tidak memiliki Roh 
Kristus ia bukan milik Kristus, semua orang yang dipimpin oleh 
Roh Allah adalah anak Allah.  Anak-anak Allah yakin dan per-
caya bahwa setelah kehidupan didunia ini berakhir maka kita 
akan beroleh hidup yang kekal di surga bersama Allah, sesuai 
dengan  janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa 
dia telah menyiapkan tempat bagi anak-anak Tuhan di kera-
jaan Sorga, Yohanes 14 ayat 3 berkata “Apabila Aku pergi 
kesitu  dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan 
datang kembali  membawa kamu ketempatKu supaya di tem-
pat dimana Aku berada, kamupun berada.  Tuhan Yesus akan 
datang  untuk kedua kalinya  menghakimi orang yang hidup 
dan yang mati.  

Kalau kita menyimak perumpamaan ini kita dapat 
menentukan  dimana posisi keimanan kita, apakah kita seba-
gai katagori satu yang begitu ditabur sudah binasa, atau kata-
gori dua yang tumbuh namun tidak berkembang karena tanah-
nya gersang atau katagori tiga yang tumbuh di semak duri dan 
terhimpit sehingga mati. Firman Tuhan mengatakan :  Kamu 
telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari 
benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang 
kekal. (1 Petrus 1 ayat 23).  Pertobatan kita dapat membentuk 
iman kita sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh Yesus. 
Sebagai ilustrasi, pendeta John Newton yang kita kenal seba-

gai penulis syair lagu “Amaizing Grace” yang terkenal itu me-
rubah kehidupannya melalui pertobatan. Dia ditinggal mati oleh 
ibunya  pada umur 7 tahun, hidupnya terlunta-lunta tanpa ada 
kasih sayang dari seorang ibu, kehidupan ini di hadapinya den-
gan   kekerasan dan penghinaan sementara ayahnya adalah 
seorang pelaut yang kasar dan tidak pernah berada di sam-
pingnya sebagai pengganti ibunya.   

Tuhan Yesus datang kedunia bukan untuk orang yang 
Kudus, Tuhan Yesus datang kedunia adalah sebagai sahabat 
orang berdosa, Tuhan Yesus mencari orang berdosa agar ber-
tobat. Tuhan Yesus bukan seperti orang Parisi yang haram 
bergaul dengan orang berdosa, bagi Tuhan Yesus umatnya 
yang hilang dan tersesat lebih berharga dari mereka yang telah 
dikuduskan. Sementara bagi orang Parisi yang hilang dan 
sesat itu tidak berharga  dan  mereka tidak mencarinya. Tetapi 
Tuhan Yesus membasuh orang berdosa dan mengampuninya 
dan apabila kita sudah diampuniNya dan dibasuhnya Dia minta  
jaganlah  hidup dalam kenajisan, berlumuran dosa lagi dan 
biarlah iman kita bertumbuh seperti biji sesawi itu, peliharalah 
hidup baru dan kekudusan yang telah diberikan Kristus terse-
but sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Sebagai 
ilustrasi Tuhan Yesus  mengampuni perempuan Samaria yang 
kedapatan berzinah dan akan di rajam oleh orang Parisi,  
ketika orang banyak itu akan merajamnya Tuhan Yesus menu-
lis di tanah “Barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa 
hendaklah dia yang pertama  melemparkan batu kepada       
perempuan ini”. Melihat tulisan tersebut orang parisi itu satu 
persatu pergi dimulai dari mereka yang tua. Setelah semua 
pergi, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu “Akupun 
tidak akan menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa 
lagi”. Luar biasa bukan, oleh karenanya  jangan singkirkan 
yang berdosa karena  kita merasa kudus, dan jangan sing-
kirkan yang kotor karena kita merasa bersih, justru kita harus 
menyentuhnya  agar mereka juga dapat menjadi kudus dan 
bersih  melalui pertobatan. Apakah instrument bahwa iman itu 
sudah bertumbuh  dalam kehidupan kita ? Hal ini tampak dari 
karakter, sikap hidup, dan  perbuatan serta perkataan kita ha-
rus mencerminkan  buah-buah roh yang terimplementasikan 
dalam kehidupan,  hidup jangan dikuasa kedagingan. Kita 
sungguh harus percaya akan Kristus, setia dan taat kepadanya 
serta  melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan doa 
merupakan nafas dalam  sendi kehidupan ini. Proses awal 
tentunya dimulai dari pertobatan dan lahir baru kemudian iman  
akan bertumbuh bertambah besar seperti biji sesawi  itu  serta 
berbuah dan buah itu adalah :  “Nyatakanlah Yesus Dalam            
Hidupmu”. Agar iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin. 
(YSI). 

“Sering kita meremehkan kekuatan 

dari  sebuah sentuhan, sebuah 

senyum, kata-kata yang baik, telinga 

yang mendengar, pujian yang jujur, 

dan sebuah tindakan kecil… yang  

semuanya  berpotensi memperbaiki 

lingkungan kita. 
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PEMBINAAN JEMAAT  

 Pada edisi ini, buletin Pelangi mengambil tema 
“BERTUMBUH” setelah dalam edisi sebelumnya buletin Pelangi 
bertemakan “BERAKAR”. Kata bertumbuh berarti timbul atau 
bertambah, bisa bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah 
banyak atau ketiganya. Dalam konteks pertumbuhan gereja, 
maka ada dua macam pertumbuhan yaitu: 
 

1. Pertumbuhan secara rohani yang menunjuk kepada ke-

hidupan rohani gereja (baca umat Allah). 

2. Pertumbuhan secara Jasmani yang menunjuk kepada per-

tumbuhan jumlah jemaat yang berakibat juga pada pertum-
buhan jumlah gedung dan pos pelayanan 

 
 Idealnya, pertumbuhan secara rohani akan mempe-
ngaruhi pertumbuhan secara jasmani, karena jika kehidupan 
rohani seseorang (jemaat) bertumbuh, maka kehidupan rohani 
ini akan memiliki dampak bagi orang lain. Seperti kehidupan 
jemaat mula-mula (Kis 2:41-47). Dengan demikian, jika Allah 
memberi pertumbuhan gereja secara rohani, besar kemungki-
nan bahwa gereja itu akan bertumbuh secara jasmani.  
 
Secara Jasmani, pertumbuhan GKI KOTA WISATA sebagai 
berikut : 
 
♦ 23 Juli 2004, Merintisan Pos Jemaat,  Ibadah dilakukan di 

rumah Pesona Florence H1/2 dengan beberapa anggota 
jemaat. 

♦ 27 November 2004, Awal sekolah minggu di Warung Nonik 
ruko SE D3 

♦ 25 April 2005, Peresmian sebagai Pos Jemaat GKI Kayu 
Putih di Kota Wisata Florence H1/2 dilayani oleh Pdt. Ayub 
Yahya 

♦ 10 Juli 2005, Kebaktian Minggu Perdana di Ruko Trafalgar 
SEI 18-20, dilayani oleh Pdt Lina Gunawan. Setelah Jemaat 
bertambah banyak, maka Pos Jemaat GKI Kayu Putih di 
Kota Wisata ditingkatkan menjadi Bakal Jemaat GKI Kota 
Wisata. 

♦ 16 Mei 2011, Bakal Jemaat GKI Kota Wisata diresmikan 
menjadi GKI Kota Wisata dengan jumlah anggota 402 jiwa. 

♦ Jemaat terus bertumbuh, dan di tahun 2014 jumlah anggota 

jemaat GKI Kota Wisata sebanyak 675 jiwa. Pertumbuhan 
yang terjadi di GKI Kota Wisata terjadi karena adanya 
Warga Jemaat dari gereja lain yang melakukan atestasi 
masuk ke GKI Kota Wisata. Sampai saat ini, belum pernah 
tercatat pertumbuhan jumlah anggota sebagai hasil pe-
nginjilan yang dilakukan oleh GKI KW. 

 
           Dalam menyiikapi pertumbuhan gereja, maka perlu 
diwaspadai adanya pertumbuhan yang tumbuh sebagai 
“Bonsai”. 
 
Tumbuh tapi “Bonsai” 
 Berdasarkan pemikiran tentang pertumbuhan adalah 
bacaan Markus 4:1-20, tentang perumpamaan seorang 
penabur. 
 Bonsai : Tanaman hias yang dibentuk dari pohon 
dengan cara dikerdilkan. “Bonsai”  dalam konteks  ini yakni 
metafora dari pohon yang seharusnya bertumbuh dengan 
sehat tetapi karena akar-akarnya rusak atau kurang kuat, 
karena: hama, kurang pupuk, kurang air, tanah tandus dll, 
akibatnya tanaman ini menjadi kerdil, kurus, tidak sehat dan 
tidak berbuah. 
 Tuhan menghendaki agar kita anak-anakNya bertum-
buh dan berbuah. Pertumbuhan seperti apa yang dikehendaki 
Tuhan? Dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan “Bertumbuhlah dalam 
kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kris-
tus”. Alkitab memberitahu kepada kita arah pertumbuhan kita 
sebagai anak-anak Allah adalah untuk semakin mengasihi 
dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita 
(gereja) mengalami pertumbuhan dalam arah yang dikehen-
daki Tuhan, maka kehidupan kita akan memiliki dampak bagi 
orang lain. Karena orang yang bertumbuh di dalam kasih dan 
pengenalan akan Tuhan Yesus, hidupnya semakin hari akan 
semakin serupa dengan Kristus. Dia akan memiliki spiritualitas 
yang sehat, rajin berdoa, rajin membaca alkitab dan beri-
badah, taat kepada Firman Tuhan, mengasihi sesamanya, 
menerima sesamanya. 
 Selain bertumbuh, Tuhan juga menghendaki bahwa 
hidup kita menghasilkan buah. Dalam Yoh 15:16 dikatakan  
“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih 

B E R T U M B U H 
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kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi 
dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap”.  Topik berbuah 
ini akan dibahas di buletin edisi berikutnya. 
 
Mengapa “Bonsai”?  
 Apa yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita 
seperti bonsai ? Bertumbuh tapi sangat lambat atau bahkan 
tidak bertumbuh. Berdasar bacaan Markus 4:1-20 perum-
pamaan Penabur, ada beberapa hal yang menghambat pertum-
buhan yaitu : 
 

♦ Firman itu dicuri oleh Iblis  
Melalui roh-roh jahat yang ada di dalam atau di luar kita, 
kita dibuat tidak percaya dan tidak mengerti terhadap fir-
man Tuhan yang kita dengar maupun kita baca. Atau 
bahkan sering terjadi ketika pendeta menyampaikan fir-
man Tuhan, kita dibuat tertidur, sehingga sama sekali 
tidak mendengar firman Tuhan. 

♦ Penindasan dan penganiayaan  
Di negara-negara tertentu banyak orang Kristen yang 
mengalami penindasan dan penganiayaan yang nyata, 
namun penindasan juga bisa berbentuk lain yang lebih 
halus seperti diskriminasi agama atau kepercayaan. Ba-
nyak diantara orang Kristen yang tidak mampu bertahan 
dan menjadi: Murtad, Undur dari Tuhan; Menyembunyi-
kan identitas kristiani agar bisa diterima lingkungan. 

♦ Materialisme  
Yang termasuk dalam materialisme adalah : Kekuatiran 
dunia  
tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan yang tidak se-
laras dengan firman, sehingga prioritas hidup kita tidak 
kepada Tuhan lagi, dan kita melupakan Tuhan sebagai 
sumber berkat. 

♦ Beban 
Beban : Segala sesuatu yang memberatkan hidup kita 
sehingga kita meragukan atau tidak mempercayai Allah 
lagi. 
Ibrani 12:1 “Karena kita mempunyai banyak saksi, bagai-
kan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggal-
kan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, 
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang di-
wajibkan bagi kita”.  

♦ Dosa (Ibrani 12 : 1) 
Dosa kepada Tuhan, Dosa pribadi, Dosa terhadap 
sesama, Dosa berhubungan dengan roh-roh jahat  

♦ Motif yang keliru 
Mengikut Kristus dengan tujuan yang salah (Matius 20:20-
28). Simon si tukang sihir (Kisah rasul 8:17-24). 

♦ Membatasi kuasa Allah  
Bilangan 13:31-33; Israel mengalami berbagai kemuliaan 
Allah melalui mujizat-mujizatNya, tetapi tetap tidak per-
caya. Jika kita sedang menghadapi permasalahan yang 
berat, kita sering keliru dengan fokus pada persoalan dan 
bukan kepada Tuhan yang Mahakuasa. 

 
Langkah praktis agar kita Bertumbuh (juga berakar dan 
berbuah) dalam Tuhan : 
 

∗ Firman Tuhan  
Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan 
karena : Manusia hidup bukan dari roti saja,tetapi dari 
setiap firman yang keluar dari mulut Allah (Matius 4:4); 
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh  
firman Kristus (Roma10:17). Berbahagialah orang yang 
kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya 
siang dan malam (Mazmur1:2) 

∗ Doa 
Setiap anak Tuhan sebaiknya memiliki sikap: Doa sebagai 
kebutuhan hidup (Matius 6:11). Datang pada Tuhan de-
ngan hati yang bersih (1Yohanes 3:21,22). Berdoa sampai 
jawabannya tiba (Lukas 18:1-8). Berdoa dengan iman 
(Markus 11:24). 

∗ Ketaatan 
Setiap anak Tuhan haruslah taat kepada firman Tuhan 
meskipun sering tidak masuk di akal. Percaya dan taat 
(kisah Petrus Matius 14:28,29). Mendengar dan melaku-
kan (Matius 7:24). Menjadi pelaku dan bukan hanya 
pendengar (Yakobus 1:22). 

∗ Latihan Iman  
Seseorang pernah mengatakan : “Iman itu seperti otot, 
semakin banyak dilatih maka akan semakin kuat”. Setiap 
anak Tuhan, hendaknya melatih iman mereka dengan mu-
lai mempercayai setiap firman Tuhan yang mereka baca 
atau dengar.  Beriman mulai dari hal-hal yang kecil, dan 
akhirnya pada hal - hal yang besar. Karena apapun ma-
salah yang terjadi pada kita di dunia ini, terlalu kecil buat 
Tuhan untuk menyelesaikannya. 

 
Mazmur 23:4. 
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku 
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan 
tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. 
Lukas 8:22-25 
Peristiwa para murid dan Yesus sedang berlayar di danau, 
saat badai mengamuk para murid pada takut sedang   
Yesus malah tidur. 

 
Serta contoh tokoh tokoh alkitab seperti Musa, Yusuf, Daud, 
para murid dan kita.  

(ERS) 
(disadur dari berbagai sumber) 

“Karena kita mempunyai banyak 

saksi, bagaikan awan yang 

mengelilingi kita, marilah kita    

menanggalkan semua beban dan 

dosa yang begitu merintangi kita, 

dan berlomba dengan tekun dalam 

perlombaan yang diwajibkan bagi 

kita”.   
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 Pertumbuhan Rohani adalah sebuah proses untuk 
menjadi serupa dengan Kristus, sebuah proses yang berlang-
sung seumur hidup, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat pribadi,  sampai kita dipanggil pulang. 
 Pertumbuhan rohani bagi keluarga dibentuk oleh   
pertumbuhan rohani ayah dan ibu, selanjutnya ayah dan ibu 
menjadi penanggung jawab pertumbuhan rohani anak-
anaknya. Pertumbuhan rohani sangat penting dan ini meru-
pakan hal yang perlu diseimbangkan dengan pertumbuhan 
fisik dan pengetahuan/keterampilan. Pada akhirnya keluarga 
akan menampilkan karakter Kristus dan menjadi saksiNya, 
mengantarkan anak-anak untuk mencapai tujuan hidupnya 
yaitu hidup untuk Kristus. 
 Seperti keluarga lainnya,  tak ada hal-hal yang khusus 
yang kami lakukan. Kami bersyukur, saya dan dan almarhum 
istri saya Ami tumbuh dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. 
Kami mengalami Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. 
Kami mendidik anak-anak kami sebagaimana orang tua men-
didik kami, tentunya disesuaikan dengan perkembanagan ja-
man dan ditambah  metode yang kami pelajari sebelum dan 

PROFIL KELUARGA  

Keluarga Heinrich Manaari 
sesudah menikah. Yang pertama adalah Komitmen. Anak-
anak kami ajak untuk berkomitmen secara pribadi, saat  cukup 
usianya, sekitar tujuh tahun. Mereka kami injili dan di ajak 
berdoa untuk terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan 
juruselamat mereka. . Kemudian di tulis komitmennya di hala-
man belakang Alkitab, lengkap dengan nama dan cap jari  
tangan, karena mereka belum bisa tanda tangan. Alkitab itu 
yang menjadi alkitab pribadi mereka. Tentunya sebelum 
mereka kami ajak menerima Tuhan Yesus, sejak kecil mereka 
sudah kami perkenalkan tentang Tuhan Yesus melalui cerita 
alkitab, berdoa bersama, ibadah keluarga, saat teduh ber-
sama, mendoakan orang lain, ke sekolah minggu, mengikuti 
kegiatan pelayanan kami dan kegiatan rohani lainnya. Yang 
kedua, kami sebagai orang tua menjadi teladan untuk 
mengembangkan buah-buah roh dalam keluarga. Ketiga, kami 
mengajarkan secara langsung hal-hal penting yang mendasar 
tentang iman Kristen kepada mereka, apa beda Kekristenan 
dengan agama-agama lain disekitarnya, tetapi tetap menghor-
mati yang berbeda. Ini kami lakukan saat makan bersama, 
pergi bersama, di mobil, sebelum tidur dan kapan saja ada 

Pada buletin Pelangi edisi ini, tim buletin meminta dengan sangat kesediaan Bapak Heinrich Manaari untuk dapat   
berbagi cerita dan pengalaman, serta cara apa yang telah ditempuh oleh keluarga ini sehingga dapat  membina,  

mendidik, menghadapi berbagai tantangan dan beban hidup, khususnya dalam bertahan disaat sakit yang dihadapi 
Almarhum Mbak Amy dan pada akhirnya memetik buah dari perjalanan panjang sebuah keluarga. 

 

Kami dari tim Buletin Pelangi berharap, cerita dan pengalaman ini dapat berguna bagi kita semua dalam membina 
rumah tangga juga memperkuat iman kita didalam mengarungi kehidupan inii 

  

Berikut cerita dan pengalaman yang  disampaikan oleh Heinrich Manaari yang disampaikan kepada tim bulletin: 
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kesempatan. Sampai kadang mereka protes, karena seringnya 
kami mengulangi hal-hal yang sama, yang menurut mereka, 
mereka sudah tahu. Yang ke empat, kami mengarahkan 
mereka untuk terlibat dalam kegiatan gereja dan kegiatan di 
sekolah yang menunjang pertumbuhan rohani mereka. Mereka 
terlibat dalam pelayanan sedini mungkin sesuai talenta mereka. 
Kami selalu menekankan mereka melayani karena itu adalah 
seharusnya sebagai anak Tuhan, dan sebagai ungkapan syu-
kur atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan secara 
cuma-cuma. Kami menekankan kepada mereka juga tentang 3 
hal penting dalam hidup yang penting untuk pertumbuhan ro-
hani, dimulai  menerima Yesus secara pribadi lalu akrab den-
ganNya, bersekutu dengan saudara seiman , dan melayani 
sesama manusia. 
 Saat anak kami Asael pada 25 Desember 2010 mene-
rima Yesus secara pribadi, kami merasa lega. Kami telah mem-
bawa tiga anak kami berkomitmen. Tapi di awal 2011, kelegaan 
dan kemapanan hidup kami , tercabik-cabik oleh vonis kanker 
Ami. Tapi Puji Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk menumbuhkan 
kehidupan rohani kami. Saat-saat itu merupakan saat terberat 
sekaligus terindah secara rohani. Bagaiamana kami sebagai 

orang tua harus mengalihkan semua situasi ini, supaya anak-
anak tetap melihat bahwa Tuhan itu baik. Karena dalam per-
gumulan saat itu saya sendiri memprotes Tuhan, saya bilang 
Tuhan begitu tega membiarkan semua penderitaan ini  terjadi 
kepada kami.  Mana Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan 
penyakit ini menimpa mama mereka  dan sewaktu-waktu Tu-
han bisa meninggal dunia. Masih teringat saat Ami divonis 
kanker, saya memangggil ketiga anak, tanpa diketahui Ami, 
memberitahu bahwa mamanya sakit kanker ganas, sewaktu-
waktu akan dipanggil Tuhan, dan mengatakan pada mereka 
juga bahwa Tuhan itu baik, apapun yang menimpa kita Tuhan 
baik dan tak meninggalkan kita. Dan Puji Tuhan, Tuhan mem-
buktikan melalui berbagai peristiwa, bahwa Dia sungguh baik. 
Kami  terus mengambil sisi positif dari kejadian-kejadian se-
hubungan dengan sakit Ami, untuk mengajarkan kepada   
anak-anak tentang Tuhan yang mengasihi mereka. Saat kami 
berdoa bersama, karena kesulitan biaya rumah sakit, dan 
akhirnya Tuhan menyediakan, melalui cara yang tak terduga, 
selalu saya ceritakan kepada mereka. Bagaimana mamanya 
sakit, tetapi tetap kuat, terseyum dan menguatkan orang lain, 
menginspirasi dan menjadi berkat bagi orang lain serta  ada 
orang-orang yang mengenal Kristus melalui mamanya. Juga 
saudara dan sahabat seiman yang mengunjungi kami, peduli 

kepada kami, menyumbangkan waktu, tenaga, uang untuk 
pengobatan mamanya, juga telah menjadi teladan bagi ke-
luarga kami . Kami melihat karakter Kristus  yang nyata  pada 
segenap sahabat kami, yang tertawa dan menangis bersama 
kami, ikut merasakan penderitaan kami. Sungguh ini meru-
pakan pengalaman terbaik dan terindah yang menjadi alat 
pertumbuhan kehidupan rohani kami sekeluarga. Kami ber-
syukur bisa mengalami semua ini. Puji Tuhan. 
 Karena pertumbuhan rohani adalah hal yang sangat 
pribadi, maka pembinaan yang bisa menjangkau pribadi harus 
ditingkatkan. Ada kelompok-kelompok kecil yang memang 
dibentuk secara sukarela untuk umat  bisa diskusi dan sharing 
secara pribadi dan nyaman. Kelompok kecil dalam bentuk 
KTB (kelompok tumbuh bersama), yang dibatasi jumlahnya 
per kelompok, ini bisa dilakukan di pra remaja, remaja, pe-
muda, para ibu,  para ayah dan para lansia. Anak remaja kami 
mengikuti KTB di persekutuan sekolah , seandainya saja ada 
KTB  untuk remaja di gereja, sehingga ajarannya terpantau.  

(ERS) 
 



 

35  BBBBuuuulllleeeettttiiiinnnn    GGGGKKKKIIII    KKKKOOOOTTTTAAAA    WWWWIIIISSSSAAAATTTTAAAA            No. VII/Juni/2014  

... dari halaman 14 

 
Prinsip ini tanpa kita sadari sudah berlaku lama dalam ranah 
kehidupan sehari-hari yang bukan religius.  
 
Kenotic Intelligence, Kecerdasan Mengosongkan Diri 
 
 ‘Musuh’ utama dari spiritualitas berbagi ruang adalah 
sifat egosentrisme dan egoisme. Mengapa? Karena sifat 
egosentrisme (kecenderungan menempatkan diri di pusat 
segala sesuatu baik melalui pandangan, perkataan, keputusan, 
gagasan dan tindakan) dan egoisme (kecenderungan 
menempatkan kepentingan diri sendiri di depan kepentingan 
orang lain), membuat tidak ada ruang dalam hidup manusia 
untuk yang lain. Padahal persoalan memberi ruang bagi yang 
lain ini amat diperlukan dalam berelasi dengan yang lain di 
tengah konteks Indonesia.  Masyarakat Indonesia merupakan 
masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku, budaya 
dan agama. Demikian juga halnya dalam tingkat pendidikan 

dan kesejahteraan, tampak sekali keberagaman yang ada.  
 Selain itu, persoalan penderitaan dan bencana alam 
juga makin sering muncul akhir-akhir ini dan membutuhkan 
tanggapan yang serius. E.G. Singgih memaparkan kondisi 
masyarakat Indonesia tersebut dalam lima konteks, yaitu: 
kepelbagaian agama dan budaya, kemiskinan yang parah, 
penderitaan dan bencana, ketidakadilan termasuk 
ketidakadilan gender dan kerusakan ekologis.  Kelima hal 
itu menjadi sebagian gambaran konteks hidup bermasyarakat 
di Indonesia saat ini. Dalam kelima konteks tersebut, persoalan 
bersinggungan dengan yang lain dan kebutuhan memberi 
ruang bagi yang lain menjadi sesuatu yang penting dan amat 
dibutuhkan.  Memberi ruang kepada umat beragama dan 
berbudaya berbeda diwujudkan lewat kesediaan berdialog dan 
saling memahami; memberi ruang juga terjadi dalam bentuk 
perhatian dan kepedulian bagi yang lain yang hidup dalam 
kemiskinan; memberi ruang terwujud pula dalam hal berbagi 
dan berbelarasa dengan yang lain yang hidup dalam 
penderitaan dan menjadi korban bencana; memberi ruang bisa 
dinyatakan dalam hal membela yang lain yang hidup dalam 
ketidakadilan; dan memberi ruang juga tampak dalam hal 

memperbaiki kerusakan ekologis dengan kepedulian pada 
yang lain, termasuk pada alam dan makhluk ciptaan lainnya. 
 Di tengah konteks seperti itulah umat Kristen di Indo-
nesia hidup dan bertumbuh. Di satu sisi, spirit egoisme dan 
egosentrisme tampak makin mencengkeram; di sisi lain, hidup 
bersama dengan yang lain memerlukan spirit berbagi ‘ruang’ 
dengan sesama.  Untuk menjawab spirit egois dan 
egosentrisme di tengah konteks hidup saat ini, mungkin ada 
yang memilih untuk mengembangkan spiritualitas monastik 
dengan gaya hidup membiara dan menarik diri dari keramaian 
hidup bermasyarakat.  Sementara yang lain memilih untuk 
menerapkan spiritualitas altruis dengan gaya hidup yang 
menempatkan kepentingan orang lain di depan kepentingan 
diri, bahkan kepentingan diri dikorbankan demi kepentingan 
orang lain tersebut. Jadi, bila egosentrisme dan egoisme 
menempatkan kepentingan diri sebagai pusat dan di depan 
kepentingan orang lain, maka spiritualitas altruis berada di 
kutub yang berseberangan dengannya, ketika menempatkan 
kepentingan orang lain di depan kepentingan diri. 

 Salah satu corak spiritualitas yang ada dalam 
kekristenan adalah spiritualitas kenosis.  “Kenosis” berasal dari 
kata Yunani κενος (kata benda: kosong, hampa, sia-sia, tidak 
punya apa-apa) dan κεnόω (kata kerja: mengosongkan, 
meniadakan). Kata ini umumnya dimengerti sebagai 
“memindahkan sesuatu dari satu tempat atau mencurahkannya 
ke tempat lain sehingga tidak tersisa.”  Kata kerja κεnόω ini 
muncul dalam sebuah madah atau himne liturgis yang disebut 
himne Kristus atau carmen Christi, yang digunakan dalam 
ibadah jemaat pada Gereja purba. Jadi himne atau madah 
pujian ini sudah dikenal di kalangan jemaat Kristen pada masa 
awal terbentuknya gereja sebagai pujian bagi Kepala Gereja 
dan pengakuan gereja akan Tuhan Yesus sejak pra-eksistensi, 
berinkarnasi dan ditinggikan. Madah kuno inilah yang kemudian 
dikutip oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi (Filipi 
2:6-11).  Madah pujian itu berisi kisah Yesus Kristus yang 
mengosongkan diri-Nya sendiri dengan tidak mempertahankan 
kesetaraan dengan Allah, sebaliknya menambahkan pada diri-
Nya rupa manusia, dan demi ketaatan-Nya kepada Allah, Ia 
rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia.  
Karena apa yang dilakukan-Nya itulah, Allah kemudian 

Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama 

hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku; - Ayub 14:14 
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meninggikan Dia dan memberi-Nya nama di atas segala nama dan seluruh 
alam semesta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Gerald F. Hawthorne 
menyebutkan bahwa bagian ini menghadirkan Yesus sebagai supreme exam-
ple (contoh paling penting) atau ultimate model (model paling utama) bagi 
orang Kristen. Yesus yang berkenosis ini menjadi contoh atau model bagi  
seorang Kristen ketika hidup bersama dan berelasi dengan orang lain.  Itulah 
sebabnya Paulus menegaskan nasihatnya pada jemaat Filipi,”Hendaklah 
kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat 
juga dalam Kristus Yesus…” (Flp 2:5).   
 Kenosis selama ini lebih dipahami sebagai pemberian diri secara 
total bagi sesama dan hal-hal yang menyangkut kepentingan diri sendiri 
dianggap bertentangan dengan kenosis, tampaknya di masa kini perlu 
pemaknaan yang baru berkaitan dengan hal itu, karena ternyata hal semacam 
itu tidak jarang menghasilkan orang-orang yang tidak otentik.  Tidak otentik 
karena demi kepentingan orang lain, ada kebutuhan dasariah dalam diri 
seseorang yang kemudian diabaikan dan pada saat bersamaan orang 
tersebut ‘dipaksa’ memenuhi standar ‘keharusan-keharusan’ yang dikenakan 
kepadanya, tanpa pernah diberi ruang untuk berbicara tentang 
kepentingannya sendiri.  Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan persoalan 
baru dalam diri yang bersangkutan, maupun dalam hidup bersama dengan 
yang lain.  Parker Palmer menyatakan bahwa panggilan terdalam dalam 
hidup seseorang adalah bertumbuh menurut keotentikan diri, bukan menurut 
keharusan-keharusan. Pada gilirannya, hal ini akan menuntun seseorang 
menemukan jalan bagi pelayanan yang otentik di tengah dunia.  Dengan 
demikian, ketika seseorang melakukan sesuatu di tengah dunia, termasuk 
ketika berkenosis di tengah pelayanan, ia melakukan dengan apa yang ada 
pada dirinya, bukan berdasarkan tuntutan keharusan-keharusan 
sekelilingnya. 
 
Spiritualitas First Hand dan Spiritualitas Second Hand 
 Melakukan dengan apa yang ada pada dirinya, bukan berdasarkan 
tuntutan keharusan-keharusan sekelilingnya, menimbulkan apa yang dapat 
dapat disebutkan sebagai spiritualitas first hand dan spiritualitas second hand. 
Ungkapan-ungkapan first hand dan second hand mungkin tidak terlalu tepat 
menggambarkan spiritualitas, karena spiritualitas bukanlah barang. Namun 
ungkapan-ungkapan ini menolong kita menyadari kenyataan mengenai 
spiritualitas yang kita hayati. Spiritualitas second hand adalah spiritualitas 
yang kita miliki karena orangtua kita, karena pendeta kita, karena orang lain. 
Spiritualitas second hand kurang atau tidak mengalami perjumpaan intensif 
dengan Tuhan, hanya berjumpa dengan ajaran dan doktrin dan teologi. 
Sebaliknya spiritualitas first Hand adalah spiritualitas yang mengalami 
perjumpaan sejati dengan Tuhan. Orang dan umat dalam spiritualitas ini 
mengalami getaran-getaran dalam batinnya karena perjumpaan dengan 
Tuhan, bukan hanya tergetar oleh gema masasilam kultur-bahasa agama 
atau kejayaan agamanya sekalipun hal itu tidak terhindarkan. Spiritualitas first 
hand mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui orang lain karena 
perjumpaan dengan Tuhan langsung adalah mustahil. Orang lain di sini tak 
pernah dibatasi hanya dari kalangan, golongan, komunitas sendiri, melainkan 
lintas-etnis, lintas-bangsa, lintas-tradisi, lintas-iman. Spiritualitas first hand 
memiliki cukup ruang bagi Tuhan dan orang lain, Spiritualitas second hand 
tidak memiliki ruang seperti itu. Tak salah lagi kita lebih berhasrat 
mendapatkan dan memiliki spiritualitas first hand ketimbang spiritualitas 
second hand. Kita mesti berjuang ke arah itu sekuat tenaga dan segera, 
sehingga makin terbukalah ruang lebih luas bagi pihak lain dalam kehidupan 
kita. 
 

Penulis adalah  
Pendeta dengan Basis Pelayanan di Jemaat GKI Citra 1 

 

 

“Karena sama seperti 

tubuh itu satu dan  

anggota-anggotanya  

banyak, dan segala  

anggota itu, sekalipun 

banyak, merupakan  

satu tubuh, demikian   

pula Kristus. 

 
1 Kor 12:12 
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L K K J 
D a n i e l  K o d y a t 

 LKKJ atau yang kepanjangannya Lembar Kinerja 
Kehidupan Jemaat GKI Kota Wisata telah dimulai dibuat pada 
saat GKI Kota Wisata dilembagakan pada 16 Mei 2011. Pada 
awalnya GKI Kota Wisata sudah mempunyai database jemaat 
dan laporan kinerja jemaat tetapi belum menggunakan format 
LKKJ yang terstandarisasi di sinode, kemudian di bawah inisi-
atif Pdt. Elisabeth Hasikin dan beberapa majelis GKI Kota 
Wisata waktu itu,  GKI Citra mengundang GKI Kota Wisata dan 
mulai memperkenalkan LKKJ yang lebih terstruktur pada tang-
gal 23 Juli 2011. LKKJ dari klasis Jakarta Utara ini juga yang 
kini menjadi acuan bagi jemaat-jemaat di klasis Jakarta Timur. 
 Data-data LKKJ ini pada dasarnya merupakan kuan-
tisasi dari persembahan diri, persembahan waktu, persemba-
han tenaga, persembahan uang dan upaya memberi nilai tam-
bah bagi pelayanan kepada Tuhan dan jemaat. Hakekat lapo-
ran ini merupakan indikator maju atau mundurnya pelayanan 
lembaga gereja atau majelis jemaat di dalam pelayanan. Se-
lain itu, data LKKJ ini juga merupakan bentuk pertanggung-
jawaban lembaga gereja kepada seluruh jemaat atas tugas-
tugas yang dipercayakan kepada majelis jemaat dan sebagai 

jejak rekam sejarah perjalanan jemaat. LKKJ di GKI Kota 
Wisata mulai rutin dipresentasikan dalam persidangan majelis 
jemaat setiap   bulannya sejak Agustus 2011 sebagai bahan 
informasi untuk memberikan gambaran timbal balik pelayanan 
kepada jemaat dan juga sebagai bahan evaluasi apabila dite-
mukan hal  yang perlu diperbaiki. Pada awalnya, tidak semua 
data bisa disajikan karena database jemaat perlu disesuaikan 
dengan format database GKI. Baru mulai April 2012, database 
dan LKKJ bisa mulai terbentuk dengan lebih sempurna apalagi 
setelah dalam perjalanannya di tahun 2012 dan 2013 mulai 
banyak melibatkan tenaga keseketariatan. 
 Persembahan diri terukur dari dinamika kehadiran 
seluruh anggota jemaat, simpatisan, aktifis pelayanan pemusik 
gerejawi, guru sekolah minggu (GSM) dan penatua dalam  
kebaktian, pemahaman Alkitab. 
 Pada Buletin edisi ini, searah dengan tema 
“BERTUMBUH”, kami sampaikan data pertumbuhan umat dan 
simpatisan GKI Kota Wisata secara fisik, sedangkan untuk 
laporan persembahan lainnya akan kami sampaikan pada edisi 
berikutnya. *** 

Kebaktian Umum Kebaktian Anak 

Kebaktian Pemuda Kebaktian Remaja 

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya 

kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.  

DATA REVIEW 
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KEGIATAN JEMAAT 

TEROPONG 

Paska 2014 : Ibadah Paska & Perjamuan Kasih 

Paska 2014 : Ibadah Minggu Palma & Ibadah Kamis Putih 

Paska 2014 : Kebaktian Penyegaran Iman & Nonton Bareng “China Cry” 

Paska 2014 : Ibadah Rabu Abu 

Paska 2014 : Censura Morum Majelis Jemaat; Ibadah Jumat Agung & Perjamuan Kudus 

Ulang Tahun GKI Kota Wisata ke 3 dan Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus 
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KEGIATAN JEMAAT 

Paska Anak 2014  

Paska Anak 2014  

KesPel: Pemeriksaan Darah-Bakti Sosial ke Rengasdengklok-Bakti Sosial di Ciangsana 

Sarasehan Komisi Dewasa-Kunjungan Sie Perlawatan 

Persiapan Ibadah-Doa Pra Pentakosta-Percakapan Sidi-Perpustakaan & Perjamuan Kasih setiap Minggu 1 dan 3 

Pelatihan Musik Pengiring Sekolah Minggu-Pendaftaran Learning Bible-Kelas Sekolah Minggu-Kupon Sekolah Minggu 



GEREJA KRISTEN INDONESIA KOTA WISATA 

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