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Yohanes 15:5 “Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di
dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa."

Kehidupan kekristenan kita dilihat dari buah yang kita hasilkan. Yesus berkata bahwa Dia adalah
pokok dan Anda rantingnya. Ranting tidak bisa hidup apalagi menghasilkan buah kecuali
menempel pada pokoknya. Semua bahan yang kita butuhkan untuk berbuah, ada pada pokoknya.
Kita tidak berbuah karena bekerja keras untuk berbuat baik. Itu adalah hukum. Kita berbuah
karena kita menempel pada Dia sehingga kita menerima kehidupan, vitamin dan nutrisi dari Dia.
Dan jika kita berada di luar Dia, terlepas dari pokok, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa dan tidak akan berbuah. Kristen yang
tidak berbuah adalah Kristen yang terbelenggu, dia akan dipotong.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang berubah, kehidupan yang berpusat kepada Kristus,
kehidupan di mana kita telah mati bagi diri kita sendiri sehingga Kristus hidup melalui hidup kita (Galatia 2:19-20); kehidupan
yang diupayakan sekuat tenaga untuk memuaskan hati Tuhan dan bukan diri kita atau orang lain. Kehidupan yang tema
sentralnya, fokusnya dan prioritasnya adalah Allah.

Kita harus mengerti bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena kerja keras kita. Kita tidak bisa sibuk
dengan kegiatan agama dan program pelayanan tetapi tidak ada buahnya. Setiap kali kita menghidupi firman, maka ada buah
yang akan kita tuai, dan buah itulah yang akan dilihat orang lain. Karenanya berbuahlah disetiap area kehidupan yang kita
jalani, sambil merenungi  kalimat berikut :

'Please… Don't Tell Me What You Believe…
Tell Me What You Do… & I'll Tell You What You Believe!'

Pada edisi ke 8 Buletin Pelangi GKI Kota Wisata, kami dari tim redaksi berusaha mengumpulkan artikel dan berbagai tulisan
mencakup teoritis dan factual yang kami harapkan dapat menjadi acuan bagi kita di dalam menghasilkan buah-buah yang
dikehendaki Tuhan. Semoga berbagai artikel ini dapat melengkapi kita semua. Selamat Berbuah! Tuhan menyertai kita.

Salam,

R e d a k s i

Tell me what You do….

Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat.
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E D I T O R I A L

Seseorang yang “berakar teguh” dan bertumbuh
dalam iman, namun tidak menghasilkan buah kehidupan yang
nyata adalah sama seperti seorang pertapa yang sangat
memahami kitab suci namun lebih memilih hidup mengasingkan
diri jauh ke dalam hutan atau ke tempat terpencil sambil terus
memperdalam pengetahuannya. Ia sangat memahami ajaran
kepercayaannya, bahkan, namun ia sama sekali tidak berguna
karena apa yang ia miliki hanya untuk kepentingan dirinya
sendiri dan tidak membagikan pengetahuan yang dimilikinya
kepada orang lain; sama halnya dengan seseorang yang
menguburkan talentanya di dalam tanah karena ia tidak ingin
talentanya dinikmati oleh orang banyak dan mem-
persembahkan hasilnya bagi sang Pemilik.

Dalam perjalanan hidup-Nya di dunia, Tuhan Yesus
tidak melakukan tindakan asketis seperti pertapa tersebut, Ia
tidak menyembunyikan diri dan membiarkan orang-orang yang
mencari Dia, melainkan Ia berjalan dari sebuah kota ke kota
lainnya, dari Galilea ke Yudea, bahkan ia mampir ke Samaria.
Semuanya itu dilakukan-Nya demi melaksanakan misi Allah
untuk memberitakan hal kerajaan Allah, mengajarkan kasih
kepada Allah dan kepada sesama manusia, serta menolong
orang-orang dari kesulitan akibat sakit-penyakit maupun pergu-
mulan-pergumulan yang dihadapi mereka. Meskipun pada saat
tertentu ia mengasingkan diri ke tempat sunyi, hal itu dilakukan-
Nya agar ada kesempatan untuk dapat berkomunikasi dengan
sang Bapa dan guna melakukan evaluasi diri bersama dengan
para murid-Nya.

Tuhan Yesus menginginkan agar kita semua seperti
sebuah pohon yang berakar teguh dan dalam, bertumbuh
subur, dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang
-orang sekelilingnya. Kita semua harus menghasilkan buah,
karena apabila sebuah pohon yang mempunyai akar yang

panjang, tumbuh dengan subur, namun ia tidak menghasilkan
buah, pohon tersebut tidak berguna dan akan ditebang orang
karena lahan yang tersedia baginya lebih baik diberikan
kepada pohon lain yang menghasilkan buah untuk dinikmati
banyak orang, bukan buah palsu yang hanya indah dipandang
mata, namun tidak dapat dirasakan kenikmatannya.

Dalam kisah “The Voice of Martyr”, dikisahkan
tentang pertemuan Nikolai Khamara, seorang perampok yang
dihukum penjara 10 tahun di Rusia, dengan orang-orang
Kristen dalam penjara yang sama. Sekalipun dalam penjara,
orang-orang Kristen tersebut tetap bersuka cita, jika mereka
mendapat jatah roti, maka roti tersebut akan dibagikan bersa-
ma dengan orang yang tidak kebagian roti tersebut, sukacita
tersebut lebih nampak pada saat “berbicara dengan
seseorang” yang tidak terlihat oleh Khamara, yang mereka
lakukan secara berkala dalam penjara tesebut.

Ketika orang-orang Kristen itu menanyakan mengapa
Khamara sampai dipenjarakan, ia menceritakan ihwal perja-
lanan hidup yang dilaluinya dan mengakhirinya dengan
kalimat, “Aku adalah orang yang terhilang.” Lalu mereka ber-
tanya, “Jika anda memiliki sebuah cincin emas dan cincin itu
hilang, berapa nilai cincin tersebut?” Khamara menjawab,
“Nilainya pasti tetap sama, tidak berubah” Kemudian orang-
orang itu menjelaskan, bahwa nilai seorang manusia memang
tidak berubah, tetap berharga dimata Tuhan; untuk
menemukan orang-orang yang terhilang seperti pencuri,
penzinah, perampok, dan orang-orang berdosa lainnya, maka
Tuhan Yesus rela turun ke dunia dan disalibkan guna mene-
bus dosa-dosa manusia, asalkan mereka bersedia bertobat.
Sebuah pertobatan terjadi, Nikolai Khamara masuk penjara
sebagai penjahat dan keluar dari penjara sebagai orang

BERBUAH DALAM KRISTUS
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Tahapan tersebut diatas harus tetap dijalani secara
benar, jangan kita mau menikmati buah tanpa melalui proses
pertumbuhan seperti yang dialami orang-orang Israel ketika
keluar dari tanah perbudakan Mesir. Memang Allah menjan-
jikan tanah perjanjian bagi mereka, namun mereka selalu
bersungut-sungut dan menuntut kepada Allah untuk diberi
kemudahan dan tidak mau menghadapi kesulitan,
menginginkan cepat sampai ke tanah perjanjian dan melupa-
kan bahwa mereka memerlukan proses pertumbuhan iman
yang baik untuk menjadi bangsa merdeka yang akan menge-
lola negara sendiri sehingga yang terjadi adalah Allah mem-
buat perjalanan singkat menjadi perjalanan selama empat
puluh tahun dan hanya keturunan mereka yang dapat masuk
ke tanah perjanjian (Bil.14:28-30).

Buah adalah sebuah tanda keberlangsungan
kehidupan dan kematangan, karena sebuah pohon yang
dirawat dengan baik, akan berbuah pada waktunya; buah juga
menandakan asalnya, buah apel tidak akan dapat dipetik dari
pohon jeruk, ataupun kita tidak dapat memetik buah anggur
dari semak duri atau buah ara dari rumput duri (Mat.7:16).

Demikian juga dengan kita yang mengaku sebagai
murid-murid Tuhan Yesus, yang sekaligus menjadi ranting-
ranting dari pokok Kristus, kita harus tetap menempel agar
mendapat nutrisi yang benar dan cukup serta biarkanlah Dia
membersihkan kita dari segala “keindahan duniawi” yang
menghambat proses pembuahan, agar ranting-ranting dapat
menghasilkan buah yang memberikan rasa yang khas dalam
bentuk pelayanan yang benar sebagaimana firman Tuhan
Yesus kepada para murid-Nya, “Jikalau kamu tinggal di dalam
Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja
yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam
hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah
banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-
murid-Ku” (Yoh.15:7-8).

Soli Deo Gloria! (iks)

Kristen yang bergabung dengan persekutuan bawah tanah
Rusia guna memberitakan firman Tuhan.

Suatu ketika gembala jemaat mereka ditangkap, disik-
sa dan dipaksa untuk memberikan daftar nama-nama orang
Kristen lainnya, ketika gembala tersebut tidak bersedia, maka
mereka menangkap Nikolai Khamara dan mengancam akan
mencungkil matanya apabila gembala tersebut tidak bersedia
mengatakannya. Khamara tidak gentar, lalu matanya dicungkil,
lidahnya dipotong dan akhirnya ia meninggal dunia sebagai
orang martir demi ketaatan dan imannya kepada Tuhan Yesus.

Nikolai Khamara adalah buah pertobatan yang
dihasilkan dari pemberitaan firman Tuhan di dalam penjara;
imannya bertumbuh dan berbuah dalam bentuk kesetiaan
dalam mengikut Yesus, berani memikul salib dan menderita
sampai mati demi ketaatan kepada Tuhan Yesus.

Dalam dua edisi terdahulu, bulletin Pelangi menyajikan
tema: Berakar, disusul dengan Bertumbuh, kali ini bertemakan
Berbuah. Berakar, bertumbuh dan berbuah adalah sebuah
proses dinamis yang harus dijalani oleh setiap orang Kristen.
Sebuah benih yang ditaburkan tidak akan langsung
menghasilkan buah, ia harus ditaburkan di tanah yang baik,
bukan tanah yang berbatu-batu atau semak duri, karena benih
itu tidak akan bertahan lama tumbuh di tanah yang demikian;
benih tersebut harus melalui proses pertumbuhan yang benar,
harus diberi pupuk dan air yang cukup serta dijaga dari deraan
sinar matahari yang berlebihan dan terpaan hujan yang lebat
yang akan membuat akar muda menjadi busuk; ia juga harus
dijaga dari hama dan pemangsa lainnya yang mengganggu
pertumbuhan tunas muda tersebut. Setelah menjadi sebuah
pohon dewasa, ia tidak memerlukan terlalu banyak perawatan
dan perlindungan, namun tetap perlu dijaga terhadap hama
yang gemar memakan daun-daun muda. Pada saatnya pohon
yang dewasa itu harus mandiri dan menghasilkan buah yang
dapat dinikmati oleh banyak orang.
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REPORTASE UTAMA

Auschwitz,  Dachau, Theresienstadt ...
Ia pernah berada di sana, di tiga dari sejumlah kamp

konsentrasi NAZI. Ikut melihat dan mengalami penderitaan luar
biasa dibawah rezim Hitler, cuma gara-gara ia lahir sebagai
orang Yahudi.

Selama tiga tahun pria ini menyaksikan para tahanan
disiksa, dijadikan bahan eksperimen sadis para dokter, bahkan
dibunuh dengan keji. Ia sendiripun tak luput dari kekejaman
yang sama, meskipun di saat-saat tertentu nasibnya sedikit
lebih baik karena memiliki keahlian yang masih diperlukan di
situ.

Satu persatu orang di sekelilingnya pergi tanpa
pernah kembali, termasuk anggota-anggota keluarganya. Di
kamp Theresienstadt ayahnya mati kelaparan. Selang setahun
kemudian hidup kakaknya berakhir karena kerja paksa di kamp
Auschwitz. Sang ibu juga tutup usia dalam kamar gas di sana,
menyusul kemudian istrinyapun meninggal di kamp
konsentrasi lain yang tak kalah mengerikan: Bergen-Belsen.

Ketika kekuatan Sekutu mengalahkan Jerman di akhir
Perang Dunia II, pria itu dibebaskan bersama para tahanan
lain oleh pasukan Amerika yang berhasil memasuki kamp.

Pria itu adalah Viktor Emil Frankl. Seorang profesor,
doktor di bidang neurologi dan psikiatri, sekaligus doktor
filsafat.

Penderitaan selama 3 tahun di kamp konsentrasi,
bagi sebagian tahanan sudah cukup untuk membuat mereka
mencabut nyawa sendiri. Bahkan jikapun berhasil keluar hidup
-hidup, maka sepanjang sisa umurnya mereka dihantui oleh
kenangan akan genosida tersebut (pemusnahan etnis/
bangsa). Tak henti-henti mengalami flashbacks, trauma, mimpi
buruk dan kepedihan.

BERPIKIR POSITIF: SULITKAH?

Hanya segelintir penyintas / survivor Holocaust yang
benar-benar berhasil pulih dari tragedi kemanusiaan yang
menimpa mereka. Frankl adalah salah satunya. Ia memilih
jalan positif untuk menyikapi pengalaman itu, berbeda dari
kebanyakan penyintas lain.

BERAWAL DARI PIKIRAN
Tindakan kita diarahkan oleh pikiran. Jika pikiran

berisi hal-hal positif, maka tindakan kita akan positif.
Sebaliknya, pikiran yang negatif juga akan menghasilkan
tindakan negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

Memang betul bahwa orang lain mungkin saja bisa
menekan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita
kehendaki. Namun orang lain tidak bisa memaksa kita untuk
berpikir dengan cara yang mereka inginkan. Kebebasan
berpikir, kebebasan untuk menyikapi, itulah kebebasan yang
paling hakiki dan tidak dapat dirampas dari diri kita. Kecuali,
jika kita memang menyerahkannya.

Contoh:  Seorang penodong bisa memaksa kita
menyerahkan HP, tapi ia tidak bisa memaksa kita untuk
merasa sedih karena kehilangan HP itu.  HP itu bisa menjadi
milik si penodong, namun hati dan pikiran kita tetaplah milik
kita.

Viktor Frankl punya segala alasan untuk tenggelam
dalam pikiran negatif akibat penderitaannya di masa Hitler.
Tapi ia tidak mau dikendalikan kepahitan. Ia menolak
berfokus pada hal yang negatif.

Frankl tidak bisa melupakan kengerian yang pernah
dialaminya, tapi ia memilih untuk menerima kenyataan yang
terjadi dan melakukan hal positif dengan menghadirkan makna
dalam situasi itu. Ia banyak membantu sesama tahanan. Iapun
menjadikan dirinya berarti bagi orang lain: pengalaman selama

"everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms –
to choose one's attitude in any given set of circumstances"  ~Viktor Frankl~
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berada di kamp mendorongnya menciptakan Logotherapy,
salah satu jenis psikoterapi yang sampai kini terbukti efektif
untuk menolong orang lain.

Bagaimana dengan kita? Ketika sahabat kita selalu
membatalkan rencana di menit-menit terakhir, ketika anak kita
terus bermasalah di sekolahnya, ketika atasan berbuat tidak
adil pada kita, atau pasangan mengkhianati kita? Dalam
semua masalah itu, pikiran positif atau negatifkah yang lebih
sering kita pilih untuk menyikapinya?

Keputusan ada di tangan kita. Sekalipun
demikian, kekristenan mengajar kita untuk selalu berpikir
positif dalam menyikapi segenap situasi. Berpikir positif
adalah salah satu bentuk penyerahan diri sekaligus ungkapan
syukur yang dapat kita naikkan padaNya.

Berpangkal dari hidup yang mengandalkan Tuhan,
lebih mudah bagi kita menerima apapun yang terjadi. Di saat
kita percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, kita bisa
tenang dan berani memilih untuk menyikapi semua situasi
secara positif.

MAKNA HIDUP DAN KEBAHAGIAAN
“Pernahkah anda bertemu dengan orang yang pahit

hidupnya? Yang begitu sulit untuk lepas dari kegetiran?
Pernahkah anda bahagia? Seperti apa rasanya? Seringkah
anda mengalami kondisi pikiran dan emosi positif, penuh
syukur serta suka cita? Ketika semuanya terasa benar,
nyaman dan imbang?”

Selama berada di kamp konsentrasi, Frankl melihat
bahwa para tahanan yang memiliki spiritualitas serta
memahami tujuan dan nilai-nilai hidup mereka, ternyata lebih
mampu bertahan.

Sebaliknya, mereka yang tak punya pegangan malah
berfokus pada semua hal negatif yang ada. Mereka tidak

mencari dan tidak menemukan kedamaian, jadi kengerian itu
menelan mereka bahkan sebelum kematian datang. Jiwanya
hancur, lalu jatuh sakit dan langsung dikirim menuju kamar gas
yang sudah menanti mereka (terutama) yang lemah.

Tekanan, ketakutan, kepahitan, bisa membuat
manusia gagal mencari arti  hidup. Lalu berpikir negatif,
berbuat negatif, dan kehilangan kebahagiaan. Padahal
sebenarnya tak ada penderitaan yang bisa menghalangi
manusia untuk bahagia.

Kebahagiaan berakar dan bertumbuh dalam hati,
bukan tergantung pada hal-hal di luar diri. “Happiness is a vine
that takes root and grows within the heart, never outside it,”
begitu kesimpulan penyair Kahlil Gibran.

Seorang pria tak bahagia, mengeluh: anak kurang
hormat padanya; istri menolak campurtangan keluarganya
(keluarga suami); pengeluaran bulanan besar; kantor jauh;
atasannya otoriter; rekan kerjanya bodoh;  dan seterusnya.
Ia kreatif menyalahkan pihak lain. Ia mengkambinghitamkan
orang lain kalau dirinya tak puas dan tak bahagia. Satu-
satunya yang tidak pernah disalahkannya ialah: DIRINYA.

Berpikir negatif, akhirnya ia tak bisa menghayati
tangan Tuhan dalam hidupnya:  nafasnya, pekerjaannya, istri
yang baik dan setia, anak sehat dan kreatif, rumah bagus,
kendaraan pribadi, kecerdasannya, kesehatan tubuh, hari-hari
liburnya, teman-temannya; dan lain-lain.

Sikap negatif juga membuatnya melakukan hal-hal
negatif dan kehilangan makna hidup. Walau enggan mengakui,
perbuatannya banyak menyakiti orang lain. Iapun tak bahagia
karena tak mau melakukan banyak hal yang seharusnya bisa
diperbuat, seperti: bermain dengan anaknya, mencintai dan
meringankan beban istri, berempati pada rekan kerja,
menggunakan kecerdasan untuk membantu orang lain, dan
seterusnya.
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Ah, jika saja pria itu tahu makna hidupnya dan punya
tujuan positif bagi sesama, maka sebenarnya di saat itulah ia
bisa bebas dari belenggu ketidakbahagiaan.

Bagi umat Kristen, kebebasan semacam itu dimulai
sewaktu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat.
Kehidupan maupun kematian takkan bisa memisahkan kita dari
kasihNya, karena Ialah Gembala kita dalam tiap keadaan
(Mazmur 23). Itulah awal pemaknaan hidup orang percaya.

Manusia bahagia adalah manusia berhati kuat. Bisa
menderita, tapi tak takluk pada penderitaan itu karena hatinya
dikuatkan oleh pengharapan dalam Kristus.

CARANYA?
Bagi beberapa orang, berpikir positif bukan hal sulit.

HIDUP YANG BERBUAH
Karakter Kristus (Filipi 2:1-11): hari demi hari karakter kita menjadi semakin mirip dengan teladanNya. Baik dalam

pikiran, sikap dan perasaan, maupun dalam perilaku atau tindakan.
Kata-kata yang Membangun (Yakobus 3:1-12): lidah kita memuliakanNya dan menjadi berkat bagi orang lain.
Berpikir Positif (Mazmur 23): Tuhan adalah gembala kita. Keyakinan itu harus mewarnai pikiran dan sikap, serta

tindakan kita terhadap diri sendiri maupun sesama.
Kasih yang Membangun (Matius 18:15-20): bertitiktolak dari kasih agape yang dicurahkanNya bagi kita maka

kitapun harus membawa sesama pada kehidupan yang baru, apapun kesalahan yang pernah mereka lakukan
di masa lalu.

Hidup yang Menjadi Berkat (2 Korintus 8:1-5): Hidup yang diberkati Tuhan tidak hanya berhenti pada diri sendiri.
Dengan dilandasi motivasi memberi yang benar, hendaknya kita selalu ingat untuk berbagi dengan sesama
agar ada keseimbangan.

Saling Membangun (Roma 14:13-20): ikut bertanggungjawab menciptakan kehidupan yang harmonis dalam diri
sendiri dan sesama agar ada damai sejahtera dan suka cita dalam relasi.

Profesi yang Profetis (2 Tesalonika 3:1-15): memandang pekerjaan sebagai anugerah sekaligus panggilan Tuhan
untuk menjaga kelangsungan hidup, serta terus memelihara integritas dalam lingkungan kerja.

Roh Kudus yang Memampukan: percaya, mengimani, dan membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam
hidup kita.

Bagi yang lain, mungkin tak mudah. Apalagi kalau sudah
bertubi-tubi menderita dan dikhianati. Kurangnya penanaman
dasar spiritual dalam keluarga, dan ketiadaan contoh dari orang
tua juga bisa membuat seseorang sulit menerima kenyataan
yang tak diinginkan.

Tapi, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa
dilakukan untuk membiasakan diri berpikir positif:
1. Berpaut pada Allah selalu.
2. Memegang dan mengimani “informasi” yang benar, bahwa:

kita ini berharga di mata Tuhan. Sama berharga dengan
orang lain.

3. Menyadari dan menerima bahwa tiap orang – termasuk
kita – memiliki kelebihan maupun kekurangan, dan
mestinya saling melengkapi.  Melakukan hal baik bagi
sesama, bukannya malah berbuat jahat.

4. Tiada hal yang bisa terjadi atas diri kita tanpa ijin Tuhan.
Imani bahwa apapun yang kita alami, pasti bisa bermakna.
“Kegagalan” merupakan pemicu untuk berbuat lebih baik
lagi bagi diri kita dan sesama.

5. Mencari informasi seluas mungkin sebelum menyimpulkan
sesuatu, agar tidak salah memahami situasi. Dengan begitu
kita bisa menyikapi segalanya dengan benar.

Marilah menengok sebentar ke dalam diri, sudahkah kita
temukan makna hidup kita? Sudahkah kita memberi arti
bagi sesama? Bisakah kini kita temukan kebahagiaan itu

dalam hati?

(GBM)
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sekarang?”dengan gembira.
Setelah cukup lama di jalan, akhirnya kami tiba di

tujuan, yaitu Wisma Abdi. Sebelum kami memulai acara, kami
makan siang terlebih dahulu. Aku sangat menikmati nasi kotak
yang disediakan.

REPORTASE KHUSUS

Hari Pertama – Berangkat ke Camp FBI !
Aku mengikuti camp anak yang diadakan pada tanggal

22-24 Juni 2014 yang lalu. Pada awalnya, aku takut, karena ini
kali pertama aku meninggalkan mamaku. Tetapi aku tahu
bahwa nanti ada teman baik yang selalu mendampingiku dan
Tuhan yang menjagaku. Jadi aku pun tidak terlalu gugup.

Kami diminta berkumpul di gereja jam 8 pagi untuk
pendaftaran ulang. Dari awal, kami sudah dibagi dalam
kelompok. Aku masuk dalam kelompok biru. Tidak banyak
teman yang ku kenal di dalam kelompok, hanya Sharen teman
yang ku kenal, jadi aku sedikit malu.

Setelah menunggu akhirnya bis yang akan membawa
kami ke lokasi camp telah siap. Satu persatu kami masuk
dalam bis. Sebelum berangkat tidak lupa kami berdoa bersama.
Kita semua tahu, biasanya di hari Minggu, lalu lintas menuju
Puncak cukup padat. Walaupun begitu, kami tetap senang,
karena ada kak Agus yang siap membuat kita tertawa. Kami
bermain tebak-tebakan dan bermain lagu “sedang apa

Catatan Harian Camp Anak – FBI
Oleh : Charlotte Dominique Turnip
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Hari Kedua – It is COOL and it is HOT !
Hari kedua kami dimulai dengan saat teduh bersama

kelompok dan dilanjutkan dengan senam sehat yang diadakan
di taman Wisma Abdi. Sebagai agen kerajaan Allah, kami pun
harus menjaga kesehatan tubuh kami dengan berolah raga,
jadi walaupun masih agak ngantuk, kami mengikuti senam
thai boxing dengan gembira. Sehabis senam, kami pun lang-
sung sarapan dan mandi pagi.

Kami berkumpul di aula untuk mendapatkan
pengarahan untuk berkeliling booth-booth yang sudah disiap-
kan. Wow it’s cool !

Booth pertama yang kelompok kami datangi adalah
booth tentang Yusuf. Di sana kami belajar tentang arti dari
bullying dan bermacam-macam contoh dari bullying. Dan kami
juga diajarkan cara untuk menghindari bullying. Di akhir, kami
mendapat tugas untuk membuat poster dengan tema “STOP
BULLYING”.

Booth kedua adalah booth Michael Faraday, seorang
yang pada usia 15 tahun sudah harus bekerja menjadi penjilid
buku. Karena pekerjaannya itu, ia jadi bisa belajar sendiri
dengan membaca buku-buku. Sampai akhirnya ia menjadi
penemu besar, ia menemukan listrik yang hasilnya sangat

berguna bagi kehidupan kita saat ini. Yang kita pelajari dari
Michael Faraday, walaupun ia hebat sebagai penemu, ia tetap
orang yang takut akan Tuhan dan mendahulukan Tuhan.
Setelah mendapatkan penjelasan tentang eksperimennya
Michael Faraday dan boleh mencobanya, kami diminta untuk
membuat penemuan baru yang berguna bagi banyak orang.

Booth yang ketiga, tentang Ben Carson, kami melihat
bagaimana peran ibu Ben Carson yang berjuang untuk anak-
nya sampai akhirnya Ben pun menjadi dokter bedah otak no 1
di dunia. Dan kami pun belajar untuk menjadi seperti Ben
yang selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Kami pun
diminta untuk membuat surat untuk orang tua kami masing-
masing.

Kami sempat berhenti untuk makan siang sebelum
kami melanjutkan ke booth yang keempat. Booth yang kami
kunjungi keempat adalah booth Lionel Messi. Lionel Messi
sebenarnya mempunyai masalah pertumbuhan, sehingga ia
diperkirakan menjadi pendek. Tetapi hal itu tidak
menghadangnya untuk menjadi pemain bola. Pelajarannya
adalah apa pun kondisi kita, tidak ada yang bisa menghalangi
kita mencapai cita-cita. Di booth Lionel Messi kami pun ber-
main sepak bola. Setelah kami diberi kesempatan bermain

Kami mendengar bunyi sirene untuk berkumpul, kami
pun langsung berkumpul di aula besar. Kami langsung memulai
ibadah pembuka acara dengan perasaan gembira.  Dalam iba-
dah pertama, kami membicarakan apa itu FBI yang sebenarnya
dan arti dari FBI. Kami tahu bahwa FBI adalah Following Bible
Instructions. Kami jadi tahu bahwa kami adalah prajurit kerajaan
Allah di dunia ini. Saat ini kami akan dilatih untuk menjadi agen
kerajaan Allah, mulai dari situ kami pun harus memanggil
“agent” di antara kami dan “senior agent” untuk kakak Sekolah
Minggu.

Setelah ibadah pembuka berakhir, kami boleh bermain
sejenak sebelum kami mandi sore. Hari sudah mulai sore dan
kami pun masuk kamar kami masing-masing untuk mandi.
Kamarku beranggotakan empat orang.

Karena kami sudah selesai mandi, kami berkumpul
lagi   di tengah-tengah taman untuk menonton puppet show ala
kak Agus tentang David Livingstone. Kami belajar tentang hidup
David Livingstone dan perjuangannya sebagai agen kerajaan
Allah yang menjadi pengkabar injil di masanya.

Setelah kami menyantap makan malam yang sangat
enak, kami lanjut ke acara berikutnya. Ternyata, kami diajak
untuk pergi tur ke negara-negara di Eropa, mengikuti perjalanan
Paulus mengkabarkan injil ke berbagai tempat seperti yang
tertulis dalam alkitab.  Banyak yang dapat kami lihat, melihat
penjara Paulus dan Silas, tempat akhir hidup Paulus dan
bahkan kami belajar tentang perjuangan orang Kristen pada
masa itu. Seru banget ! Tapi yang paling seru, kami pun bisa
ikut naik balon udara dalam perjalanan itu dan kami mencoba
roti Turki yang panjaaang banget, menurutku sih itu seperti roti
pizza, enak.

Seharian penuh kami beraktivitas, akhirnya sudah
waktunya kami pun harus tidur di kamar masing-masing.
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sepak bola, kami pun menuliskan tentang cita-cita kami dan
bagaimana rencana kami mencapai cita-cita kami.

Booth yang kelima tentang Fanny Crosby. Beliau
sebenarnya tidak buta saat dilahirkan, tetapi pada minggu
ke-6, matanya terkena virus dan menjadi buta karena tidak
ditangani secara benar. Tetapi neneknya selalu membacakan
alkitab dan puisi yang indah kepada beliau, sehingga beliau
dapat membuat banyak syair lagu dan puisi. Cerita tentang
Fanny Crosby dibawakan dalam bentuk mini drama yang
dibawakan oleh para senior agent. Kami pun diminta menggu-
bah lagu secara berkelompok dengan tema bersyukur dan
menyanyikannya secara bersama-sama.

Sampailah kita ke booth yang terakhir, kami berada di
booth Oseola. Pada waktu kecil ia bercita-cita untuk menjadi
perawat. Karena ia sangat miskin, ia hanya dapat menjadi
buruh cuci. Tetapi walaupun ia hidup sangat sederhana
sebagai buruh cuci, ia masih dapat menyumbang $ 150.000
dan $ 100.000 kepada sekolah dan panti asuhan. Kami pun
diajarkan untuk berbagi dalam bentuk komitmen kami untuk
menyumbang alkitab kepada LAI seharga Rp 50.000,- untuk
satu alkitab dan kami harus berusaha untuk bagaimana
caranya mengumpulkan uang tersebut dan tidak hanya dari
menyisihkan uang jajan kami.

Setelah kami mengunjungi booth-booth yang dise-
diakan, kami berkumpul kembali di aula untuk membahas apa
yang kami pelajari di setiap booth. Sebagai agen kerajaan

Allah, kami dapat menjadi agen kerajaan Allah di dalam ke-
hidupan kami sehari-hari, melalui apa pun yang kami kerjakan.
Senior Agent pun menanyakan kepada kami semua, siapa
tokoh yang paling mirip tokoh aslinya dan semua agent sepa-
kat tokoh Fanny Crosby lah yang paling mirip., kecuali kaca
matanya sedikit kurang kotak.

Kami  juga diminta untuk memilih siapa tokoh yang
paling kami suka dari setiap booth. Dan selanjutnya kami
diminta berkumpul berkelompok sesuai dengan tokoh favorit
kami. Kami saling berbagi mengapa kami suka tokoh tersebut
dan kami diminta menyiapkan performance untuk malam nanti.
Setelah mandi sore kami pun diminta untuk membuat scrap
book tentang tokoh favorit kami.  Semua berkreasi dengan
gembira.

Di malam hari kami mendapat kejutan api unggun
yang diadakan di luar. Wow…, it’s HOT. Setiap kelompok
menampilkan performance-nya dengan sangat baik. Kami
memakan barbeque segera setelah menampilkan performance.
Ada sosis bakar, bakso bakar, kentang goreng dan marshma-
llow. Surprisenya kami harus memanggang marshmallow kami
sendiri. Kami makan barbeque itu bersama-sama dengan
gembira, walaupun kami sudah mengantuk. Akhirnya, acara
api unggun kami selesai. Kelompokku memasuki kamar
masing-masing tepat pada jam 11 malam. Kami menelpon
orang tua kami dahulu sebelum tidur. Dan kami tidak lupa
untuk berdoa sebelum tidur.
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piagam sebagai agent FBI, untuk kelompok dan agent-agent
yang terbaik diberi pin tanda jasa.

Akhirnya kami makan siang terakhir bersama-sama
dan kejutan terakhir kami dibagikan susu Cimory. Jika kami
sudah makan siang, kami disuruh ke kamar masing-masing
dan bersiap-siap untuk pulang. Kami langsung naik bus yang
menunggu kami dan pulang bertemu orang tua kami.

Senang dan seru… Senior agent, kami tunggu camp
anak tahun depan ya... Bagi teman-teman yang belum ikut
camp tahun ini, tahun depan ikut ya. ***

Hari ke-3 : Mari Kita Bersenang-senang !
Hari ini sudah masuk hari ketiga, hari terakhir kami

bersenang-senang. Kami bangun tepat pada jam 5 pagi dan
kami renungan terlebih dahulu. Setelah itu, kami disuruh
berkumpul di taman Wisma Abdi. Ternyata, para senior agent
sudah menyiapkan berbagai perlombaan di pagi hari itu. Kami
berlomba secara berkelompok memecahkan plastik yang berisi
air dan didalamnya berisi stik  es yang bertuliskan angka-
angka. Lalu di akhir permainan, kami harus menghitung angka-
angka yang kami dapat. Walaupun kelompokku tidak menang,
kami sangat menikmati lomba ini.

Lomba selanjutnya adalah lomba pistol air. Kami
paling menikmati lomba ini karena lomba ini sangat
menyenangkan. Tetapi aksi ‘special agent holiday’ Agus yang
paling membuat kami tertawa. Di akhir permainan kami boleh
berenang di kolam renang. Asyik…, sebagai hadiah dari
permainan kami, kami dibagikan kaos FBI. Setelah itu kami
segera mandi dan makan pagi dengan memakai kaos FBI.

Pak Pendeta Gordon mimimpin ibadah penutup. Di
situ kami diingatkan sebagai agen kerajaan Allah, akan banyak
godaan yang menggoda kami untuk tidak mengikuti kehendak
Tuhan.

Sampailah pada acara penutupan, kami diberi pin dan
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kesempatan ia berbagi, ia mengatakan bahwa seluruh gerai
rumah makan yang dimilikinya, ia mempekerjakan pegawai
laki-laki dan perempuan (yang hanya) lulusan SMA dari dae-
rah dengan upah mengikuti ketentuan pemerintah. Baginya,
inilah cara untuk menjadi berkat bagi sesama.

Bukankah kisah di atas menunjukkan tentang
seorang Kristen yang telah berbuah? Tentu, saya tahu bahwa
masih ada banyak orang Kristen lainnya yang kisahnya dapat
kita angkat dan sebutkan di sini, yang sama-sama telah
menunjukkan buahnya yang nyata. Namun, izinkanlah saya
mengangkat kisah sang pemilik rumah makan tersebut di awal
tulisan ini.

Saudaraku, kita dipanggil untuk dapat berbuah.
Namun, ibarat sebuah pohon, kita hanya dapat berbuah baik,
jika kita berakar dan bertumbuh di tanah yang tepat; tanah
yang gembur dan berkecukupan dalam unsur hara.

Bagaimana kita dapat berakar dan bertumbuh,
rasanya kita sudah tahu jawabannya. Banyak orang sudah
menulis tentang hal itu. Karenanya saya ingin mengajak kita
untuk mencermati nasihat Paulus berikut ini:

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.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi beru-
bahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna (Roma 12:1-2).

Pada ayat 1, ada ajakan untuk berbuah, yakni
bagaimana orang Kristen diminta untuk “mempersembahkan
tubuhnya” sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan
yang berkenan kepada Allah. Dikatakan bahwa itulah ibadah
yang sejati. Jadi, ibadah tidak hanya menyangkut kegiatan

PENGAJARAN

Di depan sebuah rumah makan, terpampang suatu
papan iklan yang bunyinya demikian: ”Jadwal Praktik : Senin –
Sabtu, hari Minggu tutup”. Itulah papan iklan sebuah rumah
makan terkenal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Hm, bukankah hal ini menarik? Rumah makan
umumnya ramai dikunjungi orang dan karenanya laris-manis
bukan di hari biasa, tapi justru di akhir pekan, apakah itu hari
Sabtu atau Minggu. Namun sang pemilik rumah makan terse-
but rela kehilangan pendapatan dengan menutup rumah
makannya di hari Minggu. Bayangkan jika ada 300 pengunjung
yang bisa datang setiap hari Minggu, dan 1 pengunjung
mengeluarkan minimal Rp. 20.000,- untuk membeli makanan
di rumah makan tersebut, maka keuntungan yang bisa didapat
adalah minimal 6 juta rupiah. Jika dalam 1 tahun, ada 50 hari
Minggu yang bisa dimanfaatkan sang pemilik untuk membuka
rumah makannya, maka ia bisa meraup keuntungan kotor
setidaknya 300 juta rupiah (khusus untuk seluruh hari Minggu
saja).

Mengapa sang pemilik rumah makan memilih jalan
berbeda: tutup di hari Minggu? Karena ia adalah seorang Kris-
ten yang dididik demikian oleh orangtuanya. Ia tahu dan sadar
bahwa ada suatu hari yang dikhususkan Tuhan bagi manusia
untuk beristirahat, dan bagi orang Kristen hal itu jatuh pada
hari Minggu. Pada hari itulah orang Kristen beribadah (ritual)
kepada Tuhan. Karenanya, ia rela kehilangan keuntungan ber-
lipat di hari Minggu, demi memenuhi panggilan dan undangan
Tuhan untuk “menguduskan hari Sabat”. Di sinilah ujaran
Paulus menemukan gemanya, “Tetapi apa yang dahulu meru-
pakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena
Kristus” (Flp. 3:7).

Saya tahu kisah sang pemilik rumah makan itu, kare-
na saya mengenalnya. Ia adalah salah seorang anggota
jemaat di tempat saya melayani. Lebih jauh, dalam suatu

SUDAH BERUBAH,
APAKAH SUDAH BERBUAH?

Pdt. Nathanael Setiadi



14 Buletin GKI KOTA WISATA No. VIII/Oktober/2014

kita di Gereja pada hari Minggu. Itu adalah kebaktian (ibadah
ritual)! Ibadah yang sejati justru terjadi dalam keseharian kita,
yakni bagaimana kita menggunakan tubuh (akal budi,
perasaan,   tangan, kaki, mulut) untuk kemuliaan Tuhan.

Seorang pimpinan memberi teladan bagi anak
buahnya melalui ide-ide (pemikiran), kata-kata dan juga tingkah
laku. Demikian pula dengan seorang guru. Tanpa sang pimpi-
nan atau guru sadari, pemikiran, kata-kata dan sikap yang baik
serta benar, menjadi suatu “persembahan yang harum” bagi
Tuhan. Mereka menginspirasi anak buah atau muridnya.
Seorang pegawai bertindak jujur dalam bekerja, serta ber-
tanggung jawab melaksanakan tugasnya, karena ia bekerja
seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata kepada manusia (lih.
Kol. 3:23). Seorang penderita diabetes dan jantung koroner
(atau penyakit lainnya) akan selektif dalam memilih makanan,
sebab baik makan maupun minum, ia terpanggil untuk
memuliakan Tuhan (lih. 1 Kor. 10:31).

Jadi, seorang pengikut Kristus bisa berbuah atau
menunjukkan buah yang baik, ketika tubuh atau apa yang kita
lakukan dengan tubuh menjadi berkat bagi sesama atau
mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan (orang lain
merasakan kebaikan dan kasih Tuhan melalui kita). Sebaliknya,
jika tubuh atau apa yang kita lakukan dengan tubuh menjadi
batu sandungan bagi orang lain, misalnya: seorang atasan Kris-
ten terbiasa memaki karyawan/ti yang melakukan kesalahan
ketimbang menegurnya baik-baik; seorang guru lebih menya-
lahkan siswa untuk suatu peristiwa kecelakaan yang tidak
disengaja ketimbang mencari jalan keluar terbaik; seorang
aktivis gereja lebih mencari nama dalam pelayanan ketimbang
melayani sebaik-baiknya tanpa mencari penghargaan.

Pada ayat ke-2 bacaan di atas, Paulus memberi
petunjuk bagaimana pengikut Kristus bisa berbuah.
Bagaimanakah itu? Dua langkah, yakni:

1. Kita diminta untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
Kata yang diterjemahkan dengan dunia pada ayat ini be-
rasal dari kata Yunani: aion (artinya: an age atau masa atau
zaman) bukan kosmos (dunia). Jadi, Paulus bukanlah
seorang Platonian, yang menganggap dunia (material) ini
buruk, hanya roh saja yang baik. Dunia tetaplah baik, kare-
na diciptakan oleh Tuhan. Hanya, semangat atau ajaran
zaman yang perlu dikritisi karena tidak sedikit yang buruk.
Jadi, ketika dikatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan
semangat atau ajaran zaman yang sedang berkembang,
kita diminta untuk mengkritisi gaya hidup yang tengah ber-

langsung, apakah membawa kita lebih dekat kepada Allah
atau malah semakin menjauhi-Nya?

2. Kita diminta untuk berubah oleh pembaharuan budi kita.
Kata yang diterjemahkan dengan berubah di sini berasal
dari kata Yunani: metamorphomai, artinya berubah bentuk
(transformasi). Jika mencermati peristiwa metamorfosis
(baik yang dialami katak, kupu-kupu atau batu marmer),
maka kita belajar bahwa metamorphomai itu adalah peru-
bahan ke arah/bentuk yang lebih baik (indah, luhur dan
mulia). Coba, apa eloknya seekor ulat? Tapi ketika ia
sudah menjadi kupu-kupu, bukankah indah? Apa eloknya
sebuah batu metamorf? Tapi ketika ia sudah bertransfor-
masi menjadi marmer, harganya mahal! Apa yang beru-
bah? Alkitab menjelaskan bahwa yang berubah adalah
akal budi (Yun: nous) kita. Jika semula akal budi kita ter-
pukau atau memuja semangat atau ajaran zaman yang
bertentangan dengan Kristus, maka kini akal budi kita
terarah pada kehendak Kristus. Misalnya: semangat
zaman begitu memuja kekuasaan sehingga banyak orang
berlomba-lomba mencapai bahkan merebut kekuasaan,
tetapi Kristus mengajarkan barangsiapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan, dan barangsiapa meninggikan diri, ia
akan direndahkan (lih. Mat. 23:12), serta barangsiapa setia
dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-
perkara besar (lih. Luk. 16:10).

Dengan kata lain, kita belajar di sini bahwa panggilan
untuk berbuah, ternyata harus diawali dengan suatu proses
berubah (ke arah yang lebih baik, indah, luhur, dan mulia).
Namun tidak cukup jika orang Kristen sudah berubah, sebab
ia dipanggil untuk berbuah. Ada proses dialektis yang terjadi
di sana. Karena itu, tepatlah ketika firman Tuhan mengatakan
“iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati” (Yak. 2:26),
dan “Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan per-
kataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam
kebenaran” (1 Yoh. 3:18).

Bagaimana dengan diri kita saat ini? Sudahkah kita
berubah? Sudahkah kita juga berbuah bagi kemuliaan-Nya?
Biarlah setiap kita masing-masing menjawab pertanyaan
tersebut di dalam iman, pengharapan dan kasihnya kepada
Tuhan. Soli Deo Gloria!

Pdt. Natanael Setiadi
Pendeta dengan basis pelayanan GKI Kayu Putih
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tidak pernah menghasilkan buah. Orang-orang biasanya
menyebut pohon ini adalah pohon ‘jantan’ atau pohon mandul.
Tetapi juga kegagalan atau ketidak-berhasilan berbuah
disebabkan oleh banyak faktor, umumnya adalah karena :
 kurangnya nitrogen dalam tanah,
 kurangnya air dalam tanah,
 adanya serangan hama dan penyakit,
 hujan yang terlalu deras, angin yang terlalu kencang,

kemarau yang panjang.
 penyemprotan pupuk daun yang tidak tepat waktunya.
 pemupukan yang berlebihan sehingga tanaman terlalu

lebat dan rindang daunnya yang menyebabkan tajuk pohon
kurang mendapat sinar matahari dan ini menghambat
proses fotosintesis.

Cerita tentang pohon yang tidak berbuah dalam
Alkitab pun kita dapat menjumpainya, misalnya kisah tentang
pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus  karena tidak
menghasilkan buah (Matius 21:18-22). Umumnya pohon ara
akan menghasilkan buah dan buah itu sangat diharapkan
untuk bisa dimakan, namun ia tidak berbuah bahkan di saat
dibutuhkan nihil hasilnya. Demikianlah juga sebagai orang
Kristen dalam hidupnya ia bisa tampil sebagai pengikut Kristus,
tetapi belum tentu menampilkan hidup yang berbuah. Bisa saja
setelah dibaptis/sidi seseorang masih hidup seperti orang yang
tetap memakai pakaian lama, misalnya, perbuatannya jahat,
karakternya buruk, dsb. Kenapa ia tidak berbuah? Bisa jadi ia
belum memahami bagaimana hidup menjadi Kristen. Bisa juga
disebabkan karena kurang ‘nutrisi’ rohani, banyak orang
Kristen malas membaca dan merenungkan firman Tuhan,
malas untuk bersekutu, sekali-kali saja beribadah. Sebaliknya,
banyak yang suka ‘jajan’ rohani, bisa saja selama satu hari
Minggu mengikuti 3x kebaktian di beda tempat. Tetapi hanya
untuk kepuasan diri sendiri saja namun tidak dicerna dengan

Tentu kita setuju bahwa menjadi Kristen tidak lepas dari
kehidupan yang akan dihasilkannya, kita juga setuju bahwa
menjadi Kristen tidaklah selesai setelah menyatakan diri
sebagai pengikut Kristus, lalu menjadi anggota tercatat di
jemaat/gereja tertentu.  Selesai ?. Tidak ! Tetapi justru ketika ia
menyatakan pertobatan dan mengakui diri sebagai pengikut
Kristus, itu baru titik awal. Ibaratnya, jika ia sebutir benih, maka
ketika bertobat dan ikut Yesus Kristus berarti benih itu bersedia
dibenamkan dalam tanah, sebagai tanda kesediaan
penyangkalan diri, bahwa benih jangan selamanya menjadi
benih. Juga, ketika benih itu ditanam, maka ia harus
berkembang, menjadi tunas, berakar, kemudian bertumbuh dan
yang diharapkan adalah benih itu pada saatnya menjadi pohon
yang dapat menghasilkan buah.

Lalu, kalau hal tadi dikaitkan dengan kita sebagai
orang Kristen, kenapa harus berbuah? Tuhan Yesus pernah
berkata : “Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik
pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik,
maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu
dikenal” (Matius 12:33). Jelas ini menegaskan bahwa menjadi
pengikut Kristus (baca: Kristen) akan dikenal oleh banyak orang
jika dalam hidupnya menghasilkan buah-buah. Selain untuk
dikenal, kita berbuah karena mendapat perintah langsung dari
Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 15:16 “......Dan Aku
telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan
buah dan buahmu itu tetap.....”. Hanya yang menjadi
pertanyaan kita, buah apa yang mau atau yang akan kita
hasilkan ? Baik atau tidak baik ?

Tidak Berbuah
Di alam ini ada jenis-jenis pohon tertentu yang tidak

menghasilkan buah, misalnya jenis pepaya tertentu yang hanya
sampai menghasilkan bunganya saja. Atau pohon mangga,
pohon durian, rambutan, dsb selama bertumbuhnya ternyata

F  I  L  O  S  O  F  I

IKUT KRISTUS = BERBUAH

Ada sebuah tips, jika mau membeli seekor kuda bagaimana caranya? Periksalah giginya. Maka akan diketahui
berapa umur kuda tersebut. Bagimana caranya jika mau membeli ikan? Lihatlah bagaimana rupa sisik dan matanya,
juga periksa insangnya. Maka akan diketahui segar tidaknya ikan tersebut. Lalu, jika anda ingin tahu siapakah orang

Kristen itu? Jawabannya : perhatikanlah nilai-nilai dan buah-buah hasil pertobatannya.
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baik, sehingga pada saat dihadapkan dengan tantangan,
tekanan, hambatan, kegagalan hidup dan penderitaan lainnya,
ia tidak mampu menyikapinya, bahkan cenderung kompromi
dengan panggilan hidupnya sebagai orang Kristen. Lalu ia
menyimpang. Persekutuan dengan Tuhan ditinggalkan. Ibadah-
ibadah sering menjadi beban, bukan sebagai sarana dan
kesempatan berjumpa dengan Tuhan dan sesama. Ketika peran
dan panggilan hidup serta sikap sebagai seorang Kristen tidak
diwujudnyatakan, pada akhirnya selain tidak dikenal bahkan
menjadi sumber kekecewaan bagi orang lain, maka kehidupan
kita juga menjadi sia-sia.

Proses Berbuah
Hidup yang berbuah tentu tidak tiba-tiba dari biji yang

ditanam langsung jadi berbuah. Itu memerlukan proses. Proses
tersebut bisa panjang bisa pendek. Bisa kelihatan maupun
tersembunyi, namun diujungnya ada buah yang terlihat dan
dirasakan. Seperti dalam pembuatan garam. Mula-mula petani
garam akan menampung air laut di lahan tertentu yang dibuat
sedemikian rupa. Lalu, lewat proses pengeringan oleh sinar
matahari (penguapan), maka pada akhirnya akan dihasilkan
kristal-kristal garam yang masih kasar dan kotor. Hingga pada
akhirnya lewat pembersihan sampai pada pengemasan maka
garam pada akhirnya tersaji di meja makan atau menjadi bahan/
bumbu masak. Garam akan berguna jika digunakan dan itu akan
membuat masakan tertentu menjadi tidak tawar. Selain itu
garam pun berfungsi untuk mengawetkan.

Demikian juga hidup yang berbuah ibarat garam,
diperlukan sebuah proses. Harus ada kesediaan melepaskan diri
dari unsur-unsur hidup yang tak berguna. Harus ada kesediaan
menyerap untuk sampai pada pembentukan diri, bisa lewat
penderitaan, tekanan hidup. Harus ada kesediaan memberi diri
supaya berarti untuk orang lain. Dalam Alkitab kita tahu bahwa
iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman
Kristus (Rm. 10:17). Seseorang bakal berbuah diawali
kesediaan mendengar firman Tuhan. Di dalamnya tentu Roh
Kudus bekerja. Kemudian sebagai orang beriman bersedia
melakukan apa yang didengarnya.  Di sini disejajarkan dengan

perumpamaan tentung benih yang ditaburkan. Benih Firman
yang didengar jatuh ke tanah yang subur maka ia akan
berakar, bertumbuh, dan berbuah. Atau, bakal buah akan
terjadi jika ada ‘penyerbukan’, dalam arti selalu mengalami
perjumpaan dan sentuhan kuasa kasih Tuhan yang membawa
perubahan dan pembentukan diri sehingga akhirnya
menghasilkan buah. Jadi selalu ada kemauan untuk
mengalami pembaharuan hidup, proses yang disengaja dan
ketekunan dalam pemeliharan untuk hidup sesuai firman-Nya.

Berbuah
Buah yang dihasilkan sebuah pohon ditentukan juga

dengan bagaimana pohon tersebut mendapat perawatan,
perhatian dan pemeliharaan yang baik. Jika unsur hara dalam
tanah agak kurang maka perlu ditambahkan sumber nutrisi
yang lain untuk pohon tersebut, misalnya pemberian vitamin,
pupuk dan air yang memadai. Demikian juga jika dalam
pertumbuhannya berjalan dengan baik, bukan berarti bebas
dari perawatan. Ia tetap memerlukan perawatan, misalnya jika
ada hama yang mengganggu harus dibuang. Jika ada dahan,
ranting yang mengganggu atau menghambat proses berbuah,
maka harus ada tindakan-tindakan tertentu.

DalamYohanes 15:2 disebutkan bahwa : “setiap
ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap
ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya supaya lebih banyak
berbuah”. Ini menunjukkan pemeliharaan dan sikap dari sang
pemilik pohon. Tindakan sang pemilik pohon anggur tersebut
dilakukan supaya buahnya dapat dihasilkan dengan kualitas
yang baik. Dengan proses memotong dan membersihkan tadi,
itu dilakukan supaya ranting yang mati tidak mengganggu
proses untuk menghasilkan buah, demikian juga dengan
membersihkan supaya pohon tersebut menjadi sehat,
dijauhkan dari segala penyakit/pengganggu bagi proses
pembuahan yang baik.

Belajar dari tindakan pemilik pohon anggur di atas,
maka kita juga terus berusaha untuk memelihara kehidupan
iman. Jika ada hal-hal yang dapat menghambat atau
mengganggu untuk menghasikan buah, kita harus berani
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Selain mengutamakan Tuhan, kita percaya bahwa
Tuhan juga dapat memakai dan melibatkan banyak orang dan
banyak hal sehingga buah-buah yang dihasilkan bukan
sekedar berbuah, apalagi berbuah yang asam atau tidak
berkualitas, sebaliknya ia bisa berbuah yang banyak dan
berkualitas. Ketika kita bersekutu di gereja, kita berjumpa dan
mendengar pengalaman atau kesaksian saudara seiman, di
gereja juga kita mendapat banyak hal dari para pembicara,
guru sekolah minggu, pengkhotbah, teman sepelayanan dan
itu bisa melalui pembinaan-pembinaan, pengajaran-
pengajaran, khotbah dsb. Di lain tempat, misalnya di
persekutuan komunitas yang kecil sekalipun dengan melalui
diskusi dan sharing kita bisa mendapat hal yang berguna untuk
proses berbuah. Bahkan dalam kesempatan yang lain mungkin
kita ditegor, dinasehati, dst. Bahkan kejadian yang pahit atau
manis, susah maupun senang bisa menjadi pengalaman
sendiri yang terus menghasilkan buah-buah yang baik.

Penutup
Menghasilkan buah merupakan tanda bahwa suatu

pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Selain itu,
buah juga menyatakan jenis dari pohon tersebut. Pohon jambu
batu mustahil menghasilkan buah pisang, demikian pula
sebaliknya. Tetapi buah yang dihasilkan bukan untuk dinikmati
oleh dirinya sendiri. Buah hanya akan berarti ketika dinikmati
oleh orang yang memakannya sehingga seseorang menjadi
kuat, sehat, dan segar. Demikian pula hidup yang berbuah
sebagai orang Kristen menunjukkan sejauh mana memaknai
ungkapan syukur sebagai umat yang telah mendapat
penebusan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam
hal ini, bagi Paulus dan seharusnya bagi kita juga, berprinsip:
“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti
bagiku bekerja memberi buah” (Filipi 1:21-22b). Bagi Paulus
selalu berusaha hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang.
Bagi kita yang terus menghasilkan buah dalam hidupnya (ini
tidak boleh berhenti) maka kita sudah menjadi terang dan
garam dunia. Selamat bertumbuh dan menghasilkan buah-
buah yang banyak dan berkualitas. (GSH)

untuk tidak membiarkan diri dipengaruhinya. Jika terlanjur, maka
segeralah ada ‘pemangkasan’, dalam arti pertobatan. Demikian
juga berusaha untuk selalu berada dalam keadaan ‘bersih’. Hal-
hal tersebut memungkinkan jika kita selalu memeriksa diri,
mengevaluasinya dan mengarahkannya kepada kehidupan yang
semakin lebih baik.

Berbuah, Melibatkan Banyak Hal dan Orang lain
Dalam dunia pertanian dan perkebunan dikenal proses-

proses dimana sebuah tanaman atau pohon, secara khusus
yang menghasilkan buah, pasti dipikirkan dan dilakukan
bagaimana jenis tertentu menghasilkan buah yang banyak dan
berkualitas. Oleh karena itu para ahli botani dan orang-orang
yang terkait dengan itu sangat diperlukan perannya. Misalnya,
orang-orang tersebut melakukan persilangan baik secara
generatif (perkawinan silang) maupun vegetatif (cangkok,
sambung, dsb).

Dalam Yohanes 15:4 dikatakan “Tinggallah di dalam
Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat
berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok
anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak
tinggal di dalam Aku” Dalam ayat ini jelas mengatakan bahwa
berhasilnya seorang menghasilkan buah, syarat utamanya
adalah tinggal melekat pada Kristus. Dalam perumpamaan itu,
Yesus disebut sebagai Pokok Anggur yang benar dan kita
adalah ranting-rantingnya. Syarat utama yang dapat
menghasilkan buah pada ranting tersebut adalah harus melekat
pada pokoknya (batang) yaitu Tuhan Yesus. Dan jika dalam
seluruh hidup kita melibatkan Tuhan, ia tidak hanya
menghasilkan buah saja tetapi juga menghasilkan buah yang
banyak (Yohanes 15:5)
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PEMBINAAN JEMAAT

Konon ada kisah luar biasa tentang sebuah pohong
anggur yang tumbuh di negara Inggris. Ini bukan sebuah pohon
anggur biasa, karena pada dahan-dahan pohon ini tumbuh ribu-
an tandan anggur. Ribuan tandan!!! Bisa anda bayangkan ban-
yaknya. Ribuan tandan, itu artinya ada ratusan ribu bahkan
jutaan buah anggur, jika dihitung butirannya. Luar biasa. Itu
sebabnya pasti ini bukan pohon anggur biasa.

Dan memang, karena pohon anggur ini sudah cukup
tua, maka dari itu akar yang dimilikinya juga sudah sangat pan-
jang, menjulur ke mana-mana, melekat sampai ke kedalaman
tanah, menjalankan fungsinya dengan sangat baik mencari
sumber makanan yang bisa dialirkannya ke seluruh batang dan
dahan tanaman itu. Bahkan, ada banyak akar yang menjulur
panjang sampai ke dasar sungai Thames, sungai yang panjang
dan mengairi banyak tanaman di sekitarnya. Sungai yang tidak
pernah habis-habisnya mengalirkan air yang segar.

Karena memiliki sumber makanan yang tidak berkesu-
dahan, menyebabkan pohon anggur ini bisa terus berdiri

dengan kokoh dan bertumbuh, menghasilkan beratus-ratus
dahan yang melekat pada pohon ini, dan menghasilkan ribuan
tandan pohon setiap musimnya.

Kisah diatas mengingatkan kita akan kisah Tuhan
Yesus yang mengatakan bahwa Dialah pokok dan kita carang
-carangNya ( Yohanes 15 : 1-8 ). Persis seperti pohon anggur
inilah yang Yesus maksudkan. Ketika kita melekat kuat pada
pokoknya, maka kita tidak akan pernah berhenti berbuah-
buah pada musimnya. Bukan tugas kita untuk mencari sari
makanan itu. Itu tugas Tuhan kita. Tapi yang perlu kita
lakukan adalah tetap melekat dan menjadi bagian dari pokok
ini.

Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita dengan
tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari
orang-orang dunia.  Dengan demikian kebenaran kita itu
berdampak dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan namaNya.
Kita dapat dikatakan  'berbeda'  bila ada perubahan hidup
yang benar-benar nampak dan bisa dilihat oleh orang lain

BUAH YANG NYATA
Adri  Lazuardi
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dengan ditandai buah-buah Roh. "Jadi hasilkanlah buah yang
sesuai dengan pertobatan."  (Matius 3:8).

Berubah dan berbuah merupakan kehendak Tuhan
bagi setiap orang percaya.  Inilah kehendak Tuhan itu:
"Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi beru-
bahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mem-
bedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berke-
nan kepada Allah dan yang sempurna." (Roma 12:2), dan
"Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu ber-
buah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-
Ku." (Yohanes 15:8).

Tuhan menghendaki buah yang nyata dari hidup
Kekristenan kita. Buah yang nyata dari gereja dan orang
percaya. Kalau kita periksa lebih dalam, memang seringkali kita
melihat buahnya tidak ada. Gereja dan orang percaya tidak
menghasilkan buah yang nyata. Itu sebabnya ada kekecewaan
demi kekecewaan di luar sana terhadap gereja dan Kekris-
tenan. Banyak di antara kita bermimpi bahwa kita sudah betul-
betul berbuah. Lagu-lagu yang kita nyanyikan, kata-kata yang
kita ucapkan berbicara mengenai menghasilkan sesuatu,
memuliakan Tuhan, berbuah dan menjadi terang tetapi kalau
kita lihat dan kita coba periksa, apakah kita sudah betul-betul
sampai ke arah sana? Kalau yang namanya berhasil, tentunya

paling sedikit dapat dibuktikan secara obyektif, ada di depan
mata kita dan bukan berdasarkan impian yang subyektif. Ka-
lau kita mengklaim bahwa gereja atau orang Kristen itu ber-
buah maka mestinya ada sesuatu yang bisa dibuktikan, yang
tidak bisa dilawan atau disangkal oleh orang lain kerena di
dalam dirinya ada kebenaran.

Seperti yang Tuhan Yesus katakan: “dari buahnya
pohon itu dikenal.” Dan “hendaknya terangmu bercahaya di
depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” Kita rindu untuk ber-
buah dan berbuah yang benar adalah bisa dirasakan dan
orang bisa melihatnya. Ada pohon yang berbuah sangat ban-
yak, ada yang banyak, tetapi juga ada yang lebih sedikit kare-
na pohon itu sakit. Pohon itu sakit oleh karena ada benalu di
dalamnya dan akhirnya kita menyadari bahwa pohon itu butuh
perawatan, disegarkan kembali untuk bisa berbuah. Begitupun
dengan kehidupan rohani orang percaya yang mengklaim
dirinya sudah berbuah, tetapi adakah bukti nyata di mana

buah itu dirasakan oleh orang lain?
Apakah anda  siap untuk berbuah bagi Tuhan? Ayo,

berikan diri anda untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan
supaya kehidupan kita menjadi seperti dahan yang kuat mele-
kat pada pokoknya, dahan yang sehat dan terus
menghasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah anda siap
ketika ada orang yang datang dan menuntut buah itu dari an-
da? Jangan kecil hati dan berputus asa kalau seandainya hari
ini anda belum menghasilkan buah yang lebat. Tetap lakukan
bagian anda sambil terus menempel pada pokoknya, dan
percayalah bahwa bagian anda pasti akan tiba pada gili-
rannya. Berbuah dan berbuah, berbuah dan berbuah, berbuah
dan berbuah, menghasilkan ribuan tandan bagi nama Tuhan.

(Dari berbagai sumber)

"“Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari
kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah,
bahwa barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya

yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut
dan menutupi banyak dosa.” -Yakobus 5:19
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disiplin diri, sukacita, kesabaran, pergaulan yang baik dengan
orang lain, sikap sopan dan kata-kata positif, mengasihi sesa-
ma, dan banyak lagi.  Bahkan iapun ikut melayani sesama
melalui kesungguhannya mengajar anak-anak di KBA. Walau
anak tunggal dan masih muda, Sem tidak manja tapi justru
berpikir bagaimana bisa berguna bagi Tuhan dan sesamanya.

Apakah kalian bisa menjadi seperti itu? Bisa, kalau
mau. Mulai dari melakukan tanggung jawab di rumah,
mendengarkan ajaran guru, rajin membaca Alkitab, peduli
pada teman yang kesepian di Sekolah Minggu, membuang
kata-kata ejekan dari mulut kalian, dan sebagainya. Banyak
yang bisa kalian lakukan jika ingin melayani Tuhan.

Bahkan kalian bisa ikut mengajar anak-anak RPC
(Rumah Pintar Ciangsana) untuk membaca, berhitung, meng-
gambar, dan lain-lain. Kalian juga bisa ikut kunjungan Sekolah
Minggu ke Panti Asuhan.

Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, atau
ingin melayani seperti Sem, bicarakanlah pada kakak Guru
Sekolah Minggu.  Yuk, kita kerja buat Tuhan!.  (GBM)

Remaja itu adalah Sem A. Mamondol. Ia tekun mem-
bantu ibunya, Serni, menjalankan Kelompok Belajar Anak
(KBA) di rumah mereka. Bu Serni adalah Guru Sekolah Minggu,
tapi iapun menjadi pembimbing anak-anak di KBA agar lebih
memahami pelajaran sekolah mereka. Memang kemudian
jumlah anak yang datang makin banyak, jadi bu Serni kerepo-
tan mengajar sendirian.

Tadinya Sem hanya memperhatikan ibunya mengajar,
lalu perlahan-lahan iapun bisa melakukannya. Dibimbingnya
anak-anak itu dengan sabar. Dengan bantuan Sem, mereka
jadi lebih pintar dan menguasai pelajaran mereka.

Sem sendiri masih sekolah. Ia punya banyak hobi:
menggambar, menyanyi, berenang, dan memasak. Sem sering
menciptakan bumbu yang membuat masakannya enak.
Woooow !  Pulang sekolah, Sem suka bermain volley atau bad-
minton bersama teman-temannya. Iapun aktif dalam kegiatan
gereja. Tiap malam Sem berusaha belajar, jadi tak perlu
pontang-panting lagi menjelang ulangan.

Dengan kesibukan Sem ini, apakah nilai-nilai rapornya
menurun?  Ternyata tidak ! Sem adalah murid yang pandai di
sekolah.  Ia punya rahasia: sikap positif dan bertanggung
jawab. Seperti ajaran Tuhan Yesus. Ia berdisiplin mengatur
waktu hingga semua kegiatannya menjadi lancar. Sem
sekaligus bisa menekuni hobinya, melakukan tugas-tugas
rumahnya, dan membantu ibunya mengajar anak-anak di KBA
dengan baik.

Nah teman-teman praremaja, sebenarnya kalau kita
pikir, apa yang dilakukan Sem ini merupakan sebuah bentuk
ketaatan, bukan? Ketaatan pada Tuhan. Setiap hari ia belajar
melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, seperti yang kita
pelajari di Sekolah Minggu.

Lihatlah karakternya sebagai anak Tuhan. Mulai dari

KOLOM  PRAREMAJA

Jauh di Tentena - Sulawesi Tengah, seorang remaja
menunggu kedatangan anak-anak yang biasanya muncul.

Ia gembira jika mereka datang.

PELAYANAN SI
GURU KECIL

Foto & sebagian informasi
didasarkan pada tulisan
Tri Kurnia Udhiasih dan

Bartolomeus Marsudiharjo:
“Guru Kecil dari Tentena”,

dalam buku “Kenari Kecil dari
Kalabahi”
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Ingin memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, talenta, dan pelayananmu? Ingat ini:

TABUT
Tekun: No pain no gain. Tidak ada hal positif yang bisa dibentuk
tanpa latihan, karena itu jangan mudah putus asa jika menemui
kesulitan. Berusahalah terus sampai semua yang kalian tekuni
menunjukkan hasil.

Anti malas: “Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia,
sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan,” Amsal 13:4. Sudah
jelas bahwa anak malas tidak akan mencapai apapun yang diinginkan
atau dicita-citakan. Anak rajinlah yang akan menikmati hasil usahanya.
Jangan sampai kita terbujuk oleh kemalasan

Bersyukur: Belajar bersyukur dalam tiap keadaan, susah dan
senang, itulah perintah Tuhan. Tuhanpun menghendaki agar rasa syukur
itu ditunjukkan tiap hari, tidak hanya berupa persembahan uang tiap
Minggu. Bisa dengan cara: memuliakan Tuhan, menghindari ucapan
buruk, membantu orang lain, dan berbuat baik. Ibrani 13:15-16
”..mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan
bibir yang memuliakan namaNya. Dan janganlah kamu lupa berbuat
baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah
yang berkenan kepada Allah.”

Utamakan: Hal yang penting harus didahulukan. Jangan sampai
perhatianmu terpecah-pecah untuk hal lain, sewaktu harus melakukan
sesuatu yang penting. Misalnya: saat belajar, jangan pikirkan game atau
nge-line. Selalu berdoa sebelum melakukan segala sesuatu, lalu
selesaikan dulu tugasmu, sesudah itu baru kalian bisa menikmati
hobimu.

Talenta: Tidak ada anak yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Karena
itu carilah, latihlah, dan gunakan hobi serta kemampuanmu. Hal itu
bukan cuma bermanfaat untuk melayani sesamamu, tapi pasti berguna
juga untuk kalian sendiri (di sekolah, di Sekolah Minggu, di rumah, di
lingkungan sekitarmu, di hidup dan pekerjaanmu kelak, dll).

TIPS TABUT
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2. Menguasai diri dengan menggunakan kesadaran.
Misalnya, seseorang menghina atau menyinggung kita. Kita
marah. Nah, kalau kita tidak waspada maka saat emosi
marah ini muncul, kita begitu cepat dikuasai kemarahan ini.
Jika kesadaran diri kita bagus maka kita akan tahu kapan
emosi marah ini muncul, kapan mulai mencengkeram dan
menguasai kita, dan kapan kita akan melakukan tindakan
yang tidak semestinya. Jika berhasil mengamati emosi kita,
maka kita dapat langsung menghentikan pengaruhnya.

3. Perenungan
Saat kita dikuasai emosi dan ingin marah besar, coba
lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri, misalnya:
a. Apa sih untungnya aku marah?
b. Mengapa aku marah? Apakah alasanku marah ini sudah
benar?
c. Apa ya dampak yang akan timbul jika aku marah?
d. Apakah dengan marah, masalahku terselesaikan?
Dengan begitu, ledakan amarah bisa kita hindari sehingga
tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

4. Kesabaran
Emosi datang dan pergi begitu saja. Saat emosi terjadi,
sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut di
dalamnya. Kita harus sabar, tunggu sampai emosi surut,
baru berpikir untuk menentukan respon yang bijaksana dan
bertanggung jawab.

5. Menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif.
Dengan begitu,  pengaruh dari keinginan, atau emosi, akan
mereda.

SEJAUH MANA KITA SUDAH MENGUASAI DIRI KITA?
Memang, menguasai diri bukan hal mudah. Namun,

sebagai remaja Kristen kita harus selalu bertanggung jawab
dalam sikap, pikiran dan perbuatan.

Penguasaan diri adalah salah satu dari kesembilan
buah roh yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama
lain. Tanpa penguasaan diri maka buah roh lain yaitu kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan dan kelemahlembutan tidak akan kita miliki
sepenuhnya (Galatia 5:22). ***

Mengendalikan atau menguasai diri artinya menahan
diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Sebagai remaja,
kita dihadapkan pada banyak keinginan duniawi, yang jika tidak
disertai dengan penguasaan diri akan mengarah pada
kesesatan.   Yohanes berkata bahwa keinginan duniawi bukan
berasal dari Allah. Keinginan duniawi dapat berupa: Keinginan
mata (keserakahan), Keinginan daging (hawa nafsu), dan
Kesombongan

Apa sih manfaat penguasaan diri?
1. Kita jadi mampu meningkatkan kesabaran dan mengontrol

amarah kita.
2. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa.
3. Mengurangi rasa gelisah, cemas, iri dan ketidakpuasan yang

terjadi di kehidupan kita sehari-hari.
4. Menghindarkan kita dari godaan duniawi. Karakter ini

membuat kita makin serupa dengan Juruselamat kita, Yesus
Kristus.

Kita harus dapat menguasai diri dalam hal apa saja?
Sebenarnya:  dalam hal apapun. Tapi ada beberapa

hal penting yang harus lebih kita kuasai.
1. Pikiran

Jika gagal menguasai pikiran, maka kitapun tidak bisa men-
guasai perbuatan kita. Namun, jika pikiran selalu diisi dengan
Firman Tuhan, segala tindakan kita akan terarah dengan
baik.

2. Ucapan
Penting bagi kita untuk mengontrol kata-kata yang keluar
dari mulut, karena seringkali masalah terjadi akibat per-
kataan yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, hendaknya mulut
kita menjadi berkat, bukan kutuk, bagi orang lain.

3. Mata
Jika tak bisa menguasai mata, kita mudah terjerumus dalam
dosa. Contohnya, remaja zaman sekarang banyak yang
pernah menonton video porno. Bukan hanya sekali, tapi ter-
us menerus.  Hal itu terjadi karena ia tak bisa menguasai
mata dan hawa nafsu dalam dirinya.

Bagaimana cara kita menguasai diri?
1. Menjaga moral, seperti menjaga sikap, perbuatan dan mem-

buang pikiran negatif terhadap apapun yang dihadapi.

KOLOM  REMAJA

PENGUASAAN DIRI
Rais sa
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2. Jangan mencantumkan detil identitas pribadi, orang tua,
rumah, atau nomer telpon.

3. Hati-hati curhat dan pasang status. Jangan sembarang
buka rahasia, info atau perasaan kamu walau mungkin
kamu pengin orang membaca statusmu itu.

4. Tolak invitation orang yang gak jelas, meskipun ia kenalan
temanmu. Belum tentu semua kenalan mereka baik buat
kamu.

5. Tolak ajakan chatting orang dewasa yang gak kamu kenal
dengan baik. Ceritakan pada ortu kalau ada masalah atau
hal mencurigakan.

6. Jangan membagi pin pada orang yang asing bagimu.
Mintalah agar teman tidak memberikan pin-mu pada orang
lain, tanpa ijinmu. Ini salah satu etiket ber-medsos.

7. Tak usah tergoda untuk berlomba mengumpulkan kontak,
follower, friend, dan lainnya.

8. Bijaksana menulis di medsos. Sekali tersebar, susah
ngebatalinnya. Pakai deh kata-kata netral, gak usah cari
masalah dengan bertindak bodoh.

9. Kuasai emosimu. Jangan melakukan cyberbullying,
melecehkan, menghina, memaki orang lain, apalagi
menyangkut suku, agama dan ras.

10. Cerdaslah ber-selfie-ria, jangan kamu memotret diri sendiri
dalam gaya & kostum tak pantas, apalagi untuk
disebarluaskan. Ingat: sekali terkirim, sulit kamu hentikan
penyebarannya.

11. Bijaklah dengan tongsis. Jangan kamu terjungkal atau
cedera, saking hebohnya bergaya demi popularitas.

(GBM)

Medsos: plus dan minus

Medsos - media sosial, jejaring sosial, pasti bukan hal baru
buatmu. Banyak yang bangga kalau jumlah friend atau
followernya menyaingi teman lain. Bahkan accept dan invite
nama yang gak kamu kenalpun sudah biasa, atau malah pin mu
di-broadcast ke mana-mana. Kalau penasaran dengan
aktivitas / mood teman, tinggal liat aja status dan picture
mereka.
Ah...kalau mau jujur memang medsos banyak berguna di jaman
serba cepat dan praktis ini. Terutama untuk komunikasi,
informasi, dan pertemanan.
Tapi bahayanya pun banyak: ketagihan, ketergantungan, sulit
konsentrasi pada tugas, jadi korban penipuan / kriminalitas, jadi
korban cyberbullying dan pelecehan seksual (atau malah jadi
pelaku), terjebak pornografi, bermusuhan dengan teman karena
salah paham, kesehatan terganggu, dan seabreg lagi deh...

Menghindari bahaya medsos

Teens, karena media atau jejaring sosial ini dibutuhkan meski
ada resikonya, maka kamu harus pintar mengendalikan. Bukan
malah kamu yang dikuasai medsos.

Kalian remaja yang  cerdas! Be smart users, gunakan
media sosial secara cerdas pula!

Berikut beberapa tips dan etiket untuk “bermain” di media/
jejaring sosial:
1. Pelajari medsos pilihanmu (path, facebook, line, dsb),

cocokkah dengan kebutuhanmu? Pahami manfaat dan
resikonya.

BE SMART USERS, TEENS !
(Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan.

Amsal 13:16)

Pernah nonton berita tentang FS, mahasiswi yang berurusan dengan pihak berwajib gara-gara curhatnya di medsos? Kalau
rajin menyimak, pasti ingat deh peristiwa itu. Lewat path, FS curhat tentang kekecewaannya waktu mengisi bahan bakar di

sebuah SPBU. Sayang luapan emosinya yang tidak berhati-hati justru mengundang reaksi keras masyarakat.
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hati nurani dan Tuhan yang tahu.
2. Ternilai dari pilihan kata-kata yang digunakan.

Apa yang keluar dari mulut merupakan gambaran dari
hatinya. (Luk 6:45 "Orang yang baik mengeluarkan
barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik
dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat
dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucap-
kan mulutnya, meluap dari hatinya.") Apakah kata-kata
kita sehari-hari membangun atau menjatuhkan orang lain,
memotivasi atau menyakiti orang lain, mengatakan
kejujuran atau menyembunyikan kebenaran.

3.   Tercermin dari perilaku sehari-hari.
Tubuh kita bergerak dan memberi respons adalah hasil
dari proses informasi di otak dan berdasarkan nilai-nilai
yang kita anut. Kita menghindari perbuatan mencuri kare-
na otak kita memproses bahwa mencuri dapat membuat
kita dipenjara, dan nurani kita menilai bahwa mencuri me-
langgar firman Tuhan, merupakan hal yang tidak baik kare-
na mengambil milik orang lain secara paksa.

Menghasilkan buah merupakan tanda bahwa pohon
itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Tapi apakah
buahnya itu manis dan membawa manfaat bagi orang yang
menikmatinya, atau justru busuk dan merugikan orang yang
ingin menikmatinya. Demikian  halnya "buah" yang kita
hasilkan dalam hidup kita merupakan tanda seberapa jauh kita

KOLOM  PEMUDA

Sobat muda, di dua edisi sebelumnya kita telah mem-
bahas mengenai "berakar kuat" dan "bertumbuh sehat". Di
edisi kali ini membahas bukti dari pertumbuhan itu sendiri,
yakni fase berbuah.

Ada pepatah berbunyi, "dalamnya laut dapat diduga,
tetapi dalamnya hati siapa yang tahu". Untuk mengetahuinya
adalah dengan memperhatikan yang keluar darinya bukan?
Tidak mungkin pohon durian menghasilkan buah mangga, atau
pohon pepaya menghasilkan buah manggis. Kita tahu bahwa
itu pohon rambutan karena buah rambutan yang bergantungan
di pohon tersebut. Sama halnya dengan hidup kekristenan,
"buah" itu dapat dilihat dari keseharian hidup kita,: cara
berpikir, berkomunikasi dengan sesama, dan bertindak.
"Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah
yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang
menghasilkan buah yang baik." (Luk 6:43)

Ciri "buah yang baik" yang seharusnya dimiliki orang
beriman seperti apa sih?
1. Cara berpikir yang benar. Filp 4:8 menyebutkan bahwa

"...semua yang benar, semua yang mulia, semua yang
adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut
dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Namun isi pikiran siapa
yang dapat membaca kecuali cenayang, maka memang
faktor satu ini sulit untuk dilihat secara kasat mata. Hanya

"“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih
kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi

dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap..."
DIAN  BAGYOASTUTI
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bertumbuh, berkembang, dan matang. Seberapa jauh kita men-
jadi berkat dan membawa manfaat, atau apakah justru kita
membuat orang lain melarat dan berkarat.

Namun sayang masih banyak perilaku orang Kristen
yang sekadar meniru orang Kristen lain yang dianggapnya lebih
dewasa. Motivasinya macam-macam, bisa jadi agar terlihat baik
di mata orang lain atau mungkin karena belum tahu cara yang
benar, dsb. Yang dilakukan oleh orang Kristen yang dewasa
adalah sesuatu yang timbul secara alami, dari hati, ibaratnya air
yang tumpah dari gelas yang terisi penuh. Sedangkan orang
yang meniru adalah seperti gelas yang tidak akan pernah
penuh karena bocor.

Bagaimana kita bisa membedakan buah yang sejati,
yang sesuai dengan firman Tuhan? Perbedaannya terletak pa-
da seberapa sering kita menuntut orang lain untuk melayani kita
atau justru seberapa sering kita menyediakan diri untuk melaya-
ni orang lain. Orang yang berbuah muncul rasa haus terus-
menerus untuk membagikan buahnya kepada orang lain, tidak
hanya terbatas untuk pemenuhan kepuasan diri sendiri.

Lalu, standar penilaian berbuah itu seperti apa? Kem-
bali ke... Firman Tuhan :) Gal 5:22 menyebutkan "...buah Roh
ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri." Lihat

bahwa di sini disebutkan "buah Roh", bukan "buah-buah Roh".
Jadi setiap orang percaya memiliki "paket komplet" itu, bukan
memilih "saya mau kasih dan damai sejahtera, saya tidak bisa
menguasai diri". Semua itu butuh proses yang diupayakan
secara aktif seumur hidup. Dan ini berlaku untuk setiap
konteks lingkungan di mana pun kita berada: di tempat kerja,
di kampus, lingkungan tempat tinggal, pertemanan, dsb:
Apakah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri
sendiri? Apakah kita merasa damai sejahtera ketika melihat
hidup orang-orang di sekitar kita, yang belum memperoleh
kesempatan hidup seperti kita saat ini yakni mengenal dan
memiliki Kristus? Apakah kita cukup sabar mendisiplinkan diri
sendiri dan orang yang kita kasihi untuk membentuk kebia-
saan yang sesuai dengan  firman Tuhan? Apakah kita ber-
murah hati untuk berbagi apa yang kita miliki dengan sesa-
ma? dan sebagainya.

Karena kita tahu bahwa pada akhirnya setiap kita
akan menghadapi penghakiman akhir dan mempertanggung-
jawabkan apa yang kita lakukan semasa hidup kepada Allah,
bukan? Jangan lupa bahwa setiap kita telah Tuhan
karuniakan talenta masing-masing yang Tuhan lihat sesuai
untuk kita. Lalu, hidup seperti apakah yang sudah dan ingin
kita jalani? Selamat berbuah!.***

“Buah Roh Kudus tidak menghiraukan pamrih ataupun
balasan, tetapi mengalir dari motivasi yang suci, yang rela
mengorbankan diri sendiri untuk membangun orang lain.
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Kegiatan bergereja acap kali kita pahami terbatas
pada pemberitaan firman Tuhan. Saking kita mengamini pan-
dangan tersebut, esensi penting dari kehadiran gereja di dunia
kerap kali kita lupakan, atau bahkan tidak kita ketahui.

Membangun persekutuan. Itulah tujuan penting gereja
hadir sebagai sebuah lembaga. Kata “persekutuan” mungkin
terasa terlalu rohani untuk kita. Coba ganti kata persekutuan
dengan kata yang lebih familier dengan bahasa kita sehari-
hari. Komunitas.

Gereja hadir untuk membangun dan membina
komunitas orang-orang Kristen. Di GKI Kota Wisata misalnya,
komunitas umat Kristen di Kota Wisata dan sekitarnya, tiap
minggu pagi berbondong-bondong datang untuk dibangun dan
dibina melalui firman Tuhan. Tetapi, apakah sebenarnya
kegiatan bergereja hanya terbatas pada pembahasan firman
Tuhan?

Komunitas Mancingers GKI Kota Wisata membuk-
tikan bahwa bergereja tidak melulu soal firman Tuhan. Mereka
muncul sebagai bukti bahwa elemen terpenting dari sebuah
gereja adalah orang-orangnya.

Mancingers GKI Kota Wisata lahir dari sekelompok
anggota dan simpatisan  GKI Kota Wisata yang memiliki kesa-
maan hobi, yakni memancing. Kesamaan hobi ini ditemukan
akibat interaksi yang kerap mereka lakukan setelah ibadah
selesai.

“Biasanya setelah ibadah kita tidak langsung pulang.
Kita sempatkan ngobrol-ngobrol dulu dengan umat lain. Dari
ngobrol-ngobrol itu ternyata ketemu umat yang memiliki hobi
sama,” ujar Choky Simanjuntak, komandan Mancingers GKI
Kota Wisata.

Ngobrol-ngobrol iseng yang dilakukan oleh founding
fathers Mancingers GKI Kota Wisata itu terjadi 2 tahun yang

KOLOM  DEWASA

MANCINGERS
BERGEREJA HINGGA KE TENGAH LAUT

Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara
diam bersama dengan rukun! Seperti minyak yang baik di atas kepala

meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher
jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas

gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah  TUHAN memerintahkan
berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. - Mazmur 133
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lalu. Ya, komunitas ini telah lama berdiri dan berhasil tumbuh
besar

“Anggota kita sekarang mencapai 30-an orang. Itu
yang resmi terdaftar di dalam grup WhatsApp kita. Semua
umur ada. Dari anak sampai bapaknya semua ikutan man-cing.
Semua latar belakang pekerjaan pun ada. Dari karyawan sam-
pai pendeta ,” tambah Choky.

TRIP MEMANCING
Kegiatan utama Mancingers GKI Kota Wisata adalah

mancing bersama. Mereka biasanya memancing di laut lepas.
Laut Kepulauan Seribu menjadi tempat andalan mereka untuk
melepas hobi.

“Spot memancing kita ada banyak, tergantung dari
inginnya narik ikan apa. Kalau cuma ingin mancing santai,
biasanya kita ke Kepulauan Seribu. Biasanya kita mancing di
sekitaran Pulau Pari. Kalau mau cari tantangan lebih, kita ke
daerah Serang Timur, tepatnya di Pulau Tunda. Disana ikan-
nya lebih besar-besar dan lautnya lebih dalam,” jelas Choky.

Ikan yang biasa di dapatkan oleh mereka bermacam-
macam. Choky menjelaskan bahwa beda spot beda juga
ikannya. Di daerah Kepulauan Seribu, ikan target yang dicari
adalah tenggiri dan kakap merah. Beda lagi di Pulau Tunda.
Ikan kuwe menjadi incaran utama. “Sekali mancing, kita bisa
dapat ikan 1 hingga 2 cool box besar. Kalau dihitung bisa ratu-
san ekor ikan yang kita dapat. Cukuplah untuk makan ikan
sebulan,” lanjut Choky.

Bahkan, pernah suatu trip, mancingers mendapatkan
hasil yang sangat melimpah. Mereka tidak bisa pulang karena
cool box yang mereka bawa tidak cukup menampung ikan hasil
pancingan. “Ya, terpaksa di tengah jalan mereka membeli box
baru. Untung ada yang jual di dermaga,” kata Choky.

TAK HANYA MEMANCING
Kegiatan Mancingers GKI Kota Wisata ternyata tidak

terpaku pada mancing bersama saja. Mereka kerap kali
berkumpul sambil mengadakan acara kebersamaan sesama
mancingers.

Choky menjelaskan, acara kebersamaan biasanya
dilakukan setelah mancingers melakukan mancing bersama.
Ikan hasil pancingan dibakar dan disantap bersama-sama,
sambil mengenang kejadian-kejadian menyenangkan selama
trip mancing.

“Ikan bakar hasil pancingan sendiri rasanya berbeda
banget kalau dibandingin dengan ikan yang beli di pasar. Ikan
pancingan sendiri sudah pasti bebas pengawet. Rasa
dagingnya lebih manis, lebih segar. Apalagi makannya sama
teman-teman lain. Nikmatnya luar biasa,” ujar Choky seraya
tersenyum.

MENCARI MANCINGERS LAINNYA
Komunitas ini sangat terbuka untuk semua umat yang

ingin mencoba merasakan nikmatnya sensasi memancing,
baik di laut lepas ataupun kolam pemancingan.

Apabila anda ingin bergabung dengan Mancingers
GKI Kota Wisata dan ikut mancing bersama, caranya sangat
mudah. Sediakan saja waktu anda, maka anda bisa langsung
ikut mancing bersama mereka. “Tidak harus punya alat
man-cing terlebih dahulu. Ikut saja dulu dengan kita. Apabila
ketagihan kami tidak tanggung jawab lho,” ujar Choky.

Menemukan komunitas ini tidaklah sulit. Mereka
kerap berkumpul di depan GKI Kota Wisata setelah ibadah jam
09.00. Biasanya mancingers berdiri melingkar sambil berdisku-
si mengenai pengalaman memancing atau bahkan
merencanakan trip-trip mancing selanjutnya. Hampiri saja
mereka, bisa jadi anda akan langsung ketagihan memancing.
Selamat mencoba!

Salam Strike! (CMD)
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Pagi itu begitu hening, sisa embun pagi masih tergan-
tung di daun cemara di halaman rumah Minarsih yang kecil dan
mungil namun asri dengan tanam berbagai bunga menghiasi
halaman rumah itu, Garis-garis ketuaan tampak dalam
wajahnya, namun sisa-sisa kecantikan masa mudanya masih
terukir di wajahnya. Minarsih duduk di teras, pikirannya menera-
wang jauh pada kejadian 38 tahun yang lalu.

Hari itu 10 Oktober 2976, ketika Perwira Piket Batalion
memanggilnya untuk menghadap Komadan, denyut jantungnya
berdebar tak karuan, pasti akan ada berita penting yang akan
disampaikan oleh sang Komandan.

Letnan Satu Infantri Darminto, Komandan Kompi A
yang sudah enam bulan bertugas di Timor Timur untuk men-
dukung perjuangan kelompok besi merah putih yang berjuang
agar Timor Leste yang ditinggalkan oleh Portugal yang melari-
kan diri ke pulau Attauro dalam kondisi berantakan dan menjadi
ajang perebutan kekuasaan antara kelompok Fretilin yang
berhaluan Komunis dan kelompok Partai Apodeti yang
didukung oleh 7 partai Timor Timur lainnya berkeinginan
berintegerasi dengan Indonesia.

Memang sudah satu minggu wajah Darminto, suami-
nya itu selalu terbayang dan kerinduannya begitu merasuk hati.
Minarsih ingin segera bertemu dengan orang yang sangat
dikasihinya itu. Pernikahan mereka telah memberikan 3 orang
anak dari buah kasih mereka. Putra pertama mereka, Trikora
saat itu baru duduk di kelas 3 SD, adiknya Kartini duduk di
kelas 1 SD, sementara si kecil Dewisartika baru TK Kecil.

Perempuan itu tidak segera berangkat menghadap
Komandan. Ia mengurusi dulu anak-anaknya yang baru pulang
sekolah dan menitipkan mereka kepada tetangga sebelah.
Kemudian ia bergegas menuju kantor Komandan Batalion. Seti-
ba di sana ia juga bertemu dengan beberapa istri prajurit anak
buah Darminto yang telah berkumpul di depan ruangan Koman-
dan Batalion. Ternyata ialah yang terakhir yang ditunggu.

Dengan tegas Komandan Batalion Inf. Bagus Wilono
membuka pertemuan tersebut dan tanpa basa-basi berkata
bahwa resiko seorang prajurit yang bertugas di medan
pertempuran adalah gugur sebagai bunga bangsa, bahwa hari

KOLOM   LANSIA

ini 6 prajurit terbaik telah menunaikan tugasnya dan gugur di
medan pertempuran.

Seketika itu juga tangis dari para istri tentara itu
memenuhi ruangan sang Komandan. Mereka telah
terpisahkan dan tidak akan melihat lagi wajah orang-orang
yang mereka kasihi, dan lebih menghantui lagi kekhawatiran
tentang      kehidupan masa depan anak-anak di mana selama
ini ayah mereka satu-satunya yang menjadi sumber ke-
hidupan di keluarga.

Sudah satu bulan peristiwa itu berlalu, pada suatu
malam Minarsih menatap tiga anaknya Tertidur dengan lelap
dan napas mereka yang teratur. Ditatapnya Trikora, anak
tertuanya, yang sangat mirip dengan ayahnya. Bagaimana
nantinya ia akan membesarkan ketiga anak yang ditinggal
suaminya Darminto? Gaji janda dan harta peninggalan
suaminya hanya sebuah sepeda motor yang cicilannya belum
lunas.

Tiba-tiba ada bisikan dalam hatinya, “Aku tidak boleh
bersedih terus, aku harus memikirkan kelanjutan dan masa
depan ketiga anakku…”

Kemudian Minarsih duduk di tepi ranjang dan
menatap anak-anaknya satu persatu. Ia membuka Alkitab
milik Trikora yang selalu dibawa bocah itu ke Sekolah Minggu.
Entah bagaimana secara kebetulan ia membuka Matius 6:25-
26 tentang Kekhawatiran, yang isinya:

“Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir
akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau mi-
num, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang
hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari
pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan
tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah
kamu jauh melebihi burung-burung itu?”

Perempuan itu membaca dua ayat tersebut berulang-
ulang. Firman ini telah membangkitkan semangatnya tentang
kekhawatiran akan kehidupannya setelah ditinggal gugur oleh
suaminya. Ia menangis dalam keheningan. Dipeluknya anak-

KETABAHAN DAN IMANKU MEMBIMBING
JALAN HIDUPKU
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anaknya yang masih terlelap. Kekuatan besar tumbuh di
dalam dirinya.

Ia pindah ke kamarnya dan berdoa dengan khusyuk
sekali, sampai air matanya menetes, bergulir perlahan dari
pipinya, memhon kekuatan dan bimbingan Tuhan akan masa
depan hidupnya, khususnya masa depan anak-anaknya. Ia
teringat akan kata-kata suaminya saat akan berangkat
bertugas agar jangan lupa berdoa, karena doa orang yang
benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
(Yakobus 5 : 16)

Minarsih mengakui, baru kali itu ia berdoa dengan air
mata berlinang, karena selama ini ia hanyalah KTP. Kristen
Tanpa Pertobatan. Namun ujian ini begitu berat, sehingga
tidak ada kekuatan yang dapat menolongnya selain berserah
kepada Tuhan. Sekali lagi ia mengingat petuah suaminya,
“Kalau ada persoalan berat di mana logika dan tenagamu tak
mampu lagi mencari jalan keluar, berserahlah pada Tuhan.”

Pagi itu Komandan Batalion kembali mengumpulkan
mereka yang ditinggal gugur oleh suaminya. Bersama sang
Komandan adalah Mayor Bagus Wilono, yang walaupun
bertampang kekanakkan namun penuh dengan hikmat dan
sungguh bijaksana. Mayor Bagus mengerti bahwa para Wara-
kawuri (Janda Pahlawan) ini perlu diberi kegiatan yang
menghasilkan agar tidak larut dalam kesedihan mereka. Ia
menyarankan agar mereka mengurusi kantin Batalion.

Minarsih tertunduk sejenak. Ia teringat akan firman

Tuhan yang dibacanya tadi malam. Bukankah hari ini kek-
hawatirannya telah terjawab? Walaupun ‘hanya’ mengurusi
kantin, tapi paling tidak akan ada penghasilan tambahan untuk
bisa menyekolahkan anak-anaknya. Setelah pemberitahuan
itu, ia menyendiri ke pojok kantor Komandan. Mengucap
syukur dan kembali air matanya berlinang. Bukan kesedihan,
melainkan kebahagiaan, sebab Tuhan memelihara hidupnya
dan ia merasakan betapa Tuhan sungguh menepati janji-Nya.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun
berganti tahun. Minarsih semakin tekun mendalami firman
Tuhan. Seluruh nafas kehidupannya adalah doa dan firman
Tuhan yang diimplementasikannya dalam kehidupannya. Ia
merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupannya
dan itu selalu menjadi kenyataan di saat-saat sulit. Dalam
menjalani kehidupan ini, tangan Tuhan selalu menolongnya
dan menopangnya.

Ia teringat akan Musa yang memimpin bangsa Israel
keluar dari Mesir; di saat tentara Mesir mengejar dan hendak
membunuh mereka dan posisi mereka telah terjepir dengan
laut yang tak terseberangi, Tuhan memberikan pertolongan
dengan membelah laut sehingga bangsa Israel dapat
menyeberanginya.

Dua puluh satu tahun kemudian, MInarsih mendapati
dirinya tertegun, saat Trikora putra sulungnya dilantik menjadi
seorang perwira dan akan melanjutkan pendidikan di Parako-
mando di Batujajar, Bandung. Mengikuti jejak sang ayah.

Kartini, putrinya telah lulus dari akademi perawat,
mengikuti jejak ibunya. Si bungsu Dewisartika telah lulus dari
bangku SMA, kini mengenyam pendidikan tinggi untuk     men-
jadi seorang dokter spesialis dengan jalur beasiswa.

Minarsih tidak tahu dan tidak mengerti, dari mana
kekuatan dan kemampuan ini bisa diperolehnya. Jika ditelusu-
ri, pekerjaannya yang sangat sederhana dengan penghasilan
yang sangat pas-pasan tidak memungkinkan untuk anak-
anaknya dapat mendapatkan itu semua. Sungguh ia merasa-
kan bahwa ini adalaha mujizat.

Pernah ia mendengarkan ilustrasi tentang jejak Tuhan
dan seorang yang berjalan di pasir pantai, yang meninggalkan
jejak di pasir yang basah iu selalu kelihatan ada 4 telapak kaki,
namun di tempat berbatu-batu tajam hanya terlihat jejak 2
telapak kaki.

Orang itu bertanya, “Tuhan, kenapa Engkau mening-
galkan aku di saat-saat yang berat?”; Lalu Tuhan menjawab,
“Ketika kita melalui tempat yang tajam dan berat itu, aku se-
dang menggendongmu, karena itu hanya ada jejak 2 telapak
kaki. Di saat kamu lemah dan tidak berdaya, aku selalu meng-
gendong dan mengangkatmu keluar dari kesengsaraan. Kare-
na itu bertekunlah, karena bertekun akan menimbulkan tahan
uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan
pengharapan tidak mengecewakan.” (Roma 5 : 4 – 5)

Saat ini Minarsih telah berusia 70 tahun. Ia merasa
semakin hangat dekapan Tuhan kepadanya, walaupun

kehidupan ini dilaluinya dengan perjuangan panjang, namun
satu hal yang perlu digaris-bawahinya: bahwa semakin dekat
dirinya kepad Tuhan, semakin tentram pula kehidupannya.
Firman Tuha yang diimplementasikannya dalam kehidupannya
merupakan energi positif yang setiap hari bertumbuh, dan doa
adalah nafas kehidupannya yang membuatnya damai
sejahtera.

Tuhan adalah Sang Khalik. Dialah yang mengen-
dalikan seluruh kehidupan ini. Berserahlah kepada-Nya, sebab
hanya Dialah yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini.
Oleh karena-Nya tidak sehelai rambut pun yang jatuh dari diri
kita yang Tuhan tidak ketahui.

Sungguh, di hari tuanya pun Minarsih merasakan
kebahagiaan yang mendalam. Ternyata bukan harta yang
dapat membahagiakan, namun ketentraman batin; dengan
suksesnya anak-anaknya, dirinya bahagia.

Kupu-kupu yang terbang di bunga-bungaan di
halaman rumahnya begitu memikat perhatiannya, sehingga ia
tersentak terkejut mendengar suara ketukan di pintu.

Bersama dengan itu adalah suara yang hangat dan
familiar, memanggil lembut dirinya, “Ibu!”, Suara dan senyu-
man yang begitu mirip dengan ayahnya.

Trikora pulang dan memeluk hangat ibunya. Bersama
mereka mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus,
sungguh Engkau Bapa bagi kami semua. (YSI)

“Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu,
yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana,

yang diuji kemurniannya dengan api
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan

dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya.” - 1 Petrus 1:7
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Nama lengkap DAUD DJALUDIN SIHOMBING, tenggat
lahir telah lebih dari ½ abad silam di daerah muslim yang dikenal
dengan sebutan Serambi Mekkah, yaitu di Nanggroe Aceh Darus-
salam, tepatnya di Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara. Adapun
isteri namanya ANNA MARLIA HARTATI, juga tenggat lahir telah
lebih dari ½ abad silam di Purbalingga, Jawa Tengah, Jadi kami
sekarang ini sudah menjadi pasangan yang tua-tua keladi,
semakin tua semakin jadi. Eh, jadi apa ya…?

Awal perjumpaan kami dahulu ketika saya   masih
Taruna Akabri Bagian Kepolisian (sekarang namanya AKPOL),
berlibur di kota Klaten, Jawa Tengah, lalu  bertemu dan
berkenalan, kemudian berpacaran, dan selanjutnya menikah.

Kami suami-isteri berasal dari dua keluarga yang secara
budaya boleh dikatakan saling bertolak belakang (bukan berten-
tangan), yang mana saya dari keluarga Batak, sementara isteri
dari keluarga Jawa, tepatnya  dari Jawa    Tengah (ayahnya dari
Prambanan, Yogyakarta dan ibunya dari Buaran, Banyumas
(keturunan ke-6 dari Eyang Sentot Prawirodiryo, panglima
perangnya Pangeran Diponegoro). Seperti diketahui bahwa orang
Batak itu terkenal sangat    tegas, lugas, dan keras (bukan kasar
lho). Sedang orang Jawa itu pada umumnya bersikap lemah lem-
but, sabar, dan pengertian. Jadi sepasang sejoli dari dua kutub
budaya yang saling bertolak belakang dipersatukan menjadi satu
kesatuan keluarga dalam tubuh Kristus, sehingga menjadi dwi
warna yang manunggal (diversity in unity).

Selain dari pada itu, juga secara aliran gereja, saya dan
isteri berasal dari dua aliran gereja yang saling berlawanan
(bukan bermusuhan), yaitu saya dari gereja Kristen Protestan,
sementara isteri dari gereja Kristen Katolik. Latar belakang ger-
ejawi yang asimetris ini tentu akan menjadi problem dalam mem-
bangun pernikahan, antara lain menyangkut gereja mana yang
akan melayankan sakramen pemberkatan nikah nantinya.  Ter-
lebih-lebih  karena latar belakang kedua keluarga calon mempelai
yang sama-sama berasal dari keluarga ABRI (ayahandanya isteri

PROFIL KELUARGA

Keluarga Daud Sihombing
adalah anggota TNI-AD, sementara saya anggota Polri), yang
mana pada institusi ABRI (saat itu Polri dan TNI terintegrasi da-
lam satu struktur militer yang bernama ABRI itu), masalah iman
merupakan hal yang paling hakiki. Jika dalam hal iman saja
seorang anggota ABRI tidak lagi teguh, bagaimana   mungkin ia
bisa tetap teguh dalam hal ideologi negara yang kedudukannya
lebih rendah?

Memperhatikan kenyataan tersebut, lalu kedua belah
pihak menyampaikan hal itu kepada kedua gereja dari masing-
masing pihak. Puji Tuhan, kedua gereja yang saling asimetris itu
(dalam hal ini Gereja Katolik Paroki Klaten dan GKI Klaten)
didapat kompromi dengan pertimbangan bahwa tidak baik kiran-
ya bila karena perbedaan aliran gereja.

Dalam kompromi juga disepakati tentang tempat pela-
yanan pemberkatan nikah, yaitu di Gereja Katolik Klaten
(gerejanya pemangku hajat, pihak keluarga mempelai wanita)
dengan liturgi dilayankan oleh Pastor dan kotbah dilayankan oleh
Pendeta GKI, sementara penumpangan tangan pemberkatan
nikah ke atas kedua mempelai dilayankan secara bersama-sama
oleh kedua hamba Tuhan tersebut, sehingga terjadilah pela-
yanan sakramen pernikahan lintas dua gereja yang saling as-
imetris (antara gereja Katolik dan gereja Protestan), yang mung-
kin hingga di saat itu merupakan yang pertama terjadi di daerah
itu, bahkan mungkin di Indonesia, malah bisa jadi di dunia.

Dari perkawinan kami tersebut, Tuhan mengaruniakan
empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Yang
sulung laki-laki, Apul Mauli Pratisthawan Sihombing, SIP,
bekerja di Kementerian Luar Negeri, dan pada April 2014 yang
baru lalu telah melangsungkan pernikahan dengan Dwi Putri Br.
Nainggolan, ST, bekerja di Perusahaan Minyak Total, Balik Pa-
pan, Kaltim. Anak kedua perempuan, Ronauli Septalusiana Br.
Hombing, AMd, S.Hum, mengajar di SMPK-2 Penabur, Jl. Pem-
bangunan III No. 1A, Jakpus, belum menikah. Adapun anak keti-
ga, juga perempuan, Olga Diella Roulina Br. Hombing, S.Psi,

Profil keluarga pada edisi kali ini menampilkan keluarga Bp. Daud Sihombing, seorang polisi dan juga aktivis gereja yang
menurut pertimbangan dewan redaksi layak dijadikan sebagai panutan dalam membimbing dan membina keluarga pada

semua aspek yang telah dibahas pada edisi sebelumnya yakni berakar, bertumbuh dan berbuah. Redaksi berusaha menyadur
semua keterangan dan ulasan yang diberikan seoriginal mungkin sehingga setiap tahapan kehidupan serta makna yang
tersirat didalamnya tidak hilang. Berikut kisah, pengalaman dan tips yang diberikan Bp. Daud Sihombing kepada redaksi

Buletin Pelangi, semoga kita dapat mengambil pelajaran didalamnya.
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bekerja di PT. Lion Super Indo, Menara Bidakara-2 Lt 19, Jl. Gator
Subroto, Kav 71-73, Pancoran, Jaksel, belum menikah. Sedang
yang bungsu laki-laki, Edward Salomo Maruli Papuano Sihomb-
ing, lahir di awal era millennium (2000), sekarang baru duduk di
kelas IX (SMP Kelas III) BHK Kota Wisata.

Arti berbuah bagi orang Kristen menurut saya adalah
menghasilkan karya yang memuliakan Tuhan. Entah apapun ben-
tuk dan macam karya itu, tidak menjadi soal. Apakah itu karya
yang sangat canggih atau yang sangat sederhana, yang kompleks
atau yang sepele. Juga tidak pandang bulu, entah siapapun
orangnya, apakah orang kaya raya atau miskin nestapa, orang
berpendidikan atau tidak berpendidikan, kaum bangsawan atau
rakyat jelata, orang berkemampuan tinggi atau disabilitas, dlsb.
Dan perlu diketahui bahwa semua orang pasti memiliki talenta
untuk menghasilkan karya, termasuk orang lumpuh sekalipun.
Malah tidak sedikit orang-orang yang tubuhnya secara fisik tidak
lengkap atau kurang sempurna, justru menghasilkan karya yang
luar biasa mengagumkan, yang bahkan bisa melampaui dari apa
yang dapat diperbuat oleh orang-orang yang secara fisik tubuhnya
tidak kurang suatu apapun. Jadi siapapun dia, sesungguhnya pasti
bisa menghasilkan karya, tidak terkecuali siapapun, bahkan orang
yang sedang sekarat menuju ajalpun, bisa, yang diwujudkan misal-
nya      melalui ekspresi sikapnya menghadapi sakratul maut terse-
but. Masalahnya mau atau tidak dan ditujukan untuk memuliakan
Tuhan atau tidak.

Karya yang memuliakan Tuhan itu bukanlah dilihat dari
dimensinya  yang besar atau kecil, dan bukan pula dari  bobotnya
yang berat atau ringan, maupun dari nilainya yang mahal atau
murah, serta juga bukan dari bentuk dan wujudnya. Melainkan dari
isi hati dan motivasi kita dalam menghasilkan karya tersebut. Mes-
kipun misalnya karya yang kita hasilkan itu berdimensi sangat
besar dan bernilai sangat tinggi, namun jika itu kita maksudkan
untuk menonjolkan diri kita, bukannya untuk memuliakan Tuhan,
maka karya itu merupakan buah yang busuk, yang selain tidak
berguna, juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari
lingkungan. Sebaliknya, walaupun karya yang kita hasilkan itu
hanya yang sepele saja, karena itulah yang mampu kita perbuat
(bukan karena tidak mau repot, pelit, dan lain sebagainya), namun
itu dihasilkan dari hati yang tulus dan untuk kemuliaan Tuhan,
maka itu merupakan buah yang bagus, nikmat, dan harum, yang
membawa kesukaan bagi banyak orang dan menjadi berkat.

Cara yang terbaik untuk mengupayakan anggota keluar-
ga berbuah adalah memberi contoh teladan dan tidak bosan-
bosannya mengingatkan mereka untuk senantiasa menghasilkan
sesuatu (karya) yang memuliakan Tuhan, entah dalam bentuk dan
wujud apapun itu. Orang tua harus memberi contoh teladan. Pem-
berian contoh teladan inilah model pendidikan yang terbaik dalam

keluarga, tidak ada model terbaik lain, selain daripada itu. Karak-
ter anak terbentuk dari peri hidup orang tua yang saban waktu
disimak oleh mereka, sejak mereka terlahir ke dunia ini hingga
menjadi dewasa. Oleh karena itu, orangtua harus betul-betul
memperhatikan akan hal ini. Harus selaras kata dengan per-
buatan. Jangan sampai kontradiksi, terlebih lagi bila kedua-
duanya sama-sama tidak patut ditiru.

Jika segala sesuatu yang mesti diperbuat itu ditujukan
untuk memuliakan Tuhan, maka hal itu dengan sendirinya juga
akan sekaligus menjadi kontrol diri yang efektif. Ia akan memben-
tengi diri dari segala tindakan/perbuatan yang tidak patut/ tidak
layak, seperti  misalnya dari kehidupan malas, tidak disiplin,
boros, dendam, iri hati, cinta uang, seks bebas, mabuk-mabukan,
narkoba, tawuran, mencuri, korupsi, berbuat semena-mena, dan
lain sebagainya yang tidak baik dan tidak benar menurut iman
Kristen.

Yang perlu dilakukan jemaat GKI Kota Wisata agar
menghasilkan buah yang baik antara lain adalah :
1. Membangun dan mengembangkan kebersamaan dalam

jemaat. Untuk itu, perlu dipermaklumkan kepada jemaat, agar
pada setiap acara kebaktian (gereja, keluarga, dll) diupayakan
untuk lebih awal datangnya dan setibanya di tempat acara
kebaktian, agar yang baru datang memberi sapaan syalom
dan menyalami jemaat lain yang sudah ada di tempat (yang
berdekatan). Jika masih ada waktu, sebelum acara kebaktian
dimulai, agar masing-masing jemaat yang berdekatan saling
berkenalan (bila belum saling mengenal) dan berbincang-
bincang untuk menjalin keakraban. Setelah usai acara kebak-
tian (gereja, keluarga, dll), agar di-create suatu moment bagi
jemaat untuk berbincang-bincang sejenak antara satu sama
lain (tidak langsung  pulang) dalam rangka meningkatkan per-
saudaraan dan kebersamaan antar jemaat (moment tersebut
bisa berupa acara minum kopi/teh atau lainnya yang dise-
diakan oleh kelompok jemaat secara bergiliran dan/atau spon-
tanitas). Melalui kesemuanya hal tersebut, diharapkan akan
tercipta hubungan antar jemaat yang saling mengenal, ber-
sahabat, bersatu, kompak/solid dan  peduli.

2. Mengadakan acara sharing pengalaman antar jemaat dalam
rangka meperluas khasanah pengetahuan dan keterampilan
guna meningkatkan karya/kinerja  (menghasilkan buah) yang
memuliakan Tuhan.

3. Mendorong kebiasaan kunjung mengunjungi (silaturahmi/
silaturahim) antar anggota jemaat (tidak terbatas hanya pada
saat ada acara syukuran,  sakit,  atau kemalangan) dalam
rangka meningkatkan persaudaraan dalam Tuhan dan untuk
memecahkan berbagai permasalahan yang   timbul (mencari
solusi yang terbaik).

4. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan (sekitar  ru-
mah, gereja, tempat kerja, dll) dalam berbagai aspek hidup
dan kehidupan, baik secara vertikal maupun secara horizontal,
yang dapat dilakukan mulai dari hal-hal yang paling kecil dan
sederhana hingga yang paling besar dan canggih. (ERS)
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A R T I K E L

Istilah ini berasal dari kata bahasa Latin yang berarti
”pemeriksaan diri”. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal
istilah ”sensor” yang dekat pengertiannya dengan ”censura”.
Selanjutnya, kata ”morum” tampaknya berhubungan dekat
dengan kata ”moral”. Jadi, censura morum dapat diartikan
sebagai pemeriksaan moral, pemeriksaan tingkah laku, atau
dalam bahasa Inggris lazimnya diartikan sebagai censure of
one’s conduct or life.

Tradisi censura morum berlangsung di Gereja
dengan aliran Calvinisme sebagaimana dianjurkan Calvin.
Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa ritual ini pada awalnya
tidak berhubungan dengan perjamuan kudus. Praktik ini lebih
kepada pemeriksaan tingkah laku para pelayan Firman,
penatua, dan diaken, yang dilaksanakan sekali dalam 3 bulan
atau 4 kali dalam setahun. Dalam pertemuan para pelayan
tersebut, dilakukan pemeriksaan dengan ditanya satu per satu,
apakah mereka dalam tingkah lakunya telah melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dan layak
melayani, termasuk apabila ada keraguan dalam iman dan
pengajaran. Oleh karena itu, censura morum pada awalnya
mengandung konotasi negatif dalam arti kata seolah-olah
“menghakimi atau memeriksa” orang lain atas perbuatannya.
Namun, kemudian praktek ini dilakukan dengan kasih dan

pengabdian diri (1Pet. 5: 2), sekaligus untuk mendorong dan
meneguhkan atas apa yang telah dilakukannya itu adalah baik
untuk jemaat.

Pentingnya dilaksanakan pemeriksaan diri para
pengerja Gereja ini karena dianggap sebagai representasi
Gereja dan diharapkan menjadi teladan dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan khusus satu
per satu. Praktik ini kemudian diterapkan juga kepada seluruh
anggota jemaat, sebagai bagian persiapan sebelum
Perjamuan Kudus. Akan tetapi berbeda dengan para pengerja,
pemeriksaan kepada anggota jemaat hanya dilakukan dengan
meminta mengisi formulir dan hal ini dianggap cukup efektif,
dan tidak perlu ditanya langsung satu-per-satu. Semua ini
bertujuan untuk menjamin bahwa perjamuan kudus yang akan
dilakukan itu diikuti oleh orang-orang yang layak dalam
persekutuan dengan “tubuh dan darah Kristus”.

Pelaksanaan pemeriksaan diri memiliki dasar dalam
Alkitab, yakni pentingnya kehidupan yang suci dan berkenan
kepada Tuhan. Kehidupan jemaat yang bertentangan dengan
firman Tuhan tentu dapat mengancam keselamatan mereka
(Mat.7: 21-23; 1Kor. 6: 9b-10; 1Tes. 2: 11-12). Penilik jemaat
dan diaken pada jemaat mula-mula memiliki tugas tersebut
dan mereka harus memenuhi persyaratan yang ketat untuk itu

Censura Morum: Latar Belakang dan Tujuan

Setiap kali menjelang perjamuan kudus, biasanya gereja-gereja Calvin selama 2 hari sampai 3 hari minggu
diwartakan/bacakan formulir liturgis tentang pemeriksaan diri sebelum mengikuti perjamuan undangan Tuhan itu.

Dalam tradisi beberapa gereja, peristiwa yang bersifat serimonial ini disebut dengan ”Censura Morum”.

"Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru
sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.

Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia
mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri". -1 Kor. 11:28-29
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(1Tim 3: 1-13; Tit. 1: 7). Oleh karena itu, para penilik jemaat
dan diaken pada saat itu perlu melakukan pengawasan disiplin
gerejawi terhadap anggota jemaat. Apabila diketahui mereka
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan,
maka tugas Gereja melalui para pengerjanya memberikan
nasihat atau teguran.

Calvin menegaskan bahwa Gereja memiliki
kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dalam Kisah Para
Rasul 20: 28 disebutkan, “Karena itu jagalah dirimu dan jagalah
seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus
menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang
diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.” Dan kalau
pelanggaran itu membahayakan kehidupan jemaat secara
keseluruhan dengan tidak adanya tanda-tanda penyesalan dan
pertobatan, maka Gereja dapat mengucilkannya (Mat. 18: 15-
18; 1Kor. 5: 1-8).

Dalam prakteknya censura morum di beberapa gereja,
pemimpin ibadah memberikan pertanyaan kepada para
Penatua dan Pengerja gereja yang hadir: “Apakah
siap dilayani dan melayani?” Pengertian ini, tentu bernada
evaluatif, artinya apakah kita sudah membereskan segala
sesuatu dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Apakah
kita sudah mengasihi semua orang, mengampuni semua orang
yang menurut kita melakukan kesalahan terhadap kita,
mengasihi orang yang lemah dan tidak memperbincangkannya.
Dan secara umum, apakah kita mempunyai masalah dengan
yang kita imani dan pengajaran yang diterima dalam

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, baik pengerja maupun anggota

jemaat, perlu memahami makna perjamuan kudus itu dan
merenungkan serta melakukan pemeriksaan diri sebelum kita
mengikuti perjamuan Tuhan itu. Kalau masih ada masalah,
mari kita bereskan. Datang kepada-Nya, mohon ampun dan
memohon kekuatan untuk diperbarui terus-menerus. Datang
kepada Tuhan biasanya mudah dilakukan. Namun untuk
persoalan dengan sesama manusia, ini biasanya lebih sulit.
Kita juga harus berani merendahkan diri dan memohon maaf
apabila ada perbuatan kita yang kurang pantas, atau di lain
pihak melupakan dan mengampuni perbuatan orang lain
kepada kita yang menurut kita tidak pantas juga. Dengan jalan
itulah kita layak masuk dalam perjamuan suci yang
menguatkan meneguhkan iman kita itu. Tidak ada satu pun di
dunia ini yang lebih berharga dari kasih Allah untuk menerima
anugerah-Nya yang sangat berharga itu dan dilayakkan hadir
dalam persekutuan dengan-Nya. Tuhan memberkati.

(meA)
Diolah dari berbagai sumber

“Dan beberapa orang di
antara kamu demikianlah
dahulu. Tetapi kamu telah

memberi dirimu disucikan,
kamu telah dikuduskan, kamu
telah dibenarkan dalam nama

Tuhan Yesus Kristus dan dalam
Roh Allah kita.

- 1 Kor 6:11
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Iman secara umum dapat di lihat sebagai agama,
karena keterkaitannya dengan hubungan antara manusia
dengan Sang Mutlak yang di sebut Allah, gagasan tersebut
tidak  banyak membantu kita untuk menemukan karakter unik
dari iman. Haruskah kita menyebutnya sebagai sebuah spiritu-
alitas? Ya, dalam arti bahwa iman menawarkan jalan yang
dapat dihidupi dan dilalui secara pribadi untuk merasuk ke
dalam makna kehidupan semakin mendalam.

Bagaimanapun juga, jalan ini tidak kemudian membuat
seseorang tertutup; jalan ini tidak di bangun dari hal-hal yang
dapat kita ambil atau tinggalkan begitu saja sesuai dengan
keinginan kita. Jalan ini adalah sebuah peziarahan mengikuti
jejak-jejak Kristus dan di jalan yang sama, peziarahan ini
mengajak para peziarah untuk membangun hubungan dengan
mereka yang berjalan bersama-sama dengan mereka.

Lantas, apakah dapat kita katakan bahwa iman Kristen
adalah kehidupan dalam kebersamaan? Pemaknaan ini mem-
beri banyak keuntungan karena senada dengan kehidupan
umat kristiani mula-mula seperti yang di gambarkan dalam Per-
janjian Baru. Namun kita masih harus dengan cepat menam-

bahkan bahwa kehidupan yang saling berbagi ini lebih dari
hanya sekedar kemampuan manusia untuk berinteraksi satu
sama lain; kehidupan ini berakar di dalam Allah. Kehidupan ini
merupakan keikutsertaan umat dalam Kehidupan ilahiah,
Kehidupan yang adalah Kasih dan Kehidupan bagi sesama.

Kehidupan bersama ini pada dasarnya terbuka dan
universal; kehidupan ini memancar keluar untuk mencakup
setiap pribadi umat manusia. Dengan demikian batasan-
batasan komunitas Kristiani tidak mutlak ditetapkan sekali
untuk selama-lamanya; mereka pada akhirnya tidak dapat
dibedakan dari keluarga umat manusia secara keseluruhan
atau bahkan dari keseluruhan ciptaan. Pada intinya, iman
kepada Yesus Kristus dapat ditegaskan sebagai tawaran
menuju persekutuan universal atau persekutuan di dalam
Allah.

Pertama-tama, iman Kristen, jauh dari hanya sekedar
pekerjaan manusia, pada intinya adalah tawaran atau
undangan dari Allah. Hal ini sudah jelas bagi Israel kuno: bang-

Iman Kristen: Apa Istimewanya?

sa ini menemukan identitasnya bukan berdasarkan atas
ketentuan-ketentuan geografis atau garis keturunan namun
berdasarkan pilihan bebas dari Allah yang misterius dan tran-
senden. Melalui kehadiran Kristus Yesus, kekhasan ini menjadi
semakin menonjol. Biarpun sulit untuk dibayangkan namun
dalam diri-Nya, Sumber Kehidupan yang sejati hadir untuk
menemui kita. Jika iman Kristen adalah sebuah tawaran dari
Sang Mutlak maka peran utama manusia adalah untuk
menyambut tawaran tersebut dan menanggapinya. Peran
mereka bukanlah untuk menentukan garis-garis batasnya. Bila
melalui Kristus, Allah memanggil manusia untuk berbagi
kehidupan, untuk bersekutu maka undangan ini dialamatkan ke
sisi kemanusiaan yang paling pribadi; panggilan ini menggu-
gah kebebasan yang ada dalam diri mereka. Karena alasan-
alasan inilah maka tawaran semacam ini sangat bertolak
belakang dengan segala bentuk pemaksaan. Segala bentuk
pemaksaan kehendak, baik secara terbuka maupun
tersembunyi, bukanlah hakikat dari tawaran ini.

Kedua berita sukacita kristiani adalah sebuah

tawaran yang hidup, dengan kata lain sebuah undangan yang
nyata dan bukan hanya teoritis. Sama seperti Yesus yang
telah menyampaikan inti pokok dari pengajaran-Nya melalui
korban kehidupan-Nya bagi kita hingga wafat di kayu salib,
para murid mengubah kehidupan mereka menjadi pesan yang
hidup.  Disinilah barangkali keunikan dari kekristenan: bila kita
tidak ingin menghilangkan inti pokoknya maka dalam kekris-
tenan tidak ada dikotomi antara ajaran dan penerapannya.
Sebaliknya, pengajaran sejalan dengan penerapannya, karena
dalam dua hal ini yang terutama adalah persekutuan dengan
Allah dan persekutuan dengan sesama manusia. Bila umat
kristiani tidak menerapkan kasih kepada sesama dan bila
Gereja hidup dalam ketidakacuhan atau persaingan maka
pastilah pengajaran mereka tidak ubahnya seperti sebuah
surat mati.

(meA)
Sumber: Tulisan-tulisan Singkat dari Taizé 3

-Bruder John
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PADUAN SUARA GKI KOTA WISATA
TERBAIK PADA PESPARAWI 2014

GKI KLASIS JAKARTA TIMUR

Peran paduan suara yang mempunyai tempat dalam
ritual gereja (Tata Ibadah Gereja) mendorong kita terpanggil
untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan PESTA PADUAN
SUARA GEREJAWI (“PESPARAWI”) sebagai wujud nyata
keikutsertaan dalam Pembangunan Nasional. Melalui pesta itu
mereka memancarkan nilai-nilai kebersamaan dan tali per-
saudaraan terhadap sesama umat manusia serta ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tengah-tengah kebhine-
kaan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa.

Kegiatan PESPARAWI GKI Klasis Jakarta Timur 2014
diselenggarakan di Auditorium Penabur Internasional, Kelapa
Gading, Jakarta pada tanggal 20 September 2014 dan diikuti
oleh Paduan Suara dari Gereja-Gereja GKI se Klasis Jakarta
Timur dengan tema “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan”.

Dalam PESPARAWI GKI Klasis Jakarta Timur 2014
ini, terdapat 3 kriteria lagu yang diperlombakan, yakni Lagu
Wajib dengan judul “Syukurku pada Tuhan”,  Mazmur133 dan
Lagu Pilihan Etnik Daerah. Para juri yang terlibat dalam
kegiatan ini adalah Bapak M. Karatem, Ibu Hanna M.
Priharto, Ibu Widia Pekerti dengan kriteria penilaian pada
aspek teknis dan aspek artistik.

Sasarannya sangat jelas: Pesta Paduan Suara
Gerejawi adalah upaya kristiani agar dunia, masyarakat dan
seluruh alam semesta beserta isinya bernyanyi memuji kemu-
liaan dan kasih Tuhan. Semua patut bersyukur dan percaya
bahwa hanya Allah yang patut dipuji dan dibesarkan melalui
puji-pujian. Umat GKI di Indonesia menyatukan konsep dan
pola pikir yang sama untuk merealisasikannya, yakni melalui
Pesta Paduan Suara Gerejawi.

Sangat diharapkan, melalui PESPARAWI GKI Klasis

Jakarta Timur 2014 setiap orang yang ikut berperan-serta akan
selalu mengingat bahwa kegiatan PESPARAWI adalah bagian
tugas pelayanan gereja. Dalam pemahaman itu, maka apabila
nyanyian gereja diperlombakan itu berarti bahwa kualitas
penyajian paduan suara yang membawakan lagu tersebut
perlu dan harus pula semakin ditingkatkan. Sekaligus, bagian
dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) penyanyi-penyanyi gereja.

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang dige-
lar jemaat GKI Klasis Jakarta Timur di Auditorium Sekolah
Penabur Internasional, Kelapa gading, Jakarta merupakan
salah satu ajang untuk memperkuat pilar ekumenis yaitu
kerjasama antargereja GKI se Klasis Jakarta Timur untuk
memperkokoh semangat persatuan di kalangan jemaat.

Dalam sambutannya, Pdt. Ronny Nathanael, M.Th.,
selaku Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK)
Jakarta Timur menyatakan  berharap kegiatan ini benar-benar
dihayati dan dilaksanakan sebagai sebuah “Pesta Iman”. Pesta
di mana para peserta saling berbagi keindahan karya kesela-
matan Tuhan, dan semua yang hadir dapat mengalami per-
jumpaan dengan Tuhan serta karya keselamatanNya itu.
Semua kita lalu terdorong untuk terus dan makin memuji,
mempermuliakan nama Tuhan.

Dipuncak acara,  berdasarkan kedua aspek yang
ditetapkan, dewan juri menilai Paduan Suara dari GKI Kota
Wisata dengan dirigen Lousita Sirait, pianis Abigail Manaari
dan pemazmur Cynthia Evinda tampil sebagai  paduan suara
terbaik, ditetapkan sebagai pemenang lomba dan berhak atas
Piala Bergilir yang diperlombakan setiap 2 tahun. Selamat
untuk GKI Kota Wisata. (Red)

KOMISI KESENIAN GEREJA
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Teropong Kegiatan Jemaat
Juli-September

Summer Camp Remaja GKI 2014 dan Kebersamaan Remaja GKI Kota Wisata

Bulan Musik 2014 dan Panitia Bulan Keluarga 2014

Ibadah Umum

Aktivitas Lansia dan Persekutuan Doa Lansia

Ibadah Umum
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Teropong Kegiatan Jemaat
Juli-September

Kilinik Paduan Suara, Persiapan PS GKI Kota Wisata dan panitia Pesparawi 2014 GKI Klasis Jakarta Timur

Persekutuan Kombas, Latihan Petugas Ibadah, Rapat Koordinasi, Censura Morum

Kegiatan Kesaksian Pelayanan ke Panti Asuhan

Donor Darah, Bazaar Murah 2014 dan Tim Bakti Sosial

Panitia Penyambutan Persidangan Majelis Klasis Jakarta Timur
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