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Dalam Perjanjian Baru, kata iman (pistis – kata benda) dan percaya (pisteuo – kata kerja) adalah terjemahan dari
kata Yunani “peito” (kata kerja) yang berarti to trust (memercayai), have confidence (memiliki keyakinan), be confi-
dent (yakin), to obey (mematuhi).

Dari kisah si perempuan yang sembuh dari sakit pendarahan dan pemahaman rasul Paulus kita dapat mengetahui
bahwa, pada satu sisi, iman dan percaya adalah anugerah Allah. Dan pada sisi lain, iman dan percaya sangat me-
merlukan respon dari manusia (Roma 10:16-21).

Pada tahun 2015 ini, Buletin Pelangi akan membahas secara lebih mendalam mengenai Iman, Pengharapan dan
Kasih dari berbagai perspektif sehingga kita selaku jemaat seyogianya dapat lebih mengerti  tentang berbagai
pemahaman dan dapat menimplementasikannya dalam keseharian kita.

Tentang iman-pengharapan-kasih, Rasul Paulus berkata:

 Pekerjaan iman (work of faith) – di dalamnya terkandung kata industri, seni. Artinya dalam setiap hal yang
kita kerjakan, semua membutuhkan iman. Saat work of faith ada di dalam, semua yang kita kerjakan akan
jadi hebat dan luar biasa.

 Usaha kasih (labour of love) – Labour artinya orang yang memukul dada dengan kesedihan mendalam,
atau bekerja dengan penderitaan dan kesukaran. Saat kita ingin mencintai, sering justru kita di-salah-
mengerti, dibalas dengan yang tidak baik, disakiti. Walau begitu, tetap kerjakan labour of love karena Tuhan
melihatnya.

 Ketekunan pengharapan (patience of hope) – kesetiaan dan kestabilan dalam pengharapan.

Pada edisi no. IX ini, sebahagian besar tulisan dan artikel akan membahas seputar Iman Kristen dengan berbagai
seluk beluk, pengertian, pemahaman, tantangan dan pelaksanaannya. Selamat membaca.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Salam,

R e d a k s i

Iman (Pistis)

Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat.
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Salmon Sihombing:
Sebagai umat minoritas pada populasi penduduk Indonesia, hendaknya umat Kristen lebih fokus untuk menjadi leader
dan menjadi mayoritas di bidangnya masing-masing. Adalah salah satu tugas gereja (baca: GKI) untuk membina serta
mengarahkan umatnya menjadi ‘leader-leader’ di bidangnya melalui berbagai bentuk program dan pembinaan yang
sesuai dan up-to-date. Program-program gereja hendaknya berorientasi pada pelayanan masyarakat sekaligus
membangun jiwa kepemimpinan  bagi jemaat khususnya di jemaat dewasa muda.. Inilah tantangan gereja masa kini,
khususnya di Indonesia.

Vike  Lineke Madunde
Tidak berlebihan jika saya menyebut Gereja sebagai tempat terbaik untuk kita berkomunitas,  karena Gereja ada, agar
orang-orang percaya hidup dalam persekutuan sejati, persekutuan sejati bukan sekedar jabat tangan, menepuk bahu,
senyuman yg ramah dan sambutan hangat tapi bagaimana kita dibentuk dalam suatu persekutuan yang didasari iman
kristiani yang bisa kita implementasikan pada setiap aspek kehidupan kita dan tujuannya untuk menjadi keluarga  Allah.
Tahun 2011 saya sekeluarga menjadi anggota GKI Bajem Kota Wisata tapi setahun setelah percakapan atestan, kami
baru dikunjungi oleh Pendeta dan Tim Pelawatan yang datang untuk mengenal keluarga kami lebih dekat, awalnya ada
rasa kecewa tapi kami berpikir positif mungkin kesibukan dalam tugas dan pekerjaan sehingga lupa mengunjungi keluar-
ga kami, dari pengalaman itu, saran saya kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi dalam komunitas berjemaat di GKI
Kota Wisata, ketika ditugaskan untuk melayani Tuhan berarti melayani Tuhan dan sesama, bukan hanya jemaat yang
aktif dalam kegiatan gereja tapi memperhatikan jemaat yang belum tersentuh dalam pelayanan Tim Pelawatan. Kita pun
jemaat akan merasa tidak akan pernah bertumbuh menuju kedewasaan rohani jika hanya dengan menghadiri kebaktian
dan menjadi penonton yang pasif, karena kita di perintah untuk mengasihi seorang akan yg lain, saling mendoakan,
saling menguatkan, saling menasehati, memberi salam kepada yang lain, layanilah seorang akan yang lain,dan banyak
tugas lainnya dalam persekutuan sejati yang semuanya itu harus diawali dari pelayan Tuhan ke anggota Jemaat dan
anggota jemaat terhadap sesama jemaat dan pelayan Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua....salam kasih.

Suara  Umat

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

www.gkikotawisata.org pada bagian Komunikasi Media
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Ada seorang pemain akrobat yang bisa berjalan diatas
seutas tali. Ia sangat piawai dalam permainan tersebut. Suatu
ketika ia melakukan atraksi berjalan diatas tali dengan meren-
tangkan tali diatas sebuah kedua sisi tebing jurang yang terjal
tersebut. Para penonton terkesima melihat kehebatan sang
pemain akrobat tersebut, sejenak suasana hening, menahan
napas ketika sang akrobat itu mulai berjalan dari ujung tebing,
keheningan itu baru terpecahkan dengan tepuk tangan dan
sorak sorai yang riuh ketika ia sampai diujung tebing yang lain
dengan selamat.

Sambil menyeka keringat dengan handuk, sang ak-
robat bertanya dengan suara nyaring kepada para penonton,
“Saudara-saudara, kalian sudah melihat kemampuan saya me-
nyebrangi jurang dengan seutas tali, apakah kalian percaya
bahwa saya dapat menyebrangi jurang tersebut dengan mata
tertutup?”. Serentak para penonton berteriak: “Percayaaaaaa”.
Sang akrobat bertanya kembali, “Kalau kalian percaya, apakah
ada diantara kalian yang mau aku gendong dan menyebrangi
jurang dengan mata tertutup?”’ Suasana riuh menjadi sepi, hen-
ing¸ tidak ada suara yang terdengar, tidak ada yang mau ikut
sang akrobat menyebrangi jurang dengan mata tertutup. Tiba-
tiba ada seorang anak kecil mendatangi sang akrobat dan ber-
kata, “Aku bersedia!”. Dan anak tersebut lalu digendong oleh
sang akrobat dan dengan mata tertutup ia berhasil menye-
brangi di atas jurang yang dalam tersebut.
Dalam keriuhan sorak-sorai orang yang mengelu-elukan
keduanya, seorang reporter TV mendatangi anak tersebut dan

bertanya, “Mengapa adik berani digendong untuk menye-
brangi jurang tersebut, apalagi dengan mata tertutup? Apakah
adik tidak merasa takut ketika melintasi jurang yang dalam
tadi?”, anak kecil itu menjawab, “Ya¸ saya merasa takut tadi,
namun kepercayaan saya kepadanya mengatasi segala
ketakutan saya karena sejak kecil saya selalu merasa aman
dalam gendongannya. Ia adalah bapak saya.”
Illustrasi itu menunjukkan bahwa si anak percaya dan imann-
ya telah mengalahkan ketakutan karena jika bapaknya mena-
warkan untuk melakukan sesuatu, ia yakin pasti bapaknya
akan mampu melindunginya
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “iman” diartikan se-
bagai sebuah ketetapan hati, dan jika dalam konteks agama,
“iman” adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan kepada
seseorang atau sesuatu; dalam surat kepada orang Ibrani,
tertulis, “iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita
harapkan dan bukti dari segala seruatu yang tidak kita
lihat.”(Ibr.11:1)

Abraham berasal dari Ur Kasdim, sebuah daerah di
sebelah selatan Irak, tempat orang-orang yang sangat  paham
masalah perbintangan. Ia diperintahkan Allah meminta ia pin-
dah ke Haran yang terletak di sebelah utara Suriah dan berja-
rak kira-kira 600-700 km. Sampai usia tujuhpuluh lima tahun ia
tinggal di sana, lalu Allah kembali memerintahkan Abraham
beserta keluarganya pergi dari Haran ke sebuah tempat yang
dijanjikan Allah. Perjalanan Abraham bersama rombongannya
itu sangat panjang dan lama, juga belum tahu letak tempat

Ibrani 11:1 “Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala seruatu yang tidak kita lihat.”
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harus dibakar hidup-hidup; demikian juga dengan Ibaragi Kun
(12 tahun) dari Jepang yang menolak menyangkali Tuhan
Yesus demi menyelamatkan nyawanya dan ia lebih memilih
sendiri salibnya pada tanggal 23 Nopember 1596. Kisah hidup
mereka bersama para martir lainnya telah menjadi bukti
keteguhan iman telah mengalahkan segala ketakutan akan
penderitaan yang mereka alami.
Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus
menuliskan, “Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah
pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan
manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan mem-
biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu
kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar,
sehingga kamu dapat menanggungnya.”” (1 Korintus 10:13).
Kejahatan memang berkuasa, bahkan dapat membunuh raga
kita, namun kejahatan tidak dapat membunuh baik raga mau-
pun jiwa kita. Sekalipun ia cukup berkuasa, ia bukanlah Yang
Maha Kuasa, karena Tuhan Yesus, sang Putera Allah, Dia-lah
yang Maha Kuasa, yang sanggup mengalahkan kematian,
bangkit kembali dan menjanjikan keselamatan dan kehidupan
kekal bagi semua orang percaya (Yoh.5:24-29).
Kita perlu selalu memelihara keteguhan iman kita agar men-
jadi kebenaran di hadapan Tuhan dan kebaikan bagi sesame.
Marilah bersama berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah sela-
lu dalam pekerjaan  Tuhan, karena dalam persekutuan
dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia.
(I Kor.15:58) (iks)

yang ditentukan oleh Allah itu dimana, namun ia sangat yakin
bahwa Allah tidak akan memerintahkan tanpa membimbing dan
melindunginya sepanjang perjalanan sehingga ia selamat dan
sampai akhirnya ia  menetap di Bersyeba, tempat yang di-
janjikan oleh Allah, dan Allah melindungi Abraham sampai ma-
sa tuanya dan janji Allah ditepati, keturunan menjadi sangat
banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Karena itu
pula maka Abraham disebut sebagai Bapa orang beriman.
Dalam Alkitab, ada 144 kata iman, ini menunjukkan bahwa kata
ini mendapat perhatian khusus dan sangat penting dalam ke-
hidupan orang percaya. Yesus dalam menyembuhkan orang-
orang waku itu, berulang-ulang Ia mengatakan “imanmu telah
menyelamatkan engkau.” (Mat.9:22; Mrk.10:52; Luk.7:50;
Luk.17:19). Yesus juga memperlengkapi iman para utusannya
sehingga tidak takut kelaparan dalam menjalankan misi menga-
barkan injil dan kembali dengan selamat (Matius 10: 1-12, 17-
20); kebesaran iman juga ditunjukkan oleh seorang perwira
Romawi yang memohon kesembuhan bagi seorang hambanya
yang sedang sakit, ia begitu yakin hanya dengan sepatah kata
saja dari Yesus, maka hambanya pasti akan sembuh. (Mat. 8: 5
-13).

Iman bukan saja akan membawa seseorang kepada
sebuah akhir yang menggembirakan di dunia, namun ketegu-
han iman tetap bisa dinyatakan ketika seseorang harus ber-
hadapan dengan situasi yang sulit seperti yang dialami oleh
Policarpus dari Smyrna ketika ia harus menolak untuk menyem-
bah kepada kaisar dan berpaling dari Tuhan Yesus sehingga ia

Editorial

“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala seruatu yang tidak kita lihat.”
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Suka tidak suka, 24 Desember 2014 lalu menjadi “tonggak”
dimana restoran “Dapur Iga” lebih beken, setidaknya di mata
umat GKI Kota Wisata. Bukan karena gereja sengaja mempro-
mosikannya, tapi karena semata-mata improvisasi kreatif para
pemain drama musikal yang tampil saat perayaan malam Natal.

Tengok salah satu adegan jenaka ini: Tommy, seorang pemuda
kaya yang angkuh, murka taktala melihat seorang pemulung
memegang dompetnya yang hilang. Rupanya, tak satu rupiah
pun hilang dari dompet itu. Tommy, yang diperankan Mar-
dongan Harahap, tersadar, si pemulung itu bukanlah pencuri.

Melihat si pemulung makan nasi bungkus berdua dengan anak
perempuannya, Tommy pun luluh. Ia menyerabat sejumlah
uang dari dompetnya yang baru ketemu itu. “Ini untuk kamu,
makan di Dapur Iga sana,” celetuk Tommy yang menggelitik
tawa umat.

Si pemulung menimpali, “Terima kasih, Pak, saya hanya
mengembalikan dompet itu.”

Itu salah satu adegan yang menyentuh dari keseluruhan drama
musikal di GKI Kota Wisata. Namun, adegan-adegan terkait
makan itu bukan karena unsur “Eat”, dari tema “Eat, Pray, and
Love”, lho.

Tentu orang akan prematur mengasosiasikan tema itu dengan
film Hollywood terkenal yang diperankan Julia Roberts itu.

“Eat” yang dimaksud di sini adalah makanan rohani, yaitu Fir-
man Tuhan. Jika ditilik dari adegan drama, bisa dilihat bahwa,
meski Tommy punya kemampuan untuk makan di “Dapur Iga”
setiap hari, ia justru beroleh kebangkitan iman saat berjumpa
sosok pemulung yang cuma mampu makan nasi bungkus. Itu
pun dengan berbagi bersama anaknya.

Adalah Cornelius Adi, staf GKI Kota Wisata, yang sempurna
memainkan peran pemulung itu. Yang jadi anak perempuannya
di adegan juga memang anaknya di dunia nyata.

Selain aktingnya yang oke, banyak yang berkomentar bahwa
perawakan dan rambutnya yang gondrong adalah “faktor pen-
dukung”. Sampai-sampai, saat panitia Natal mau mengalihkan
Adi pada tugas lain  di hari-H, seksi acara buru-buru melarang
dengan alasan perannya sebagai pemulung “tidak tergantikan.”

Patut diapresiasi usaha keras Adi. Padahal, beberapa saat
sebelum tampil, teknisi gereja ini kelabakan! Apa pasal? Sistem
multimedia gereja mendadak down. Adi pun pontang-panting
membenahi peralatan. Untuk sejenak, umat yang duduk di
ruang-ruang tambahan hanya menghadapi layar hitam.

Menembus Sekat
Ya, layar-layar TV adalah sarana yang dipilih untuk mem-
bungkam sekat-sekat dinding. Sebab, setelah acara diputuskan
untuk dilaksanakan di gereja, tantangan panitia adalah me-
maksimalkan ruang-ruang tambahan, termasuk ruang sekolah

eat, pray & love: Natal Umum
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minggu, untuk menampung umat yang tentu saja membludak.

Tercatat 542 orang hadir di perayaan Malam Natal yang dimulai
pukul 16.00 WIB itu. Sedangkan ibadah malam Natal pada
21.00, dihadiri 309 orang.

Tidak mudah memang, memastikan umat di ruang-ruang tam-
bahan mengikuti acara secara utuh meski hanya melalui layar
TV. Apalagi saat sesi-sesi dimana layar kamera harus menjela-
jah ke berbagai penjuru ruang utama, seperti drama musikal itu.

Ya, tim multimedia yang digawangi Nitti O. E. memfungsikan
peralatan gereja yang terbatas melebihi batas maksimal!

“Kamera 1 tilt up. Kamera 2 zoom in pelan,” Rincan Simatu-
pang, operator audio-video, berbisik tanpa henti melalui sistem
Handy Talkie. Dengan gigih ia berupaya merangkum kejadian
di ruang utama, untuk dialirkan melalui kabel-kabel, sehingga
atmosfir Natal itu dapat menerabas dinding dan menyapa se-
tiap umat di ruang tambahan meski munculnya dalam bentuk
dua dimensi.

Puji Tuhan, atmosfer Natal itu tetap hadir bagi setiap umat,
meski secara fisik mereka jauh dari panggung utama.

Seorang umat yang duduk di ruang sekolah minggu tampak
menyeka matanya saat adegan seorang ibu tua, yang di-
perankan oleh Oma Rieke, yang merasa kesepian ditinggal
anak-anaknya berlibur.

“Saya serasa ditegur Tuhan, jadi teringat orang tua,” ujur Rini
Mulyani, seorang umat yang mengaku tersentuh dengan ade-
gan itu.

“Mama Sayang”
Perayaan Natal kali ini juga diwarnai hadirnya 50 anak panti
asuhan “Mama Sayang” di tengah-tengah umat. Masing-masing
anak merayakan kehangatan keluarga selama ibadaha bersa-
ma umat yang tergerak menjadi “host family”.

Nama setiap anak anak beserta harapan hadiah Natalnya mas-
ing-masing tergantung pada Wishing Tree yang disediakan
selama masa Adven. Umat yang terpanggil menjadi host family
memilih satu anak yatim piatu dari pohon tersebut. Host family
juga menyediakan hadiah Natal sesuai yang tertera.

Di luar dugaan, ternyata antusias umat sangat tinggi, sehingga
seluruh anak yatim piatu tersebut sudah memiliki host family
pada minggu adven pertama.

Meski dinding telah menjadi penyekat selama acara, seluruh
umat, plus 50 anak Panti Asuhan “Mama Sayang”, berbaur di
bawah tenda raksasa untuk menikmati hidangan makan malam.

Berbagai menu tersedia untuk menemani umat bercengkerama
dan berinteraksi satu sama lain. Hanya saja, “Dapur Iga” tidak
ada dalam pilihan.. (BSA)

reportase
natal
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Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Kota Wisata menyam-
but Natal 2014 dengan cara yang berbeda. Jika umumnya Natal
diidentikkan dengan kegiatan penuh selebrasi, para remaja dan
pemuda fokus pada upaya meningkatkan kebersamaan  dan
keakraban antara kedua Komisi.

Inilah untuk pertama kalinya, Komisi Remaja dan Pemuda ber-
gandengtangan mengadakan kegiatan Natal bersama.

Karena ini hal baru, kedua komisi memulai proses dengan brain-
storming untuk menemukan konsep, format dan tema acara yang
tepat. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak seperti biasanya!
Bukan sekedar selebrasi, dan bahkan bukan hanya suatu ibadah
perayaan Natal saja.

Kedua komisi sepakat membuat movement atau gerakan bersa-
ma yang bertujuan meningkatkan kebersamaan pemuda dan
remaja, serta meningkatkan kepedulian social generasi muda

GKI Kota Wisata.
Tagar #salamdamai dipilih jadi identitas movement tersebut. Kata
“damai” terinspirasi dari kelahiran Yesus yang datang ke dunia
untuk membawa damai sejahtera bagi manusia.

>> The Kick Off
Sabtu, 6 Desember 2014. Rangkaian #salamdamai dimulai
dengan acara nonton bareng dan diskusi mengenai film “Joyeux
Noel”. Sekitar 70 remaja dan pemuda antusias mengikuti kegiatan
ini. Kala malam makin berlanjut, BBQ party sederhana disiapkan
oleh panitia sebagai penutup. Sebuah kegiatan pembuka yang
dahsyat!

>>Christmas Amazing Race
Sabtu, 13 Desember 2014. Tentu Anda pernah menyaksikan
acara televisi bernuansa petualangan “Amazing Race”. Konsep
acara itulah yang menginspirasi panitia dan dicoba untuk diadopsi
sebagai bagian dari rangkaian acara Natal pemuda dan remaja.

“Kita buat acara Natal jangan yang ‘mainstream’ dong”, demikian
secuplik diskusi yang ada di grup LINE panitia Natal pra-remaja.
Maksudnya, acara bisa saja dikemas sederhana, tapi bentuknya
yang berbeda. Itulah akhirnya yang terjadi dalam perayaan Natal
Pra-Remaja GKI Kota Wisata.

Atmosfir yang tidak “mainstream” bahkan sudah terasa saat
acara belum dimulai. Sebab, setiap yang hadir wajib membawa
undangan yang digunakan sebagai “tiket masuk” acara dan di-
tukar dengan satu bungkus pop corn.

Kenapa pop corn seeh? Rupanya, karena acara utama perayaan
ini adalah pemutaran film “Faith Like Potatoes”. Jadi dibangunlah
suasana bak dalam cinema, meski minimalis. Nonton film kan
gak asyik tanpa cemilan..?

Meski begitu, pohon Natal tetap harus ada. Namanya juga acara
Natal. Tapi pohonnya ‘anti mainstream’, maka jadilah pohon Na-
tal virtual lengkap dengan lampu kelap kelipnya. Wow, so cool!

Seusai pemutaran, film itu diulas secara singkat oleh Ibu Eva
Maria Cleosa, STh., Guru PAK SMPK Penabur Kota Wisata.
Dengan sederhama, dia menjelaskan bagaimana para petani

kentang memiliki iman yang sangat kuat, sehingga di tengah
kesulitan pun mereka tetap merasakan damai sejahtera.

Sebagai pelengkap, ada permainan seru juga, lho! Permainan ini
membawa pesan penting, yaitu, tanpa Tuhan, kita tidak bisa me-
rasakan damai sejahtera, sama seperti yang dialami dan dirasa-
kan oleh para petani dalam “Faith Like Potatoes”.

Seru dan unik acaranya, ya? Ya, iya laaaah, ‘anti mainstream’
gitu lhooo.

Konsep ini cukup berani, mengingat ini adalah kali pertama umat
pra-remaja mengadakan acara Natal sendiri setelah PraRemaja
menjadi bagian dari Badan Pelayanan Anak.

Sebelumnya, para pra-remaja menghadiri acara perayaan Natal
yang disiapkan oleh para Guru Sekolah Minggu. Kali ini, mereka
sendiri yang membentuk dan bekerjasama dalam kepanitiaan.
Meskipun baru pertama, acungan jempol layak diberikan bagi
PraRemaja yang tergabung dalam kepanitiaan.

Semangat yang luarbiasa, kekompakan, kesungguhan dan suka
cita dalam melayani, itulah yang bisa menggambarkan mereka.
Tentunya, perayaan Natal ini pun menjadi ajang pembelajaran

no GOD no  PEACE: Natal Pra-Remaja & Natal AnaK
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Disini, rekan-rekan remaja dan pemuda bertualang sambil me-
nyelesaikan tantangan-tantangan yang disajikan panitia. Rasa
penasaran untuk memecahkan suatu tantangan membuncah jadi
keceriaan yang terpancar dari para peserta. Mereka berusaha
sekuat tenaga menjual air mineral kepada pengunjung Kam-
poeng Cina, memindahkan “bom nuklir”, dan masih banyak lagi!

>> Christmas Charity
Sabtu, 20 Desember 2014. Tak hanya fokus pada pengem-
bangan kebersamaan, #salamdamai juga bertujuan untuk
meningkatkan kepedulian sosial generasi muda GKI Kota
Wisata. Untuk itu, panitia menyelenggarakan pengumpulan dana
sosial yang akan disalurkan ke Yayasan Elsafan. Yayasan ini
bergerak pada pengembangan pendidikan anak-anak tuna netra.
Pengumpulan dana dilakukan dengan menjual kaos bertuliskan
#salamdamai pada umat GKI Kota Wisata sebagai tanda kenang
-kenangan bantuan yang diberikan pada Yayasan Elsafan. Re-

spon umat sangat luar biasa! Tak kurang dari 180 kaos berhasil
terjual. Seluruh dana hasil penjualan kaos disalurkan melalui se-
buah kunjungan sederhana ke Yayasan Elsafan. Kegiatan ini
meninggalkan kesan mendalam bagi panitia. Disini, generasi mu-
da GKI Kota Wisata belajar untuk melihat dengan mata hati, bukan
mata fisik.

>>Christmas Celebration
Minggu, 21 Desember 2014. Meski judulnya “celebration”, seper-
tinya acara ini lebih tepat disebut sebagai Christmas Reflection. Ini
adalah penutup dari seluruh rangkaian #salamdamai.
Disini, Bang Paul Sirait membawakan firman Tuhan tentang
“Transpiecer” atau pembawa damai. Sebanyak 100-an pemuda
dan remaja belajar bagaimana menjadi agen Transpiecer. Turut
hadir adalah beberapa rekan dari GKI Kranggan.(BSA)

dan pengalaman bagi panitia, bagaimana bekerjasama, melaya-
ni, semakin mengenali teman-teman yang dengan sifat dan
karakter yang berbeda-beda, dan menghadapi kesulitan atau
masalah dalam bekerjasama.

Tentu saja, yang juga paling penting adalah: NO GOD NO
PEACE – tanpa Tuhan ya tidak ada damai sejahtera!

Anak-anak mau seperti Yesus
Sementara itu, “To Be Like Jesus” menjadi tema pada kebaktian
dan perayaan Natal Anak GKI Kota Wisata Tahun 2015. Tema
tersebut dipilih untuk kembali lagi mengajak anak-anak sekolah
minggu (ASM) memahami dan semakin berani berkomitmen un-
tuk terus hidup (berkata dan bertindak) seperti Yesus.

Selama ibadah pada Minggu, 14 Desember 2014, di Aula TKK
Penabur Kota Wisata, ASM belajar dari tokoh Desmond Doss,
seorang tenaga medis yang mengikuti latihan dasar kemiliteran
di masa Perang Dunia II yang memilih untuk tidak memanggul
senjata untuk berperang tetapi menyelamatkan korban perang.

Pendiriannya yang teguh, ketekunannya berdoa dan terus berlaku
seperti yang Tuhan Yesus ajarkan menjadi sari dari wujud menga-
sihi Tuhan.

Kak Tere, menyampaikan Firman Tuhan dengan mengelaborasi
tokoh Desmond Doss dengan sangat interaktif. ASM yang ber-
jumlah 383 saat itu (dari kelas batita S – kelas 6), diajak untuk
memahami tema “To Be Like Jesus” dengan bahasa yang seder-
hana dan aplikasi nyata dari tindakan dalam hidup sehari-hari,
sehingga sukacita kelahiran Yesus disambut dengan keberanian
untuk terus berkomitmen untuk berkata dan bertindak seperti Ye-
sus.

Lima belas ASM Pra-remaja dengan sukacita berkolaborasi
dengan  46 kakak-kakak GSM  melayani bersama pada ibadah
Natal ini yang berbeda waktu & tempat penyelenggaraannya dari
tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan pada jam ibadah
Sekolah Minggu, pukul 09.00 – 11.00 dan diadakan di Aula TK-K
Penabur Kota Wisata.

Mari terus berkata baik dan bertindak benar SEPERTI YESUS…
Tuhan Yesus Memberkati……. (BSA)

#salam damai, bukan natal biasa: Natal Pemuda & Remaja
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“Hidup menurut ajaranNya memang harus dilakukan semua
orang, bukan semata-mata bagi orang tua karena maut akan
menjelang. Karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan bilang
kita ‘selesai’ hidup di dunia ini,” demikian cuplikan intisari
khotbah.

Pendeta Gordon mengatakan, selama kita masih diberikan
kesempatan untuk hidup, kita hidup benar sesuai ajaranNya
yang tertulis di dalam kitab suci.

Perayaan ini diisi dengan dua pujian yang dibawakan oleh
pengarangnya sendiri, yaitu Ibu Sisilia. Selain itu, ada juga
persembahan lagu “O Holy Night” yang dinyanyikan dengan
sangat hikmat.

Setelah perayaan selesai, oma dan opa diajak untuk menikmati
hidangan makan siang yang disiapkan panitia sampai subuh.
Sungguh luar biasa semangat para lansia GKI Kota Wisata.
Semua oma dan opa bersukacita.

Seolah tak ingat usia, para oma dan opa itu berselfie terus di
penghujung acara. Meski sederhana, acara ini memberikan
damai sukacita bagi para lansia. (BSA)

“Ibu, hadir ya di perayaan Natal besok. Jangan khawatir bila
tidak ada yang mengantar, nanti akan dijemput.”

“Bapak, bisa kan hadir di perayaan Natal besok ? Ya, boleh
kumpul di gereja, nanti akan ada yang mengantar ke tem-
patperayaan.”

Itu bukan adegan drama musical. Cuplikan itu adalah kisah
nyata yang menggambarkan kegigihan panitia Natal Lansia
memastikan umat lanjut usia GKI Kota Wisata menghadiri per-
ayaan Natal Lansia.

Panitia meneleponi mereka satu persatu, dari pagi sampai
petang. Hingga sehari sebelum perayaan, panitia berupaya
kereas agar mereka dapat hadir dan menghapus kekhawatiran
tentang tranportasi menuju tempat acara. Hasilnya, sekitar 60
opa dan oma berkumpul dan bersukacita bersama di suatu
Sabtu pagi di rumah Penatua Rusli Goentoro untuk merayakan
Natal.

Tema acara yang disampaikan melalui khotbah Pendeta Gor-
don S. Hutabarat, barangkali cukup menggelitik bagi umat lan-
sia.

Basic Instruction Before Leaving Earth
Natal Lansia
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Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah mem-
butuhkan iman. Seluruh proses pemikiran tentang Dia, men-
cari Dia, menaati Dia, menyembah Dia, dan melayani Dia
melibatkan iman. Bukankah Allah tidak dapat diraba dan tidak
terbatas? Oleh karena itu, kita harus belajar berhubungan
dengan Dia dalam kepercayaan dan harapan. Tuhan Yesus
Kristus menekankan pentingnya kepercayaan, seperti tertulis
dalam beberapa ayat Alkitab berikut:

Matius 8:10 Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah
Ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti-Nya: ”Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak
pernah Aku jumpai pada seorang pun di antara orang
Israel.”
Matius 8:26 Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu
takut, kamu yang kurang percaya?” Lalu bangunlah Ye-
sus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu
menjadi teduh sekali.
Matius 9:2 Maka dibawa oranglah kepada-Nya seorang
lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus
melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang
lumpuh itu: “Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah
diampuni.”

Dalam ayat-ayat diatas terlihat bahwa iman adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kerajaan Allah.
Yesus memuji mereka yang menunjukkan iman, menegur
mereka yang tidak mempunyainya, dan menghargai mereka
yang bertindak berdasarkan iman.

Rasul Paulus mengetahui bahwa satu-satunya cara
untuk hidup dan berfungsi dalam Kerajaan Allah adalah me-
lalui iman. Baginya, setiap langkah, tarikan nafas, dan tinda-

Eric : Listen up.... I’m Eric, I’m one of your leaders
We are in Dauntless, this is the way in.....
If you don’t have guts to jump, then you
don’t belong to Dauntless...

A candidate : There’s water at the bottom or something?
Eric :  Let’s find out...................or not
(SILENT)
Eric : If someone has to go first, who’s gonna

be......?
(LONG SILENT)
Beatrice : Me
(AND SHE JUMPS)

Itu adalah sebagian cuplikan dari film berjudul DIVER-
GENT (hits di kalangan remaja dan anak muda tahun 2014
yang lalu), pada saat para calon ‘Dauntless’ dihadapkan pada
uji nyali pertama melompat ke dalam ‘markas’ kaum Dauntless
berupa sebuah lubang dari atas atap sebuah gedung yang tidak
kelihatan dasarnya. Kita mengetahui hal yang terjadi selanjut-
nya, bahwa Beatrice merupakan calon ‘Dauntless’ yang
melakukan lompatan pertama, dan mendarat selamat di atas
jaring-jaring yang terbentang di dasar gedung. Jaring-jaring
pengaman tersebut tidak diketahui dan tidak terlihat dari atas
atap gedung, baru diketahui setelah  Beatrice melompat
dengan haqqul yaqin.

Apakah cara kerja iman seperti itu? Apakah iman be-
rarti tindakan yang nekad dan berani mati? Apakah iman
menuntut kita untuk meninggalkan tempat yang aman dan me-
lompat menuju ketidakpastian? Atau, apakah iman itu lebih
jelas daripada itu? Apakah iman itu lebih dapat diperhitungkan,
lebih pasti, dan tidak seperti terjun bebas? Seberapa penting-
kah iman dalam kehidupan pengikut Kristus?

Pengantar: mohon maaf, kali ini kolom reportase khusus lebih ditujukan untuk remaja dan pemuda sebagai generasi
penerus kita, tapi kalau bapak/ ibu/ saudara yang merasa ‘muda’, silahkan dilanjut...wak wau….

D
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ungan dengan Dia. Iman membuka pintu untuk mengenal,
mengasihi, dan melayani Allah. Tidak selesai sampai di
sini, Allah juga memberi upah kepada kita apabila mempu-
nyai iman.
Perikop tentang perempuan Siro-Fenisia dalam Markus
7:24-29, menjelaskan bagaimana iman dapat me-
nyenangkan Allah:

Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah
Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa
ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangan-Nya
tidak dapat dirahasiakan.

Malah seorang ibu, yang anaknya perempuan kerasukan
roh jahat, segera mendengar tentang Dia, lalu datang
dan tersungkur di depan kaki-Nya.
Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia
memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari
anaknya.

Lalu Yesus berkata kepadanya: “Biarlah anak-anak ken-
yang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang
disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepa-
da anjing.”

Tetapi perempuan itu menjawab: “Benar, Tuhan. Tetapi
anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah
yang dijatuhkan anak-anak.”
Maka kata Yesus kepada perempuan itu: “Karena kata-
katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah
keluar dari anakmu.”

Yesus mengasihi perempuan Yunani tersebut. Meskipun
ada kata ‘anjing’ sebagai binatang kesayangan rumahan
pada saat itu, kata ‘anjing’ bukan untuk menghina, dan me-
mang tidak ada nada penghinaan. Perempuan Siro-Fenisia
itupun menjawab dengan tepat sekali. Tuhan Yesus me-
nyukai jawaban yang rendah hati dan penuh iman tersebut.
Iman diperlukan untuk menyenangkan Allah, dan Allah
menghargai orang-orang yang percaya. Allah ingin semua
orang mencari Dia. Ketika kita memilih untuk melakukann-
ya, ketika kita merasakan tarikan Allah dalam hati kita dan
mendekati Dia melalui iman, maka Dia memberi upah atas

kan merupakan bagian dari perjalanan imannya, seperti dinya-
takan dalam Galatia 2:19-20:

Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum
Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah dis-
alibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan
aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam
daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang
telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk
aku.

Ibrani 11:1 mengatakan: Iman adalah dasar dari
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala
sesuatu yang tidak kita lihat.

Segala sesuatu yang ingin kita capai dalam hidup kita
sebagai pengikut Kristus membutuhkan iman. Iman menjadi
latar belakang dalam menjalani kehidupan Kristen kita. Iman itu
seperti lapangan tempat kita bermain, rumah tempat kita ting-
gal, dan seperti spring bed tempat kita terlelap dalam tidur. Kita
tidak akan mungkin memisahkan iman dari kekristenan. Yang
satu membutuhkan yang lain.

Iman adalah langkah logis selanjutnya setelah penge-
tahuan. Melalui iman, kita menerima sesuatu yang kita pahami

sebagai kebenaran tentang Allah, dan berjalan mengikuti arah
yang ditunjukkan oleh pengetahuan dan pengalaman kita. Iman
membawa kita dari fakta-fakta kepada kesimpulan logis. Oleh
karena itu, kita perlu berdoa seperti para murid:
“Tambahkanlah iman kami” (Lukas 17:5). Mengapa kita perlu
selalu menambahkan iman kita?

1. Iman Menyenangkan Allah
Ibrani 11:6 menyatakan:
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada
Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia
harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah mem-
beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari
Dia.

Sarana manusia untuk berhubungan dengan Allah adalah
iman. Tanpa Iman, kita tidak akan pernah mempunyai hub-
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pilihan kita untuk percaya.

2. Iman Membuka Pintu Mukjizat
Ada satu perikop yang memiriskan hati yang ada di Matius
13: 53-58 yang oleh LAI diberi judul perikop ”Yesus ditolak
di Nazaret”, dinyatakan bahwa Yesus telah melewatkan
beberapa hari yang melelahkan di kampung halamannya,
Nazaret, “Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak ban-
yak mukjizat diadakan-Nya di situ” (ayat 58).

Jelas sekali ada hubungannya antara iman dan kesediaan
Allah untuk melakukan mukjizat. Ayat itu tidak mengatakan
bahwa Yesus tidak dapat melakukan mukjizat di Nazaret,
tetapi Dia tidak melakukan mukjizat di sana. Tampaknya
Allah tidak merasa wajib untuk bekerja di tempat di mana
kuasa-Nya diragukan.

Iman membuka jalan untuk hadirat dan pengurapan Allah.
Hubungan antara iman dan kuasa Allah sangat sederhana:
bila yang satu ada maka kita akan menemukan yang
lainnya, demikian juga sebaliknya bila yang satu tidak ada
maka kita juga tidak akan menemukan yang lainnya.

Seandainya orang-orang Nazaret tidak meragukan Kristus,
ayat itu pasti mengatakan sebaliknya, yaitu “Yesus

melakukan banyak mukjizat di sana karena iman mereka
yang besar”. Betapa besar perbedaan yang dihasilkan oleh
iman, bila hidup kita ingin dipenuhi dengan kuasa Allah,
maka kita harus mempunyai iman dalam diri kita!

3. Iman yang Bertumbuh dan Berbuah

Ini adalah kabar baik buat kita semua yang sedang bergu-
mul dengan iman. Matius 17: 20 menyatakan:

Ia berkata kepada mereka: “Karena kamu kurang percaya.
Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sekiranya
kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat
berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana,-
maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang musta-
hil bagimu.”

Gambaran biji sesawi sangat umum pada zaman Yesus. Biji

sesawi itu sangat kecil dan tidak mengesankan. Pada saat
itu para murid tidak akan dapat membayangkan sesuatu
yang lebih kecil lagi dari biji sesawi tersebut. Namun Yesus
mengajarkan bahwa iman yang kecil dapat memberikan
hasil (buah) yang besar. Yesus juga mengajarkan bahwa
iman mereka lebih besar daripada yang mereka kira.

Sebagai pengikut Kristus, kita sudah memiliki iman yang
lebih besar dari biji sesawi, karena kita percaya bahwa Alah
yang kudus telah memberikan pengampunan dan pertolon-
gan berdasarkan kematian anak-Nya. Itu merupakan tinda-
kan iman yang besar, yang menjadi bagian kita semua,
lebih besar daripada biji sesawi.

Terlalu banyak orang Kristen menganggap diri mereka
lemah iman, bahkan kita orang GKI sering diolok-olok se-
bagai Gereja Kurang Iman. Pada kenyataannya, kita semua
tidak dapat menjadi orang Kristen tanpa iman. Jadi, berhen-
tilah mempercayai bahwa kita tidak mempunyai iman, dan
mulailah berdoa, berdoa, dan berdoa lagi untuk meminta
iman yang bertumbuh lebih besar lagi dan berbuah lebih
banyak lagi. Allah akan memberikannya.

Akhirnya, bukankah kita mau menyenangkan Allah,
menerima mukjizat Allah, dan mengalami pertumbuhan iman
dan berbuah sesuai dengan yang dikehendaki Allah? Selamat

melakukan lompatan iman ala Dauntless. Kiranya Tuhan
memberkati kita semua, Amin.***
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yang memberi kuasa atau kekuatan yang memampukan
seseorang melakukan sesuatu, atau menghasilkan sesuatu,
atau menyebabkan sesuatu terjadi. Itu sebabnya, Yesus ber-
tanya kepada murid-muridNya yang ketakutan, “…: “Di
manakah kepercayaanmu ?” …” (Luk 8:26). Karena “Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buk-
ti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.” (Ibr 11:1). Dan
iman menjadikan segala sesuatu mungkin bagi orang yang
percaya (Mar 9:23). Sekali pun iman yang dipunyainya itu
hanya “sebesar biji sesawi saja” (Mat 17:20; Luk 17:6). Jadi,
milikilah iman dan percayalah !

§

Dalam Markus 5:25-34 dikisahkan tentang seorang
perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12
tahun. Perempuan itu mengalami kesembuhan ketika ia men-
jamah jubah Yesus. “Asal kujamah saja jubahNya” (ayat 28)
merupakan ungkapan iman (kata benda) dan percaya (kata
kerja) si perempuan itu yang menghasilkan atau menyebab-
kan sesuatu terjadi, yaitu kesembuhan (lihat ayat 34.a). Dan
kalimat “Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus,
…” (ayat 27a) mau menjelaskan dari mana iman atau ke-
percayaan si perempuan itu tumbuh. “Dia sudah mendengar
berita-berita tentang Yesus” yang menyembuhkan penyakit.
Berita-berita itu memotivasi dirinya untuk memiliki iman akan
Yesus dan percaya kepada Yesus. Sebagaimana diungkap-
kan oleh rasul Paulus, “…, iman timbul dari pendengaran,
…” (Roma 10:17a). Dan rasul Paulus menekan pada “… pen-
dengaran oleh firman Kristus.” (Roma 10:17.b).

Dari kisah si perempuan yang sembuh dari sakit pen-
darahan dan pemahaman rasul Paulus kita dapat mengetahui

Iman dan percaya adalah dua kata yang tidak asing
bagi telinga kita, orang Kristen. Keduanya merupakan kata
yang sangat penting, yang dapat menggambarkan hubungan
antara seseorang atau umat dengan Allah. Keduanya terdapat
di dalam Alkitab dan dipergunakan oleh Yesus. Misalnya, Mati-
us 8:5-13. Pada ayat 10 Yesus “ … berkata kepada mereka
yang mengikutiNya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
iman (pistin - faith) sebesar ini …”” dan pada ayat 13, “… Ye-
sus berkata kepada perwira itu: “Pulanglah dan jadilah kepa-
damu seperti yang engkau percaya (episteusas - believed).””
Matius 9:27-31. Pada ayat 28, “…Yesus berkata kepada mere-
ka: “Percayakah (pisteuete - believe) kamu, ... ?”” dan pada
ayat 29, “…: “Jadilah kepadamu menurut imanmu (pistin -
faith).”” Markus 5:21-43. Pada ayat 34, “… kataNya kepada
perempuan itu: “Hai anakKu, imanmu (pistis - faith) telah ... !””
dan pada ayat 36, “… kepada kepala rumah ibadat: “Jangan
takut, percaya (pisteue - faith) saja !””

Dalam Perjanjian Baru, kata iman (pistis – kata ben-
da) dan percaya (pisteuo – kata kerja) adalah terjemahan dari
kata Yunani “peito” (kata kerja) yang berarti to trust
(memercayai), have confidence (memiliki keyakinan), be confi-
dent (yakin), to obey (mematuhi).

Dari arti kata “peito” kita dapat memahami iman se-
bagai sebuah kepercayaan atau keyakinan seseorang atau
umat akan Allah (band. Ibr 11:6), agama, doktrin agama. Se-
dangkan, percaya sebagai memercayai kepercayaan atau
keyakinan tersebut sebagai benar dan dapat diandalkan. Sep-
erti yang dilakukan oleh Abram. Karena kepercayaan atau
keyakinan Abram akan firman Allah dan memercayaiNya se-
bagai benar dan dapat diandalkan, maka Abram pun pergi (Kej
12:1-4). Iman dan percaya itu seperti sesuatu (yang dipunyai)
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bahwa, pada satu sisi, iman dan percaya adalah anugerah
Allah. Dan pada sisi lain, iman dan percaya sangat memer-
lukan respon dari manusia (Roma 10:16-21).

Dengan pemahaman iman dan percaya seperti itu,
sekali pun Allah menghendaki semua orang selamat, ternyata
tidak semua orang akan diselamatkan (band. Yoh 3:16, 36).
Karena ada orang orang yang tidak mempunyai iman
(kepercayaan atau keyakinan) akan Allah yang me-
nyelamatkan di dalam dan melalui Yesus dan percaya
(memercayainya sebagai benar). Dalam Matius 21: 32
dikatakan, “Yohanes datang untuk menunjukkan jalan
kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya.”
Dan orang-orang Yahudi tidak mempunyai iman
(kepercayaan atau keyakinan) akan berita yang disampaikan
oleh Yohanes tentang Yesus sebagai benar, sehingga mere-
ka pun tidak percaya (memercayainya). Karena orang
percaya akan bertindak selaras dengan iman.

§

Iman mengeluarkan seseorang dari mengandalkan
dirinya sendiri dan ‘menaruh’ dirinya ke dalam dan di dalam
Yesus, sehingga ada kesatuan yang utuh antara orang
percaya dengan Yesus. Dengan istilah lain, percaya itu kita
tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Seperti
diungkapkan oleh rasul Paulus di dalam Galatia 2:20,
demikian: “…aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan
hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah
hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan diriNya untuk aku.”

Dengan demikian, percaya bukan hanya sekedar
memercayai kepercayaan atau keyakinan sebagai benar dan
dapat diandalkan, tetapi juga menyerahkan diri kepada yang
benar dan yang dapat diandalkan itu, yaitu Yesus. Yesus ber-
kata, “Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.” (Yoh
15:4.a). Iman dan  percaya adalah ketaatan (Fil 2:5-7).

§

Menarik sekali. Dalam Roma 5:1 rasul Paulus menga-
takan, “Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita
hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan
kita, Yesus Kristus.” Tetapi, rasul Yakobus berkata, “Jadi kamu
lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-
perbuatannya dan bukan hanya karena iman.” (Yak 2:24). Tid-
ak perlu dipertentangkan !

Sebab dalam hal ini, rasul Paulus berhadapan
dengan orang-orang Yahudi yang mempertahankan bahwa
tidak cukup kalau seseorang itu hanya dibaptis saja, ia harus
juga disunat dan apabila ia diterima masuk agama Yahudi
dengan sunat itu, ia harus menggenapi seluruh Hukum Taurat
Musa. Dengan begitu, orang-orang Yahudi membuat ketaatan
kepada Hukum Taurat sebagai prasyarat yang harus dipenuhi
oleh seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Rasul Pau-
lus tidak menyetujuimya. Mengapa ? “Sebab sekiranya ada
kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian
Kristus.” (Gal 2:21). Karenanya rasul Paulus menentangnya
dan menegaskan bahwa tidak seorang pun manusia dapat
berbuat sesuatu apa pun yang mendatangkan keselamatan
bagi dirinya sendiri. Segala sesuatunya telah genap seutuhnya
dilakukan oleh Yesus. Demikianlah rasul Paulus menekankan
bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Seperti terungkap di
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dalam Gal 2:16 yang mengatakan, “Kamu tahu, bahwa tidak
seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum
Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus,
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan
bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak
ada seorangpun yang dibenarkan” oleh karena melakukan
hukum Taurat.”

Jadi, dalam hal ini, rasul Paulus menentang setiap
pemikiran yang mengajarkan dan mengandalkan perbuatan
baik sebagai hal yang mendatangkan keselamatan. Sebab,
bagi rasul Paulus, iman berarti melepaskan semua ke-
percayaan yang mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk
mendapatkan keselamatan sebagai sistem amal-ibadah atau
sebagai imbalan dari jasa atau perbuatan baik. Perolehan
keselamatan hanyalah dengan sepenuhnya menerima kasih
karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan hanya di dalam
Dialah keselamatan itu dapat diperoleh.

Sedangkan rasul Yakobus, pada awal suratnya,
berbicara tentang “… ujian terhadap imanmu …” (Yak 1:3),
dan ia menasehati para pembacanya supaya “…, sebagai
orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang
mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang
muka.” (Yak 2:1). Di sini kita bisa melihat rasul Yakobus yang
mengecam peng-amal-an iman secara keliru dan salah, yaitu
“… memandang muka.” Bagi rasul Yakobus betapa pent-
ingnya setiap orang yang mengaku beriman itu mengamal-
kan imannya secara benar. Sehingga melalui peng-amal-an
iman yang benar itu orang percaya menjadi teladan bagi
orang-orang di sekitarnya dan oleh perbuatannya itu nama
Yesus dimuliakan.

Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa “…
perbuatan-perbuatannya …” yang dimaksud oleh rasul Yako-
bus tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh rasul Pau-
lus. Rasul Paulus memikirkan ketaatan kepada perintah Tu-
han yang dipandang sebagai sistem amal-ibadah, yang
olehnya seseorang dapat meraih keselamatan sebagai imba-
lan atau jasa. Sedangkan rasul Yakobus mengkaitkannya
dengan “hukum yang memerdekakan” (Yak 1:25; 2:12).
Konteks “… perbuatan-perbuatan …” yang dibahas oleh
Yakobus adalah sama dengan “buah Roh” dalam Galatia
5:22-25.

§

Ketika iman dan percaya menjadi besar, kekuatiran
dan ketakutan menjadi kecil, maka Yesus akan berkata: “Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak
pernah Aku jumpai pada seorangpun di antara orang Isra-
el.” (Mat 8:10). Ketika kekuatiran dan ketakutan menjadi lebih
besar, maka iman dan percaya menjadi kecil, maka Yesus
akan berkata, “…: “Hai orang yang kurang percaya, mengapa
engkau bimbang ?”” (Mat 14:31). Dan ketika Yesus berkata,
“Di manakah kepercayaanmu ?” (Luk 8:26), maka katakanlah
kepadaNya, Tuhan, “Tambahkanlah iman kami !” (Luk
17:5).***

Penulis adalah pendeta dengan basis pelayanan
di Jemaat GKI Sunter Mas.

“Iman mengeluarkan seseorang
dari  mengandalkan dirinya sendiri
dan ‘menaruh’ dirinya ke dalam dan
di dalam Tuhan”.
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Valentine’s Day telah menjadi satu momen yang membudaya di
Indonesia, meskipun bukan merupakan budaya asli bangsa.
Jadi, mari kita bahas sejenak seputar valentine’s day serta cin-
ta yang semakin dikaburkan oleh pesatnya perkembangan
jaman, sehingga banyak nilai-nilai luhur seputar kasih saying/
yang terabaikan bahkan dilupakan.

 Salah satu versi mengatakan Valentine’s Day berasal dari
nama seorang Santo beragama Katolik Roma, yaitu Santo
Valentine. Romawi pernah diperintah oleh Kaisar Claudius II,
yang dalam masa kepemimpinannya pernah terjadi perang
besar (tidak ada penjelasan mendetail tentang perang itu).
Sementara itu, rakyatnya menentang terjadinya perang dan
tidak secara sukarela mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu
wajib militer.

 Geliat budaya Valentine’s Day ini mulai masuk ke Indonesia
diperkirakan pada akhir abad 19. Anak-anak muda di Indone-
sia, khusus yang beragama Kristen, umumnya membatasi
makna   Valentine’s Day pada penyataan kasih hanya kepa-
da orang yang saat itu sedang dekat dengan dirinya.
Biasanya, penyataan-penyataan ini diungkapkan dengan
memberikan bunga mawar, bingkisan cokelat, boneka, dan
pernak-pernik lucu lainnya.

 Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4:7-11 yang intinya
berbunyi: "Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu be-
rasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari
Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, ia
tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jikalau Allah
sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita
saling me-ngasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya
sempurna di dalam kita."

 Firman Tuhan sangat tegas mengatakan bahwa Kasih
berasal dari Allah, dan mengasihi merupakan respons kita
terhadap kasih yang sudah diberikan kepada kita. Dan,
Tuhan tidak mengatakannya  hanya pada satu momen atau
hanya beberapa kali saja, tetapi selalu (saling) karena saat
kita mengasihi, sosok Kristus terpancar dalam diri kita.

 Seorang pujangga bernama Eleanor Whitesides menulis:
"To make a valentine God took two shafts of wood and on
that wood in love and anguish placed His Son, who gave His
Heart that mine might be made new." Secara bebas dapat
diartikan: "Untuk menciptakan suatu valentine, Allah telah
mengambil dua potong kayu dan di atas kayu itu, dengan
kasih dan derita, Ia menempatkan Anak-Nya yang telah
memberikan hati-Nya supaya hatiku dapat dijadikan baru."

 Cinta biasanya didukung oleh perasaan yang
menyenangkan. Orang-orang muda dan orang-orang yang
pernah muda pasti membenarkan pernyataan ini. Namun,
cinta bukanlah perasaan. Andaikan cinta adalah perasaan
maka ia akan menjadi sangat labil. Sebab perasaan itu labil,
tergantung pada rangsangan dari luar. Kalau rangsangan-
nya menjengkelkan, maka perasaan jadi kacau-balau; kalau
menyenangkan, maka perasaan berbung-bunga. Maka,
cinta pasti bukanlah perasaan, sebab cinta itu stabil. Cinta
lebih merupakan suatu keputusan untuk terlibat dalam ke-
hidupan seseorang (atau sekelompok orang) untuk mengu-
sahakan kebaikan tertinggi baginya (mereka). Itu berarti
setiap kali kita mengucapkan kata cinta, di dalamnya harus
terkandung kesediaan untuk memberi apapun dan menjadi
apapun demi kebahagiaan dan pertumbuhan yang dicinta
itu.

Seputar V
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 Kata cinta dalam pengertian seperti di atas, tersebar dalam
Alkitab. Dalam Perjanjian Lama kita dapat menyebutkan
Ulangan 7:7,8 sebagai salah satu contoh. Dalam nas ini kita
mendapat kesaksian bahwa karena Allah mencintai Israel,
maka Ia membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dari
Perjanjian Baru, kita dapat menyebut Yohanes 3:16 sebagai
nas pamungkas. Melalui nas ini kita mendapat kesaksian
bahwa karena begitu besarnya kasih Allah kepada seluruh
dunia ini, Ia memutuskan untuk terlibat dalam kehidupan
manusia secara lebih fundamental dengan mengirimkan
Tuhan Yesus. Dan tujuannya adalah mendatangkan kebaikan
tertinggi bagi dunia ini, yaitu kehidupan kekal.

 Mencintai sesungguhnya berarti menerima diri orang yang
dicinta dan memberi diri sendiri apa adanya, tanpa syarat,
demi kebaikan dan pertumbuhan. Barangkali dalam jalinan
cinta semacam ini kadang-kadang muncul ketidakcocokan
atau mungkin emosi yang mengganggu. Atau barangkali juga
terbentang jarak psikologis, fisik, sosial, atau ekonomi yang
begitu jauh. Biarkan itu apa adanya. Cinta harus dapat
menerima itu apa adanya.

 “Seorang ingin memberi cinta, namun apa yang bisa ia beri
kalau dia sendiri tidak punya cinta…” dalam hal ini tidak  se-
dang membicarakan hal yang bersifat materi, namun agar
kita bersama-sama sebelum merenungkan pasangan atau
kekasih kita, terlebih dahulu kita merenungkan tentang diri
kita, tanyakanlah pada diri kita sendiri “apakah aku sudah
bahagia?” pertanyaan ini akan menjadi point penting yang
menentukan apakah kita akan menjadi sosok cinta sejati atau
bukan. Mengapa begitu penting? Karena kalau kita tidak
mampu bahagia dengan diri anda sendiri, maka sebenarnya

kita adalah orang yang tidak layak dicintai. Ketika kita
mendapatkan pasangan, kita tidak memintanya   untuk
membahagiakan kita, namun kita harus membagi kebahagi-
aan tersebut kepadanya seiring bergantian hingga saling
melengkapi, inilah yang namanya saling menutupi keku-
rangan dan memberikan kelebihan.

 Kahlil Gibran dalam bukunya Sang Nabi mengatakan:
“mencintai tanpa syarat tak boleh dimengerti sebagai mem-
buat dua buah pulau menjadi satu daratan yang utuh. Hu-
bungan cinta tanpa syarat lebih mirip dua buah pulau yang
tetap berbeda, tetapi pantai-pantainya tetap dibasahi oleh
air cinta yang sama.” Mencintai seseorang, dengan
demikian, tidak berarti berhenti mencintai diri sendiri.
Sebaliknya kita tidak mungkin mencintai seseorang tanpa
terlebih dahulu mencintai diri sendiri (Matius 22:39).

 Akhirnya, dengan beralaskan I Korintus 13:4-7 mengenai
sifat Cinta/Kasih, demikianlah seyogianya  kita selaku umat
percaya menGimplementasikannya dalam kehidupan kita
hari lepas hari, “Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak
cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia
tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keun-
tungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan
kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketid-
akadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala
sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.”

Selamat menjalani hari kasih sayang, hari demi hari, selamat
menjalani dan menikmati cinta sejati. Amin. (RED)

Butir Padi Pertanda Kasih
Dua bersaudara bekerja bersama-sama di ladang milik keluarga mereka. Yang seorang telah menikah dan memiliki

sebuah keluarga besar. Yang lainnya masih lajang. Ketika hari mulai senja, kedua bersaudara itu membagi sama rata hasil
yang mereka peroleh.

Pada suatu hari, saudara yang masih lajang itu berpikir, "Tidak adil jika kami membagi rata semua hasil yang kami
peroleh. Aku masih lajang dan kebutuhanku hanya sedikit." Karena itu, setiap malam ia mengambil sekarung padi dari lum-
bung miliknya dan enaruhnya di lumbung milik saudaranya.

Sementara itu, saudara yang telah menikah itu berpikir dalam hatinya, "Tidak adil jika kami membagi rata semua hasil
yang kami peroleh. Aku punya istri dan anak-anak yang akan merawatku di masa tua nanti, sedangkan saudaraku tidak me-
miliki siapa pun dan tidak seorang pun akan peduli padanya pada masa tuanya." Karena itu, setiap malam ia pun mengambil
sekarung padi dari lumbung miliknya dan menaruhnya di lumbung milik saudara satu-satunya itu.

Selama bertahun-tahun kedua bersaudara itu menyimpan rahasia itu masing-masing, sementara padi mereka
sesungguhnya tidak pernah berkurang, hingga suatu malam keduanya bertemu, dan barulah saat itu mereka tahu apa yang
telah terjadi. Mereka pun berpelukan.

“think the best of each other, especially of those you say you love”.
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Pengakuan Iman Rasuli (Latin: Symbolum Apostolorum atau Symbolum Apostolicum), kadang disebut Kredo
Rasuli atau Kredo Para Rasul, adalah salah satu dari kredo yang secara luas diterima dan diakui oleh Gereja-gereja Kristen,
khususnya Gereja-gereja yang berakar dalam tradisi Barat. Di kalangan Gereja Katolik Roma, kredo ini disebut Syahadat Para
Rasul. Menurut Katekismus Heidelberg, Pengakuan Iman Rasuli terbagi atas tiga bagian utama yaitu pertama mengenai Allah
Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan
pengudusan kita.
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Pengakuan iman merupakan hal yang wajib dinya-
takan oleh umat Kristiani dalam setiap ibadah hari minggu,
khususnya gereja-gereja arus utama (main stream) anggota
PGI. Pengakuan iman sering disebut dengan “credo” (dari
ungkapan bahasa Latin dan di-Indonesiakan dengan “kredo”;
Inggris: creed), yang berarti “Aku percaya”. Credo lazimnya
memiliki otoritas berisi pokok-pokok ringkas kepercayaan yang
disetujui dan dibenarkan oleh orang-orang percaya dan dapat
diterima oleh semua gereja. Dengan demikian pengakuan iman
tidak harus berkaitan dengan suatu denominasi gereja saja,
melainkan pengakuan yang universal (oikoumenis). Adapun
pernyataan iman yang terbatas suatu denominasi gereja saja
biasanya disebut dengan “konfesi” (confession).

Menurut sejarah, para rasul (murid-murid
Yesus) sendirilah yang menulis kredo ini pada hari ke-10
setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yaitu pada Hari Pen-
takosta. Karena isinya mengandung 12 butir, ada keyakinan
bahwa masing-masing murid Yesus menuliskan satu pern-
yataan di bawah bim bingan Roh Kudus.

Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pengakuan iman
ditemukan dalam beberapa ayat, seperti "Engkau adalah Mesi-
as, anak Allah yang hidup", sebagai pengakuan Petrus (Mat.
16:16 ); "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah",
merupakan pengakuan sida-sida dari Etiopia (Kis. 8:37) dan
ayat-ayat lainnya. Secara umum rumusan pengakuan ini
didasari oleh ketritunggalan Allah (Matius 28:19).

Pengakuan Iman dan Baptisan
Salah seorang Bapa gereja Irenaeus menguraikan

sudah adanya pengakuan iman sejak abad pertama yang ber-
sumber dari pengajaran para rasul. Bentuk dasarnya sudah
diterima banyak gereja-gereja suku di Jerman, Spanyol, Inggris
dan bahkan di wilayah timur, seperti Mesir dan di Libia. Konon
rumusan pengakuan iman paling tua yang ditetapkan adalah

pengakuan iman baptisan Romawi yang berbunyi:
1. Aku percaya di dalam Allah Bapa, yang Mahakuasa;
2. Dan di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Anak-Nya,

diperanakkan, Tuhan kita;
3. Dan di dalam Roh Kudus, gereja yang kudus, kebangkitan

daging.

Menurut tradisi, sebagian dari pengakuan iman ter-
sebut pada mulanya diucapkan (atau kadang kala dinyanyi-
kan) pada saat pelayanan pembaptisan. Biasanya dilakukan
dalam bentuk tanya-jawab (responsoris) yang dijawab calon
baptisan dengan: “aku percaya”. Baptisan selalu dilayankan
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga
pengakuan iman disusun sesuai dengan ketiga unsur Trinitas
itu. Tanya-jawab ini di kemudian hari berkembang menjadi
apa yang kini kita sebut sebagai katekisasi (katekese).

Sebagaimana kita ketahui, layanan baptisan pada
awalnya hanya bagi orang-orang dewasa dan dilaksanakan
pada hari raya Paskah, dengan menggunakan masa pra-
paskah sebagai masa pengajaran. Oleh karena itu
pengakuan iman harus diikrarkan oleh para baptisan di de-
pan umat sebagai hal yang dipercayai oleh gereja, yang
menunjukkan komitmen mereka sebagai pengikut atau peto-
bat baru.

Pengakuan Iman bukanlah Doa
Pengakuan iman bukanlah sebuah doa melainkan

sebagai suatu ikrar (seperti sudah dijelaskan di atas). Masih
banyak gereja yang mengakhiri dengan kata “Amin” sebagai
bentuk permohonan kiranya Tuhan Allah menerima
pengakuan iman yang telah diikrarkan. Kita di GKI, menyikapi
bahwa sebuah ikrar haruslah dinyatakan sebagai ikrar tidak
mengakhiri Pengakuan Iman Rasuli dengan kata “Amin”.

(RED)
Diolah dari berbagai sumber
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perubahan itu membuat tanaman yang ia tanam
menghasilkan kentang yang baik.  Suatu hari ia ingin pergi ke
Skotlandia untuk mengabarkan Injil. Sebelum ia pergi, ia
menceritakan sedikit tentang Skotlandia dan menunjukkan
beberapa foto tentang Skotlandia. Selama ia di Skotlandia,
salah satu     temannya menjaga istri dan anak-anaknya di
rumah.

Pada suatu ketika keluarganya datang. Salah satu
temannya datang dengan membawa kabar buruk. Ketika ia
ingin mengecek hal tersebut, dua keponakannya ingin ikut
bersamanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba traktor yang
mereka kendarai menginjak batu besar dan terguncang.
Salah satu keponakannya pun terjatuh dari traktor, lalu terlin-
das ban belakang traktor yang besar tersebut dan langsung
dilarikan ke rumah sakit terdekat di sana. Ketika keluarganya
datang, anak itu sedang dalam kondisi kritis. Pada akhirnya,
anak itupun menghembuskan nafas terakhir. Namun Angus
Buchan menyadari bahwa ia tetap harus terus bergerak maju
melalui masalah itu.

Beberapa hari kemudian, ia menyewa sebuah stadi-
um untuk berkhotbah kepada petani di Afrika tentang
kekeringan yang mereka alami di sana. Ia meyakinkan bahwa
berkat akan datang dari Tuhan dan mendorong supaya para
petani tetap percaya serta memiliki iman dalam Kristus. Iapun
membuktikan dengan menanam kentang, yang pada musim
kekeringan itu hanya sedikit keuntungannya. Akhirnya ken-
tang itupun tumbuh dengan subur dan bisa memperbaiki
ekonomi keluarganya.

Sebenarnya dari film ini kita dapat belajar tentang
Lukas 17: 6, Jawab Tuhan: “Kalau sekiranya kamu mempu-
nyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepa-
da pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di
dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.”

Contoh kehidupan Angus Buchan menunjukkan
bahwa kitapun harus beriman pada Tuhan. Tanpa tangan
Tuhan yang bekerja, kita takkan berhasil dalam segala hal
kecuali berbuat dosa. **

Sebuah cerita tentang seorang petani kentang berna-
ma Angus Buchan, yang sudah diangkat ke layar lebar dan
diambil dari buku yang ditulisnya berdasarkan pengalaman
yang ia peroleh. Angus Buchan berasal dari Skotlandia. Awal-
nya ia kurang sabar, dan tidak mudah mempercayai orang lain.
Sebelum ia mengenal Tuhan, ia gagal menjadi petani yang
produktif. Penghasilannya tak cukup untuk menghidupi keluar-
ganya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk pindah ke tempat
baru.

Pada mulanya Angus Buchan adalah pemilk lahan
tanam di Afrika Selatan. Tetapi tanaman pangan yang ditanam-
nya tidak pernah berhasil, sehingga ia tidak mampu membayar
pajak dan kehidupannya. Akhirnya ia pindah ke negara lain,
yaitu Zambia. Di sana pun ia mendapatkan kesulitan tersendiri
dalam merekrut orang untuk menjadi petani-petaninya. Pada
suatu saat ia diajak untuk mengikuti klub polo berkuda yang
berisi orang-orang berkulit putih di Zambia. Di situ, salah satu
anggota klub tersebut mengajaknya untuk mengikuti ibadah di
salah satu gereja. Ketika pendeta di gereja mengajak
jemaatnya untuk berubah, Angus Buchan bersedia, dan ia
mengajak keluarganya untuk bertobat. Setelah kejadian itu
kehidupannya mulai berubah. Ia belajar menjadi sabar, bahkan

KOLOM  PRA-REMAJA

Faith Like Potatoes

sebuah kesaksian tentang iman
oleh: Rainer Beth Andrew & Axel Setawidjaja
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Ketekunan Ottow dan Geissler untuk menyebarkan
Kabar Baik tidaklah sia-sia. Gereja Kristen Injili (GKI) Papua
adalah salah satu buah dari pelayanan yang dulu mereka
mulai. Bahkan hingga kini firman Tuhan terus hadir di Papua.
Contohnya, di jemaat Petrus - Amban Manokwari, Pdt. A.
Rumwaropen dan Pdt. Juliana terus memberitakan firman itu,
termasuk kepada kaum muda. Seperti kamu, teens, rekan-
rekan remaja di sana bersekutu dan tumbuh bersama dalam
Kristus. Ibadah remaja, kebersamaan, pelayanan kasih bagi
masyarakat yang membutuhkan, dan lain-lain, adalah bagian
dari pernyataan iman mereka di tengah tantangan lingkungan
masa kini.

Tepat 160 tahun sejak Ottow-Geissler mengucapkan
doa sulungnya, pada 5 Pebruari 2015 yang lalu saudara-
saudara kita di Papua memperingati datangnya Kabar Baik
tersebut dengan sukacita. Tiap tempat hingga ke pelosok ikut
merayakan, dan Mansinam – tempat Injil pertamakali menyen-
tuh Papua, padat dikunjungi umatNya yang datang dari segala
penjuru.

Bagaimana dengan kamu, teens? Masih ingatkah
bagaimana pertamakalinya kamu mendengar Kabar Baik itu?
Sekarang, apa yang sudah kamu perbuat untuk menyatakan
imanmu pada dunia? Sudahkah kamu juga mewartakannya?.
(gbm)

Saat akhirnya kesempatan itu tiba, perjalanan yang
ditempuh tidaklah mudah. Banyak hambatan menghadang.
Tetapi sewaktu tiba di Mansinam, sukacita mereka meluap.
Keduanya berlutut mengucap syukur dan memohon Tuhan me-
nyertai mereka dalam tugas membawa terang bagi penduduk
yang belum mengenalNya.

Apakah kemudian Ottow dan Geissler dengan mudah
memberitakan Kabar Baik itu? Tidak. Masyarakat mencurigai
mereka, walau Ottow dan Geissler membawa surat dari Sultan
Tidore (yang saat itu kekuasaannya sampai di sana), yang
menjelaskan bahwa keduanya bermaksud baik.

Mereka harus berjuang sendirian mengatasi malaria
dan berbagai penyakit berat, keterasingan, dan kesulitan lain.
Hanya Tuhanlah tempat mereka bersandar. Namun dalam usia
yang masih muda itu mereka telah menunjukkan iman mereka,
dan setia mewartakan Terang itu ke Papua. Bahkan Ottow yang
meninggal dunia pada 1862 juga dimakamkan di sana. “Sebab,
barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan
diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepa-
daNya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana
mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak
mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar ten-
tang Dia, jika tidak ada yang memberitakanNya? ... Jadi, iman
timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman
Kristus” (Roma 10: 13-14, 17)

KOLOM  REMAJA

Itulah doa Carl Wilhelm Ottow dan Johann Golttlob Geissler pada 5 Pebruari 1855 saat mendarat di pulau Mansinam
(Manansbari), seberang kota Manokwari, Papua Barat.  Panggilan untuk menjadi alat pekabar Injil bagi bangsa-bangsa yang
belum mengenal Tuhan, mulai terwujud saat mereka berangkat dengan kapal Abel Tasman dari Rotterdam menuju Batavia

pada tahun 1852. Cukup lama mereka harus berada di Batavia, bahkan Geissler sempat membuka sekolah untuk rakyat, sebe-
lum jalan terbuka untuk mencapai tanah pelayanan yang jadi kerinduan mereka: Papua (dulu: New Guinea).

Terang di Tanah Papua
“Dengan Nama Tuhan kami menginjak tanah ini ...

Im Gottes Namen bettraten wir das land”
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mendapat apa yang kita inginkan. Remaja tersebut bisa
dikatakan memiliki “iman” untuk percaya bahwa Tuhan
sanggup menolong dia mengerjakan soal-soalnya sehingga
mendapat nilai yang baik dalam ujian tersebut. Tetapi apa
yang terjadi? Dia gagal dalam ujiannya. Hal tersebut disebab-
kan karena “iman”nya tidak berdasar pada sesuatu yang
benar. Dia mengatakan percaya tapi tidak disertai dengan
tindakan iman. Banyak remaja Kristen beranggapan bahwa
iman itu hanyalah sekedar percaya dan yakin pada diri sendiri.

Tentu bukan iman yang seperti itu yang Tuhan
kehendaki. Tuhan menuntut sebuah ketaatan dan kerja keras
kita untuk membuktikan iman kita. Fokus dari iman yang
benar bukanlah pada tujuan atau sesuatu yang ingin kita raih,
melainkan pada Tuhan. Bagaimana tindakan ataupun pengor-
banan kita untuk menunjukkan iman kita. Seperti iman Abra-
ham kepada Allah, dia rela mempersembahkan anak satu-
satunya kepada Allah. Itulah iman yang benar. Jadi jangan
berpendapat bahwa iman hanya sekedar percaya saja, tetapi
Allah butuh tindakan nyata kita karena “iman tanpa perbuatan
pada hakikatnya adalah mati.”  Marilah kita juga mengingat
ayat yang berikut ini: “Apakah gunanya, saudara-saudaraku,
jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman,
padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu
menyelamatkan dia?” (Yakobus 2:14).***

Pada suatu saat diadakan acara remaja di gereja dan
dia ditugaskan menjadi koordinator sie dekorasi.  Acara diada-
kan hari Jumat sore, padahal Jumat paginya dia harus mengi-
kuti ujian akhir semester. Karena merasa diberi tanggung jawab
sebagai koordinator, maka dia mengabaikan ujiannya dan tetap
ikut mendekor pada hari Kamis sore sampai Jumat dini hari.
Sepulang dari gereja dia merasa sangat lelah dan akhirnya
tertidur.

Jumat paginya dia bangun kesiangan, padahal jarak
tempuh rumah ke sekolah cukup jauh. Dengan tergesa-gesa
dia mandi lalu berangkat, dan singkat cerita sampailah dia di
sekolah. Sebelum mengerjakan soal dia berdoa, “Tuhan, aku
berserah kepadaMu. Kau Allah yang jauh lebih besar dari
semua masalahku, aku percaya Kau sanggup menolongku
mengerjakan soal-soal tes ini. Amin.” Apa yang terjadi kemudi-
an? Setelah nilai diumumkan, ternyata dia harus mengikuti
remedial karena nilainya berada di bawah KKM atau standar
minimal yang ditetapkan.

“Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat.”  Begitulah tertu-
lis dalam Ibrani 11:1.

Namun penjelasan tentang iman tidak sesederhana itu
saja. Iman bukan sekedar percaya bahwa kita pasti akan

Iman yang Benar
Oleh: Ivory Purnama

Seorang remaja memiliki semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Berbagai kegiatan pelayanan dia ikuti. Dari
paduan suara, buletin, pelayanan mimbar, termasuk juga menjadi pengurus remaja di gerejanya. Begitu sibuknya, belum lagi

pelayanannya di sekolah.  Sampai-sampai dia menerlantarkan sekolahnya.  Perhatiannya pada pelajaran dan pada gereja jadi
kurang seimbang.
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mereka tidak seiman? Tetapi tak apa Tuhan, mereka baik
kok. Tetapi Tuhan, mungkin dengan demikian mereka men-
jadi kenal Tuhan. Berbagai alasan kita mulai lontarkan.
Apakah kita akan maju terus atau pause?

Tantangan 2 : Kok karirku tersusul karir adik kelasku? Karir
menjadi penting khususnya bagi kita yang memilih atau
Tuhan pilihkan bekerja kantoran. Ketika melihat status face-
book rekan atau follower twitter mereka, tersadarlah kita
bahwa kita sudah ketinggalan jabatan dibanding mereka.
Tiba-tiba atasan kita memanggil dan menyadarkan kita bah-
wa karir kita terhambat karena tulisan di KTP kita “Kristen”.
Apakah kita perlu menggantinya? Tak apa-apa toh cuma
sebatas tulisan? Yang penting hati kita tetap tertuju pada
Yesus. Akankah kita lanjut atau?

Tantangan 3 : Diterima atau tidak? Tak dapat dipungkiri kita
membutuhkan uang dalam kehidupan kita. Ketika sodoran
setumpuk uang atau cek di depan mata kita demi agar sang
calon rekanan bisa menjadi rekanan perusahaan, diterima
atau tidak? Ketika amplop uang terima kasih diselipkan di
kantong kita, apakah diterima atau tidak? Ketika mengingat
uang muka mobil belum terkumpul, uang muka untuk rumah
perlu juga, hmmmm diterima atau tidak. Toh tidak ada yang
melihat.

Tantangan 4: Apakah bisnis yang kita geluti perlu setor
pajak atau tidak? Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk menjalani bisnis, pribadi atau bersama beberapa
rekan, pertanyaan ini terus terngiang-ngiang. Toh pajak
sering disalahgunakan, toh banyak juga yang nunggak
pajak, kenapa saya harus membayarnya?

Mungkin kita masih bisa menuliskan serentetan tan-
tangan yang harus dihadapi oleh kaum muda. Pertanyaan

KOLOM  PEMUDA

Lagu “masa muda, sungguh senang, jiwa penuh
dengan cita-cita....” sungguh menyenangkan ketika kita nyanyi-
kan. Menggambarkan jiwa muda yang menggelora, yang
penuh semangat dan ide-ide cemerlang, dengan keberanian
maju untuk mencoba hal baru dan semangat untuk meraih cita-
cita mulia. Masa muda yang identik dengan masa-masa per-
juangan, masa dimana kita sedang membangun impian dalam
berbagai bidang – karier, rumah tangga, prestasi, bisnis dan
banyak lagi. Semangat yang membahana mendorong para
pemuda untuk terus memperjuangkan apa yang dimimpikan.
Semangat yang besar terkadang juga mendorong kaum muda
untuk menerobos berbagai rintangan dan halangan. Memang
hal ini sangat membantu dalam proses menggapai bintang,
namun terkadang kita harus juga sedikit “pause” untuk mene-
laah apakah kita sudah terlalu jauh menerobos menyelesaikan
berbagai godaan yang menghadang.

Tantangan dan godaan di masa muda begitu banyak.
Khususnya dalam hal ini kita membicarakan pemuda Kristen.
Sekalipun kita sudah percaya dan mengikut Yesus toh kita
tidak lepas dari tantangan dan godaan dunia di sekitar kita.
Bahkan mungkin semakin kita setia mengikut Yesus tantangan
yang kita hadapi semakin besar. Seakan mereka tahu bahwa
kita orang setia yang perlu diuji kesetiaannya.

Tantangan 1 : Lha kapan giliranku? Menginjak masa pemu-
da, mulai banyak rekan dan sahabat yang mengirimkan un-
dangan sukacita mereka memasuki bahtera rumah tangga.
Bulan-bulan tertentu bahkan dalam sebulan bisa dua, tiga,
empat bahkan lebih undangan yang kita terima. Pertanyaan
mulai tersirat dalam benak kita, lha kapan giliranku?. Tunggu
punya tunggu sudah beberapa ulang tahun kita lewati
dengan kondisi seperti ini. Kok sang pujaan hati tak kunjung
Tuhan antarkan bagiku. Rekan kerja atau rekan karib yang
memberi perhatian lebih mulai kita perhitungkan. Lha kok

Matius 13:31-32 "…., Hal Kerajaan Sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji
itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih bes
sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada c
cabangnya."
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yang sangat mendasar, apakah yang harus dilakukan oleh
pemuda Kristen menghadapi tantangan semacam itu. Apakah
kita akan bertahan? Apakah kita akan kompromi? Atau sejauh
apa iman kita bisa menolong kita untuk menjawabnya.

Beberapa pemikiran yang bisa menjadi pertimbangan
sebelum mengambil keputusan:

Pemikiran 1 : “Nyawaku dibrikan bagimu, apa kau bri pa-
daKu”. Lagu yang sering kita nyanyikan ini mengingatkan
kepada kita tentang hidup kita yang sudah ditebus bukan
dengan emas atau perak melainkan dengan darah yang ma-
hal, darah Yesus. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, melain-
kan milik Kristus. Bukankah sungguh pantas dan layak jika
kita mengabdikan seumur hidup kita untuk bersyukur kepada
Dia. Apakah pengorbanan Yesus kita balas dengan hidup
yang demikian? Akankah pengorbanan Yesus menjadi sia-sia
bagi kita?

Pemikiran 2 : Mzm 32:8 “Aku hendak mengajar dan menun-
jukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak
memberi nasihat, mataKu tertuju padamu.”  Ayat ini meng-
ingatkan kita bahwa Tuhan membuat kita menjadi subjek
yang sangat penting. Dia yang sudah membuat kita mejadi
pusat perhatianNya, berharga di mataNya, berharga untuk
pekerjaanNya. Tuhan sudah mencanangkan maksud-maksud
mulia dalam hidup kita untuk kemuliaanNya. Mungkin belum
tiba saat itu, tetapi kita sedang berproses menuju kesana.
Mungkin kita belum melihat maksud mulia Tuhan saat ini,
tetapi maksud itu sudah pastilah disiapkan Tuhan bagi anak-
anakNya. Karir kita toh dalam sketsaNya, rumah tangga kita
juga. Tuhan tidak pernah lupa, bahkan Dia terus memikirkan
segala sesuatu demi kebaikan kita.

Pemikiran 3: “mata Tuhan melihat, apa yang kita perbuat”.

Lagu sekolah minggu ini sangat sederhana, tetapi sarat
dengan makna. Kalau mata Tuhan selalu melihat kita,
apakah kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan
kepadaNya. Kalau mata Tuhan melihat, apakah kita bisa lari
dari pandanganNya dan berbuat hal-hal kurang mulia. Tidak
bisa kita melakiran diri dari pandanganNya

Pemikiran 4 : Kenapa Tuhan memberikan larangan di Al-
kitab? Ketika kita masih anak-anak, orang tua kita mem-
berikan berpuluh atau bahkan ratusan kata jangan. Jangan
main api, jangan makan es kalau sedang pilek, jangan ikut-
ikutan teman, dan masih banyak lagi. Larangan itu demi
kebaikan siapa? Apakah demi kebaikan orang tua kita?
Dengan setulus hati, orang tua kita memberikan larangan
agar anaknya tidak celaka, tidak terjerumus ke hal-hal tidak
baik, tidak sakit, dll. Biarlah kita sadari sepenuhnya bahwa
larangan dari Bapa kita yang di surga jauh lebih sempurna,
semuanya diberikan demi kebaikan kita. Agar anak-
anakNya mendapat kebahagiaan bukan saja nanti di surga,
tetapi juga selagi di dunia, agar anak-anakNya menikmat
hidup dalam pimpinanNya, agar anak-anakNya bisa lebih
maksimal berkarya di dunia.  Dengan kesadaran seperti ini
kita menjadi anak-anak yang taat kepada FirmanNya.

Ketika infotainment begitu banyak menayangkan
orang-orang yang mengingkari imannya, apa yang ada dalam
benak kita? Mungkin hal ini sudah menjadi hal yang biasa,
bagaimana sikap kita sebagai pemuda Kristen? Paulus men-
jelang akhir hidupnya, statementnya  “Aku telah mengakhiri
pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan
aku telah memelihara iman”. Pause.... perlu kita ambil sejenak
untuk kembali merenungkan kata-kata yang akan terucap
akhir hidup kita. ***
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"…., Hal Kerajaan Sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji
itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada

-burung di udara datang bersarang pada cabang
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Jam istirahat siang di kantor sering saya manfaatkan
untuk melakukan aktifitas yang bisa membuat saya kembali
fresh, salah satunya adalah membuka berbagai website
humor. Bagi saya, humor – baik berupa gambar ataupun cerita
singkat – sangat saya nikmati, khususnya humor yang singkat,
tidak membuat kening berkerut, namun bisa membuat saya
tersenyum, bahkan terkadang bisa tertawa sendiri. Contohnya
adalah humor berikut: “Apa persamaan antara Pangeran
Diponegoro dan Pangeran Imam Bonjol?” “sama-sama tidak
punya handphone”. Atau humor yang ini: “Apa perbedaan Ma-
tahari dan Bulan?”“Matahari ada diskon, Bulan gak ada.”
Selain itu, saya juga sangat menikmati berbagai quote atau
meme lucu yang banyak dipakai sebagai DP (display picture).
“Zaman doeloe: Cinta ditolak, dukun bertindak. Zaman
sekarang: Cinta ditolak, delete kontak”. Atau yang ini: “Orang
bijak, santun bicaranya. Orang baik sopan perilakunya. Orang
stress, update melulu kerjaannya.” Semakin saya renungkan,
semakin saya menyadari betapa dinamisnya sebuah humor.
Humor baru akan selalu muncul melintasi zaman, melintasi
generasi.

Demikian juga dengan pergumulan iman Gereja
dalam mengarungi perjalanan masa. Sejarah Gereja
menunjukkan betapa banyak pergumulan yang dihadapi oleh
orang percaya, baik yang sifatnya sporadis, temporer, atau
bahkan sistematis sehingga mengancam eksistensi Gereja itu
sendiri. Namun – sesuai janji Tuhan, bahwa Dia akan
menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, Gereja
tetap berdiri teguh. Menjalani kehidupan sebagai pengikut
Kristus bukanlah merupakan jalan yang mulus tanpa kendala.

Setiap umatNya pasti akan mengalami keadaan dimana
imannya akan diuji.

Melalui ujian terhadap iman kita inilah akan
membawa kita kepada kesempurnaan iman, sehingga kita
akan semakin menyerupai Yesus di dalam setiap langkah
kehidupan kita. Tidak jarang sebagian dari umat Tuhan tidak
sabar dalam menghadapi ujian ini. Mereka merasa putus asa
dan tidak mau tetap berpegang teguh pada imannya. Padahal
Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari
kekuatan yang kita miliki. Setiap pencobaan yang ada pasti
ada jalan keluarnya. Dan ketika kita mau tetap berharap
kepada Yesus, disana ada jalan keluarnya. Banyak kisah-
kisah di Alkitab yang dapat memperlihatkan kepada kita
bahwa Tuhan ingin agar umatNya tetap setia di dalam iman
walau apapun yang terjadi. Apa yang kita alami dalam
kehidupan ini memang tidaklah mudah. Mungkin sulit bagi kita
untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup
kita. Mungkin ada hal yang harus kita korbankan seperti
Abraham yang harus mengorbankan anaknya. Mungkin ada
hal-hal yang harus kita alami seperti Yusuf yang dikhianati
oleh saudara-saudara kandungnya, difitnah dan dimasukkan
ke penjara dan masih banyak lagi. Tetapi satu hal yang Tuhan
inginkan untuk tetap kita lakukan, yaitu tetap melangkah
dengan iman. Jangan pernah lepaskan iman kita kepada
Yesus. Jangan pernah menyerah kepada keadaan yang kita
alami. Tetap jalani langkah demi langkah dalam hidup kita
sambil menjaga iman kita kepada Yesus. Tuhan telah
menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Dan Dia pasti
akan menggenapi segala Firman yang telah Dia janjikan bagi

KOLOM  DEWASA
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Roma 1:17 ”Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman,
seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.”
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kita. Haleluya!
Dalam rekaman Alkitab, setiap tokoh besar di Alkitab,

tidak ada yang luput dari ujian. Beberapa ujian bahkan terasa
sangat berat, seperti yang dialami oleh Daniel, Yusuf, Daud,
maupun Paulus.  Namun ada suatu hal yang sangat
membedakan mereka dengan orang-orang biasa, yaitu ucapan
syukur.  Dalam 1 Tesalonika 5:18 tertulis, “Mengucap
syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” Mungkin kita – dalam
suatu masa dalam hidup kita – pernah mempertanyakan ayat
ini. Bersyukur dalam segala hal? Ah, rasanya hanya mudah
diucapkan,namun sulit untuk dipraktekkan. Kita sudah sangat
umum dengan ibadah pengucapan syukur dalam situasi yang
baik, misalnya kenaikan pangkat, kelulusan, maupun
keberhasilan lainnya. Namun rasa-rasanya tidak umum
mendengar adanya ibadah pengucapan syukur untuk hal
kegagalan atau hal tidak baik lainnya. Padahal kegagalan itu
sendiri seringkali Tuhan pakai sebagai momentum untuk
mengingatkan kita atau untuk membawa kita kembali ke jalan-
Nya. Pengkhotbah 7:14 “Pada hari mujur bergembiralah, tetapi
pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan
Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat
menemukan sesuatu mengenai masa depannya.” Ayat ini
mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, kita harus siap
menjalani kehidupan ini, dengan semua hari mujur dan hari
malangnya.Jangan biarkan semua ini – baik keberhasilan
maupun kegagalan – membuat iman kita jatuh, atau bahkan –
lebih buruk lagi – gugur.

Kisah Abraham, yang setia menantikan janji Tuhan,

bisa menjadi inspirasi kita dalam tetap kuat dalam masa
penantian kita. Dalam Ibrani 11:11 dikatakan bahwa “Karena
iman ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan
anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia
menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia.” Abraham
sadar bahwa secara fisik dia dan istrinya sudah tidak mungkin
lagi memiliki anak, karena sudah lanjut usia. Tetapi dia belajar
melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan sanggup
menggenapi apa yang telah dijanjikanNya. Dan Tuhan tidak
lalai menepati janjiNya kepada Abraham untuk memberikan
seorang anak. Abraham mengandalkan imannya untuk melihat
apa yang Tuhan sediakan jauh di depannya, sehingga ia
memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Kita hidup
di suatu zaman di mana iman akan semakin mahal, banyak
orang akan murtad. Kita hidup di zaman dimana kebaikan
dipandang aneh, dan kesetiaan dijadikan bahan tertawaan.
Namun janganlah kita pernah merasa kecewa dengan kepu-
tusan kita memilih Tuhan menjadi sahabat, walaupun dalam perjal-
anan kita ada banyak tantangan, teruslah berjuang sampai kesu-
dahannya, entah itu saat kita dipanggil Bapa, atau sampai ked-
atangan Tuhan Yesus kedua kali.

Kiranya iman kita semakin teguh di dalam perjalanan kita
mengiring Tuhan, hingga pada akhirnya kita dipanggil dan Tuhan
Yesus – Sang Raja – dan bagi semua anak Tuhan yang menang
dalam pergumulan di dunia ini, tergenapilah Wahyu 21:4: “Dan Ia
akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak
akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis,
atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."
Tuhan Yesus memberkati kita semua. ***

”Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman,
seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.”
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Hujan itu sudah tiga hari tak berhenti seperti dicu-
rahkan dari langit, awan menyaput langit seribu mega. Cuaca
dingin di bulan Desember itu merasuk menambah kepedihan
hati Martinus yang baru saja ditinggalkan istrinya Clara, yang
telah pergi menghadap kerumah Bapa di surge dua bulan yang
lalu. Inilah kali pertama buatnya melalui Natal tidak bersama
istrinya yang terkasih sejak mereka menikah di tahun 1982,
yang berate sudah melalui perjalanan suka duka selama 32
tahun. Pagi itu dia terbangun seperti biasanya dia duduk dikursi
tamu, hatinya rindu, biasanya istrinya Clara telah menyiapkan
kopi Tomohon yang sangat disukainya serta roti kelapa sebagai
sarapan pagi, mereka berdua menikmati sarapan pagi itu kare-
na anak-anak mereka telah lama berkeluarga dan sudah ma-
pan di rumah masing-masing. Setelah pension dari pekerjaann-
ya, Martinus dan istrinya hidup penuh ketentraman, pergi selalu
erduaan yang membuat iri hati banyak orang dengan ke-
mesraan mereka. Hal inilah yang membuat Martinus merasa
sangat kehilangan setelah ditinggal istrinya, apalagi suasana
natal di bulan Desember membuat hatinya teriris sembilu, di-
tatapnyapiano di ruang tamu itu yang sudah mulai berdebu,
biasanya jari antic Clara dengan lincahnya memainkan lagu-

KOLOM   LANSIA

lagu Nostalgia mereka berdua khususnya lagu Ave Maria,
mengenang perkawinan mereka.

Saat itu pada prosesi memasuki gereja dalam acara
pemberkatan nikah diiringi lagu Ave Maria yang dilantunkan
oleh Paduan Suara Ebenheizer, dia terkenang perkataan
Clara saat itu, “aku gemetar mas, langkahku seperti tertahan”.
Martinus menguatkan Clara dengan berkata tetapkan imanmu
kepada Yesus, dia akan memberi kekuatan untuk kita berdua.
Sambil melangkah perlahan Martinus memegang erat tangan
Clara, ratusan mata menatap mereka berdua memasuki Altar
untuk mengikat janji suci di depan Allah dan Jemaat yang
menjadi saksi diwujudkan menjadi sepasang suami istri yang
diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang paling diingat oleh Marti-
nus saat Ebenheizer Choir melantunkan lagu “Berkatilah
mereka”, Pendeta Marpaung yang membimpin pemberkatan
mengucapkan, “Sebagai hamba Tuhan, saya memberkati
perkawinanmu,  Demikianlah mereka bukan lagi dua, melain-
kan satu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dic-
eraikan manusia (Matius 19:6). Kata-kata ini tergiang kembali
menggugah ingatannya pada puluhan tahu yang lalu,
sekarang dia tinggal sendirian dalam menjalani sisa-sisa
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"Mazmur 92:15 : “Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar."
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hidup ini, air matanya menetes perlahan dari pipinya yang
sudah mulai berkeriput tanda ketuaan. Ingin rasanya ke-
mesraan itu berulang kembali, ingin rasanya anak-anaknya
kembali kecil dan tidak meninggalkannya, tetapi sekarang
mereka telah jauh dan berbagai alasan tidak dapat hadir
merayakan natal bersama ayahnya.

Disaat telepon bordering dia seperti berlari
mengangkatnya, dia sangat mengharapkan agar dalam sua-
sana pedih seperti ini, ada anaknya yang dapat hadir sebagai
tempat untuk dapat berbagi kepedihan, namun hal itu tidak
pernah terjadi. Anaknya Abigail menetap di Seattle Amerika
dan bekerja di pabrik pesawat Boeing, sementara Marian
menikah dengan dengan orang Australia dan menetap di Syd-
ney, demikian pula si bungsu Mikhael bekerja di Departemen
Luar Negeri dan ditempatkan di Denhag Belanda. Semuanya
merupakan berkat kebanggaan bagi Martinus, namun disaat
kesepian yang sangat menyayat hati. Rasanya dia ingin berte-
riak agar anaknya bersamanya kembali.

Tiba-tiba Martinus terkejut mendengar ketukan pintu
dan sayup-sayup dia mendengar lantunan lagu “We wish you
a Merry Christmas” dari aak kecil di depan rumahnya, Jacklin

putri pak Sinuraya melantunkan lagu itu, pada saat Chrismas
Carol yang dilakukan oleh Komunitas Basis I dalam kunjungan
kepada para Duda dan janda yang dipimpin oleh Penatua
Tumpal. Serta merta dia bangkit dari kursinya, dia membuka
pintu dan nyala lilin natal menyambutnya dengan sukavita.
Penatua Tumpal berdiri di pintu dan berkata “ Kemuliann bagi
Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi
diantara manusia yang berkenan kepadanya”. (Lukas 2;14),
Martinus pu tersenyum. Duka dihatinya hilang seketika ber-
ganti dengan sukacita natal, ternyata masih ada orang yang
menaruh perhatian kepadanya disaat kepedihan melandanya,
etrima kasih Tuhan, hanya itu yang dapat terucap. Ternyata
Tuhan mengirimkan orang-orang yang melayani dan mengerti
dukacita orang lain.

Setelah kunjungan Christmas Carol tersebut, Martinus
mengambil kunci mobil, dia ingin menaburkan bunga natal di
makam istrinya. Pada saat tiba di makam dengan tersenyum
dia berkata “Iman kepada Yesus telah menguatkan aku,
selamat Natal Clara, selamat tinggal kepediahan sembari
menaburkan bunga mawar merah kesukaan istrinya. (YSI)

“Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar."
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Gereja Kristen Indonesia (GKI) dapat dikatakan
sebagai sebuah “gereja baru” di Indonesia sebagai buah pen-
yatuan dari GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa
Timur.

Berdirinya GKI melewati perjalanan sejarah yang
panjang, dimulai dengan berdirinya ketiga gereja yang menya-
tu itu sebagai gereja yang berdiri sendiri-sendiri. Pada tanggal
22 Februari 1934 di Jawa Timur berdirilah gereja yang
kemudian disebut GKI Jawa Timur. Demikian juga, pada tang-
gal 24 Maret 1940 di Jawa Barat berdirilah gereja yang
kemudian disebut GKI Jawa Barat, dan pada tanggal 8
Agustus 1945 di Jawa Tengah berdirilah gereja yang kemudi-
an disebut GKI Jawa Tengah.

Awalnya, ketiga gereja ini dikenal dengan na-
ma Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH) yaitu gereja
berbahasa Hokian. Gereja THKTKH di Jawa Tengah dan
Jawa Timur didirikan oleh Zending dari Belanda
(Nederlandsche Zendings  Vereeniging) sedangkan di Jawa
Barat diawali oleh penemuan sebuah Alkitab berbahasa Mela-
yu oleh Bapak Ang Boen Swie di tahun 1858.

Nama Gereja Kristen Indonesia sendiri mulai
digunakan pada tahun 1950. Penetapan nama ini menunjuk-
kan kesadaran GKI untuk dapat menjalankan misi dan panggi-
lannya secara nasional, tidak lagi terikat pada suku tertentu
saja.

Sejak tanggal 27 Maret 1962 ketiga gereja itu memu-
lai upaya menggalang kebersamaan untuk mewujudkan pe-
nyatuan GKI, dalam wadah Sinode Am GKI. Sesudah
melewati perjalanan hampir tiga dekade lamanya, pada tang-

gal 26 Agustus 1988 ketiga gereja tersebut diikrarkan menjadi
satu gereja.

Identitas dan Jatidiri GKI
Gereja Kristen Indonesia sangat mirip dengan Jemaat

di Efesus. Efesus bukanlah jemaat yang homogen melainkan
yang heterogen. Para pendatang di Jemaat Efesus adalah orang
-orang yang datang dengan budaya, tradisi dan kebiasaannya
masing-masing, tetapi yang oleh karena Kristus dipersatukan.
Ibarat Kristus batu penjurunya, maka gereja dibangun dan ber-
tumbuh dengan rapih tersusun, tertib secara insani dan tertib
secara ilahi. Di dalam Kristuslah kita masing-masing dan kita
bersama-sama dibangun untuk maksud yang mulia.

Identitas GKI
 GKI adalah Gereja yang Berspiritualitas Moderat
 GKI adalah Gereja dan Pelopor Ekumenis
 GKI Satu-satunya Gereja yang Mengesa di Indonesia.
 GKI Satu-satunya Gereja yang Keluar dari Gereja Suku.
 GKI Gereja yang Menghargai Warisan-warisan Spiritualnya,
 GKI Merelevansikan Spiritualitasnya Sesuai Konteks dan

Zaman.
 GKI Meneruskan Tradisi Mengajar Yesus
 GKI Meneruskan Tradisi Menyembuhkan Yesus.
 GKI Tidak Buka “Cabang” di Luar Indonesia.
 GKI Tidak Pernah Bertujuan Menjadi Gereja yang Nomor

Satu.
 GKI adalah Gereja yang Tidak Sempurna dan Tidak Akan

Pernah Sempurna

Visi GKI: Menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia
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Jatidiri GKI
 GKI memiliki sikap yang Unik.
 GKI Yakin Memegang dan Mengajarkan Pengajaran yang

Benar.
 GKI Melalui Leksionari Ingin Makin Bersama-sama dengan

Banyak Gereja lain
 GKI Meyakini bahwa Jabatan Gereja mesti Bertumpu pada

Gereja.
 GKI Lebih Percaya Tuhan Ketimbang Percaya Doktrin.
 GKI Percaya Tuhan Berbagi Rencana dan Kuasa-Nya

dengan     Manusia.
 GKI Tidak Menyalahkan Tuhan atas Segala Sesuatu yang

Buruk.
 GKI Berupaya Mengusung Etika Kristiani.
 GKI dalam Polemik tentang Keselamatan.
 GKI Memandang Misi Allah Dilakukan Setiap dan Seluruh

Anggota.
 GKI adalah Gereja yang Berpihak kepada yang Miskin.
 GKI Mendorong Anggota Menyadari bahwa Spiritualitas

Mengandung Paradoks.

Identitas adalah berbagai hal yan bisa terlihat secara
langsung dari luar, sedangkan Jatidiri seyogianya adalah sega-
la sesuatu yang berada didalam entitas dan diresapi oleh
seluruh umat GKI.

Dua hal penting yang secara khusus kembali djabar-
kan dalam tulisan ini mengenai sikap unik GKI serta sikap GKI
pada polemik mengenai keselamatan.

Sikap GKI yang Unik. Dengan spiritualitas moderat
GKI menganut sikap either or (ini ya itu ya) apakah GKI kon-
vensional? Ya. GKI masih suka Kebaktian penyegaran iman
model zaman dulu. Nyanyian bersemangat dan khotbah berapi-
api. Masih memakai organ dan piano seperti orgel zaman dulu.
Apakah GKI kontemporer? Ya juga. GKI suka akan kebaktian
dengan budaya etnik. Suka memakai band atau kolintang atau
angklung. Kolintang dan angklung sebagai alat musik adalah
klasik, tapi kontemporer sebagai alat musik gereja.
GKI juga menganut sikap neither nor (ini tidak itu tidak) apakah
GKI fundamentalis? Tidak. GKI tidak menganggap doktrin ge-
reja sebagai   sesuatu yang mutlak, karena yang mutlak hanya-
lah Allah. Apakah GKI  liberal? Tidak juga. GKI tidak mem-
bongkar dasar-dasar kepercayaannya karena batu penjuru
bangunan GKI tetaplah Tuhan Yesus Kristus.

GKI dalam Polemik tentang Keselamatan. Dalam
polemik soal keselamatan (siapa selamat dan siapa tidak), GKI
mengadopsi SR-DGD IX tahun 2006 di Porto Alegre Brazilia:
“Kami tidak  dapat menunjuk jalan keselamatan lain kecuali
Yesus Kristus; pada saat yang sama kami tidak dapat memba-
tasi kuasa penyelamatan Allah.” GKI tidak berpretensi mengha-
kimi siapapun sebagai yang tidak selamat, karena hal itu ada-
lah sepenuhnya rencana dan hak Allah. Kita mesti cukup sibuk
mempercayai keselamatan kita, sehingga tidak punya waktu
untuk menghakimi keselamatan pihak lain. (RED)

Disarikan dari:
Spiritualitas GKI, Khotbah Pengajaran

Pdt. Em. Kuntadi Sumadikarya

Menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia .
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Tentang iman-pengharapan-kasih, Paulus berkata:
 Pekerjaan iman (work of faith) – di dalamnya terkandung

kata industri, seni. Artinya dalam setiap hal yang kita ker-
jakan, semua membutuhkan iman. Saat work of faith ada di
dalam, semua yang kita kerjakan akan jadi hebat dan luar
biasa.

 Usaha kasih (labour of love) – Labour artinya orang yang
memukul dada dengan kesedihan mendalam, atau bekerja
dengan penderitaan dan kesukaran. Saat kita ingin mencin-
tai, sering justru kita di-salah-mengerti, dibalas dengan
yang tidak baik, disakiti. Walau begitu, tetap kerjakan la-
bour of love karena Tuhan melihatnya.

 Ketekunan pengharapan (patience of hope) – kesetiaan
dan kestabilan dalam pengharapan.

Iman, pengharapan, dan kasih harus terus dijaga sep-
erti yang ditulis dalam 1 Tes 5:8 :Tetapi kita, yang adalah
orang- orang siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman
dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan.

Pelindung iman dan kasih adalah baju zirah/ breast-
plate. Baju zirah menutupi badan, artinya iman dan kasih ada-
lah urusan hati. Jagai iman dan kasih dengan baju zirah se-
hingga tetap kuat, tidak dicuri, dihancurkan dan hilang. Pelin-
dung pengharapan adalah ketopong / helmet. Ketopong me-
nutupi kepala, artinya pengharapan berada di pikiran.

1. Iman (Faith)
Iman adalah hal yang paling dasar dan paling penting dalam
kehidupan orang percaya. Tanpa iman kita tidak mungkin
berkenan kepada Allah (Ibr. 11:6), tetapi iman saja tidak
cukup. Iman tanpa perbuatan adalah mati (Yak. 2). Itulah
sebabnya dikatakan pekerjaan iman.
Iman baru nyata lewat perbuatan kita. Dan perbuatan apa

yang bisa menyatakan iman kita? Ketaatan kita. Iman dan
ketaatan adalah satu paket. Iman tanpa ketaatan = nol. Itu-
lah sebabnya kita juga harus bertumbuh dalam ketaatan kita
kepada Firman yang kita percayai.
Iman juga harus ditambah dengan kebajikan (2 Pet. 1:5).
Kebajikan adalah masalah karakter. Dalam bahasa Inggris:
virtue/moral, excellency/good character. Sebab itu biarlah
iman kita juga disertai dengan ketaatan dan kebajikan. Iman
merupakan kepastian akan suatu kebenaran. Firman berisi
kebenaran-kebenaran, tetapi kebenaran-kebenaran itu
masih abstrak. Iman membuat kebenaran-kebenaran Fir-
man itu jadi nyata dan pasti. Cara meningkatkan level iman
tergantung hubungan masing-masing kita dengan Tuhan.
Saat kita mau, Tuhan akan ajari caranya.Iman adalah
‘menempelkan’ perasaan dan hati kita kepada hati Tuhan.
Saat itu dilakukan, apapun akan jadi. Untuk ‘menempel’ ke
Tuhan bukanlah hal yang mudah karena kita punya kebena-
ran dan keinginan sendiri. Tapi saat kita mau menempel dan
lakukan sesuai hati Yesus, maka level iman kita dibawa
naik.

2. Pengharapan (Hope/Expectation)
Pengharapan dan iman berhubungan erat. Orang bisa
mempunyai pengharapan karena punya iman. Pengharapan
adalah sesuatu yang belum kita terima.  Semua manusia
perlu pengharapan, tanpa pengharapan seseorang tidak
akan bisa hidup. Kita bersyukur karena di dalam Kristus kita
memiliki hidup yang penuh pengharapan (Efe. 2:12, 1Pet.
1:3, Rom. 8:24) dan pengharapan terakhir adalah kemuliaan
kekal bersama dengan Kristus.
Orang yang mempunyai pengharapan akan memiliki
ketekunan/kesabaran (Yak. 5:7-11) dan  memiliki suka cita
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(Rom. 12:12). Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan
mengecewakan ! Pengharapan adalah lawan kata dari pu-
tus asa. Tuhan  memberi level pengharapan yang baru,
supaya kita kuat, tidak gampang menyerah dan putus asa.
Orang yang punya level pengharapan tinggi akan tetap
press-on/ mendesak hingga akhirnya mendapatkan.

Iblis selalu berusaha ‘mencuri’ dan ‘membunuh’ iman-
pengharapan-kasih kita. Tidak ada orang yang kecurian
barangnya tahu di awal, setelah hilang baru tahu. Jangan
biarkan setan mendekat, langsung singkirkan dan hancur-
kan sehingga tidak ada yang dia bisa curi dari kita. Jika hati
kita punya sikap untuk mempertahankan apapun yang ingin
dicuri iblis, maka Tuhan akan beri kekuatan dalam hidup
kita, karena Tuhan bersama kita.

3. Kasih (Love)
1Kor. 13:13 mengatakan bahwa dari ketiga hal ini yang
terbesar adalah kasih. Mengapa? Karena di kekekalan,
iman dan pengharapan tidak diperlukan lagi tetapi kasih
tetap diperlukan. Kasih itu tidak berkesudahan.
Anak Tuhan harus memiliki kasih karena Bapa kita adalah
Bapa yang penuh dengan kasih. Dan kasih kita ada 2 arah,
ke atas dan ke samping. Ke atas kepada Allah dan ke
samping kepada sesama manusia – itulah salib! Dan kasih
kita harus bertumbuh dalam keduanya (1Yoh. 4:19-21).
Ukuran kasih yang bertumbuh, diantaranya adalah apakah
kita lebih banyak menuntut atau lebih banyak memberi?
Apakah kita minta dilayani atau ingin melayani? Paulus ada-
lah contoh yang nyata.Ia tidak pernah berhutang kepada
siapapun namun ia merasa berhutang kepada setiap orang,
karena apa? Karena kasih (Rom. 1:14).  Kasih dengan level
tertinggi adalah kasih agape,  kasih kepada Tuhan dan

kepada sesama.
Saat disakiti dan tetap bisa mengasihi, itulah level kasih
yang murni dan tidak terhentikan. Kasih tidak pernah gagal.
Di antara iman-pengharapan-kasih, yang terbesar adalah
kasih.  Untuk punya kasih: bisa dipelajari. Saat kita mau
belajar, Tuhan akan taruh level kasih yang baru, sehingga
kita mampu untuk melayani dan mengasihi Tuhan dan
sesama. Seperti pemain musik: ada yang bisa karena bakat
alami, ada yang karena latihan dan les. Sebab kami selalu
mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan
ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus
Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. (1 Tes 1: 3)

Gereja punya peranan yang penting dalam membantu
peningkatan iman, pengharapan, dan kasih dari warga gereja
melalui banyak hal. Akan tetapi  gereja sering ‘terjebak’ dalam
kesibukkan berbagai kegiatan rutin, program, rapat-rapat, ke-
baktian, persekutuan, dan berbagai kegiatan rutin gereja. Hal
ini membuat mereka lupa bahwa yang terpenting dari gereja
adalah orangnya ! Gereja adalah orangnya !. Seperti lirik se-
buah lagu Sekolah Minggu :

Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja
Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama Gereja

Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya

Gereja adalah orangnya!

Gereja ada untuk melayani orang, demi pertumbuhan
orangnya. Bukan orang melayani organisasi atau program
pelayanan gereja, tetapi orang melayani orang. Tanpa sadar,
yang menjadi focus gereja adalah kegiatan atau program pela-
yanan yang disusun tiap tahun, bahkan bisa sama tiap ta-

1 Kor 13:13 berbunyi :  Demikianlah tinggal ketiga hal ini
yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang
paling besar diantaranya adalah kasih.
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hunnya. Orang dan pergumulan hidupnya menjadi kurang
mendapat perhatian serius.. Imannya mulai undur, penghara-
pannya melemah, kasihnya pada Tuhan dan sesama mulai
pudar.. Padahal, mestinya itulah yang menjadi focus perhatian
gereja, dan mendapatkan paling banyak waktu, tenaga, dan
dana.

Tentu saja kita perlu memiliki program pelayanan,
rapat-rapat, kebaktian, dan sebagainya. Tapi gereja tetap tidak
boleh kehilangan fokusnya  yaitu  melayani orangnya demi per-
tumbuhan setiap warga gereja dan orang-orang lain di sekitar
gereja. Pergumulan hidup dan pertumbuhan iman setiap warga
jemaat adalah focus utama perhatian gereja. Untuk itulah ger-
eja ada dan dari sana gereja ada utuk melayani keluar, melaya-
ni orang, demi orang, dan melayani masyarakat.

Ada beberapa ciri dari gereja yang kehilangan
fokusnya :

1. Gereja tidak memahami benar pergumulan hidup setiap war-
ganya. Gereja tidak memiliki data pergumulan hidup tiap
warganya. Gereja tidak mau mendalami pergumulan war-
ganya. Gereja kurang peduli persoalan hidup sehari-hari
warganya. Gereja hanya focus pada ibadah, rapat, program,
penggalangan dana, serta mendorong orang untuk melayani.

2. Gereja tidak memiliki rencana atau program pertumbuhan
spiritualitas warga atau aktifisnya dan pelayanannya kepada
gereja. Gereja kurang peduli pada pertumbuhan iman war-
ganya. Gereja kurang mencurahkan perhatian, waktu, dana,
dan tenaganya untuk meningkatkan pertumbuhan iman spir-
itualitas warganya

3. Gereja tidak memiliki perhatian pada pola pembinaan sesuai
kategori setiap warganya. Kompleksitas pertumbuhan tiap
orang adalah unik sesuai latar belakang diri dan keluargan-
ya, pengalaman hidup, profesi, minat pelayanan, lingkungan,
tujuan hidup, dan pergumualan hidup.

4. Gereja tidak melakukan restrukturisasi secara periodik dan
tidak aktif membuat inovasi/perubahan struktur organisas-
inya. Gereja harus aktif menyesuaikan dirinya dengan kebu-
tuhan pelayanannya agar dapat terus berfokus untuk mela-
yani orang.

Bagaimana dengan GKI Kota Wisata yang akan
merayakan ulang tahun ke IV pada tanggal 16 Mei 2015
mendatang ? Tentu dengan usia yang masih muda, masih ban-
yak hal yang perlu dibenahi, dilengkapi, dikoreksi, diubah,
disusun, dan lain sebagainya agar bisa menjadi gereja yang

hadir untuk melayani umat dan lingkungannya sesuai harapan
Sang Kepala Gereja sendiri.

Kalau ditahun pertama pelembagaannya, GKI KW
focus untuk membuat visi misi gereja, meningkatkan kebersa-
maan/persekutuan warganya, pembenahan organisasi, ibadah,
dan lain sebagainya. Tentu tidak boleh dilupakan juga untuk
mulai dan terus memikirkan dan meningkatkan program dan
kegiatan yang bertujuan untuk terus menjaga dan meningkat-
kan iman, pengharapan, dan kasih, yang merupakan tiga hal
yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Menjadi
pertanyaan, apakah gereja telah berbuat sesuatu untuk
meningkatkan ketiga hal tersebut melalui program pelayanan
dan seluruh aktifitasnya sehingga warganya merasakan dan
mengalami peningkatannya melalui interaksinya dengan gereja,
khususnya GKI Kota Wisata.

Dengan pembenahan yang tepat, atau melakukan
reformasi gereja, maka hal-hal ini dapat dialami warga gereja :

1. Merasakan kebutuhan, keprihatinan, dan impiannya disimak
oleh Majelis Jemaat atau gembala yang memimpin mereka.

2. Merasakan adanya kepedulian yang besar dari penatua dan
pendeta.

3. Terinspirasi oleh penatua dan pendeta karena menampilkan
sosok-sosok yang bergantung pada Tuhan.

4. Melihat teladan dari pemimpinnya yang menjalani hidup
yang lebih intim dengan Tuhan.

5. Dididik untuk meneliti dan mengalami pertumbuhan karak-
ter, keterampilan dan komitmen mereka.

6. Mengalami pemulihan dari luka-luka masa lalu mereka.
7. Warga gereja akan mengalami berkat Tuhan melalui pela-

yanan setiap warganya, selain diberkati juga karena
menyaksikan hal tersebut. Inilah yang disebut sebagai ciri
pelayanan yang utuh; adanya berkat dua arah.

Dengan demikian, dengan makin meningkatnya level
iman, pengharapan, dan kasih para warga gereja, gereja akan
semakin berkembang, warga gereja rindu untuk senantiasa aktif
dalam berbagai kegiatan gereja, dan pada akhirnya kehadiran
gereja juga ditunggu dan dirindu oleh masyarakat sekitarnya.
Selamat terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih..

Ref:
Lie, Paulus,Mereformasi gereja. Yogyakarta:Penerbit Andi, 2010
Chandra, Robby,  Berani jadi kacung: Kamu juga bisa melayani !

Jakarta: Grafika Kreasindo, 2014
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Didasari berbagai masukkan serta hasil percakapan dengan warga jemaat mengenai kebutuhan akan adanya kebaktian umum
ke-III, khususnya di sore hari, Majelis Jemaat GKI Kota Wisata pada Persidangan Majelis Jemaat di bulan Agustus 2014 memu-

tuskan untuk mengadakan Ibadah Umum ke-III dan menyerahkan persiapan kepada Bidang Persekutuan untuk menentukan
waktu pelaksanaan serta jam kebaktian untuk disampaikan pada Persidangan Majelis Jemaat berikutnya. Keputusan tersebut

ditindaklanjuti dengan kesimpulan Ibadah Umum ke III diadakan pada pukul 17.00 WIB dan waktu pelaksanaan dimulai tertang-
gal 11 Januari 2015 dengan memperhitungkan jadwal pendeta serta petugas-petugas ibadah yang memerlukan koordinasi lebih

jauh, khususnya dengan para pendeta luar yang jadwal penugasannya telah tersusun rapi untuk satu tahun pelayanan.

Berbekal kepastian tanggal pelaksanaan Ibadah
Umum ke-III, selanjutnya bidang Persekutuan khusunya sie
Ibadah melakukan berbagai persiapan meliputi persiapan petu-
gas ibadah, pelayan firman dan studi banding ke GKI Kemang
Pratama untuk  menyusun tata pelaksanaan secara rinci.

Akhirnya tanggal yang ditetapkan tiba, Ibadah Umum
ke-III GKI Kota Wisata dilaksanakan dipimpin oleh Pdt. Linna
Gunawan dari GKI Kayu Putih, dengan tema khotbah
DIKASIHI DAN DIPERKENAN ALLAH dan bacaan Alkitab di-
ambil dari Kejadian 1:1-5; Mazmur. 29; Kisah Para Rasul. 19:1-
7; Markus. 1:4-11.

Secara umum, tujuan khotbah dan tema ibadah tang-
gal 11 Januari 2015 mengajak agar umat memahami peristiwa
pembaptisan Yesus  sebagai bentuk perendahan diri-Nya untuk
bersiap  melakukan kehendak Allah yang membuat Allah  men-
gasihi dan berkenan kepada-Nya. Ditekankan pula oleh Pdt.
Linna Gunawan bahwa setiap orang adalah umat yang ditebus
oleh Kristus, sehingga untuk keselamatan mereka semua
Kristus berkenan wafat dan menebus mereka dengan
darahNya. Dengan demikian melalui baptisan yang telah kita
terima seharusnya memampukan kita untuk mengenyahkan
setiap tembok permusuhan dan sikap yang diskriminasi. Kare-
na baptisan menjadi momen yang paling monumental dari sikap
pertobatan kita untuk meninggalkan segala pola hidup yang

duniawi, maka baptisan bukan sekedar suatu peristiwa inisiasi
keagamaan belaka. Baptisan menjadi peneguhan iman, bah-
wa kita yang berdosa diperkenankan oleh Allah untuk meneri-
ma rahmatNya. Kita yang tidak layak dikasihi dan
diselamatkan ternyata dikasihi dan diselamatkan tanpa syarat.
Karena itu hidup kita selanjutnya ditandai oleh pembaharuan
hidup, yaitu mengasihi dan menyelamatkan sesama tanpa
syarat seperti yang dilakukan oleh Kristus.

Saat ini, Seksi Ibadah Bidang Persekutuan, terus
menggodok dan mempertimbangkan pola terbaik untuk Tata
Ibadah Umum ke-III , apakah diperlukan tata ibadah khusus,
unsur etnik maupun unsur penyegaran iman yang pada
saatnya akan dilaksanakn setelah semua pertimbangan
diselesaikan dengan matang.

Ibadah dihadiri oleh 99 orang jemaat dan simpatisan,
berlangsung dengan lancer dan hikmat. Selesai Ibadah, dil-
aksanakan foto bersama untuk dokumentasi bahwa satu tong-
gak baru diletakkan lagi pada perjalanan pelayanan GKI Kota
Wisata. Selamat untuk kita semua, semoga dengan adanya
Ibadah Umum ke-III, kebutuhan beribadah di sore hari untuk
anggota dan simpatisan GKI Kota Wisata dapat ter-
penuhi .Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.

Tuhan Yesus memberkati. (RED)

Apakah melalui peristiwa baptisan Kristus, kita semakin disadarkan akan ketidaklayakan dan
keberdosaan kita sehingga Kristus berkenan solider dengan diri kita?
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Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Umum Gratis, November 2014

Baptis Anak, November 2014

Bulan Keluarga, Oktober  2014

Bulan Keluarga, Oktober 2014

Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Umum Gratis, November 2014

Teropong Kegiatan Jemaat
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Teropong Kegiatan Jemaat

Ibadah Tutup Tahun 2014

Raker Majelis Jemaat, Go-Green Kick Off-Januari 205;  Pelayanan PSPK, Pemotretan Kartu GKI-Februari 2015

Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu

Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu

Perayaan Natal Umum, 2014
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