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Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat.

dari redaksi

Pengharapan banyak terdapat di Perjanjian Lama. Percaya atas Allah, Pengharapan
Israel; Dia juga adalah pengharapan dari orang-orang Israel secara pribadi; Terku-
tuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengan-
dalkan Tuhan, dan seterusnya. Perjanjian Lama menekankan bahwa walaupun seper-
tinya Tuhan menyembunyikan wajahNya dan semua tampaknya dikutuk, penghara-
pan masih ada.

Dalam bahasa Yunani kata ἐλπίς (elpis dan elpizein) berarti berharap dan
mengharapkan. Kata-kata ini netral dan bisa berarti mengharapkan sesuatu yang baik
atau yang buruk. Ekspresi dan apresiasi kata ini lebih kuat di Perjanjian Baru
dibandingkan di Perjanjian Lama. Konsep dan pemaparan mengenai harapan dikem-
bangkan dengan lugas dan baik pada tulisan Rasul Paulus terlebih dalam Kitab Roma.

Jika kondisi kita saat ini sepertinya tidak dĳamin dan dipuaskan oleh Tuhan, maka
kita akan merasa khawatir secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan ketakutan yang
melumpuhkan dalam mengatur diri, menjadi buas, menjadi serakah atau bisa jadi
putus asa. Pada akhirnya kita akan berpikir tentang diri kita sendiri, masa depan, ma-
salah–masalah dan potensi kita dan akibatnya hal–hal tersebut menghalangi kita un-
tuk melakukan kasih kepada orang lain.

Alkitab berkata, “Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman
Kristus.”(Roma 10:17). Hal ini mengandung pengertian bahwa pengharapan, seperti
iman, juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Pengaharapan timbul dari membaca janji–
janji-Nya yang hebat dan berharga serta melihat kepada Kristus yang telah menebus
kita. Ayat Alkitab yang penting sebagai pegangan kita adalah Roma 8:32: Ia yang ti-
dak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua,
bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama–
sama dengan Dia?.

Pada buletin Pelangi edisi X ini, redaksi menghadirkan reportase, renungan dan pe-
maparan mengenai Pengharapan sebagai lanjutan dari seri Iman, Pengharapan dan
Kasih yang merupakan tema Buletin Pelangi GKI Kota Wisata 2015.

Sekarang saatnya kita mengalihkan pandangan kita dari situasi–situasi yang me-
nyerang kita, marilah memandang kepada Kristus, marilah lihat janji–janjiNya dan
peganglah erat–erat janji tersebut. Pengharapan berasal dari janji–janji Tuhan yang
berakar di dalam hal–hal yang dilakukan Kristus.

Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati kita.

Redaksi
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editorial
Seorang dokter dengan pakaian khusus keluar dari

kamar bersalin dan menghampiri seorang Bapak yang
menunggu persalinan isterinya dengan perasaan gelisah.
Dokter itu berkata: “Isteri anda dalam keadaan baik, namun
sayang keadaan bayinya membahayakan jiwa isteri anda.
Ada hal yang harus anda putuskan, keselamatan isteri anda
atau bayinya. Kami sudah berusaha semampu kami, akhir-
nya kami harus menemui anda agar anda dapat segera
menentukan keputusan anda, silahkan anda pertimbangkan
dan hubungi kami untuk menandatangani formulir ini”.
Setelah berkata demikian, dokter itu memeluk bahu Bapak
itu yang diajak bicara itu untuk memberi semangat.

Dengan muka pucat dan lidah kelu, Bapak tersebut
berkata dengan terbata-bata: “Dokterrrr….. ĳinkan saya
untuk berdoa kepada Tuhan…” Setelah berdoa, Bapak ter-
sebut berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sudah
sepi dalam keremangan cahaya lampu, ia menghampiri
perawat dan dengan suara gemetar ia berkata: “Suster….
Tolong sampaikan kepada dokter, isteri saya perlu
diselamatkan, tapi sedapat-dapatnya selamatkan juga bayi
saya. Saya telah melihat harapan.” Perawat itu mengangguk
sambil menyodorkan selembar formulir untuk ditanda-
tangani.

Persalinan berlangsung sulit karena sang ibu ham-
pir kehabisan tenaga, dokter itu berusaha untuk menge-
luarkan bayinya dengan sebuah alat khusus agar kepala
bayi dapat keluar, namun tiba-tiba crot… darah segar
muncrat disertai bola mata yang masih terikat pada ototnya
keluar menggelantung baru kemudian kepala bayi. Berpacu
dengan waktu, dokter berusaha keras untuk mengeluarkan

seluruh tubuh bayi itu, namun kembali terdengan bunyi ge-
meretak tulang rawan bayi yang patah sebelum akhirnya
seluruh tubuh bayi itu keluar dari dalam rahim ibunya.

Dokter segera memerintahkan seorang perawat un-
tuk membersihkan tubuh bayi itu dan segera dimasukkan ke
kantong mayat. Namun Tuhan mendengar doa Bapa terse-
but, ketika tubuh bayi yang masih berlumuran darah
dibersihkan oleh perawat, nampak denyut jantung lemah di
dada bayi itu. Sebuah tanda kehidupan! Dan bayi itu segera
dikirim ruang khusus untuk diselamatkan, akhirnya ia
selamat dan diberi nama William Cutts.

Dokter memperkirakan bahwa bayi itu tidak dapat
bertumbuh secara normal. Kepala bagian kanan agak besar,
mata kanannya rusak dan tidak dapat melihat, bahunya mi-
ring sehingga ia berjalan miring, dan kata dokter, otaknya
tidak akan sanggup berkembang atau tidak mungkin bisa
belajar seperti manusia normal. Namun sudut pandang dok-
ter berbeda dengan kedua orangtua sang bayi, mereka selalu
melihat harapan dan membesarkannya dengan penuh kasih
sayang. “Kelak anakku akan dipakai Tuhan secara luar biasa,
sebab aku yakin bahwa harapan itu ada.” Mereka selalu
berdoa dan Tuhan mendengarkan doa mereka.

“….Justru di dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi
sempurna.” (II Kor.12:9). Surat rasul Paulus kepada Jemaat di
Korintus inilah yang menjadi sumber pengharapan bagi
Willian Cutts, dengan segala keterbatasannya, ia berusaha
untuk mewujudkan harapannya dan Tuhan tidak pernah
menyia-nyiakan orang yang berharap kepada-Nya (Rom 5:4-
5). Setelah menyelesaikan kesarjanaannya di sekolah teolo-
gia, William Cutts dikirim ke Irian Jaya, Indonesia sebagai
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“Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan
aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan

sampai ke belakang tabir, - Ibrani 6:19

seorang missioner. Tuhan tetap menyertai perjalanan pela-
yanannya dan firmannya dalam II Kor 12:9 mengiringi tiap
langkah pelayanan, “Dalam kelemahan kuasa-Ku sem-
purna.”

Itulah sebuah kisah kesaksian yang diunduh dari
internet yang mengajarkan kita bahwa pengharapan kepada
-Nya tidak akan mengecewakan sebagaimana tertulis dalam
surat rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, “Ketekunan
menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan
pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh
Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada
kita.” (Roma 5:4-5)

Pengharapan adalah sebuah keinginan, cita-cita,
tujuan, yang membuat seseorang berusaha melakukan usaha
sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Dalam injil
Markus 5:25-29, dikisahkan tentang seorang perempuan
yang sudah duabelas tahun mengalami pendarahan, ia sudah
banyak berobat kesana-kemari dan hartanya sudah habis
untuk usaha pengobatan tersebut, namun hasilnya nihil,
bahkan ia penyakitnya menjadi semakin parah. Ketika ia
mendengar berita tentang Yesus, ia berusaha mendekati-
Nya dari belakang dan di tengah kerumunan orang banyak
ia menjamah jubah Yesus dan berharap jika ia berhasil men-
jamah jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Ia benar karena
seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia juga merasa
bahwa badannya telah sembuh dari penyakitnya.

Kisah sebuah pengharapan juga dilakukan oleh
Naaman, seorang panglima raja Aram dalam I Raja-raja 5.
Suatu saat ia terkena kusta dan oleh gadis pelayan di ru-

mahnya, ia dianjurkan untuk meminta kesembuhan kepada
nabi Elisa. Harapannya untuk sembuh menyebabkan ia ber-
sedia datang ke Samaria untuk menemui nabi Elisa, namun
ia tidak ditemui oleh sang nabi yang hanya melalui
suruhannya untuk memintanya agar Naaman mandi tujuh
kali di sungai Yordan; meskipun Naaman merasa kecewa
karena sebagai panglima tentara Aram tidak ditemui oleh
nabi, bahkan hanya disuruh mandi di sungai Yordan, na-
mun harapannnya yang demikian besar untuk memperoleh
kesembuhan membuat Naaman bersedia menuruti per-
mintaan tersebut, dan ternyata ia menjadi tahir setelah itu.

Pengharapan adalah manifestasi dari iman
seseorang yang telah berkesempatan menerima firman Tu-
han melalui pendengaran maupun membaca. Perempuan
dalam injil Markus 5 tersebut adalah seorang yang
mendengar berita tentang Yesus dan imannya tumbuh se-
hingga ia berkeyakinan bahwa hanya dengan menyentuh
jubah Yesus, maka penyakitnya akan sembuh; Naaman ber-
sedia mematuhi perintah Allah melalui nabi Elisa dan mem-
buat harapannya untuk sembuh terwujud; demikian juga
dengan keluarga William Cutts, mereka bertekun dalam doa
dan upayanya sehingga ia dapat dipakai oleh Tuhan secara
luar biasa sesuai dengan harapan mereka meskipun banyak
keterbatas fisik yang disandangnya.

Janganlah kita kehilangan pengharapan kita kepada
-Nya dan “Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah
dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!” (Rom 12:12).
Semoga hidup kita senantiasa berpengharapan dalam pimpi-
nan dan penyertaan kasih-Nya.

Soli Deo Gloria! (iks)
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Pnt. Elisa Rachmat berjuang keras menyembunyi-
kan logat Jawanya. Tapi nampaknya itu bukan hal yang mu-
dah, meski ia sudah berbicara dalam bahasa Sunda yang cas
cis cus. Gaya bicara “gado-gado” itupun menimbulkan sua-
sana jenaka. Umat terkekeh dan tersenyum simpul.

Waktu itu, Pnt. Elisa yang memang asli Jawa, se-
dang tampil dalam sebuah sketsa (drama singkat) Kristiani
yang disajikan dalam bahasa Sunda di sela-sela ibadah
Minggu Pra-Paska IV, 15 Maret 2015.

Bukan sketsa itu saja, lagu-lagu pujian dan percaka-
pan dalam tata ibadah pun diselingi dengan  kalimat-
kalimat berbahasa Sunda. Para penatua, petugas ibadah,
penyambut tamu, dan juga banyak umat, menggunakan pa-
kaian dan aksesoris Sunda. Demikian pula tata dekorasi
yang dibuat bernuansa suku asal Jawa Barat itu.

Kok GKI Kota Wisata mendadak Sunda? Ya, karena
panitia Paska tahun ini memutuskan untuk menyelenggara-
kan ibadah Minggu dalam nuansa etnis suku-suku Indonesia
sepanjang masa Pra Paska.

“Kebaktian bernuansakan etnis sebagai visualisasi
keberagaman umat,” demikian bunyi pengumuman dari
panitia.

Hal ini disesuaikan dengan tema utama Masa Raya
Paska 2015, yaitu “Kristus yang Bangkit tidak membeda-
bedakan Orang”. Sedangkan sub-tema yang dipilih adalah
“Terlalu mahal darahNya untuk kau dan aku”. Hanya saja,
barangkali karena belum terbiasa, umat banyak yang
tersenyum geli taktala kalimat-kalimat liturgi dan kidung
diselingi dengan bahasa daerah. Tapi tentu saja khotbah
tetap dalam bahasa Indonesia.

Pada Minggu Pra-Paska I, ibadah diselenggarakan
dalam nuansa etnis Tionghoa. Khotbah bertema “Dibaptis
dan Dicobai agar Siap Memberitakan Injil” dibawakan oleh
Pdt Rasid Rachman.

Pemilihan etnis Tionghoa sebagai pembuka adalah
bentuk penghormatan terhadap asal usul Gereja Kristen
Indonesia (GKI),  yang pada awalnya dikenal dengan nama
Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH).

Pra-Paska I juga dimaknai sebagai permulaan masa
40 hari Yesus berpuasa hingga kemudian mengalami penco-
baan di padang gurun. KemenanganNya atas pencobaan itu
membuktikan Kemuliaan Tuhan yang juga makin nyata
ketika para malaikat melayaniNya.

Kemudian, etnis Jawa dipilih untuk ibadah Minggu
Pra-Paska  II pada tanggal 1 Maret. Minggu Pra-Paska II
disebut juga reminiscere atau “Ingatlah Segala Rahmat-
Mu”. Pada masa ini Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan
seorang Farisi bernama Nikodemus tentang lahir baru.

Sedangkan untuk Pra-Paska III, dimana Pdt. Bagus
Waluyo Djati membawakan khotbah “Menguduskan Diri
dengan Menaati Firman Tuhan”, yang digunakan adalah
nuansa etnis Toraja.

Minggu Pra-Paska III disebut juga oculi atau
“Mataku Tetap Terarah kepada Tuhan”. Pada masa ini, Tu-
han Yesus bertemu dan bercakap-cakap dengan perempuan
Samaria di sumur nenek moyang Israel. Penekanannya pada
percaya dan menyembah Allah yang adalah Air Hidup.

Minggu berikutnya, Pdt. Untari Setyowati mem-
bawakan khotbah “Merayakan Hidup dalam Anugerah
KeselamatanNya” dalam ibadah bernuansakan etnis Sunda.

PASKA 2015
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Minggu Pra-Paska IV ini disebut juga laetare atau
“Bersukacitalah Bersama-sama Yerusalem”. Pada masa ini,
Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir.
Maksud mujizat ini ialah memperlihatkan betapa Yesus
menerangi mata supaya orang melihat dan percaya kepa-
daNya.

Pra-Paska IV juga menandai titik tengah antara
RabuAbu dan Paska, kadang disebut Laetare Sunday, di ge-
reja Katolik Roma, atau Mothering Sunday, yang menjadi
sama dengan Mother's Day di Inggris. Namun, mulanya
adalah perayaan di abad ke-16 untuk Mother Church
(Gereja Induk).

Sementara pada ibadah Pra-Paska yang kelima, 22
Maret, nuansa etnis Maluku mewarnai khotbah “Siapa
Mencintai Nyawanya akan Kehilangan Nyawanya” yang
dibawakan Pdt. Devy Thio dari Gereja Kristus Cibinong,
Kabupaten Bogor.

Pra-Paska V disebut juga judica atau “Berilah Kea-
dilan Kepadaku, ya Allah”. Tema kebangkitan
semakin jelas pada masa ini.

Dalam ibadah, sedikit disinggung peristiwa kerusu-
han di Ambon pada  tahun  1999. Konflik berdarah berlatar
belakang etnis dan agama itu telah menghancurkan
kerukunan dan damai di tanah seribu pulau itu. Saat itu,
kerukunan, damai dan ketenangan tanah Maluku tercabik.
Setidaknya diperlukan waktu sepuluh tahun  untuk pemuli-
han.

Peristiwa itu telah menjadi pelajaran bagi tanah
Maluku, bangsa Indonesia, bahkan dunia, untuk tetap  men-
jaga  kerukunan dan rela berkorban bagi sesama manusia.
Sebuah pesan yang juga dikirim oleh lagu rohani berbahasa

Maluku “Lonceng Gareja Su Babunyi”. Klip video lagu terse-
but yang dibawakan John Tanamal juga diputar disela-sela
ibadah.

Pra-Paska VI atau yang juga sering disebut minggu
Palma, diwarnai dengan nuansa etnis Batak. Populasi suku
asal Sumatera Utara ini diketahui cukup besar dan tersebar
di seluruh pelosok Nusantara. Terlihat para penatua, petugas
ibadah dan sejumlah umat menggunakan ulos dalam ibadah
yang dipimpin Pdt. Ellisabeth Hasikin ini. Khotbah yang
dibawakannya adalah “Mengosongkan Diri, Taat Memikul
Salib”.

Minggu Palma juga menandai permulaan Pekan
Suci dimana Tuhan Yesus tiba di Yerusalem dan dielu-
elukan sebagai Raja dan Mesias yang akan membebaskan
bangsa Israel dari kekuasaan Romawi.

Pada umumnya, keputusan untuk membawa nuansa
ke-Indonesiaan ke gereja ini banyak diapresiasi umat. Meski
begitu, arti penting Paska tetap dipertahankan untuk tetap
menjadi perhatian utama umat.

Pnt. Meida E. Andel mengatakan, Paska tidak se-
mestinya dirayakan hanya sebatas rutinitas, apalagi dianggap
enteng. “Peringatan dan perayaan Paska, yang merupakan
rangkaian panjang, dimulai dari enam minggu Pra-Paska dan
tujuh minggu sesudah Paska, sarat nilai dan pengajaran buat
kita umat Kristiani,” ujarnya. “Perayaan Paska adalah
Festum Festorum, yang artinya Perayaan dari Semua Pe-
rayaan.  Istilah ini bukan sekadar retorika semata,” jelasnya.

Sebelum masa Pra-Paska, diselenggarakan ibadah
Rabu Abu yang jatuh pada 18 Februari. Ibadah dipimpin
oleh Pdt. Gordon S. Hutabarat yang membawakan khotbah
“Kesalehan yang Dikehendaki Allah”.
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(APD). Dalam aksi yang dilaksanakan 22 Februari sam-
pai 3 April 2015 ini, umat diajak untuk mengurangi kon-
sumsi kebutuhan-kebutuhan tersier (kesenangan).

Tapi penyangkalan diri tidak hanya secara la-
hiriah. Penyangkalan diri juga dilakukan secara batin,
seperti: pantang menggosipkan orang, iri hati, marah
berlebih-lebihan, dendam, dsb.

Uang yang disisihkan dalam APD ini diberikan
dalam bentuk persembahan dan disampaikan pada setiap
kebaktian selama 6 kali hari minggu sesuai dengan
jumlah dari Minggu Pra-Paska.

Hal ini merupakan ekspresi kesediaan umut
untuk ikut dalam penderitaan Yesus sekaligus menjadi
latihan rohani bagi umat yang telah menerima pene-
busan.

Panitia menyediakan dua media untuk penyis-
ihan dana APD, yaitu Celengan APD dan sampul amplop
APD.

Masa Setelah Paska
Pada ibadah Minggu 12 April 2015,  Pdt. Em.

Paul Suradji membawakan khotbah bertema “Kuasa Ke-
bangkitan Yesus Memampukan Umat untuk Berbagi”.

Selain itu, diselenggarakan juga doa Pra-
Pentakosta mulai tanggal 15 Mei sampai 23 Mei 2015
pukul 19.30. Kegiatan yang dilaksanakan di GKI Kota
Wisata tersebut diisi dengan doa dan kesaksian umat
dari berbagai profesi, seperti polisi, tentara, pengacara,
dan lain-lain.

Hari Raya Pentakosta yang jatuh pada 24 Mei
diisi dengan khotbah “Karya Roh Kudus bagi Dunia”
yang dibawakan oleh Pdt. Gordon. Pada ibadah itu umat

Rabu Abu jatuh pada hari Rabu, 40 hari sebelum
Paska, tanpa menghitung hari Minggu. Saat ibadah, umat
datang ke gereja dan pada dahinya diberi tanda salib dari abu
sebagai simbol tanda kesedihan, penyesalan dan pertobatan,
karena peristiwa yang ingin dihayati bersama saat Rabu Abu
adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dari kita sebagai
orang berdosa.

Dahulu kala, Rabu Abu disebut dengan istilah ‘dies
cinerum’. Pada jaman Israel dahulu di Perjanjian Lama, umat
menabur abu di atas kepala mereka karena ingin meren-
dahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kesadaran itu muncul
sebagai pemaknaan kalau umat diciptakan dari unsur ‘debu
tanah’ dan semua itu ingin mengatakan bahwa mereka ber-
dosa, lemah, terbatas dan tidak kekal.

Setelah Pra-Paska, masuklah ibadah Kamis Putih
yang jatuh pada 2 April. Kamis Putih kerap disebut “Malam
Getsemane” yaitu Ibadah yang hanya diselenggarakan satu
kali, yaitu pada 19.30 malam, sesuai dengan Perjamuan mal-
am terakhir yang dipimpin oleh Yesus. Ibadah dilayankan
oleh Pdt. Gordon S. Hutabarat yang membawakan khotbah
“Roti yang Terpecah, Anggur yang Tercurah”.

Keesokan harinya, dilaksanakan ibadah Jumat
Agung. Ibadah bertema “Diperdamaikan Melalui Kematian
Kristus” ini dilaksanakan dua kali yaitu pada pukul 06.30
dan 09.00 WIB.

Ada yang disebut dengan Sabtu Suci atau Sabtu
Sunyi atau Sabtu Sepi (Latin: Sabbatum Sanctum-Hari Sabat
Suci), yaitu hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu
Paska. Sabtu Sunyi memperingati pada saat tubuh Yesus
Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung
mati disalibkan.

Ibadah puncak Paska pada 5 April 2015 juga dipim-
pin oleh Pdt. Gordon. Ibadah pukul 05.00 dan 09.00 berte-
makan “Kristus yang Bangkit tidak Membedakan Orang”
sedangkan pukul 17.00 bertajuk “Kuasa Kebangkitan Kristus,
Kuasa yang Mengubahkan”.

Sedangkan Perayaan Paska anak, pra-remaja, serta
remaja dan pemuda dilaksanakan di Sekolah Penabur Kota
Wisata pada 5 April pukul 09.00. Tema perayaan adalah
“Dikasihi untuk Mengasihi”. Ibadah Paska yang mem-
peringati Yesus bangkit dari kematianNya juga bertujuan
agar umat memahami bahwa berita kebangkitan Yesus
membawa pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi
pergumulan hidup mereka.

Aksi Penyangkalan Diri
Seperti Masa Raya Paska sebelumnya, umat juga

diajak untuk berpartisipasi dalam Aksi Penyangkalan Diri
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juga diajak untuk memberikan persembahan syukur
tahunan.

Eksklusifitas Iman
Sementara itu, pada Paska tahun ini, Badan

Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI mengajak setiap
anggota jemaat di lingkup GKI untuk merayakan Paska
sebagai sebuah perayaan iman dan kehidupan yang
wujud konkretnya adalah melalui setiap pelayanan dan
kehidupan yang terus diperbaharui.

Pdt. Yahya Wĳaya, dalam pesan Paska 2015
BPMS GKI, juga menekankan bahwa salah satu tan-
tangan iman Kristiani pada situasi kontekstual saat ini
adalah “eksklusifitas iman”. Eksklusifitas iman yang
dimaksud adalah bentuk fanatisme dan radikalisme
yang sejak awal dilawan oleh Yesus Kristus.
“Eksklusifitas iman selalu enggan untuk bercermin pada
kekinian dan menolak proses menafsirkan kembali si-
kap iman sehingga pada akhirnya menyingkirkan kon-
sep belas kasih dan keadilan manusiawi yang lebih lu-
as,” katanya dalam pesan Paska 2015.

Menurutnya, tantangan pembangunan jemaat
dalam kaitannya dengan perayaan Paska pada masa kini
adalah mengembangkan nilai-nilai teologis yang mam-
pu menghidupkan sikap iman yang membangun inlusi-
fitas dan menghadirkan belas kasih serta keadilan secara
luas.*** (BTS)
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Salah satu tujuan utama materi hari pertama ini ada-
lah, agar para calon guru “menemukan motivasi yang tepat.”
“Motivasinya haruslah karena adanya panggilan, kesetiaan,
dan kerendah hatian, bukan motivasi lain seperti menonjol-
kan buah karya atau prestasi ataupun popularitas,” kata Pnt.
Grace B. Marlessy.

Pada pertemuan kedua, 25 April, para peserta mulai
mempelajari psikologi anak. Pnt. Grace, bersama dengan Re-
neta dan Ulima, menjadi pemateri hari ini. Tentu saja,
dengan memahami psikologi anak, para calon guru ini dapat
memahami bagaimana dinamika perilaku dalam proses bela-
jar anak.

Agar bisa menangani anak-anak dengan tepat, para
peserta juga mendapat materi tentang psikologi anak yang
lebih detail berdasarkan kelompok usia.

Materi Penatua Grace diawali dengan gambaran
tentang situasi umum anak-anak saat ini yang cukup mem-
prihatinkan. Misalnya, banyak kriminalitas melibatkan anak-

anak, bahaya narkoba dan kejahatan seksual, KDRT, serta
kehamilan di usia remaja.

Lantas, pemateri kemudian memberi pertanyaan
pancingan “apa yang bisa diperbuat sekolah minggu?
Bagaimana peran GSM?” Ia juga memberikan gambaran
pergeseran zaman yang juga menuntun pembaharuan cara
pendekatan terhadap anak-anak.

Seminggu kemudian, psikolog Yohana D. Trihando-
jo didaulat untuk membekali peserta tentang teori-teori
“Relasi, Komunikasi dan Kesehatian”. Tentu saja ini materi
yang umum dalam setiap bidang pelayanan, tidak saja bagi
sekolah minggu.

Hal ini dirasa penting, karena keberhasilan suatu
pelayanan cukup bergantung pada efektivitas relasi antar
sesama pelayan. Yohana menjabarkan suatu metoda
bagaimana para calon guru bisa memahami diri sendiri dan
orang lain, begitu pula pola komunikasinya. Salah satu mate-
ri penting lainnya di sini adalah “pengelolaan konflik”.

“Pelayanan anak menempati posisi sangat strategis
bagi masa depan gereja. Kesalahan dan ketidakseriusan dalam
menjalankannya berdampak jangka panjang bagi perkem-
bangan psikologis dan iman anak,” ujar Yohana dalam pem-
aparannya.

Nah, setelah materi-materi fundamental tersebut,
barulah para peserta mendapat pelatihan teknik pada per-
temuan ke-4. Pdt. Yerusa M. dan tim GSM GKI Kayu Putih
berpartisipasi dalam pelatihan manajemen kelas, teknik

Puluhan Umat Terpanggil menjadi
Guru Sekolah Minggu

Chrison Tobing bergegas menuju GKI Kota
Wisata, 18 April lalu. Ia bersemangat sekali ke gereja pagi
itu, padahal hari Sabtu. Untuk remaja seusianya, 16 tahun,
hari Sabtu biasanya kesempatan untuk rileks atau berak-
tivitas bersama teman-temannya. Tapi Chrison tampaknya
sedang tak berminat untuk main pada Sabtu itu, begitu
pula di empat hari Sabtu berikutnya.

Di gereja, Chrison bergabung dengan puluhan
umat GKI lain yang semuanya berusia lebih tua darinya.
Mereka ini menghadiri kegiatan pembinaan calon guru
sekolah minggu yang diselenggarakan GKI Kota Wisata
pada setiap Sabtu mulai 18 April hingga 16 Mei 2015.

Meski paling muda, Chrison tak canggung. Ia
bahkan tampak sangat bersemangat mengikuti semua
rangkaian kegiatan dan konisisten hadir di semua per-
temuan.

“Rentang usia peserta Bina Calon Guru Sekolah
Minggu kali ini mulai dari remaja sampai lansia. Mereka
semua terpanggil untuk ikut serta mendapat pembinaan
untuk menjadi calon guru-guru sekolah minggu,” ujar
Grace B. Marlessy, penatua pendamping Komisi Anak yang
juga bertanggung jawab untuk kegiatan ini.

Panitia penyelenggara cergas dalam mengorga-
nisasi kegiatan pembinaan yang cukup padat ini. Kese-
luruhan materi dapat tuntas dalam lima kali pertemuan.
Peserta tak merasa bosan karena materi dirangkai dengan
kegiatan-kegiatan interaktif.

“Tujuan utama pembinaan anak pada intinya ada-
lah membentuk pribadi-pribadi Kristiani yang utuh.
Kegiatan di dalamnya semua diarahkan pada bagaimana
mempertemukan anak dengan Kristus dan mene-
ladaniNya,” papar Ibu Grace.

Menurut dia, jumlah guru sekolah minggu GKI
Kota Wisata yang terdaftar sebenarnya sudah cukup besar.
Namun tetap dirasa masih kurang karena jumlah anak
sekolah minggunya pun juga bertambah dengan pesat.

Pada hari pertama, fokus materi adalah aspek
“Spiritual”. Para calon guru dibekali dengan materi-materi
tentang “Panggilan dan Motivasi”, “Visi dan Misi Pela-
yanan Sekolah Minggu”, dan “Pengantar Ajaran GKI ten-
tang Alkitab dan Keselamatan.” Para pembicaranya adalah
Pdt. Hendri M. Sendjaja dan Pdt. Purbaya W. Susilaradeya.

BINA CAGUR
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mengajar, bercerita, memimpin pujian, dan aktivitas penun-
jang lainnya. Ada yang menarik di sesi ini, yaitu dimana para
peserta diajarkan teori “keseimbangan” antara kasih dan
disiplin.

Pertemuan ke 5 adalah sesi tambahan. Para peserta
menjalani kegiatan “microteaching” dimana mereka dibagi
kedalam 4 kelompok kecil. Masing-masing kelompok di-
dampingi tim observer/evaluator yang terdiri dari seorang
penatua, seorang pengurus Komisi Anak dan seorang sarjana
teologia.

Para calon guru yang telah mengikuti seluruh sesi
dan materi inti mensimulasikan sesi sekolah minggu dengan
membuat persiapan mengajar sendiri dan mempraktekkan-
nya. Tim pendamping akan mengobservasi dan memberikan
masukan dengan cara pengidientifikasi kekuatan dan kelema-
han masing-masing calon guru kemudian mendiskusikan sa-
ran-saran pengembangan.

Peserta kegiatan ini tidak hanya calon guru sekolah
minggu yang baru saja. Beberapa guru lama yang belum ikut
bina wajib juga berpartisipasi. Bahkan ada juga rekan GSM
dari GKI lain, beberapa guru BPK Penabur, dan beberapa
penatua serta guru-guru lama yang memang berkomitmen
untuk terus menimba ilmu.

Pada pertemuan pertama, tercatat 52 orang yang
hadir, atau 73% dari keseluruhan peserta yang sebelumnya
terdaftar untuk hadir pada hari itu. Di pertemuan kedua, 76
orang yang hadir (93%). Minggu berikutnya 65 orang (93%)
dan pertemuan keempat 55 orang (79%).

Grace mengatakan, kegiatan pembinaan ini juga
penting untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang
apa itu sekolah minggu. “Jangan lagi umat menganggap
seolah-olah sekolah minggu ini hanya semacam penitipan
anak,” katanya.

Ia juga bercerita bahwa panitia juga meminta ma-
sukan evaluasi dan feedback dari setiap peserta di tiap akhir
sesi pembekalan. “Respon dan feedbacknya positif sekali, ter-
masuk pada peningkatan pengetahuan yang signifikan di tiap
akhir sesi. Hal ini diketahui karena pada kuesioner ada per-
tanyaan yang membandingkan tingkat pengetahuan peserta
sebelum dan sesudah sesi,” ujarnya.

Keluhan-keluhan dan hambatan yang disampaikan
dalam form bervariasi. Misalnya, tidak sedikit peserta yang
merasa “kurang percaya diri.” Selain itu, banyak juga yang
menyampaikan bahwa salah satu tantangan menjadi guru
sekolah minggu adalah “memahami karakter.”

Misalnya, ada yang menyampaikan, “Ada anak-anak
yang susah diatur, dan super aktif. Anak juga belum mandiri.”
Ada juga yang menekankan perlunya berinovasi dalam ke-
trampilan menemukan materi penunjang dan menyampaikan
cerita. Salah satu poin masukan dari peserta adalah perlunya
materi sekolah minggu bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Grace mengambil kesimpulan, berdasarkan feedback
keseluruhan dari para peseta, kegiatan pembinaan semacam
ini perlu diteruskan, tentu saja dengan perbaikan dan pening-
katan kualitas.

“Pada tahun 2015 ini, yang disampaikan adalah
Modul Dasar, karena banyak peserta adalah GSM baru dan
calon-calon GSM yang belum ikut pembinaan sebelumnya,”
ujar Grace.

“Direncanakan ada 3 tahap pembinaan wajib dan
bersertifikat bagi GSM kita, yakni: Modul Dasar, Modul
Menengah, dan Modul Lanjut. Tiap tahun direncanakan ada
1 seri Modul wajib yang diberikan,” jelasnya.*** (BTS)
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penerus keberadaan gereja di masa yang akan da-
tang. Mengingat Anak Sekolah Minggu umumnya berumur
antara 4 – 13 tahun. Satu kelompok usia yang sangat poten-
sial untuk dibina.

Apakah kita ingin keberadaan gereja kita di masa
yang akan datang begitu rapuh dan tidak kuat menghadapi
tantangan jaman? Tentu tidak! Oleh sebab itu, kita dapat
katakan bahwa pelayanan kepada anak-anak di Sekolah
Minggu sama pentingnya dengan pelayanan gereja lainnya
kepada remaja, pemuda, dewasa dan lansia. Mengapa?
Sebab dalam Sekolah Minggu terjadi proses pendidikan
iman Kristen serta penyiapan seorang anak untuk dapat
lebih dekat mengenal dan terlibat dalam kehidupan ge-
rejanya.

Terdapat beberapa peran yang dapat disebutkan di
bawah ini dari keberadaan Sekolah Minggu di sebuah
jemaat.

1. Sarana pendidikan iman dan penginjilan bagi anak-anak.
Di Sekolah Minggu anak-anak dididik untuk mendengar

dan memahami pokok-pokok imannya dengan berbagai
bantuan metode mengajar yang dipraktekkan oleh
gurunya. Selain itu, anak pun belajar akan Tuhan Al-
lahnya, Yesus Kristus, yang pada suatu saat nanti ia harus
mengambil keputusan untuk menerimaNya secara pribadi
sebagai Tuhan dan Juruselamatnya ataukah tidak. Sekolah
Minggu turut berperan dalam diri anak untuk mengambil
keputusan tersebut. Apabila ia mendengar dan melihat
(melalui sikap gurunya) kasih Tuhan maka ia akan
menyambut Tuhan Yesus Sebagai Tuhannya. Tetapi jika
sebaliknya? Jangan heran apabila ada dari antara Anak
Sekolah Minggu yang belum dapat menerima Yesus pada
saat dewasa atau bahkan menolaknya sama sekali.

2. Sarana gereja untuk mengajarkan pokok-pokok pegangan
ajarannya.

“Seorang anak tidak dapat menjadi suatu pribadi yang utuh
jika hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, mental, emosional

dan sosialnya terpenuhi. Tetapi kebutuhan rohaninya
terabaikan atau dibiarkan berkembang sendiri.”

Kata-kata bĳak tersebut menunjukkan betapa pen-
tingnya pendidikan rohani bagi anak-anak kita. Pendidikan
rohani merupakan bagian yang hakiki, tak terpisahkan, da-
lam kehidupan seorang anak (dan juga orang dewasa).
Seseorang dikatakan utuh apabila ia mempunyai kematangan
dalam hal rohani selain kematangan mental, emosional dan
sosial. Bahkan akhir-akhir ini berkembang teori baru dalam
dunia psikologi yang disebut SQ (Spiritual Qoutient) yang
sangat menekankan pentingnya kematangan rohani sebagai
dasar kehidupan yang akan mewarnai tingkat kematangan
emosi, mental dan sosial seseorang.

PERAN DAN KEDUDUKAN SEKOLAH MINGGU
DALAM GEREJA

Beberapa orang mempunyai pandangan yang keliru
mengenai Sekolah Minggu. Ada yang berpendapat Sekolah
Minggu adalah sarana penitipan anak agar orangtua dapat
beribadah dengan tenang. Yang lain berpendapat pelayanan
Sekolah Minggu merupakan bidang yang paling penting se-
hingga perlu diberikan berbagai keistimewaan dibandingkan
bidang pelayanan yang lainnya. Di tengah kepelbagaian
pendapat yang ada mengenai Sekolah Minggu marilah kita
melihat peran, kedudukan dan tujuan dari Sekolah Minggu
itu sendiri. Agar kita dapat memiliki penilaian yang benar
akan bidang pelayanan yang satu ini.

Sekolah Minggu merupakan salah satu bagian pen-
ting dalam pelayanan dan pembinaan gereja kepada warga
jemaat. Anak-anak pun perlu mendapat perhatian serius ge-
reja. Sebab Kristus sendiri memberikan perhatian yang serius
kepada anak-anak. Selain itu, anak-anak juga merupakan

Orangtua dan Guru Sekolah Minggu sebagai kawan sekerja dalam proses
pendidikan rohani anak dalam konteks pembangunan jemaat

PELAYANAN ANAK, PELAYANAN GEREJA MASA DEPAN
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gereja kita tetap terpelihara dan hadirnya pribadi-pribadi
kristen di tengah masyarakat yang berani bersaksi, berseku-
tu dan melayani

Paul Lee Tan melaporkan data tentang pengakuan
dan penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat se-
perti ini:

 1 dari 10 orang menerima Yesus sebelum usia 25 tahun
 1 dari 10.000 orang menerima Yesus setelah usia 25 tahun
 1 dari 50.000 orang menerima Yesus setelah usia 35 tahun
 1 dari 200.000 orang menerima Yesus setelah usia 45 tahun
 1 dari 300.000 orang menerima Yesus setelah usia 55 tahun
 1 dari 500.000 orang menerima Yesus setelah usia 65 tahun
 1 dari 700.000 orang menerima Yesus setelah usia 75 tahun

Mungkin Saudara tidak percaya dengan data terse-
but. Tetapi setidaknya data tersebut mengingatkan dan
menggugah kesadaran kita untuk sedini mungkin mem-
berikan perhatian akan pertumbuhan rohani anak–
anak dan anggota keluarga kita lainnya sebelum semuanya
menjadi terlambat.

Banyak keluarga karena alasan praktis; seperti:
letak rumah yang jauh dengan gereja dan atau ada Sekolah
Minggu lain yang lebih dekat dengan lokasi rumah tinggal
lebih memilih untuk tidak membawa anak-anaknya ke
Sekolah Minggu di mana ia tercatat sebagai anggota jemaat.
Untuk sebuah alasan praktis itu boleh-boleh saja.

Tetapi untuk alasan yang jauh lebih strategis yaitu
kelanjutan keberadaan gereja kita di masa depan dan terse-
dianya sumber daya manusia muda yang kreatif dan dina-
mis di waktu yang akan datang hal tersebut perlu dipertim-
bangkan ulang. Bukankah keberadaan gereja kita di masa
depan bergantung pada generasi muda yang sekarang ini
berada pada kategori usia anak, tunas-remaja, remaja dan
pemuda.

Seringkali anak-anak tidak mau bergereja di gereja
orangtuanya karena ia merasa terasing di lingkungan gereja
tersebut. Mereka tidak ‘familiar’ dengan gereja orangtuanya
dan lebih merasa ‘enjoy’ di tempat lain. Sebagai orangtua
kita mempunyai panggilan untuk mendidik anak-anak kita
mencintai gereja dan mempunyai rasa memiliki terhadap

Tidak dapat dipungkiri bahwa warna ajaran sebuah
Sekolah Minggu tergantung kepada pokok-pokok ajaran
yang dipegang oleh gereja tersebut. Sehingga keberadaan
dari gereja tersebut dapat terjaga dan terpelihara.

3. Sarana gereja membentuk pribadi Kristen yang sanggup
menyatakan persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya.
Sekolah Minggu sebagai wadah pembinaan gereja juga
turut berperan bagi terbentuknya watak kristiani pada
anak, yaitu suatu sikap yang mau bersaaksi, hidup sebagai
terang dan garam dunia, baik di lingkungan keluarga,
sekolah, kerja dan lingkungan pergaulan lainnya; pribadi
yang tidak hidup egois tetapi peduli akan keberadaan
sesamanya yang membutuhkan bantuannya serta
mempunyai rasa memiliki terhadap gerejanya    sehingga
mau terlibat di dalam gerak pelayanan gereja di mana ia
menjadi anggotanya.

Dari uraian mengenai peran Sekolah Minggu di atas
kita dapat melihat beberapa tujuan yang hendak kita capai
dengan adanya Sekolah Minggu dalam gereja kita. Tujuan itu
antara lain sebagai berikut:

1. Supaya anak-anak mengenal Allah sebagai pencipta
dan pemelihara alam semesta ini.

2. Mengenal dan menerima Yesus kristus sebagai Tuhan,
Juruselamat dan penebus dosa manusia.

3. Mengerti akan kedudukan dan panggilan mereka
selaku warga gereja dan turut terlibat secara aktif
dalam pengembangan gerejanya.

4. Mengasihi sesamanya oleh karena Kristus Yesus telah
terlebih dahulu mengasihi dirinya.

5. Dapat menginsyafi kesalahan dan selalu mau bertobat
kepada Tuhan.

6. Terus-menerus mau belajar firman Tuhan.
7. Suka mengambil bagian dalam kebaktian jemaat.
8. Suka melayani Tuhan di segala bidang kehidupannya.

Dengan melihat uraian di atas maka kita dapat
melihat betapa pentingnya keberadaan Sekolah Minggu
dalam sebuah persekutuan jemaat. Oleh sebab itu, perhatian
yang sungguh-sungguh dan sama besarnya perlu kita berikan
terhadap pelayanan ini. Sehingga di masa depan keberadaan

PELAYANAN ANAK, PELAYANAN GEREJA MASA DEPAN
Pdt. Jotje Hanri Karuh
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gereja di mana orangtuanya bergereja.

PERAN DAN KEDUDUKAN GURU SEKOLAH MINGGU
Seorang Guru Sekolah Minggu mempunyai pera-

nan penting di gereja dalam proses pendidikan rohani anak.
Guru Sekolah Minggu merupakan perpanjangan tangan
Majelis Jemaat dalam pembinaan terhadap anak-anak. Ada-
pun yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang Guru
Sekolah Minggu ialah:
 Mengajar (I Timotius 2: 7). Guru Sekolah Minggu

menyampaikan pokok-pokok iman yang menjadi dasar
kehidupan kekristenan.

 Memberikan teladan ( I Kor.11:1; Filipi 3: 7; I Tim. 4: 11
-13). Seorang Guru Sekolah Minggu akan mempunyai
pengaruh yang luar biasa terhadap muridnya karena
mereka mudah sekali meniru tutur kata dan tingkah laku
gurunya. Oleh sebab itu, Guru Sekolah Minggu perlu
selalu memperhatikan dirinya sendiri apakah ia telah
menjadi teladan yang baik bagi muridnya; baik ketika
berada di dalam kelas maupun ketika berada di luar ru-
angan Sekolah Minggu.

 Menginjili (I Timotius 2: 7). Dalam mengajar seorang
Guru Sekolah Minggu tidak menyampaikan kebenaran
iman kristen, tetapi juga memberitakan kabar baik bah-
wa Allah mengasihi manusia supaya jiwa anak-anak
diselamatkan.

 Mendoakan (II Timotius 1: 11-12). Mendoakan anak-
anak dan keluarganya merupakan bagian penting yang
harus dilakukan oleh seorang Guru Sekolah Minggu un-
tuk menjalin komunikasi dan keakraban dengan anak-
anak dan orangtuanya.

 Menggembalakan ( Yehezkiel 34:2-6; Yohanes 10:11-18).
Seorang Guru Sekolah Minggu tidak hanya pengajar teta-
pi juga gembala bagi domba-dombanya. Seorang gembala
yang baik mengenal dan mengasihi setiap dombanya;
dan tidak akan membiarkan seekor domba pun berada
dalam kesulitan. Itulah juga peran yang harus dilakukan
oleh Guru Sekolah Minggu. Ia harus mengenal dan
membimbing anak-anak yang berada di kelasnya dan
menolong anak-anak yang sedang mengalami kesulitan
sejauh yang dapat dilakukannya. Pelawatan anak (dan
tentunya juga kepada orangtuanya) merupakan hal pen-
ting lainnya yang harus dan perlu dilakukan oleh Guru
Sekolah Minggu.

Yang menjadi sasaran dalam pelayanan seorang
Guru Sekolah Minggu adalah anak-anak yang berasal dari
dalam lingkungan jemaat sendiri beserta orangtuanya dan

anak-anak kristen yang tidak berasal dari lingkungan
jemaat sendiri beserta orangtuanya guna membantu mereka
dalam mendidik anak-anaknya dalam iman Kristen; serta
anak-anak lain yang berasal dari keluarga bukan Kristen
beserta keluarganya, guna memberitakan dan menyatakan
kepada mereka kasih dan keselamatan yang berasal dari
Tuhan Yesus Kristus.

Melihat peran yang demikian besar dan penting
maka seorang Guru Sekolah Minggu harus memenuhi per-
syaratan standar yang harus dipenuhinya, seperti:
 Berusia minimal 16 tahun
 Sudah mengaku percaya dan dibaptiskan atau sedang

mengikuti kelas katekisasi
 Sudah atau sedang mengikuti program pembinaan Guru

sekolah Minggu
 Memiliki sikap iman yang teguh, yaitu meyakini kesela-

matan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus
 Meyakini bahwa anak-anak yang dilayani juga membu-

tuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus.
 Meyakini bahwa pelayanannya di Sekolah Minggu

merupakan jawaban atas panggilan Tuhan dalam tugas
khusus tersebut.

 Memiliki pengenalan dan pemahaman Alkitab yang me-
madai sebagai sumber pengajaran gereja dan pengajaran
yang dilakukannya di Sekolah Minggu

 Memiliki sikap mental yang dewasa, yaitu penampilan
yang pantas selaku teladan anak, bertolah dari kesadaran
akan tanggungjawab, kedisiplinan pelayanan dan kere-
laan berkorban

 Mempunyai kemampuan bekerjasama dengan orang lain,
yakni rekan-rekan Guru Sekolah Minggu dan Komisi
Anak, Majelis jemaat dan orangtua anak Sekolah Minggu

 Mempunyai tekad dan kerinduan untuk terus mengem-
bangkan diri

 Sedikitnya mempunyai pengetahuan dan keterampilan
di bidang psikologi anak, prinsip dan metode penggem-
balaan dan pengajaran.

Persyaratan ini bukan untuk menghambat pela-
yanan seseorang untuk menjadi Guru Sekolah Minggu
melainkan untuk meningkatkan kualitas dirinya dan kuali-
tas Sekolah Minggu serta kualitas pertumbuhan rohani
anak-anak yang dilayaninya.

Sekolah Minggu yang peduli agar anak-anak yang
hadir merasa dikasihi, diarahkan, dibimbing dan diper-
hatikan harus mempunyai Guru Sekolah Minggu yang sa-
bar, penuh pengertian serta tulus dalam mengasihi anak-
anak.
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 Guru Sekolah Minggu berbicara dan berdiskusi dengan
orangtua anak apabila dirasakan perlu.

KESIMPULAN
Pendidikan rohani adalah bagian penting dari ke-

hidupan seorang anak dan merupakan tugas panggilan yang
tidak terpisahkan dari Tuhan kepada setiap keluarga.
Keluarga harus menjadi tempat yang utama dan pertama
bagi penanaman nilai-nilai kristiani.

Keluarga-keluarga Kristen yang kokoh akan men-
jadi tiang gereja yang kokoh. Sedangkan keluarga-keluarga
yang rapuh dan melalaikan tugas panggilan pendidikan
rohani bagi anak-anaknya akan menjadi tiang yang rapuh
bagi kehidupan gereja dan menghasilkan generasi penerus
yang rapuh dan jauh dari kehidupan dan tugas panggilan
gereja.

Anak-anak adalah harapan keluarga, gereja dan
masyarakat di masa yang akan datang. Para orangtua dan
Guru Sekolah Minggu yang mengharapkan anak-anaknya
bertumbuh ke arah pertumbuhan rohani yang matang perlu
membina dan membangun hubungan yang terbuka dan
hangat dengan anak-anak.

Pengalaman dikasihi dan dihargai akan mem-
berikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan anak. Se-
baliknya, semua penjelasan teoritis hanya sedikit ber-
pengaruh jika tidak ada hubungan yang positif antara orang
dewasa dengan anak. Keteladanan jauh lebih berarti
dibandingkan “kuliah” yang kita berikan kepada anak-anak
mengenai pokok-pokok iman kristen kita.

Orangtua dan Guru Sekolah Minggu perlu men-
jalin kerja sama yang sinergis dalam upaya saling melengka-
pi dan menyempurnakan pendidikan rohani bagi anak-
anak. Sebab masa depan kelangsungan gereja dan peran
gereja di masyarakat tergantung pada generasi yang masih
muda ini. Dan kita sebagai orangtua dan Guru Sekolah
Minggu dapat berperan dengan menyiapkan mereka men-
jadi warga gereja yang bersaksi, melayani dan bersekutu;
warga gereja yang mempunyai rasa bangga dan memiliki
terhadap gerejanya.*** (ShW)

Seorang anak yang melihat gedung gereja dan ber-
pikir bahwa orang-orang yang ada di dalamnya menga-
sihinya memiliki suatu pondasi yang teguh untuk
menemukan gereja lebih dari sekedar sebuah bangunan,
tetapi sekelompok orang yang mengasihi Allah dan menga-
sihi satu sama lainnya.

Perhatian yang seperti ini dari seorang Guru
Sekolah Minggu dan juga interaksinya yang menyenangkan
dengan anak-anak menambah unsur penting bagi pertum-
buhan rohani anak-anak. Guru Sekolah Minggu yang seperti
ini juga akan menjadi kawan sekerja Allah yang efektif bagi
anak-anak. Ini adalah suatu tanggungjawab yang me-
ngagumkan sekaligus menggetarkan bagi mereka yang ber-
sedia menjadi Guru Sekolah Mingu.

KEMITRAAN ORANGTUA DAN GURU SEKOLAH
MINGGU

Orangtua dan Guru Sekolah Minggu perlu mem-
bangun kemitraan yang sinergis dalam proses pendidikan
rohani anak. Sebab orangtua dan Guru Sekolah Minggu sa-
ling membutuhkan dukungan satu terhadap yang lainnya.

Bentuk kemitraan yang dapat dibangun antara
orangtua dengan Guru Sekolah Minggu diantaranya ialah:
 Membangun komunikasi yang terbuka dan hangat.
 Saling bekerjasama dalam mengatasi kesulitan dan

kelemahan anak dalam mengikuti kegiatan Sekolah
Minggu.

 Orangtua mendorong anak-anaknya untuk mau hadir di
Sekolah Minggu dan Guru Sekolah Minggu menciptakan
suasana yang menyenangkan di kelas bagi anak-anak
dalam keseluruhan proses belajar di Sekolah Minggu.

 Mengadakan pertemuan bersama sebagai forum sharing
dan berbagi pengalaman.

 Orangtua memberikan dukungan dan tanggapan positif
terhadap keseluruhan proses pendidikan rohani yang ter-
jadi di Sekolah Minggu, seperti memberikan masukan-
masukan yang bermanfaat bagi Sekolah Minggu, menjaga
ketenangan suasana kelas, tidak bereaksi negatif apabila
sedang membicarakan kesulitan anaknya dalam mengiku-
ti pengajaran di Sekolah Minggu.

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

-Amsal 22:6
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Itulah sepenggal kata-kata yang muncul dan diiringi oleh
suara jernih seorang anak  yang melantunkan lagu “Jesus Loves
Me” dalam teaser sebelum dan sesudah ibadah selama bulan Maret
yang lalu. Sebuah teaser yang berisi kerinduan anak-anak kita
untuk mengajak Jemaat GKI Kota Wisata mengambil peran secara
aktif dalam pelayanan anak.

GKI Kota Wisata, sebagai jemaat yang belokasi di daerah
perumahan di pinggir  kota Jakarta yang sedang bertumbuh, ten-
tunya tidak akan lepas dari banyak keluarga muda  yang ingin
bergabung bersama dalam jemaat ini. Mereka pada umumnya
memiliki anak usia bayi sampai sekolah dasar. Faktor tempat iba-
dah yang dapat menfasilitasi pertumbuhan iman anak-anak mere-
ka menjadi dasar keputusan utama dalam beribadah. Hal ini ter-
lihat dari pertumbuhan jumlah anak yang beribadah di GKI Kota
Wisata dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan  jumlah anak yang
hampir 24 kali lipat, dari 30 anak menjadi 708 anak. Hanya dalam
10 tahun !

Apakah GKI Kota Wisata siap dengan pertumbuhan yang
pesat ini ? Bila kita lihat dari faktanya dari 708 Anak Sekolah
Minggu (ASM) yang terdaftar, rata-rata hanya 415 yang hadir se-
tiap Minggu. Banyak alternatif yang menjadi penyebab hanya 59%
yang rajin hadir, mulai dari peranan orang tua yang membawa
mereka hadir dalam ibadah anak, pemilihan jam ibadah, kenya-
manan fasilitas ibadah – hal ini terkait khususnya untuk anak-
anak balita, sampai kepada materi pengajarannya. Itulah yang
menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Bagaimana kesiapan GKI Kota Wisata menghadapi per-
cepatan pertumbuhan jemaat anak-anak yang luar biasa dalam 10
tahun terakhir ? Jawabannya adalah kita harus bersama-sama me-
mahami hal itu dan harus terus menerus melakukan upaya-upaya
secara bersama-sama dalam kesehatian. Mulai dari Majelis Jemaat,
pengurus di Komisi Anak, Guru Sekolah Minggu bahkan sampai
orang tua di GKI Kota Wisata.

Jumlah ASM yang meningkat tentunya harus diimbangi
dengan pertumbuhan jumlah Guru Sekolah Minggu (GSM). GSM
dalam 10 tahun ini bertumbuh dari 4 orang  menjadi 57 orang dan
didampingi oleh 2 tenaga pelayanan gerejawi. Tidak dipungkiri
bahwa dari 57 Guru Sekolah Minggu yang ada, rata-rata 31 orang
yang aktif melayani setiap minggunya. Lokasi gereja kita yang di
pinggiran Jakarta dan lalu lintas dari dan menuju Jakarta yang
relatif semakin padat menjadi pergumulan sebagian pelayan anak

PELAYANAN ANAK  YANG TERUS BERTUMBUH
DALAM TAKUT DAN PENGENALAN AKAN TUHAN

“Siapakah yang mengajariku BERDOA ?”
“Siapakah yang mengajariku mengenal FIRMAN TUHAN ?”

“Siapakah yang mengajariku MEMUJI TUHAN ?”
“Siapakah yang mengajariku MELAYANI ?”

“Siapakah yang mengajariku MENCINTAI TUHAN ?”
“Om, Tante, Kakak, kami butuhkan !”

“Karena KAMI bukan sekedar Anak Sekolah Minggu ,
KAMI adalah PEMIMPIN GEREJA MASA DEPAN “

“Om, Tante, Kakak, kami butuhkan !”
Untuk menjadi  “jembatan kami mengenal Tuhan Yesus

dan membangun relasi dengan Tuhan Yesus,
agar kami dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat “
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yang memiliki acara / kepentingan
keluarga setiap Minggu nya di Jakarta.

Jumlah GSM yang meningkat
tidaklah cukup tanpa diimbangi
dengan kualitas GSM, oleh karena
penting untuk mengembangkan GSM
sebagai ujung tombak pelayanan anak.
Hal ini dimulai dari persiapan
mengajar, wajib bagi semua GSM un-
tuk ikut dalam persiapan mengajar
dengan Pembina Sekolah Minggu.
Selanjutnya para GSM pun harus
membuat rencana pengajarannya yang
selanjutnya diperiksa oleh Pembina
Sekolah Minggu. Tidak berhenti sam-
pai di situ, GSM pun harus memprak-
tekan bahan pengajaran yang akan
dibawakan minggu yang akan datang,
di hadapan GSM lainnya dan Pembina
Sekolah Minggu. Untuk dapat
melakukan hal itu dengan baik, maka
GSM pun harus mau meluangkan
waktu untuk mengikuti pembinaan-
pembinaan mulai dari pembinaan da-
sar Calon Guru Sekolah Minggu sam-
pai pada pembinaan lanjutan, yang
meliputi pendalaman ajaran, tehnik-

tehnik pengajaran, tumbuh kembang anak , dinamika ke-
lompok, manajemen kelas dan materi penunjang lainnya.

Untuk menjangkau hati ASM, GSM perlu
mengenal pertumbuhan dan perkembangan setiap ASM,
sehingga ASM tidak sekedar menganggap GSM adalah
‘guru’, tetapi juga bisa menjadi coach bahkan teman mere-
ka di kala suka dan duka. Dan bila ada masalah atau pergu-

PELAYANAN ANAK  YANG TERUS BERTUMBUH
DALAM TAKUT DAN PENGENALAN AKAN TUHAN

mulan ASM, GSM pun dapat menjadi bagian dari solusi. Un-
tuk dapat mewujudkan hal itu penting, kehadiran GSM yang
konsisten setiap minggunya, bukan sekedar hadir satu sam-
pai dua kali dalam sebulan.

Untuk dapat melakukan pelayanan anak seperti
yang disebutkan di atas, maka GSM pun harus mengor-
bankan waktu pribadinya di akhir atau tengah Minggu un-
tuk mengikuti pembinaan, memantau perkembangan dan
pergumulan dari ASM. Bagaimana seorang GSM bisa men-
jadi coach, facilitator, dan teman bagi ASM. Pengorbanan
waktu, tenaga dan pikiran pastinya menjadi bagian dalam
pelayanan.

Peranan orang tua sebagai mitra GSM dalam pem-
bentukan iman seorang anak pun sangat penting. Dan ini
adalah salah satu tantangan terbesar dari GSM GKI Kota
Wisata saat ini. Masih banyak orang tua yang hanya
menganggap Sekolah Minggu sekedar tempat penitipan anak
di  kala mereka beribadah. Dan yang terjadi adalah bila iba-
dah dewasa selesai, sementara ibadah anak belum selesai,
banyak  orang tua yang langsung mengambil anaknya dari
Sekolah Minggu. Penyamaan arti ibadah anak antara GSM
dan orang tua  perlu kita bangun bersama.

GSM adalah ujung tombak pelayanan anak dan
menjadi GSM tidak lah sulit namun juga tidak mudah,
semuanya itu perlu panggilan dan komitmen yang kuat un-
tuk bersama-sama mencapai tujuan bahwa GSM adalah
“jembatan bagi anak-anak mengenal Tuhan Yesus dan mem-
bangun relasi dengan Tuhan Yesus, sehingga anak-anak
nantinya dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat” .

Tetapi membangun Gereja Masa Depan bukan
hanya menjadi tugas seorang GSM, siapkah GKI Kota Wisata
mempersiapkan Gereja Masa Depan?*** (ShW)
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Novita Selania Picauly

Kak  Novita, dara Ambon
kelahiran Makasar ini me-
nyelesaikan pendidikan-
nya di STT Jakarta dan
saat ini bekerja menjadi
staf Sekretariat PH BPK
Penabur. Panggilan untuk
melayani anak-anak di
GKI Kota Wisata saat ini
adalah bagian dari
kerinduannya membuat
anak-anak mencintai Kris-
tus dalam seluruh  aspek
kehidupan mereka.

Pelayanan di GKI Kota Wisata yang dimulai
dengan undangan di beberapa kesempatan untuk memban-
tu persiapan mengajar GSM, akhirnya berlanjut di tahun
2011 menjadi Tenaga Pelayanan Gerejawi GKI Kota Wisata
– Komisi Anak & Remaja sampai dengan saat ini. Panggilan
ini dilandasi dengan kondisi GKI Kota Wisata  kala itu se-
bagai jemaat yang baru berkembang, sehingga memberikan
ruang yang cukup untuk membuat landasan untuk pengem-
bangan pelayanan anak bersama-sama dengan pengurus.

Target pertama yang dicanangkan oleh Kak Novita
saat itu adalah bagaimana mendisiplinkan GSM untuk
melakukan persiapan mengajar. Berhubung mayoritas GSM
adalah ibu-ibu rumah tangga, banyak sekali tantangan un-
tuk menyediakan waktu ikut dalam kelas persiapan
mengajar. Dengan ketegasan dari Kak Novita dan Pengurus
saat itu, akhirnya GSM di Kota Wisata dapat memiliki
komitmen untuk setia mengikuti kelas persiapan.

“Dreams come true”, kata-kata yang sering diucap-
kan Kak Novita  ketika  selesai melakukan kegiatan anak di
GKI Kota Wisata, karena ia merasakan totalitas kakak-
kakak GSM ketika mengadakan sebuah kegiatan pelayanan
anak, semua yang dilakukan GSM selalu di atas harapan.

Harapannya ke depan, orang tua di GKI Kota
Wisata menyadari bahwa Sekolah Minggu adalah salah satu
tempat anak belajar tentang kasih Tuhan Yesus, bukan
sekedar tempat penitipan anak. Orang tua mau mengambil
peran sebagai evaluator kegiatan atau cerita setelah anak-
anak pulang dari Sekolah Minggu. Dan dari sisi GSM hara-
pan Kak Novita ke depannya adalah GSM sebagai pendeta
bagi anak-anak perlu mempersiapkan diri lebih baik, meng-
gali terus potensi diri, menambah pengetahuan, menjadi
role model dalam sikap dan tutur kata dan menjalin kerjasa-
ma antara rekan sekerja, karena seluruh GSM adalah rekan
sejawat Allah.

Yuk, mari kita tumbuh kembangkan terus pela-
yanan anak GKI Kota Wisata.*** (ShW)

Theresia Mery Christian
Sitanggang

Kak Tere, begitu sapaan
akrab salah satu Pembina
Komisi Anak & Remaja
GKI Kota Wisata. Istri dari
Pak Fredy dan ibu dari
Vondra dan Toby ini ada-
lah lulusan STT  Jakarta
dan saat ini bekerja sebagai
karyawan di BPK Penabur
Jakarta.

Mulai menjadi Tenaga Pelayanan Gerejawi GKI Kota
Wisata – Komisi  Anak & Remaja tahun 2011, dengan
didasari oleh panggilan untuk menumbuhkan iman anak-
anak. Setelah empat tahun bersama-sama membangun pela-
yanan anak di Kota Wisata, Kak Tere bisa mulai merasakan
kelegaan saat ini, karena GSM yang akan mengajar sudah
disiplin mengikuti persiapan mengajar terlebih dahulu.

Bagi Kak Tere penting untuk GSM memiliki
komitmen dan disiplin dalam mengikuti persiapan
mengajar, karena selanjutnya Kak Tere ingin mengem-
bangkan GSM untuk memiliki kemampuan dalam
merancang pembelajaran dengan metode yang lebih kreatif.
Tantangan menghadapi anak-anak generasi saat ini
menuntut kreativitas GSM utk bisa bersaing merebut per-
hatian anak-anak. Bersaing dengan gadget, game, media
sosial dan kesenangan anak-anak saat ini lainnya.

Salah satu yang menyentuh Kak Tere dalam pela-
yanan di GKI Kota Wisata adalah kesempatan untuk dapat
bersentuhan langsung melayani anak-anak berkebutuhan
khusus. Memang belum ada kelas khusus yang menangani
anak-anak berkebutuhan khusus ini, tetapi keterbukaan
setiap kelas terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini
adalah suatu hal yang baik di Kota Wisata.

Kedepannya Kak Tere berharap GSM di GKI Kota
Wisata terus memiliki semangat dalam melayani anak-anak
dan terus mengembangkan pelayanan anak di GKI Kota
Wisata***(ShW)

Mengenal Pembina GSM
GKI Kota Wisata
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Pengurus Komisi Anak periode 2014-2016, menggantikan
Kak Rita Siburian yang sudah menjabat 2 periode. Menerima
jabatan ini adalah bagian dari ungkapan syukurnya, dalam
keterbatasan dan ketidakmampuannya Tuhan justru berke-
nan memakainya untuk turut serta mempersiapkan,
membekali, memahamkan kasih dan karya penyelamatan
Tuhan pada ASM.

Sekolah Minggu yang baik tidak lepas dari peranan
banyak pihak yang terlibat. Agar hal itu dapat terwujud,
harapan dari Kak Novika terhadap ASM adalah bagaimana
ASM dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan salah
satu perwujudan perilakunya, mereka dapat hidup penuh
kasih dengan sesama umat beragama yang lain, tanpa perlu
menghakimi perbedaan yang ada. Untuk mewujudkan hal
itu perlu sinergi antara orang tua, ASM, GSM dan Majelis
Jemaat.  Kak Novika pun mengharapkan GSM untuk mau
terus belajar, memperkaya wawasan dan pemahaman ter-
hadap ajaran,  memberikan hati yang terus melayani bukan
sekedar rutinitas bercerita, mengajak menyanyi atau mem-
buat aktivitas, namun GSM dapat menyentuh hati setiap
ASM, sehingga kasih itu benar-benar dapat dirasakan ASM.
Tentunya hal ini sulit tewujud bila kehadiran GSM dalam
melayani anak hanya satu atau dua kali dalam sebulan.
Sedangkan harapan kepada orang tua adalah orang tua dapat
melihat pentingnya ibadah anak sama dengan ibadah
dewasa, sehingga orang tua tidak akan memperlakukan
Sekolah Minggu hanya sekedar tempat penitipan anak di
kala mereka beribadah.

Mari bersama-sama membina anak-anak kita
dengan penuh kasih dan pemahaman yang benar akan kebu-
tuhan spiritualitas mereka.  *** (ShW)

Novika Sari Dewie
Ketua Pengurus Komisi Anak

Diawali dengan coba-
coba ingin ikut bantu-bantu
melayani di gereja asal, di suatu
kota kecil di Jawa Tengah, Kak
Novika memulai pelayanannya
sebagai aktivis Sekolah Minggu.
Ternyata pelayanan yang coba-coba sebagai ibu guru cilik,
terus mengantarnya menjadi seorang ‘ibu guru’ yang
sesungguhnya. Sebagai guru SD Pilar Indonesia 8 tahun
yang lalu sampai dengan saat ini, mengantarnya berjemaat
di GKI Kota Wisata.

Kepindahannya ke lokasi yang baru, jauh dari
keluarga besar di Jawa Tengah, menimbulkan kesadaran
akan pentingnya bergabung dalam sebuah komunitas. Mula-
mula ibu dua anak ini mengantar anaknya yang masih bayi
untuk ikut beribadah anak di kelas bayi.  Dari situ mulai
berkenalan dengan beberapa anggota jemaat yang ternyata
orang tua murid di tempat ia bekerja. Ajakan untuk turut
melayani menjadi awal pelayanannya di GKI Kota Wisata.
Waktu terus berjalan dan selalu ada kerinduan bila tidak
melayani anak-anak di Sekolah Minggu.

Bagi Kak Novika, sukacita menjadi GSM tidak akan
pernah habis dituliskan, mulai dari diri sendiri yang merasa
terbekati, melihat respon gembira ASM, orang tua yang ber-
peran aktif dalam proses ibadah, sampai kepada jumlah te-
man dalam pelayanan yang terus bertambah.  Sampai
akhirnya di tahun 2014 yang lalu, Kak Novika memutuskan
untuk menerima panggilan pelayanan menjadi Ketua

Apa kata
Guru Sekolah Minggu?
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Di suatu pagi, matahari baru mulai menampilkan
senyumnya,  banyak orang mulai berdatangan ke depan
sebuah bangunan gereja. Nampak dua orang ground staff
dari Maskapai Arion Air dengan cekatan melayani  orang-
orang untuk melakukan check in.  Setelah setiap orang
mendapatkan boarding pass, pintu pesawat pun mulai dibu-
ka dan seluruh calon penumpang antri dengan tertib untuk
naik ke dalam pesawat. Dua orang pramugari cantik
menyambut dan mengarahkan para penumpang untuk
duduk sesuai nomor tempat duduknya.

Maskapai Arion Air pun tinggal landas dengan
mulus, dan terdengarlah suara air crew Maskapai Arion Air
yang menyambut seluruh penumpang dalam penerbangan
darat, tujuan Pantai Impian Korea. Semua penumpang ber-
sorak suka cita.  Seperti penerbangan pada umumnya, safe-
ty Instruction pun dilakukan, demi keamanan seluruh
penumpang, pramugari memperagakan untuk membawa
kaca mata hitam, payung, air minum dan kamera telepon
genggam. Pada saat tiba di perbatasan, air crew Arion Air
pun mengumumkan kepada semua penumpang bahwa pe-
sawat akan segera mendarat di Pantai Impian Korea dan
semua passport penumpang pun mulai dibagikan. Semua
bersorak, karena tidak ada di antara para penumpang yang
tahu di mana Pantai Impian Korea.

Ternyata di dalam passport terdapat informasi bah-
wa seluruh penumpang akan dibawa jalan-jalan ke Gyeong-
bokgung Palace, Nami Island,  Sang Jeong Lake, Myeong-
dong dan sebelum kembali akan transit di Vivo City.
Wow…  jalan-jalan ke Korea dan Singapore dalam satu
hari…. Seruuuu !

Itu bukan sepenggal adegan yang menjual mimpi
di drama Korea, itu adalah kisah nyata.  Kisah tentang
kebersamaan Guru Sekolah Minggu (GSM) – GKI Kota
Wisata pada hari libur, hari Raya Trisuci Waisak yang lalu.
Semua sudah diatur dari awal bahwa mereka akan pergi ke
tujuan yang baru akan diberi tahukan di ‘hari H’. Hal ini
tentunya memberikan keunikan tersendiri bagi para GSM
yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga yang harus meminta
ĳin pasangannya masing-masing. Dan ternyata walaupun
tidak tahu ke mana tujuannya,  ada 52 orang GSM lho
mendaftar ikut serta dalam acara ini. Ibarat Abraham yang

disuruh pergi ke tanah perjanjian dengan iman, demikian
juga GSM GKI Kota Wisata, dengan iman bergabung ke
acara kebersamaan yang tidak tahu akan ke mana. Dan di
hari H semua dikondisikan seperti GSM mau pergi ke Korea,
mulai dari pelayanan transportasi udara di bandara, sampai
tempat tujuan yang dikondisikan seperti Korea. Dan selama
berada di Korea pun para GSM dikelompokkan masing-
masing tiga orang, dan diminta untuk menyelesaikan Amaz-
ing Race – lima babak, dengan tantangan unik di setiap ba-
baknya.

Amazing Race # 1 – lokasinya di Gyeongbokgung Palace,
lomba wefie seperti grup boy/girl band Korea yang lagi
happening seantero jagad.  Semua GSM harus beradu
kreativitas menunjukkan gaya yang paling mirip idola K-
Pop.
Amazing Race # 2 – lokasinya di Nami Island, sambil
menikmati alam, peserta diminta untuk menfoto 5 bi-
natang yang ditemui dan foto wefie mereka dalam
berbagai gaya. Kreativitas GSM yang luar biasa, sampai
foto nyamuk di muka pun jadi foto 5 binatang. Ini bisa
masuk foto anti mainstream.
Amazing Race #3 – lokasinya di Sang Jeong Lake, untuk
bisa menikmati keindahan danau ini dengan kapal boat,
GSM diminta untuk memecahkan puzzle piring tanah
liat dan mencari ayat alkitab yang ada di puzzle tersebut.
Amazing Race #4 – lokasinya di Myeongdong, di tengah
pusat keramaian restoran yang bentuknya unik-unik ini,
GSM diminta mencari restoran yang sesuai dengan gam-
bar yang mereka dapatkan.
Amazing Race #5 – lokasinya di Vivo City, sebelum bisa
menikmati makan siang, para GSM diberi uang Rp
10.000,- untuk berbelanja barang yang cocok untuk ke-
lompok  lain yang sudah ditunjuk.

Bersama-sama Melayani walaupun
“Kamu Begitu –
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Seruuuu, senang, pastinya ! Semua
kelompok saling bersinergi dengan keunikan
anggota kelompoknya. Walau ‘kamu begitu -
aku begini’, kita harus kerja sama-sama untuk
menyelesaikan tugas Amazing Race. Begitu
pula renungan singkat yang dibawakan oleh
Kak Novika Picaulima. Kita semua berbeda-
beda tidak ada yang sama, ibarat kepingan puz-
zle, semuanya dengan bentuk dan warna yang
berbeda, bila semua diletakkan begitu saja ten-
tunya tidak akan membentuk apapun juga.
Tetapi bila setiap kepingan puzzle itu dirangkai
menjadi satu, akan membentuk sebuah gambar
yang bisa dinikmati.

GSM pun memiliki macam-macam
karakter, sifat, kemampuan dan pengalaman,
tetapi bila kita melihat itu sebagai sebuah
perbedaan atau kesamaan, tentunya tidak akan
ada habisnya. Bila setiap GSM melihat tujuan

akhirnya sebagai GSM adalah sebagai jembatan bagi Anak
Sekolah Minggu (ASM) mengenal Tuhan Yesus dan mem-
bangun relasi dengan Tuhan Yesus, agar ASM dapat
menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka semua perbe-
daan yang ada menjadi tidak berarti. Bersama-sama me-
rendahkah hati untuk menjadi satu tubuh, melayani anak-
anak Tuhan. ‘Kamu begitu – aku begini’, ya ‘nggak masa-
lah!

Suka cita hari itu pun ditutup dengan makan
siang, sambil memandang laut lepas…. Ah sebuah acara
kebersamaan yang indah, tidak masalah kita pergi ke ma-
na, karena bukan itu tujuan kebersamaan GSM. Kebersa-
maan adalah kita menikmati suka cita bersama-sama, ber-
sama-sama menguatkan hubungan diantara kita, untuk
terus sehati dan setia melayani anak-anak Tuhan. Sampai
jumpa di acara kebersamaan berikutnya ……*** (ShW)

sama Melayani walaupun
“Kamu Begitu – Aku Begini”

*) pssssttt… mau tahu ‘nggak sebenernya kebersamaan GSM
ke mana ? Kita pergi ke Pantai Indah Kapuk (PIK), berfoto
selfie & wefie menikmati gedung Yayasan Budha Tzuchi
yang megah ibarat Gyeongbokgung Palace di Korea, lanjut
menikmati alam di hutan Mangrove, berjalan di jembatan
dengan pohon berbaris di kiri dan kanan, ibarat berjalan di
Nami Island yang terkenal dengan Winter Sonata. Rawa di
hutan Mangrove pun bisa dinikmati dengan kapal boat,
iba-rat danau indah Sang Jeong. Jajaran restoran dengan
bentuk yang unik di sepanjang kompleks ruko PIK pun mirip
lah dengan restoran yang ada di Myeongdong, Korea. Coba
nikmatin laut dari Bay Walk Pluit,
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”Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling
mengasihi, sebab kasih itu berasal dari   Allah; dan setiap

orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.
- 1 Yohanes 4:7
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Lalu setelah selesai mendengarkan firman Tuhan,
kami melanjutkan acara dengan memberi persembahan lalu
doa syafaat. Setelah itu, panitia telah menyiapkan game,
yaitu Pin a Tail on a Rabbit. Pada dasarnya, game ini sama
aturan mainnya dengan game Pin a Tail on a Donkey, han-
ya saja agar suasana Paska lebih terasa, panitia mengubah
objeknya menjadi kelinci. Jadi aturan permainannya, satu
orang dari tiap kelompok akan memegang gambar kelinci
yang tidak memiliki ekor, lalu satu orang akan diberi
gumpalan kapas sebagai ekor kelinci pada gambar. Tapi,
orang yang memegang ekor kelinci akan ditutup matanya,
sehingga ia harus mendengar instruksi dari teman-teman
satu kelompoknya (teman-teman satu kelompok tidak
boleh berpindah tempat), sedangkan orang yang memegang
gambar tidak boleh bergerak dari tempat yang sudah
ditetapkan dan tidak boleh bersuara.

Dalam permainan, kami dibagi menjadi 6 ke-
lompok, dan tiap kelompok dipimpin oleh beberapa panitia.
Melalui permainan ini, kami diajar untuk saling mendengar
satu sama lain dan bekerjasama. Kami juga diajar untuk
saling melengkapi satu sama lain. Dalam permainan, ada
seorang yang tidak bisa melihat, sehingga kita dituntut un-
tuk membantu orang tersebut. Karena, seperti yang firman
Tuhan katakan dalam 2 Korintus 8:14 “Maka hendaklah
sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan
mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan”. Panitia ber-
harap, agar hikmah dalam permainan ini dapat diterima
dan dimengerti oleh pra-remaja lainnya dan dapat diterap-
kan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah selesai game, seksi konsumsi sudah me-
nyiapkan makanan dari foodtruck dan beberapa jenis minu-
man sachet. Sambil menikmati makanan yang sudah disiap-
kan oleh seksi konsumsi, panitia ingin memberi doorprize
untuk tiga orang beruntung yang bisa menjelaskan arti dari
salah satu ayat Alkitab yang sudah panitia pilih. Jurinya
adalah Bpk. Djudjun  DS.

Tidak terasa, kegiatan Paska pra-remaja sudah
selesai. Panitia dan para GSM mengucap syukur karena
perayaan dapat berjalan dengan lancar. ***

Tanggal 5 April 2015, komisi pra-remaja GKI Kota
Wisata melaksanakan acara kebaktian dan perayaan Paska
yang dilaksanakan di parkiran gedung Penabur Kota Wisata.
Kegiatan Paska ini berlangsung dari pukul 06.30-08.30.

Rangkain acara dimulai dengan bernyanyi lalu
mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan ‘Dikasihi
untuk Mengasihi’, yang disampaikan oleh Bpk. Djudjun DS.
Saat sedang dĳelaskan tentang tema tersebut, kami disuruh
untuk menahan nafas dan siapa yang bisa menahan nafas
paling lama akan diberi hadiah satu bar coklat. Orang yang
paling lama bisa menahan nafas adalah salah satu pra-remaja
dari kelas 7, dia bisa menahan nafas selama satu menit.

Setelah itu kami dĳelaskan bahwa Tuhan mem-
berikan udara untuk kita hirup secara gratis. Bayangkan, bila
Tuhan meminta bayaran untuk udara yang kita hirup, sudah
tidak terhitung lagi uang yang harus kita bayar.
Bpk. Djudjun menyimpulkan bahwa kasih Tuhan kepada
manusia sangatlah besar, hingga Tuhan mau mati di kayu
salib untuk menebus dosa kita. Tuhan sudah memberi
teladan kasih sejati pada kita, maka kitapun harus mengalir-
kan kasih sejati itu pada orang-orang di sekitar kita. Seperti
yang sudah tertulis dalam Alkitab, 1 Yohanes 4:7 ... ”Saudara
-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang
mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah”. Jadi, kita
harus mengasihi sesama kita seperti halnya Tuhan sudah
mengasihi kita.

“Dikasihi untuk Mengasihi”
Ibadah  dan Perayaan  Paska
Pra-Remaja GKI Kota Wisata

Esther Dameria N.S.

KOLOM  PRA-REMAJA
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Dayak adalah suku asli yang
mendiami pulau Kalimantan yang
memiliki ratusan sub-suku, memiliki
bahasa yang berbeda, beberapa tradisi
yang berbeda namun pada umumnya
jauh sebelum kepercayaan seperti Hin-
du, Islam dan Kristen masuk ke tanah
Kalimantan, orang-orang dayak telah
memiliki kepercayaan leluhur, yang
sekarang disebut dengan “Kaharingan”
yang berarti “kehidupan”. Didalam
setiap sub- suku dayak memiliki be-
berapa variasi tradisi dan adat.

Pada zaman dulu orang-orang
dayak memiliki tradisi “mengayau” dan
“jipen”; mengayau adalah tradisi me-
menggal kepala manusia pada masa
perang atau digunakan untuk keperlu-
an upacara-upacara adat, sedangkan
jipen adalah  perbudakan hasil ta-
wanan perang yang kemudian jipen ini
dapat dikorbankan ketika upacara
tiwah oleh sang pemilik jipen yang
meninggal sebagai pelayannya di “lewu
liau” (dunia orang mati).

Sejak tahun 1830-an Pulau
Kalimantan telah dikuasai oleh kolo-
nial Belanda tetapi struktur masyara-
kat, adat dan kebudayaannya belum
diperhatikan. Pulau Kalimantan sudah
dikenal oleh beberapa negara di Eropa.
Pulau yang dihuni oleh beratus-ratus
suku  Dayak yang sangat ketinggalan,
terbelakang dari suku-suku lain,
semuanya buta aksara dan belum
mendengar berita Injil.

Dalam sidang umum badan
pekabaran Injil tahun 1834, orang
Kristen di Jerman memutuskan me-
ngambil bagian tempat mengabar injil
di Borneo, khusus diantara Suku
Dayak. Sebagai perintis diutus
Misionaris J.H. Barnstein dan Heyer.

Mereka tiba di Batavia tanggal
13 Desember 1834. Selama beberapa
bulan berurusan dengan Pemerintah,
Missionaris Heyer terganggu keseha-
tannya lalu kembali ke Jerman.
Misionaris J.H. Barnstein meneruskan
perjalanannya menum-pang perahu

layar dari Jakarta selama 14 hari ke
Banjarmasin. Dari Banjarmasin J.H.
Barnstein survey ke Sungai Barito,
Kahayan, Katingan, Mentaya, Pembu-
ang dan seterusnya sampai Sungai
Kapuas Buhang. Setelah mengadakan
survey, menetapkan tempat pangkalan
pos pekabaran injil di Banjarmasin.

Missionaris J.H. Barnstein ma-
suk daerah suku Dayak yang jarak de-
kat dengan Banjarmasin. Tahap per-
tama kali membuka pangkalan pekaba-
ran Injil di Betabara tahun 1839-1840
dilayani Missionaris Berger, di Paling-
kau dilayani Missionaris Backer. Tahap
kedua tahun 1841 dibuka pos baru di
desa Gohong dan di Bontoi/Penda Alai.

Tahap ketiga didaerah Dusun
Timur tahun 1851 bertempat di Moro-
tuwu menjadi pangkalan pemberitaan
Injil sepanjang Sungai Barito, dilayani
oleh Missionaris L.E. Denninger.

Tahap ketiga bertempat di
Pulau Telo di Tanggohan dan di Pang-
koh yang dilayani Missionaris E.E Hoff-
mesiter pada tahun 1855. Tahap kelima,
pangkalan didirikan di Tamiang Layang
oleh Missionaris J.C Klammer pada
tanggal 20 Agustus 1857.

Pada edisi sebelumnya, Buletin Pelangi telah mengupas sejarah masuknya pekabaran Injil di tanah Papua. Pada edisi X
ini, akan dikupas, sekilas masuknya pekabaran Injil di tanah Kalimantan. Tujuannya adalah, dengan pengetahuan yang

memadai akan perjuangan para missionaris dalam mengabarkan Injil di masa lalu akan semakin menggugah jemaat, khu-
susnya para remaja GKI Kota Wisata didalam menghargai dan mengembangkan kekristenan dalam kesehariannya.

INJIL MASUK KE
TANAH PARA “PENGAYAU”

“Mengayau adalah tradisi memenggal kepala manusia pada masa
perang atau digunakan untuk keperluan upacara-upacara adat;
sedangkan Jipen adalah  perbudakan hasil tawanan perang.
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Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu tidak ikut campur tangan pada
bidang kerohanian dan pendidikan rakyat/masyarakat banyak. Maka misionaris-
misionaris mengambil kebĳaksanaan mendirikan sekolah ditempat masing-masing, kare-
na sulit pelayanan injil diantara Suku Dayak yang tuna aksara.

Pada waktu yang sama seperti diatas, misionaris-misionaris dalam kunjungan-
nya ke desa-desa, mempelajarai mengenal struktur, latar belakang hidup dalam masyara-
kat. Para misionaris dapat melihat dari dekat, bagaimana nasib jipen (budak-budak) yang
sangat menyedihkan. Pada tahun 1858-1859, terjadi huru-hara di Banjarmasin karena
anti penjajahan Belanda. Kekacauan itu menjalar ke pedalaman, mengakibatkan banyak
jatuh korban dari antara para misionaris seperti di Tanggohan dan Penda Alai. Suatu
percobaan yang sangat berat bagi badan pekabaran injil di Jerman (Zending Barmen).

Sejak terjadinya peristiwa tersebut, pemerintah Belanda melarang orang kulit
putih masuk ke pedalaman. Misi Pekabaran Injil terputus lalu beralih ke Sumatera dae-
rah Batak Tapanuli selama lebih kurang 7 tahun, dari tahun 1859 sampai 1866.

Tetapi Tuhan tidak terlalu lama menutup pintu bagi pekabaran injil. Pada akhir
tahun 1866, pemerintah kolonial Belanda membuka kembali kemungkinan bagi para
misionaris masuk ke padalaman Kalimantan. Pada bulan Juni 1866 pos baru dibuka
di Kuala Kapuas; 6 tahun kemudian dibuka sekolah guru oleh misionaris P.Ph. Henne-
mann. Orang-orang yang sudah dibaptiskan di Kuala Kapuas dapat mengatur dirinya
menjadi jemaat yang berkembang. Di pihak lain, misionaris-misionaris memperhatikan
juga nasib para jipen. Mereka ditebus dari pemiliknya dibawa ke Banjar ditempatkan
pada lokasi perkampungan luar kota, yang disebut kampung Kristen, karena mereka
yang tinggal dikampung itu semua Kristen. Mereka diajar membaca, menulis dan ke-
terampilan lain.

Usaha para misionaris yang membebaskan jipen (budak) itu didukung oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Maka Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan: semua
orang tidak diperbolehkan memelihara budak dan semua budak harus dibebaskan.

Proklamasi berdirinya Gereja Dayak Evangelis dilaksanakan pada persidangan
Sinode Umum di Kuala kapuas yang berlangsung sejak tanggal 2-6 April 1935. Per-
sidangan tersebut dihadiri oleh 30 orang Kristen Dayak dan 8 orang Penginjil Zending.
Dalam persidangan tersebut, pada tanggal 4 April 1935 pukul 12 siang disahkan secara
resmi Peraturan Gereja I Gereja Dayak Evangelis. Inilah tanggal yang dinyatakan sebagai
Gereja Dayak Evangelis sebagai gereja yang berdiri sendiri.

Pada Sinode Umum GDE ke-5 Di Banjarmasin pada tahun 1950, seiring dengan
masuknya GDE menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), nama Gereja
Dayak Evangelis (GDE) diganti menjadi “Gereja Kalimantan Evangelis”-(GKE).

Gereja ini tidak lagi membatasi diri sebagai gereja suku tetapi gereja yang ter-
buka untuk semua orang yang ada di Kalimantan. *** (meA)

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa mirid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan

Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala
sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman. -Mat 28:19-20

KOLOM  REMAJA
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Temu Raya Pemuda GKI se-Indonesia 2015 (TRP2K15)
“KERJA’O, REK!”

Pada 14-17 Mei 2015, sejumlah 570 pemuda-pemudi yang merupakan perwakilan dari 255 jemaat, 19 klasis, dan
3 sinode wilayah Gereja Kristen Indonesia berkumpul di Surabaya. Pemuda-pemudi penerus GKI belajar, me-
mahami, berpikir, dan bergerak mengerjakan program-program pelayanan yang nyata serta berdampak bagi

masyarakat. Selain itu, pemuda-pemudi ditantang untuk membangun kaum muda di gerejanya masing-masing
dengan mengikuti pembahasan isu-isu global yang kini dihadapi generasi muda.

Adalah tugas Pemuda untuk belajar,
dan membuat gereja belajar.

Adalah tugas Pemuda untuk memahami,
dan membuat gereja memahami.

Adalah tugas Pemuda untuk berpikir,
dan membuat gereja berpikir.

Adalah tugas Pemuda untuk bergerak,
dan membuat gereja bergerak!

KERJA’O REK!
(Bekerjalah!/Usahakanlah! -red.)

KOLOM  PEMUDA
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Tur ke Museum Benda Alkitab
Sabtu, 30 Mei 2015 lalu rekan-rekan pemuda dan beberapa jemaat GKI Kota Wisata mengunjungi Museum

Benda-benda Alkitab berlokasi di Kelapa Gading Barat. Berikut dokumentasi foto kunjungan.
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Perkembangan teknologi internet berkembang
dengan pesat, seiring dengan pertumbuhan pengguna tele-
pon genggam pintar (smartphone). Saat ini, kita dengan mu-
dah mengakses internet untuk aktifitas membaca berita,
berbelanja, mentransfer uang, bermain game, mengobrol,
bersosial media, dan sebagainya.  Layaknya listrik, internet
mempunyai manfaat dan resiko yang sama besarnya.
“Sengatan” yang diakibatkan oleh pemanfaatan internet
yang tidak tepat, dapat menimbulkan masalah besar ataupun
mengarahkan kepada “kematian rohani”. Pembobolan re-
kening e-banking, kecanduan game online, dan penipuan
melalui media social adalah beberapa kasus contoh dampak
negatif dari penggunaan internet.

Menilik dari tingkat kewaspadaan kita terhadap
penggunaan listrik dalam mendukung aktifitas keseharian,
seperti itulah seharusnya kita menerapkan kewaspadaan
dalam berinternet. Berikut sikap waspada yang layak untuk
dĳadikan pertimbangan untuk dilakukan:

Selalu mengingat: Internet itu berbahaya!
Karena kita sangat menyadari bahwa listrik itu ber-

bahaya, maka kita dapat memanfaatkan peranan listrik
dengan aman. Kita terbiasa mengingatkan anak-anak atau
anggota keluarga akan bahaya listrik, namun bagaimana
dengan bahaya internet?

Lindungi diri anda dan keluarga
Instalasi listrik di dalam rumah didesain dengan

aman. Kabel utama ditanam di dalam dinding, sekering
pengaman dipasang untuk memutuskan aliran listrik jika
terjadi beban atau panas berlebih, stop kontak ditempatkan
jauh dari jangkauan anak-anak. Dengan menerapkan penga-
manan-pengamanan, kita mendapatkan kenyamanan dan
keamanan dalam pemanfaatan listrik di dalam kehidupan
kita.

Namun sering tidak kita sadari, kita membiarkan
“kabel terkelupas” ketika kita ataupun keluarga kita ber-
aktifitas menggunakan internet dengan tidak ada

mekanisme pengontrolan akses. Pastikan keluarga kita ter-
lindungi dari bahaya pornografi, radikalisme, perjudian,
dan sejenisnya. Oleh karena itu, penerapan fungsi “Parental
Control” adalah hal mendasar yang harus dilakukan.
Beberapa teknik yang dapat dilakukan terkait fungsi
“Parental Control”, misalnya mengaktifkan website block-
ing di wireless router, menginstall dan mengaktifkan
aplikasi parental control pada setiap smart-gadgets
(misalnya: telepon genggam, tablet, SmartTV, dll).

Sebagai informasi, jejaring pencarian (misalnya
google, yahoo) mempunyai fitur parental control atau safe
search yang berfungsi untuk menyaring hasil penelusuran
yang mengandung konten negatif.

Pastikan Anda terhubung dengan aman
Apa hal yang terlintas di benak Anda ketika

mengetahui ada fasilitas wireless hot spot gratis di tempat
anda berkunjung? Bergembira dan bersukacita? Pastikan
fasilitas tersebut aman! Jika anda tidak dapat memastikan
hal tersebut, maka pastikan anda tidak mengirimkan infor-
masi pribadi dan rahasia, bertransaksi keuangan, ataupun
melakukan aktifitas login (memasukkan user ID dan pass-
word)  ketika beraktifitas di dunia maya.

Bagaimana memastikan fasilitas tersebut aman?
Pertanyaan yang bagus.  Berbeda dengan listrik, penanga-
nan keamanan internet adalah sesuatu yang tidak kasat
mata. Istilah firewall, safe search, web filtering, parental
control application,  enskripsi, dan sebagainya, bagi sebagi-
an besar dari kita menimbulkan migrain di kepala. Namun,
jika hal-hal tersebut dapat mengamankan keluarga kita dari
ancaman pornografi, bullying, radikalisme, dan sejenisnya,
maka hal tersebut layak untuk dipelajari dan diketahui.

Kita tidak perlu menjadi ahli listrik, untuk paham
cara kerja sekering, saklar, stabilizer, dan stop kontak,
bukan ?

Keep Safe Online!*** (BWI)

KOLOM  DEWASA
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10 dampak positif:

1. mempermudah orang dalam berkomunikasi dan
memperoleh informasi.

2. pemebelajaran jarak jauh
3. pendorong tumbuhnya proses demokrasi
4. meningkatkan layanan publik
5. meningkakan layanan informasi kesehatan jarak

jauh
6. menghemat biaya
7. pengunaan waktu lebih efisien dan efektif
8. mengembangkan kemampuan dan kesadaran

masyarakat
9. memperkaya kebudayaan
10.menciptakan lapangan kerja

10 dampak negatif:

1. mendorong munculnya kejahatan jenis baru
2. mempermudah masuknya nilai-nilai budaya yang negatif

3. mempermudah penyebaran karya-karya pornografi
4. mendorong tindakan konsumtif  dalam masyarakat

5. mendorong kekejaman
6. mendorong kesadisan

7. carding (pembajakan kartu kredit)
8. ketergantungan

9. memperluas perjudian
10.mendorong tindakan pemborosan dalam masyarakat
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Pagi itu Morina membuka dompetnya dia menghi-
tung sisa uang yang ada di dalamnya, masih ada Rp 30.000,-
bibirnya tersenyum gajian sebagai pensiun janda almarhum
suaminya masih sepuluh hari lagi baru bisa diambilnya dari
kantor pos. Dia mencoba barhitung untuk dapat membagi
sisa uangnya agar dapat menghidupinya sampai gajian nanti,
yang berarti dia hanya boleh membelanjakan Rp.3.000,-
setiap harinya, lalu Morina pergi ke dapur, melihat apakah
persediaan berasnya masih cukup untuk sepuluh hari
kedepan, dan ternyata masih cukup kemudian malihat
kecap masih ada setengah botol sehingga dia tidak merasa
cemas dan hatinya lega karena kebutuhan pokoknya paling
tidak masih tercukupi.

Morina menjalani hidup ini dengan penuh
kesederhanaan,  dia selalu berpegang kepada Firman bahwa
hidup tidak perlu khawatir terhadap apa yang akan kita
makan dan minum, pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan menuai, namun diberi makan oleh

membahagiakan karena dapat dilalui tanpa kesepian diru-
mah dan dapat bersuka cita dengan melantunkan lagu-lagu
rohani melalui musik angklung, bagi Morina bermain
angklung adalah obat menghilangkan kepikunan.

Jauh dari pada itu bahwa firman Tuhan berkata
Bernyanyilah  bagiNya, bermazmurlah bagiNya, berme-
gahlah di dalam namaNya yang Kudus biarlah  bersukacita
orang-orang yang mencari Tuhan (Mazmur 105:2-3).
Memang Morina merasa bersukacita mencari Tuhan dalam
sisa-sisa hidup ini, dia ingin sisa hidupnya ini di jalaninya
dalam kepercayaan  iman yang teguh karena yakin akan
firman Tuhan menyelamatkan hidupnya dan menyediakan
tempat baginya dalam kehidupan yang kekal, kelak dia
akan melihat kota kudus Jerusalem yang baru dan
mendegarkan suara yang nyaring yang berkata “Lihatlah
kemah Allah ada ditengah-tengah manusia dan Tuhan
akan diam besama-bersama mereka. (Wahyu 21:2–3).

“Tetapi kamu ini,
kuatkanlah hatimu, jangan
lemah  semangatmu, karena
ada upah bagi usahamu!.

-2 Taw 15:7

KOLOM LANSIA

Bapamu yang di surga, Bukankah kamu jauh melebihi bu-
rung-burung itu ? (Matius 6:25-26).

Hari itu hari Sabtu hari yang ditunggu-tunggu olah
Morina, dia akan bertemu dengan rekan-rekannya sesama-
lanjut usia  yang boleh dikatakan senasib sepenanggungan
dalam menjalani hidup ini, sebelum beribadah mareka dapat
bercengkerama satu sama lain, bertukar pendapat dan
berbincang-bincang tentang berbagai hal.  Setelah beribadah
biasanya dilanjutkan dengan latihan permainan musik
angklung ataupun paduan suara, rasanya hari Sabtu sangat

Setelah kembali dari persekutuan Lansia ke ru-
mahnya  Morina merasakan kesepian itu datang kembali,
dia mencoba menyalakan T-nya namun hal itu tidak me-
ngusir rasa sepi yang ada di hatinya, Sinetron dan gunjang-
ganjing politik tidak masuk dalam perhatiaannya. Ditengah
kesepian seperti ini Morina lebih baik membuka Alkitab
dan membaca firman Tuhan, Secara acak, tangannya mem-
buka firman Tuhan dari Markus 12:41, lalu dibacanya
dengan penuh konsentrasi “Pada suatu kali Yesus duduk
menghadapi peti persembahan dan memperhatikan
bagaimana orang banyak memasukkan uang kedalam peti
itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu
datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan
dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilNya murid-
muridNya dan berkata kepada mereka: “ Aku berkata kepa-
damu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih ba-
nyak dari pada semua orang yang memasukkan uang
kedalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi
dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari keku-
rangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh
nafkahnya”. Morina tersentak sejenak akan firman ini,
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seolah-olah hal ini ditujukan kepadanya,  besok hari
Minggu apakah ia harus mempersembahkan sisa uang yang
telah dia rencanakan untuk mendukung hidup selama
sepuluh hari kedepan seperti apa yang telah dilakukan
olah janda tersebut. Perang batin antara ratio dan ke-
percayaan terhadap iman menjadi pergumulan dalam
batinnya, jika seluruh uangnya ia persembahan besok dan
bagaimana dukungan hidupnya sepuluh hari kedepan?

Morina termenung sebentar dan kemudian me-
ngingat firman Tuhan yang berkata “Cari dahulu kerajaan
Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan di tam-
bahkan kepadamu oleh karena kesusahan hari ini
cukuplah untuk sehari”, lalu dia berdoa agar Tuhan mem-
berikan kekuatan untuk mempersembahkan seluruh sisa
uangnya yang berjumlah Rp.30.000,- tersebut, akhirnya
dia mengalahkan rasionya dan memenangkan ke-
percayaannya bahwa Iman yang kuat memberinya jawa-
ban bahwa Tuhan sumber segala berkat akan memberikan

MERAJUT IMAN PERCAYA DAN PENGHARAPAN
DALAM MENJALANI HARI TUA DENGAN

BERPEGANG PADA FIRMAN TUHAN
kehidupan kepadanya. Pagi hari minggu yang cerah sinar
surya memerah di ufuk timur, udara sejak berhembus
semilir dari jendela rumah, Morina hari ini  mengikuti ke-
baktian pagi hari, tekadnya bulat memberikan seluruh sisa
uangnya untuk persembahan kepada Tuhan, Gereja tidak
terlalu jauh dari rumahnya maka ia pun segera bergegas
berjalan kaki.  Kebaktian pagi ini begitu khusuk di hati
Morina  diikutinya dengan penuh konsentrasi dan sukacita.
Pada saat kantong persembahan diedarkan dia pun tanpa
ragu mempersembahkan seluruh uangnya seperti apa yang
di lakukan janda miskin pada firman Tuhan tersebut.

Rasanya hati puas ia dapat mengalahkan rasionya
dan memenangkan Iman percayanya kepada Tuhan
bukankah  rasio terkadang lebih kita yakini dari pada fir-
man Tuhan bahkan murid Yesus, Thomas pun bersikap
demikian ia tidak percaya bahwa Yesus telah bengkit dari
kematian. Morina pulang dengan hati lega dan penuh
sukacita diwajahnya tersirat rasa puas atas kemenangannya
mengalahkan kedangingannya dan memenangkan Roh Ku-
dus di hatinya.

Setibanya dirumah dia mananak nasi dan dia siap
makan dengan kecap, Tiba-tiba terdengar ketokan pintu
dan ketika di bukanya ternyata teman akrab sekolahnya
Dian datang, serta merta suasana gembira dari kedua teman
yang sudah lama tidak ketemu ini meledak. Morina
mengajak Dian untuk makan bersama dan mereka sangat
menikmati nasi hangat dan kecap tersebut. Ketika Dian
akan pamit dia membuka tasnya dan memberikan sebuah
amplop kepada Morina, sudah pasti Morina menolaknya
namun Dian tahu siapa Morina yang memegang prinsip
lebih baik memberi dari pada meminta, lalu Dian berkata,
“aku mendapatkan rejeki dan aku mengingat kamu dan
mampir kesini untuk berbagi sukacitaku terimalah”. Ketika
Dian telah pergi dia membuka isi amplop tersebut berisi
uang Rp. 3.000.000,-

Tuhan sungguh sumber segala berkat yang ber-
kelimpahan tetaplah yakini  dan berpengharapan kepada
Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melikat namun
percaya. (Yohanes 20:29b)*** (YSI)

“Rambut putih adalah
mahkota yang indah,
yang didapat pada jalan
kebenaran.

- Amsal 16:31
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Keluarga bahagia adalah dambaan setiap orang. Kalau ada
satu pemuda dan satu pemudi menjalin hubungan cinta dan bermak-
sud untuk membangun satu rumah tangga, maka yang ada dalam hati
dan pikirannya adalah mereka akan mengalami kebahagiaan pada
akhirnya.

Mungkin kita dibesarkan dalam keluarga bahagia dan aman
dengan dua orang tua yang penuh kasih. Mungkin tidak, dan tumbuh
dewasa sulit tanpa kasih dan dukungan yang kita rindukan. Sewajar-
nya, sebagai orang dewasa kita menginginkan rumah yang bahagia
bagi keluarga kita.

Pada Buletin Pelangi edisi X ini, redaksi berkesempatan me-
wawancarai Ibu Elisabeth Lilis Setiani didalam kiprahnya bersama
suami Bp. Daniel Lesmana Sutandi dalam membina rumah tangga dan
membesarkan kedua putri mereka.

Semoga profil keluarga pasangan ini dapat menjadi bahan
pelajaran untuk kita semua dalam membina keluarga kita masing-
masing. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh redaksi buletin
dengan Ibu Elisabeth Lilis Setiani.

Dimulai dari pertemanan dimasa SMA, pasangan ini akhirnya
berkomitmen dan berjanji di hadapan Tuhan dan Jemaatnya mem-
bentuk rumah tangga Kristen dalam Ibadah Peneguhan dan Pember-
katan Nikah pada tahun 1995

Selanjutnya atas kasih dan berkat Tuhan, pasangan Ibu Elisa-
beth Lilis Setiani dan Bp. Daniel Lesmana Sutandi dianugerahi 2 orang
putri yakni Sonia Natalia pada 14 Desember 1995, saat ini sedang
menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dan Vania Mar-
celina pada 21 Maret 1999, yang saat ini duduk di kelas 2, SMAK
Penabur Gading Serpong.

Sebagai sebuah keluarga, yang dibentuk dari dua pribadi yang
berbeda tentunya banyak hal yang terjadi dan membutuhkan berbagai
penyesuaian dalam perjalanan rumah tangga. Namun dengan komu-
nikasi, kesadaran dan komitmen yang jelas dari awal pernikahan,
semua masalah dapat diselesaikan dengan baik bahkan semakin mem-
perkokoh bangunan rumah tangga yang dibentuk.
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Berikut adalah beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran keluarga Bp. Daniel Lesmana Sutandi dalam mengupayakan
kebahagiaan berumah tangga di dalam terang Tuhan:

1. Menghadapi konflik
Dalam suatu situasi dan kondisi konflik, biasanya masing-masing orang, acap kali mencari jalannya sendiri-sendiri. Lalu
mereka berupaya memasang jurus-jurusnya sendiri. Namun, menurut keluarga ini, dengan mencari jalan masing-masing
justru akan mempertajam konflik. Dalam perjalanannya, justru keluarga ini merasakan pertolongan dan campur tangan
Tuhan dalam setiap konflik yang pernah dihadapi. Inilah yg menghibur, menguatkan dan selalu berpengharapan akan
ada  'pelangi setelah hujan'.

2. Keluarga yang berusaha taat melakukan firman Tuhan
Berikutnya, keluarga bahagia adalah keluarga yang taat melakukan firman Tuhan dalam hidup rumah tangganya. Hal ini
didasari cerita Alkitab saat perkawinan di Kana, dimana sebuah  keluarga yang baru dibentuk mengalami masalah ke-
habisan anggur, Maria ibu Yesus, berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu". Para
pelayan dituntut untuk menaati perintah Yesus. Perintah itu harus ditaati dan dilaksanakan. Artinya, taat melakukan
firman Tuhan. Hanya dengan taat melakukan firman Tuhan akan mendatangkan dan menghasilkan anggur baru yang
menyegarkan. Bagi keluarga ini, melakukan Firman Tuhan adalah suatu keharusan, walaupun sangat sukar. Hanya
dengan taat pada Firman Tuhan, keluarga ini sadar akan terhindar dari masalah yang lebih dalam lagi

Profil:
Keluarga Daniel Lesmana Sutandi

3. Keluarga yang menolak pelaksanaan adat yang menyimpang dari prinsip Alkitab
Menurut pengakuan Ibu Lilis, dahulu sebelum menikah, dia memeluk kepercayaan lain meskipun dari sejak bangku
Taman Kanak-Kanak, selalu bersekolah di sekolah Kristen. Setelah mengenal Kristus dan mengikuti kekristenan, Ibu
Lilis yakin bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga hanya ada didalam takut akan Tuhan. Karenanya pelaksanaan adat
dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab dan kekristenan akan membuat sebuah keluarga tidak di-
perkenan oleh Tuhan. Pernikahan harus dibangun dalam kasih, kejujuran dan kemurnian. seperti  yang disampaikan
Tuhan melalui firman-Nya di Alkitab.

Akhirnya, kita tidak boleh berkecil hati. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, pernikahan dan keluarga kita
tidak akan pernah sempurna. Namun jika kita membangun pernikahan dan keluarga kita menurut asas-asas Kristus dimana
didalamnya selalu terdapat iman, doa, pertobatan, pengampunan, rasa hormat, kasih, belas kasih, kerja dan kesenangan
yang bermanfaat, rumah dapat menjadi tempat perlindungan, kedamaian dan sukacita yang besar.

Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. ***
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IMAN, PENGHARAPAN
DAN KASIH
P e s ta m a n  S i a g i a n

selalu bersifat positif, dan karenanya harapan dapat men-
jadi semacam “bahan bakar” yang menggerakan manusia
dalam menjalani kehidupannya.

Bagaimana harapan menurut iman Kristen? Hara-
pan menurut Alkitab sangat berbeda, dan jika dibanding-
kan dengan harapan yang dimengerti dunia pada
umumnya, maka harapan yang diajarkan Alkitab jauh
lebih besar dan lebih mulia. Harapan alkitabiah tidak ter-
lepas dari iman kepada Tuhan dan menghasilkan buah
dalam bentuk perbuatan–perbuatan yang didasarkan pada
kasih. Itu sebabnya rasul Paulus mendampingkan iman,
pengharapan dan kasih sebagai sebuah ciri hidup orang
beriman.

Bahkan ketiga hal tersebut, oleh rasul Paulus
disampaikan sebagai semacam “urutan” setiap orang
beriman dalam bermetamorfosa (lihat I Korintus 13 : 13)

Tidak mungkin bagi orang memiliki pengharapan
bila dia tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus, dan oleh
iman orang Kristen yakin bahwa hal – hal yang ia harapkan
akan menjadi kenyataan (lihat Ibrani 11 : 1). Iman Kristen
pada hakikatnya adalah iman di dalam Allah yang mem-

Setiap manusia pasti punya pengharapan, karena
pengaharapan itu yang membuat manusia bergairah men-
jalani kehidupannya. Sebaliknya jika manusia sudah tidak
punya pengharapan lagi, maka manusia tersebut ke-
hilangan gairah dalam menjalani kehidupannya, bahkan
sebenarnya manusia tersebut dapat dikatakan “mati”.
Harapan akan mendapatkan pekerjaan dan karir yang
baik, pasangan hidup yang baik, dapat menjadi berkat dan
bahkan harapan masuk surge.

Semua itu adalah contoh harapan yang meng-
gerakan manusia untuk menjalani kehidupannya. Harapan

bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Harapan yang
didasarkan akan iman adalah pengharapan akan kesela-
matan. Namun yang luar biasa adalah meski ini disebut
pengharapan, tapi sifanya adalah pasti. Disebut penghara-
pan karena memang kita belum melihatnya (Roma 8 : 24).
Harapan akan keselamatan ini adalah sebuah “topi baja”,
suatu bagian yang paling penting dari pakaian besi untuk
berperang melawan kejahatan (lihat I Tesalonika 5 : 8).

Adanya harapan ini, membuat orang Kristen seha-
rusnya tidak mungkin puas dengan kesukaan fana dan me-
macunya menuju kesucian hidup (lihat I Yohanes 3 : 2-3).
Harapan ini juga mendorong orang Kristen untuk
melakukan perbuatan–perbuatan kasih. Sehingga tidak
heran, orang Kristen sering diidentikan dengan kasih. Kare-
na hubungannya dengan kasih, maka harapan orang Kris-
ten terlepas dari pementingan diri sendiri. Orang Kristen
mengharapkan berkat untuk dibagikan kepada orang lain.
Orang Kristen juga harus selalu terdorong untuk setiap
orang juga memiliki pengharapan yang sama sehingga
orang tersebut dapat juga menghasilkan perbuatan – per-
buatan kasih untuk orang lain. Jika siklus ini terus berputar,
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dorong pemberitaan Injil ke dalam program pelayanan. Kita
berharap hal ini dapat mulai dilakukan pada tahun pela-
yanan 2016/2017.

Sebagai bentuk dari pengharapan yang kita miliki,
gereja sangt terdorong untuk melakukan pelayanan–
pelayanan kasih bagi sesama. Di GKI Kota Wisata, salah satu
pelayanan ini kita kenal dalam bentuk kesaksian dan pela-
yanan. GKI Kota Wisata memiliki Bidang Kesaksian
(Kespel) dan Pelayanan dalam struktur organisasi gereja.
Sejauh ini pelayanan melalui Kespel ini sudah banyak mem-
berikan manfaat bagi lingkungan sekitar gereja bahkan sam-
pai kepada lingkungan klasis. Memang jika dilihat dari
strategi anggaran, bidang Kespel masih mendapatkan bagian

IMAN, PENGHARAPAN
DAN KASIH
P e s ta m a n  S i a g i a n

maka bisa dipastikan dunia (lingkungan) tempat kita tinggal
akan menjadi dunia (lingkungan) yang sangat indah. Me-
lalui uraian di atas kita dapat menyimpulkan pesan Paulus
di dalam I Korintus 13 : 13 tadi bahwa harapan tidak bisa
ada tanpa iman, dan kasih tidak dapat dipraktikkan tanpa
harapan.

Lalu bagaimana gereja (baca GKI) mengimplemen-
tasikan konsep iman, pengharapan dan kasih ini ? Pertama
–tama yang harus dilakukan adalah membuat orang me-
miliki iman itu sendiri. Ingat tanpa iman tidak mungkin
orang memiliki pengharapan. Agar orang memiliki iman,
maka ia harus diperdengarkan berita Injil (bandingkan Ro-
ma 10 : 17). Kita sepakat bahwa tugas pemberitaan Injil ada-
lah tugas semua orang Kristen. Namun harus diakui,
kegiatan pemberitaan Injil di GKI belum sepopuler kegiatan
pelayanan lainnya, seperti kesaksian dan pelayanan. Bahkan
di GKI Kota Wisata sendiri, sampai saat ini belum ada sema-
cam komisi pemberitaan Injil maupaun program–program
yang mendorong pemberitaan Injil tersebut. Maka seha-
rusnya di masa yang akan datang dengan segera, GKI Kota
Wisata dapat memasukan kegiatan – kegiatan yang men-

terkecil dari total anggaran dalam program pelayanan
2015/2016 yang telah disusun. Dengan semakin bertum-
buhnya gereja, maka kedepannya sudah seharusnya struktur
anggaran mampu mendorong bidang Kespel untuk lebih
mengembangkan lagi pelayanannya baik dari sisi kualitas
maupun kuantitas. Hanya dengan cara melalui Kespel inilah
gereja dapat menghadirkan kasih yang sesungguhnya diten-
gah–tengah lingkungan sekitar.

Pada akhirnya iman, pengharapan dan kasih harus-
lah menjadi bagian dari gaya hidup setiap orang Kristen agar
kekristenan itu sendiri benar–benar dirasakan oleh ling-
kungan sekitar dimana orang Kristen itu berada.

Selamat menjalani hidup sebagai orang Kristen !

Catatan :
Beberapa kalimat / tulisan diambil dari sumber

yang tersedia pada aplikasi “Kamus Alkitab versi
1.2.2, oleh SABDA dan Tim Alkitab”
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Di dunia ini ada sebutan orang beriman dan tidak
beriman. Mengapa ada pemisahan sebutan tersebut.
Sebenarnya sebutan ini dinyatakan oleh orang yang merasa
bahwa keyakinannya adalah yang paling benar (beriman)
sedangkan orang lain yang berbeda dengan keyakinannya
adalah orang yang tidak benar (tidak beriman). Ketika satu
agama meyakini bahwa Tuhan ada, berarti mereka beriman
kepada Tuhannya tersebut, walaupun Tuhannya tersebut
tidak kelihatan. Demikian juga ketika kelompok tertentu
meyakini bahwa ada dewa-dewa atau kuasa-kuasa tertentu
terkait dengan berbagai hal dalam kehidupannya, berarti
mereka mengimani kepada dewa-dewa atau kuasa-kuasa
tertentu, yang juga tidak kelihatan. Ini berarti bahwa semua
orang pada prinsipnya adalah orang beriman, hanya kepada
siapa ia mengimaninya. Beriman berarti bukan sekedar
mempercayai sesuatu, tetapi mempercayakan diri sepe-
nuhnya (total) kepada sesuatu, dalam hal ini bisa Tuhan,
dewa-dewa atau kuasa-kuasa lain.

Menjadi orang Kristen berarti menyatakan iman
percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Ju-
ruselamatnya yang memberikan jalan kepada kehidupan
yang kekal di sorga. Walaupun hidup kekal  di sorga itu
bagaimana wujudnya tetapi ia percaya dan yakin dengan
sepenuh hati. Itulah iman. Dalam Ibrani 11:1 menjelaskan
arti iman dengan sederhana yaitu : Iman adalah dasar dari
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala
sesuatu yang tidak kita lihat. Pengertian ini dapat digam-
barkan seperti ketika kita sakit dan mau ke dokter lang-
ganan. Pada saat akan berangkat kita sudah akan merasakan
kesembuhannya, padahal kita belum berjumpa dengan dok-
ter tersebut, juga belum meminum obat yang diberikannya.
Ini bukan sugesti, tetapi ada keyakinan, walau bukti belum
terlihat tetapi sudah tergambarkan atau terpikirkan bahwa
dokter tersebut akan memeriksa ini itu, dan memberi obat
ini atau itu, lalu sesudahnya sembuh.

Dalam menjalani hidup sebagai orang beriman ten-
tu kita merasa tenang, sukacita dan tak perlu kuatir akan

kehidupan yang akan datang karena Tuhan Yesus telah
memberi jalan kepada hidup yang kekal, bahkan Ia telah
pergi ke Rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita
(bdk. Yohanes 14:1-3). Selain itu, Tuhan Yesus juga berjanji
selama kita tinggal di dunia ini Ia akan menyertai kita sam-
pai akhir jaman.

Namun ketika kita masih hidup di dunia, ternyata
hidup sebagai orang beriman selalu harus menghadapi suatu
realita yaitu beriman tidak serta merta meniadakan pende-
ritaan. Beriman tidak meniadakan konflik, berselisih, perang
atau pergumulan lainnya. Lihat saja beberapa pergumulan
iman yang tidak mudah yang mungkin kita mengalaminya:

Seorang aktivis di gereja bercerita : “Pada suatu
waktu saya ingin meninggalkan gereja dan menanggalkan
iman saya karena sikap dan kata-kata arogan dari sesama
aktivis gereja. Hanya saja saya tak mau melakukan itu, kare-
na saya yakin saya melayani bukan karena dia juga saya ber-

gereja bukan karena dia tetapi hanya dan untuk Tuhan Ye-
sus yang telah melayani saya dan memberi anugerahNya”

Ada anggota jemaat yang sudah lama sekali terba-
ring sakit.  Segala bentuk cara medis sudah dilakukan, tetapi
tidak kunjung sembuh. Teman-temannya bahkan kera-
batnya  menawarkan untuk menjalani pengobatan kepada
seorang dukun yang terkenal, yang sanggup menghilangkan
penyakitnya dengan syarat-syarat tertentu.  Sudah terbukti
banyak orang disembuhkan oleh dukun tersebut.  Anggota
jemaat ini bergumul," Siapa yang tidak ingin sembuh dari
penyakit ini, tetapi saya tak mungkin mengingkari dan
mempertaruhkan iman saya.  Seandainya saya bukan orang
Kristen, mungkin saya tidak perlu harus menggumulinya
dengan serius, dan saya akan mudah segera pergi ke dukun
itu”

Jujur saja bahwa menjadi orang Kristen selalu
dihadapkan ketidak-mudahan untuk mendapat kenaikan
jenjang, pangkat atau jabatan tertentu dalam pekerjaaan.
Lalu ada tawaran dengan tidak berbasa-basi, "Jika mau

Beriman itu Mengandung
dan Mengundang Resiko

Pdt. Gordon S. Hutabarat
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meninggalkan agamamu, maka kamu akan saya beri ke-
naikan jabatan yang strategis." Bagaimana Saudara me-
nyikapi kenyataan ini? Dalam satu hal kita membutuh-
kan jabatan atau kedudukan tertentu, tetapi kita juga
tidak mau mengingkari iman.

Seorang anggota jemaat yang baru menjadi
pengikut Kristus harus mengalami kenyataan pahit. Ia
diusir dari keluarga dan rumahnya dikarenakan kepu-
tusannya untuk menjadi orang Kristen. Ia mengatakan,
“saya sedih dan takut menghadapi hidup ini untuk
menerima kenyataan terusir dari seluruh kerabat yang
saya cintai, tetapi saya juga sangat membutuhkan kesela-
matan hidup nanti, dan itu hanya ada dalam Yesus
Kristus”

Dalam Alkitab kita dapat membaca bagaimana
banyak orang menyatakan iman percayanya kepada Tu-
han Yesus dan bersedia dibaptis. Tetapi mereka tidak
serta merta bebas dan terlepas dari segala penderitaan
dan penganiayaan pada jaman itu. Bahkan murid-murid
yang dekat dengan Tuhan Yesus pun juga mengalami
pergumulan iman.  Misalnya, kita dapat membaca dalam
Injil Yohanes 20:19-23 yang mencatat bahwa murid-
murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu
yang terkunci karena ketakutan.  Mereka takut terhadap
orang Yahudi yang menentang keyakinan iman murid-
murid Tuhan Yesus.  Terutama, orang Yahudi tidak
menerima adanya kebangkitan orang mati, belum lagi
orang Yahudi sudah menuduh bahwa orang Kristen su-
dah melakukan penghujatan, dimana manusia dianggap
sebagai Tuhan yaitu dalam diri Tuhan Yesus. Tentu,
penghujatan ini hukumannya adalah mati. Iman para
murid pada Yesus Kristus telah  membawa resiko yang
tidak kecil atas hidup mereka, bahkan pertaruhannya
adalah nyawa.

Apa yang dialami murid-murid dalam Yohanes
20:19-23 tersebut adalah sebuah realitas hidup beriman
yang sebenarnya.  Jangan kita berpikir bahwa kita akan
terbebas dari segala pergumulan dan penderitaan jikalau
kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman tidak
menjadikan kita terus menjalani hidup yang lurus dan
mulus. Beriman itu mengandung dan mengundang resi-
ko.  Bukankah sebelum kita ikut Yesus harus ada dulu
harga yang dibayar yaitu melakukan penyangkalan diri
dan kesediaan memikul salib (bdk. Matius 16:24).
Beriman itu bukanlah barang murahan, ada kalanya ha-
rus dibayar dengan harga yang mahal. Berapa harga
yang harus dibayar oleh para murid dalam mengikut
Yesus? Bisa jadi mereka membayarnya dengan  kese-
luruhan hidup. Tetapi karena harga yang dibayar adalah
seluruh hidup itu sendiri maka para murid mengalami
ketakutan yang luar biasa.  Para murid ingin tetap setia
dan taat kepada gurunya yang juga juruselamatnya. Ti-
dak mau kompromi. Tidak mau mengingkarinya. Tetapi
di sisi lain ada ancaman. Oleh karena itu mereka menco-
ba bertahan dengan tetap berkumpul di dalam ruangan
yang tertutup rapat bahkan terkunci.

Memang tak mudah untuk tetap beriman na-
mun kenyataannya kita harus berhadapan dengan situasi
hidup yang sulit. Pernah ada seorang anggota jemaat
yang cukup berhasil dari sejak awalnya tetap mengeras-
kan hati untuk percaya kepada Kristus. Padahal istri dan
anak-anaknya sudah menjadi Kristen. Kemudian

akhirnya ia mau juga ke gereja, ikut katekisasi dan menerima
baptisan dalam usia setengah baya. Tetapi, justru ketika ia
beriman kepada Kristus justru kehidupannya di dera dengan
berbagai pergumulan, Mulai dari masalah yang terkait dengan
anaknya, kesehatannya semakin merosot, bahkan harus
menerima kenyataan dengan penyakit yang beragam, usahanya
benar-benar bangkrut dan teman-teman mulai mencemooh dia
dengan mengatakan bahwa pergumulan yang sedang
dihadapinya itu gara-gara ia masuk agama Kristen. Yang salut,
walau ia menerima realita seperti itu tetapi justru ia menjadi
salah satu anggota jemaat yang sangat tekun membaca Alkitab,
berdoa bahkan bersaksi kepada banyak teman  dengan menga-
takan bahwa walaupun sekarang ia bergumul dengan berbagai
penyakit dan kesusahan yang lain yang berat tetapi ia ber-
syukur karena Krstus telah menjadi Juruselamatnya. Ia menya-
dari, seandainya ia tetap sehat dan tetap jaya dalam usaha
pekerjaannya mungkin ia tak pernah mengenal arti kesela-
matan di dalam Kristus.

Di saat yang sama mungkin kita bisa berkata," Sean-
dainya saya bukan orang Kristen, maka pergumulan ini tidak
mungkin ada; atau setidaknya lebih mudah diselesaikan."  Con-
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toh lain dalam alkitab bisa saja kita katakan seandainya nabi
Nuh tidak perlu mentaati perintah Tuhan untuk membuat
bahtera, ia tidak perlu bersusah payah menghadapi orang-
orang yang mencemoohnya. Abraham, tak usah mendengar
perintah Tuhan untuk pergi ke negeri yang ‘tak jelas’ atau tak
perlu menyerahkan anaknya, yaitu Ishak, maka kehidupan
akan tetap nyaman, bahagia, tak perlu bergumul. Tetapi
mereka, bahkan kita tidaklah demikian, bukan! Beriman
justru harus siap menghadapi resiko sepahit apapun.

Lalu kenapa orang beriman harus berhadapan dan
menerima resikonya. Pertama, kita jangan berpuas diri
dengan kualitas iman kelas nol kecil. Harus naik kelas. Oleh
karena itu kita harus mau menerima gemblengan agar iman
menjadi semakin kuat, kokoh dan teguh. Seperti paku, se-
makin keras dipukul semakin menghujam dan semakin kuat,
sulit untuk dicabut. Kedua, agar kita boleh memiliki iman
yang murni, yang tidak lagi mudah diperdaya oleh angin aja-
ran lain atau godaan-rayuan dunia. Demikianlah emas, mesti
dibakar supaya mendapat emas yang murni. Ketiga, kita sadar

bahwa dengan beriman harus ada harga yang dibayar. Tetapi
ini untuk kemuliaan yang akan kita peroleh kelak (bdk. 2
Korintus 4:17).

Walaupun dalam beriman mengandung dan
mengundang resiko, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak
akan membiarkan kita berada dalam ketakutan dan pergumu-
lan iman terus menerus. Seperti ketika para murid  berada
dalam ketakutannya (Yohanes 20:19) pada waktu itu,  Yesus
muncul di tengah-tengah mereka dan berkata," Damai se-
jahtera bagi kamu!" Kata-kata Tuhan Yesus ini adalah
penghiburan dan kekuatan untuk bertahan di tengah hidup
yang makin sulit ini. Jadi tetaplah beriman, walau resiko
menghadang. Hadapi hidup ini dengan iman maka semuanya
akan terlewati karena “Aku sekali-kali tidak akan membiar-
kan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan
engkau” (Ibrani 13:5) ***
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Sekali waktu, yang menjadi korban adalah seorang
pendeta. Di dalam tas yang diambilnya, Gagah menemukan
Alkitab. Sekedar iseng, ia membacanya. Ternyata ada sebuah
ayat yang menarik perhatiannya. Ayat itu mengatakan,
“engkau berharga di mata Tuhan” (bdk. Yesaya 43:4). Gagah
tertegun, berpikir: Apakah aku yang sudah begini buruk
masih berharga di mata Tuhan? Siapakah Tuhan yang seperti
itu?

Momen ini menjadi awal pertobatan Gagah. Ia
bagaikan baru terbangun dari tidur panjang, dan menyadari
bahwa ada alternatif kehidupan lain daripada yang dĳa-
laninya selama ini. Gagah bertekad tidak akan kembali pada
kehidupannya yang lama. Jadi, mulailah ia mencari tahu
lebih banyak tentang Kekristenan. Ia datang ke gereja. Tapi,
tiap kali ia melakukannya, tidak lama kemudian, gereja yang
didatanginya dirusak oleh orang-orang suruhan ayahnya.
Gagah jadi merasa bersalah pada umat di gereja tersebut.
Demi kebaikan orang banyak, pikirnya, ia memilih untuk
membaca Alkitab secara sendiri saja.

Tapi, tentu saja, Gagah membutuhkan lebih dari itu.
Pada saat demikianlah ia bertemu dengan seseorang yang
menyebut diri sebagai pendeta. “Pendeta” itu bersedia mem-
baptisnya dengan biaya puluhan juta rupiah. Karena sangat
ingin menjadi orang Kristen, Gagah setuju. Ia dibaptis di tepi
laut. Namun, sejarah berulang: “Pendeta” yang membap-
tisnya dianiaya orang-orang suruhan ayahnya. Gagah dibawa
pulang dan dikurung, tidak diizinkan berhubungan dengan
dunia luar.

Ketika akhirnya berhasil melarikan diri, Gagah
memutuskan untuk keluar dari daerah asalnya. Terlalu ba-

nyak orang yang celaka karena dirinya. Sayangnya, dalam
proses melarikan diri tersebut, Gagah tidak sempat memba-
wa identitas apapun. Akibatnya, di luar daerahnya pun,
beberapa gereja yang didatangi menolaknya. Mereka kuatir
dituduh melakukan Kristenisasi. Sekali lagi, keinginan Ga-
gah untuk belajar tentang Kekristenan dan menjadi murid
Yesus kembali tertunda.

Terus merantau, Gagah tiba di Jakarta. Seperti bi-
asa, ia “mendekati” gereja. Karena kedatangannya berte-
patan dengan banjir yang melanda nyaris seluruh Jakarta,
Gagah pun bergabung dengan kelompok relawan yang
bekerjasama dengan Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia
(Tim GKI). Selama kurang-lebih dua bulan bekerjasama,
Gagah membagikan kerinduannya untuk mempelajari
Kekristenan pada teman-teman sesama relawan. Tergugah
oleh kesungguhan Gagah, para relawan menyampaikan
keinginan itu pada Bpk. Edwin Manasseh, koordinator Tim
GKI untuk wilayah Kampung Melayu dan sekitarnya, yang
juga merupakan warga jemaat GKI Bekasi Timur.

Merespon niat itu, Pak Edwin melakukan percaka-
pan mendalam dengan Gagah, untuk selanjutnya membi-
carakan hal ini dengan Pdt. Sonny Turnip, yang saat itu
menangani kelas katekisasi. Pdt. Sonny kemudian juga
melakukan percakapan dengan Gagah. Setelah percakapan
tersebut, Gagah pun diterima sebagai peserta katekisasi.
Akhirnya, kerinduan Gagah terpenuhi: Ia mengikuti kelas
katekisasi sampai selesai, selanjutnya dibaptis, dan secara
resmi kini menyandang “gelar” sebagai “pengikut Kristus”,
orang Kristen.

Setelah menjadi pengikut Kristus, hidup Gagah

PENGHARAPAN:
DARI BALI KE (GKI) BEKTIM,

DARI MASA KE MASA
Pdt. Timur Citra Sari
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Gagah (bukan nama sebenarnya) adalah nama seorang pemuda, putera dari pemilik sebuah puri besar di Bali. Sebagai
seorang bangsawan, sejak kecil ia hidup berlimpah harta dan dekat dengan kekuasaan. Tidak mengherankan, Gagah

biasa hidup sesukanya sendiri, yang menyebabkannya akrab dengan berbagai tindakan melanggar hukum, seperti
mengambil barang orang dan menggunakan obat-obat terlarang. Hidup pribadinya pun mencerminkan gaya

“suka-sua gue”, dengan hadirnya beberapa perempuan tanpa ikatan yang jelas.
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tidak begitu saja menjadi lebih mudah. Ia tetap harus ber-
juang untuk membiayai dirinya. Ia juga harus terus belajar
menjalani hidup sebagai orang Kristen. Hidup memang be-
lum selesai!

Kata “harapan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indone-
sia didefinisikan sebagai “keinginan supaya menjadi ke-
nyataan”. Perjalanan hidup Gagah di atas mencerminkan
definisi ini. Keinginannya yang besar untuk mengenal Tuhan
Yesus dan menjadi murid-Nya, memberinya semangat yang
tidak mudah dipadamkan untuk terus mencari hingga
menemukan “jalan” yang membawanya kepada Kristus. Ke-
nyataan pun diperoleh Gagah: Ia berkenalan dengan Tuhan
Yesus, dan hidupnya diperbaharui.

Gagah tidak sendirian. Alkitab dipenuhi pengala-
man orang-orang dari berbagai zaman dan beraneka tempat
yang senasib dan seperjuangan dengannya. Kisah Zakheus
(Lukas 9:1-8), misalnya. Keinginannya adalah bisa “…
melihat orang apakah Yesus itu” (ayat 3). Sayangnya,
sekalipun Zakheus adalah “kepala pemungut cukai” dan
dikenal sebagai “seorang yang kaya” (ayat 2), kekuasaan dan
kekayaan tidak bisa menolong mendapatkan yang di-
inginkannya. Sebab, kali ini, yang menghambatnya adalah
badannya yang pendek, sehingga ia “kalah bersaing” dengan
orang banyak yang juga sama-sama ingin melihat Yesus.

Tapi, Zakheus tidak berputus asa. Alkitab mence-
ritakan, “… berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu me-
manjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di
situ.” (ayat 4) – Bisa jadi, Zakheus beberapa kali menabrak
orang yang lalu-lalang dalam upayanya mendahului rom-
bongan Yesus. Bisa jadi, juga, ia dimarahi orang karena tin-
dakannya tersebut. Apalagi, belum tentu ia langsung bisa
menemukan pohon yang tepat: Yang punya dahan cukup
menjorok ke jalan yang dilewati Yesus dan cukup kokoh
untuk ia duduki.

Yang jelas, upaya dan kerja kerasnya berbuah manis.
Bukan hanya bisa melihat “orang apakah Yesus itu”, malahan
Yesus sendiri menyapanya (wow!), "Zakheus, segeralah
turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di ru-

mahmu." (ayat 5). Tidak mengherankan, Alkitab memberi
kita laporan, “Lalu Zakheus segera turun dan menerima Ye-
sus dengan sukacita.” (ayat 6)

Selain Zakheus, Alkitab memiliki kisah lain tentang
pengharapan, yaitu kisah tentang seorang yang telah sakit
selama 38 tahun dan terus menantikan malaikat menggon-
cangkan kolam Betesda (Yohanes 5:1-9). Setelah lama me-
nanti tanpa pernah berhasil masuk ke dalam kolam sebagai
yang pertama, sebetulnya orang itu punya pilihan untuk
berhenti berharap. Apalagi, sebagaimana dituturkannya
sendiri, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke
dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan semen-
tara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun men-
dahului aku." (ayat 7) Tapi, ia tetap bertahan dalam
pengharapannya.

Sampai Yesus menyapanya dan berkata,
"Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." (ayat 8)
Dan, harapan orang itu pun terwujud. Alkitab menuturkan,
“… pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia
mengangkat tilamnya dan berjalan.” (ayat 9) Wah, bisa diba-
yangkan, betapa senang dan bahagianya orang itu!

Sepanjang hidup setiap orang memiliki penghara-
pan yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Namun,
dalam kebersamaan sebagai sebuah bangsa, apa yang men-
jadi pengharapan mereka?

PENGHARAPAN MESIANIS
Secara sederhana, pengharapan mesianis bisa dipa-

hami sebagai pengharapan tentang dan terhadap mesias.
Kata “mesias” atau “masyiakh” (dalam Bahasa Arab dilafal-
kan sebagai “Almasih”) sendiri adalah kata dalam Bahasa
Ibrani yang berarti “yang diurapi (oleh Tuhan)”. Kata ini
biasa dikenakan pada ketiga jabatan dalam masyarakat Isra-
el, yang membutuhkan pengurapan untuk pengesahannya,
yaitu nabi, imam, dan raja. Setelah mereka dianggap sah,
barulah mereka berhak melakukan yang menjadi tugas dan
tanggungjawab masing-masing jabatan.

Pengharapan mesianis ditengarai mulai muncul



43Buletin GKI KOTA WISATA No. X/Agustus/2015

“Let your hopes, not your hurts, shape your future.”
(Robert H. Schuller)
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dalam masyarakat Israel, secara bertahap dan perlahan-lahan, setelah runtuhnya kejayaan Kerajaan Israel Raya (sekitar
1050-930 SM) yang dibangun pada pemerintahan Raja Daud. Setelah raja yang dikasihi dan diidolakan orang Israel sepan-
jang masa ini wafat, keturunannya dianggap tidak ada yang mampu menyamainya.

Raja Salomo, putera dan penerus Raja Daud, pada awalnya sempat membuat orang Israel bangga. Salomo diyakini
mendapat restu Tuhan untuk memerintah melanjutkan ayahnya. Alkitab mencatat Tuhan yang berfirman pada Salomo, "…
sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada
seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak
kauminta Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun
seperti engkau di antara raja-raja.” (1 Raja 3:12-13)

Namun, dalam perkembangan kemudian, ternyata, Salomo tidak setia kepada Tuhan. Tidak mengejutkan, se-
bagaimana dipahami oleh orang Israel, tanda-tanda berakirnya era keemasan Bangsa Israel sudah bisa dideteksi. Tentang hal
ini kita mendapatkan laporan demikian,  “Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Salomo: ‘Oleh karena begitu kelakuanmu,
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepadamu, maka
sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari padamu dan akan memberikannya kepada hambamu.’” (bdk. pasal
11:11)

Kerajaan Israel Raya sungguh-sungguh runtuh pada sekitar tahun 930 SM. Saat itu Raja Rehabeam memerintah
menggantikan Raja Salomo, ayahnya, yang telah wafat. Diduga karena persoalan ekonomi, raja muda ini memberlakukan
pajak yang dianggap terlalu tinggi oleh rakyatnya. Dalam upaya memperbaiki situasi, dialog dilakukan antara pihak kera-
jaan yang memutuskan pemberlakuan pajak, dan rakyat yang menolak kenaikan pajak tersebut. Sayangnya, dialog tersebut
gagal. Perpecahan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kerajaan Israel Raya terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Israel Utara
(dengan ibukota Samaria) di bawah kekuasaan Raja Yerobeam, dan Kerajaan Israel Selatan (disebut juga Kerajaan Yehuda)
dipimpin Raja Rehabeam.

Relasi di antara kedua kerajaan yang sebetulnya bersaudara ini bersifat “pahit dan manis”. Sebuah data
mengungkapkan bahwa selama 80 tahun pertama, kedua kerajaan ini terus saling berperang. Selanjutnya, selama 80 tahun
berikutnya, mereka berdua bisa bertahan hidup dalam damai. Dan, selama 50 tahun terakhir, mereka kembali berperang
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sampai pada tahun 721 SM ketika Kerajaan Israel Utara
ditaklukkan oleh Raja Asyur, dan warganya mengalami pem-
buangan. Kerajaan Israel Selatan pun pada akhirnya harus
menyerah terhadap Raja Babilonia pada sekitar tahun 606
SM dan juga merasakan pahitnya masa pembuangan.

Menyimak jatuh-bangunnya Bangsa Israel, kita bisa
memahami lahirnya kerinduan dan pengharapan yang besar
untuk kembali pada era keemasan saat Raja Daud masih me-
merintah. Namun, menyadari bahwa raja idola tersebut telah
wafat, mulailah orang Israel menantikan sosok raja yang lain
namun akan membawa kejayaan seperti Raja Daud dulu,
bahkan lebih lagi. Pengharapan inilah yang kemudian
menemukan bentuk mapannya sebagai pengharapan mesian-
is.

Mengikuti suka-duka yang dialami orang Israel,
pengharapan mesianis pun mengalami perjalanan dari waktu
ke waktu:

Pada masa sebelum dan saat terjadi pembuangan, misal-
nya. Dalam situasi yang menekan berat, mesias yang be-
rasal dari keturunan Raja Daud sungguh-sungguh dinanti-
kan. Kita bisa menelusuri jejak-jejaknya dalam –antara
lain– Kitab Yesaya yang mengatakan, “Sebab seorang anak
telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan un-
tuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan
namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang
Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaann-
ya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas
takhta Daud dan di dalam kerajaannya….” (Yesaya 9:5-6)

Sekalipun pengharapan terhadap mesias yang adalah
keturunan Daud tetap terpelihara hingga orang Israel kem-
bali dari pembuangan, pada masa ini mulai berkembang
pemahaman tentang mesias sebagai yang diutus langsung
oleh Tuhan pada waktu yang tidak diketahui manusia. Mesi-
as ini disebut dengan nama Anak Manusia, dan bercirikan
antara lain, memiliki sifat ilahi, telah ada sebelum dunia dic-
iptakan, serta kedatangannya adalah untuk menyelamatkan
dunia sekaligus menghakiminya pada waktu yang tidak
diketahui manusia. Kitab Daniel menjelaskannya demikian,
“… Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak

datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak
manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan
ia dibawa ke hadapan-Nya. Lalu diberikan kepadanya
kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka
orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa
mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan
yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah
kerajaan yang tidak akan musnah.” (Daniel 7:13-14) Dalam
perkembangannya, pengharapan mesias sebagai keturunan
Daud dan sebagai Anak Manusia menjadi satu pemahaman
yang sama.

Memasuki era Perjanjian Baru, di antara orang Isra-
el telah lahir kelompok-kelompok dalam agama Yahudi se-
perti Farisi, Saduki, Eseni, dan Zelot. Kecuali Saduki, masing
-masing aliran ini memiliki pengharapan yang berbeda-beda
terhadap mesias. Kelompok Eseni, misalnya, meyakini bah-
wa mesias yang dinantikan berjumlah dua orang, yaitu
“mesias imam” yang akan memperbaiki kualitas hidup
keagamaan masyarakat, dan yang satu lagi adalah “mesias
prajurit” yang berasal dari keturunan Daud. Kedua mesias
ini diyakini akan bergabung demi kejayaan Israel.

Kelompok Zelot memahami mesias akan datang
untuk membebaskan Israel secara politis. Itu sebabnya
mereka mempersiapkan diri dengan senjata sambil
menunggu saat itu tiba. Kelompok ini juga akrab dengan
pemberontakan-pemberontakan melawan Pemerintah
Romawi. Salah satu dari antara para Zelotes ini adalah Yesus
Barabas (bdk. Matius 27:16) yang dipenjarakan oleh
pemerintah Romawi “bersama beberapa orang pemberontak
lainnya” karena “… mereka telah melakukan pembunuhan
dalam pemberontakan.” (Markus 15:7)

Kelompok Farisi lain lagi. Mereka meyakini ke-
datangan mesias tergantung dari kesiapan orang Israel
menyambutnya. Itu sebabnya kelompok ini sangat
menekankan ketaatan dan yang keras dan ketat terhadap
Taurat. Sayangnya, ketegasan Kelompok Farisi dalam mem-
berlakukan Taurat kerap membuat mereka terjebak pada
peraturan yang kelihatan, tapi mengabaikan “jiwa” pera-
turan tersebut. Hal inilah yang kerap dikiritisi Yesus, misal-
nya dalam Matius 23:23, dengan mengatakan, “Celakalah
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kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu
orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas
manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam
hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasi-
han dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain
jangan diabaikan.”

Demikian “meriahnya” suasana pengharapan mesi-
anis yang dihayati orang Israel dari masa ke masa. Menyimak
perjalanan pengharapan mesianis yang melewati berbagai
peristiwa penting dalam sejarah Israel, tidak sulit bagi kita
untuk mengerti betapa berartinya pengharapan ini dalam
hidup mereka.

PENGHARAPAN ORANG PERCAYA
Bergaul dengan Yesus, membuat para murid

mengenali kehadiran mesias di antara mereka. Itu sebabnya
dengan yakin Petrus berseru, "Engkau adalah Mesias, Anak
Allah yang hidup!" (Matius 16:16) Pula, dengan setulus hati
Marta mengaku, "Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah
Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam
dunia." (Yohanes 11:27) Ditambah lagi, silsilah Yesus, se-
bagaimana dicatat dalam Matius 1:1-16 dan Lukas 3:23-38,
menunjukkan bahwa Ia adalah keturunan Daud.

Namun, terkait dengan keyakinan dan pengakuan
para murid tentang Ke-mesias-an Yesus, mereka juga belajar
memahami beberapa kenyataan baru, yaitu, pertama, jangka-
uan karya mesias yang dikirim Allah tidak terbatas pada
orang Israel saja, melainkan hingga seluruh dunia. Hal ini
ditegaskan Tuhan Yesus ketika Ia mengatakan, “Sebab Allah
mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk mengha-
kimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh
Dia.” (Yohanes 3:17)

Yesus tidak berhenti pada penjelasan tentang pema-
haman baru mengenai mesias, namun Ia mempraktekkannya
secara langsung. Misalnya saja, saat Yesus berdialog dengan
seorang perempuan Samaria (Yohanes 4:1-42). Atau, juga,
ketika Yesus tidak berkeberatan untuk menyembuhkan anak
dari seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan
(Matius 15:21-28). Padahal, tidak mungkin Ia tidak tahu bah-
wa di antara orang Israel dan orang Samaria maupun orang
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Kanaan terjalin hubungan yang kurang baik. Sejarah me-
nerangkan betapa relasi di antara bangsa-bangsa ini kerap
diwarnai berbagai pertikaian yang disebabkan oleh ber-
macam-macam persoalan.

Melalui kesediaan-Nya berelasi dengan orang-
orang di luar bangsa-Nya, Yesus ingin membuktikan bah-
wa tindakan penyelamatan Allah tidak bisa dibatasi oleh
manusia. Sebab kasih dan kepedulian Allah tertuju pada
seluruh ciptaan-Nya di seluruh dunia.

Kenyataan baru yang kedua, bagi para murid, ada-
lah bahwa keselamatan yang disampaikan Yesus tidak ber-
tumpu pada kejayaan di dunia, sebagaimana yang dulu
diberikan Daud. Yesus menjelaskan, "Janganlah kamu
mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat
merusakkannya dan pencuri membongkar serta men-
curinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di
sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri
tidak membongkar serta mencurinya.” (Matius 6:19-20)

Melalui kata-kata ini, Yesus ingin menolong murid
-murid-Nya, dan bahkan segenap orang Israel, agar tidak
meletakkan pengharapan mereka tentang serta terhadap
mesias, semata berdasarkan sejauh mana mesias tersebut
bisa memberi kesuksesan atau kemakmuran dalam hidup.
Sebab, Yesus tahu benar, menjadi pengikut dan murid-
Nya bisa jadi, justru akan menempatkan mereka dalam
situasi dan kondisi tanpa kekuasaan dan tanpa kekayaan.

Setelah Yesus naik ke Sorga, para murid melanjut-
kan karya-Nya dengan menjelaskan siapa Yesus bagi
dunia. Meneladani Sang Guru, murid-murid menerima
kehadiran setiap orang yang mau belajar, tanpa me-
mandang apakah orang-orang tersebut memiliki garis ke-
turunan Yahudi atau tidak. Kesadaran bahwa Yesus bukan
hanya Juruselamat untuk orang Yahudi, melainkan Ju-
ruselamat dunia, dirasakan Petrus sebagai pengalaman
yang “mencerahkannya”. Itu sebabnya, dengan gembira ia
menyampaikan “penemuan barunya” tersebut, katanya:
"Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak
membedakan orang. Setiap orang dari bangsa mana pun
yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran
berkenan kepada-Nya.” (Kisah 10:34-35)
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Murid yang lain, yang datang dari generasi lebih kemudian, yaitu Paulus, juga menyadari hal ini. Bersama Barna-
bas, Paulus meyakini bahwa tugasnya memang adalah untuk memberitakan Yesus pada bangsa-bangsa bukan Yahudi (bdk.
pasal 13:2, tentang Roh Kudus yang menunjuk Paulus dan Barnabas untuk melakukan tugas khusus: “Khususkanlah Bar-
nabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”). Karena keyakinan inilah, Paulus bisa secara
tegas menjelaskan tentang dirinya kepada Jemaat di Roma: “… Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Ya-
hudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelaya-
nanku….” (Roma 11:13) , memahami Kesaksian Petrus ini menegaskan perintah Yesus sebelumnya, yaitu,

Dengan mendunianya murid-murid Yesus, pengharapan tentang dan terhadap Yesus sebagai Juruselamat tidak lagi
bisa dibatasi oleh apapun atau siapapun. Sebagaimana yang Yesus jelaskan dari semula, “… supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16)

PENGHARAPAN KITA
Setelah mengikuti “perjalanan” pengharapan sepanjang sejarah, kita tahu betapa pengharapan tidak hanya berdam-

pak pada tataran pemahaman , tapi juga –dan terutama– pada tataran sikap. Dalam hal ini, beberapa hal menarik serta per-
lu mendapat perhatian kita:

Pengharapan mengubah cara kita memandang diri-sendiri. 1 Petrus 2:11 mengingatkan,  bahwa kita adalah
“pendatang dan perantau”. Kita tidak akan seterusnya mendiami tubuh ini, namun –karena pengharapan yang kita miliki–
kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini pada Sang Pemilik. Itu sebabnya, penulis 1 Petrus menegaskan agar kita,
“… menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.”

Pengharapan mengubah apa yang kita hargai dalam hidup. Jika pengharapan kita terletak pada dunia ini dan segala
isinya, bisa dibayangkan, penghargaan kita pada segala sesuatu yang bersifat duniawi akan sangat tinggi. Tapi, jika
pengharapan kita terletak pada dunia yang akan datang, dengan Kristus sebagai Raja-Nya, sejalan dengan itu, kita akan
lebih menghargai hal-hal yang bersifat kekal (bdk. perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12:13-21.
Yesus menyimpulkan, “… Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia
tidak kaya di hadapan Allah.” – ayat 21).

Pengharapan mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam hidup. Menjalani hidup dalam pengharapan, berarti
menghayati apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari menantikan penggenapan pengharapan tersebut. Itu sebabnya,
Surat Yakobus mengatakan, “Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata
apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti
Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepa-
da-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.” (Yakobus 3:2-3)

Nah, menyimak keterangan di atas, tampaknya sudah waktunya kita bertanya pada diri-sendiri: Apakah penghara-
pan kita telah melahirkan dampak yang nyata dalam hidup sehari-hari? – Semoga!

Soli Deo Gloria! ***

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala

akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. –Filipi 4:6-7
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Mengawali Mimpi, Semangat Juang ‘45 Aku hampir
tak percaya kalau aku bisa lulus dari sekolah teologi
terkemuka di Jakarta. Kalau ingat dulu waktu aku di kam-
pung, tidak pernah aku bermimpi bisa ke Jakarta untuk ber-
sekolah. Membayangkan aku masuk universitas saja, aku
tidak berani, apalagi berada di Jakarta. Namun itulah hidup
yang Tuhan anugerahkan. Dia memberi kesempatan kepa-
daku untuk berada di sekolah teologi ini sejak enam tahun
yang lalu. Suka duka aku jalani bersama Tuhan dan teman-
temanku.

Kalau aku mengingat masa-masa kuliah, bagiku te-
man-teman dan para dosenku adalah sosok Kristus yang
hadir dalam diriku. Sebagai anak ‘ndeso’ yang baru turun
gunung ke kota Jakarta, hidupku penuh kejutan. Pelajaran
dan bahasa terasa asing di telingaku, kadang membuat aku
pusing tujuh keliling. Apalagi dosen-dosen Belanda yang
strict dengan aturan merupakan hal yang tidak biasa bagi
anak kampung yang biasa hidup santai. Tetapi para dosen
membimbingku dengan sabar. Mereka rela memberikan
waktu luangnya bagiku untuk belajar ekstra keras. Kadang
juga mereka turut membiayai uang makanku di kampus
gumul juang ini. Sekalipun mereka terlihat begitu ‘kejam’ di
kelas, ternyata di luar kelas mereka seperti orangtua yang
merawat, melindungi dan memahami aku. Aku serasa me-
miliki orangtua di kota yang katanya ‘lebih kejam daripada
ibu tiri.’

Hmmm… apalagi kalau ingat teman-temanku.
Mereka banyak mengajariku artinya perjuangan. Di tengah
gejolak politik di Indonesia yang suram, teman-teman
mengajakku untuk peduli terhadap kehidupan berbangsa.
Pada tahun 1964-an, aku ingat perjuangan kami di depan
Istana Presiden saat Presiden Soekarno mengeluarkan kepu-
tusan yang menyengsarakan rakyat. Tidak putus-putusnya
kami berteriak menuntut Presiden menurunkan harga ba-
rang kebutuhan pokok. Buatku perjuangan ini sebenarnya
ada juga kepentingan pribadi J. Masalahnya kalau harga ba-

rang naik, uangku pas-pas-an. Papaku tidak mungkin
mengirimkan lebih. Tetapi, sekali lagi, teman-temanku ada-
lah penyelamatku di tengah cekak! Mereka merelakan ma-
kanannya separoh kepadaku, supaya aku punya tenaga un-
tuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Yang tak kalah
manisnya, teman-temanku juga yang mengadakan pesta
pernikahanku dengan gadis tercantik di gereja. Walaupun
pesta itu ala kadarnya, bagiku teramat mewah karena teman
-temanku mengadakannya dengan cinta kepadaku dan
isteriku.

Pokoknya kampus adalah duniaku yang terindah
kala itu. Kampus merupakan home bagiku. Perasaan home
ini karena aku merasakan persahabatan Kristus melalui ke-
hadiran seluruh civitas academica. Aku diterima sebagaima-
na aku ada. Aku dihargai sebagai manusia. Aku bebas men-
jadi diriku sendiri. Aku pun belajar untuk peduli, berbagi,
dan bersahabat dengan siapapun bahkan dengan bangsaku
sendiri.

Karena itu sebenarnya aku tidak ingin pergi dari
kampus tercinta ini. Namun aku sadar bahwa mencintai
kampusku berarti aku pun harus rela meninggalkannya.
Dengan keluar dari kampus, aku bisa membawa semua
nilainilai hidup yang diajarkan oleh kampusku ke dalam
kehidupan gereja dan masyarakat, tempat di mana Tuhan
mengirimku menjadi menjadi hamba-Nya. Aku bermimpi
kalau aku jadi pendeta, aku akan menjadi pendeta yang ber-
sahabat. Aku juga akan membangun gereja pelayananku
sebagai model Gereja Persahabatan–gereja yang menghadir-
kan persahabatan Kristus bagi seluruh ciptaan (Gunawan
2014). Ini tekadku! Ini mimpiku! Aku jadi tak sabar untuk
segera pulang kampung dan menjadi pendeta. Tiba-tiba aku
terjangkit semangat perjuangan seperti para pejuang ’45.
Ganbate!

Gereja Persahabatan, Hanyalah Mimpi?
Hari yang ditunggu akhirnya tiba juga: pulang kam-

Refleksi Imajiner tentang
Kepemimpinan Persahabatan

di dalam Gereja
Pdt. Linna Gunawan
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pung ke Tondano. Beberapa hari aku menginjakkan kaki di
kampungku ini, Sinode gereja memanggilku untuk
menghadap. Mereka menempatkan aku di sebuah jemaat di
Tomohon. Beberapa bulan kemudian aku ditahbiskan di sa-
na. Aku ingat betul tanggalnya: enambelas mei seribu sembi-
lan ratus enam puluh lima. Pada saat para pendeta senior
menumpangkan tangan mereka kepadaku, aku berdoa kepa-
da Tuhan. Dalam doa, aku menaikkan rasa syukur karena
persahabatan Tuhan melayakkan aku untuk jadi pendeta.
Doaku juga supaya aku dapat menjadi sahabat bagi jemaatku,
bagi rekan kerjaku, bagi siapapun yang berjumpa dengan
aku.

Sebulan dua bulan menjadi pendeta adalah masa-
masa manis tanpa prahara. Seperti sepasang suami isteri yang
menjalani bulan madu demikianlah juga bulan-bulan awal
pelayananku di jemaat ini. Namun hampir satu tahun men-
jadi pendeta jemaat, aku mulai merasa ‘gerah’ dengan
keadaan gereja. Sebagai pendeta, aku agak sedikit ‘gelisah’
ketika aku diperlakukan ‘bak dewa oleh warga gereja. Kalau
aku lewat di depan mereka, segera mereka membungkukkan
badan dan menundukkan kepala. Awalnya aku mengira cara
itu hanya dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Ter-
nyata opa-oma senior berlaku hal yang sama ketika aku da-
tang mendekati mereka. Terus terang aku tidak merasa nya-
man. Aku tidak lebih tinggi dan lebih hebat dari mereka.
Namun anehnya, ada rekan pendeta yang marah kalau ada
warga jemaat tidak membungkuk saat dia lewat. Ada penatua
yang berjalan dengan dagu terangkat seolah warga gereja
adalah rakyat jelata.

Pernah aku kaget ketika seorang pendeta, rekan
kerjaku, marah besar ketika ada seorang warga gereja yang
mengusulkan kegiatan baru di gereja. Menurutku usulnya
masuk akal dan bagus untuk kehidupan jemaat. Tetapi ka-
wanku ini tidak bisa terima karena Majelis Jemaat sudah me-
nyusun program menahun yang tidak bisa diubah.
Kekagetanku tidak berhenti hanya pada peristiwa itu. Be-
berapa orang penatua membangun alibi buruk untuk men-
jatuhkan seorang warga gereja hanya karena mereka ter-

singgung dengan kritik yang disampaikan oleh warga ger-
eja tersebut. Mereka membuat warga gereja ini dikeluarkan
secara tidak hormat dari gereja (Adiprasetya 2014, 2).

Hari-hariku terasa buruk. Semakin lama gereja
membuat aku lelah. Aku lelah karena menyaksikan keti-
dakadilan terjadi didepan mataku sendiri. Aku berusaha
keras mengubah persepsi ‘para tetua’ di gereja untuk berani
mendengar kritik dari siapa saja. Tapi apa yang aku terima?
Aku sendiri tidak dipercaya. Sekalipun pendeta, mereka
tetap saja menganggap aku sebagai ‘anak bawang.’ Tidak
tahu apa-apa tapi ‘sok menasihati. Deritaku ini sebenarnya
bukan hanya milikku sendiri. Aku menangkap kekecewaan
dan kegelisahan kaum muda gereja atas sikap warga jemaat
dewasa dan ‘tetua’ gereja yang menganggap diri lebih hebat
dan merendahkan kaum muda. Yang membuat aku tidak
tahan adalah aku sadar orang-orang dewasa telah
‘menindas’ dan ‘menyingkirkan’ kaum muda dari gereja,
tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sedih aku
melihat para remaja-pemuda gereja satu per satu pergi
meninggalkan bangku gereja entah ke mana (Adiprasetya
2014, 2).

Aku punya teman berbagi kegelisahan. Aku dan
dia sama-sama ditahbiskan menjadi pendeta pada waktu
dan tempat yang sama. Kisah kami berbeda, tetapi kisah-
kisah itu terangkum dalam nada yang sama: ketidakadilan
membawa penderitaan. Kalau aku dianggap masih ‘bocah’
karena aku muda, dia diabaikan karena dia perempuan. Dia
bercerita dengan sedih tentang rekan pendeta dan penatua
yang menganggap dia tidak ada. Sebagian warga gereja ti-
dak mau mendengar apa yang dikatakannya. Malahan
mereka malah memusuhinya karena dia dianggap pe-
rempuan yang berani bersuara lantang. Termasuk berani
bersuara ketika orang-orang memperlihatkan ‘kebobrokan’
akhlak mereka. Dia menjadi ancaman. Akibatnya, dia di-
anggap tidak ada (Adiprasetya 2014, 2).

Terus terang kalau aku mengikuti keinginanku,
aku ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tetapi aku tahu bah-
wa sejak awal Tuhan memanggilku untuk melayani umat-
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Nya; aku pun berjanji kepada-Nya bahwa aku bersedia
ditempatkan dimana saja. Kekuatan Tuhan aku rasakan se-
tiap kali aku lemah. Beruntung juga aku punya seorang isteri
yang mendukung pelayananku. Dengan keceriaannya dan
sikapnya yang melihat masalah dengan ringan membuatku
percaya pada kekuatan cinta. Cinta Tuhan, cinta isteri dan
keluarga, cintaku kepada jemaat, dan cinta beberapa warga
gereja yang menghendaki perubahan. Inilah yang membuat-
kan bertahan dan terus berharap. Tentu saja kekuatanku
juga muncul seiring dengan kuatnya mimpiku tentang gereja
persahabatan.

Akhirnya aku dan keluarga meninggalkan Menado
dan gereja yang kami cintai setelah hampir duapuluh tahun
melayani. Alasannya bukan karena aku sudah bosan atau
hopeless dengan keadaan gereja. Kepindahan aku dan
keluarga karena anak kami membutuhkan pengobatan in-
tensif karena di kampung halaman dokter tidak sanggup
mengobati penyakitnya. Kami sekeluarga harus menempuh
ribuan kilometer untuk kembali ke kota Jakarta demi anak

kami. Kami bersyukur tangan Tuhan senantiasa menolong
kami. Teman-teman yang tak terduga hadir memberikan
bantuan tanpa pamrih. Kami merasakan begitu banyak
‘malaikat’ yang Tuhan kirim untuk hidup kami.

Aku percaya Tuhan yang mengirim aku dan keluar-
ga melayani di sebuah jemaat di kota Jakarta Timur ini.
Jemaat ini baru berusia tiga tahun ketika aku diteguhkan
menjadi pendeta jemaat pada tahun 1983. Aku semangat
sekali ketika mulai bekerja bersama dengan jemaat baruku.
Rekan-rekan penatua terlihat begitu rendah hatinya. Anak-
anak, para remaja, pemuda dan dewasa begitu gembira keti-
ka datang dan melayani gereja. Jumlahnya ideal sekali, pikir-
ku, persis yang aku mau, hanya dua ratus orang saja. Aku
juga menyukai bagaimana warga gereja bersatu hati berdoa
dan bergotong royong untuk pembangunan gedung gereja.
Selama ini gereja berpindah tempat ibadah dari satu tempat
ke tempat lain. Tuhan akhirnya menjawab doa kami. Kami
punya tempat ibadah sendiri pada tahun 1986.
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Aku berpikir mimpiku membangun gereja per-
sahabatan dapat aku mulai pada jemaat ini seiring dengan
dimulainya penggunaan gedung gereja baru ini. Awalnya
terasa begitu mulus. Berbeda sekali dengan gereja di kam-
pung halamanku dulu. Namun seiring bertambahnya
jumlah warga gereja, aku mulai merasakan mimpi gereja
persahabatan mulai kabur dan kabur dari kehidupan
jemaat. Dari tahun ke tahun tema dan topik seputar
kepemimpinan yang melayani mewarnai kehidupan jemaat
baruku. Para pelayan gereja pun digenjot dengan pem-
binaan-pembinaan untuk menjadi pemimpin yang melaya-
ni dengan mengedepankan karakter rendah hati.

Awalnya menyegarkan dan menggembirakan, na-
mun ternyata tidak nyata dalam prakteknya. Aku mulai
melihat para pelayan yang mulai merasa ingin dihormati.
Dalam ibadah, mereka ingin punya tempat duduk terpisah
dari umat. Para pelayan ibadah mulai memilih-milih waktu
pelayanan. Mereka berebut tugas di waktu kebaktian yang
banyak dihadiri umat. Seperti show, mereka ingin di-

tugaskan untuk ibadah prime time. Tapi menolak mati-
matian atau tidak hadir kalau bertugas pada ibadah yang
‘sepi’ pengunjung. Begitu pula dengan alasan ‘menghamba’
para perempuan diam seribu bahasa dalam rapat-rapat
Majelis Jemaat, komisi maupun panitia. Kaum perempuan
merasa hanya pria yang berhak untuk bersuara, mereka
mengurus konsumsi saja. Aku pun melihat ‘penyingkiran’
yang lambat tapi pasti terhadap anak-remaja-pemuda dari
gereja. Mereka memang diberi wadah dengan nama komisi
kategorial, tetapi merka tidak pernah dilibatkan dalam
pengambilan keputusan, ibadah, maupun penyusunan pro-
gram kerja jemaat (Adiprasetya 2014, 2-5).

Terus terang aku mulai kehilangan semangatku
kembali untuk membangun gereja persahabatan. Aku jadi
mempertanyakan ulang akankah gereja persahabatan
merupakan keniscayaan? Ataukah sebenarnya gereja per-
sahabatan hanyalah bagian dari mimpi yang berbalut ro-
mantisme masa-masa kuliahku yang indah? Romantisme
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yang tidak lagi agung, tetapi picisan khas para pecinta yang
terjangkit cinta monyet. Menggebu, tetapi hanyalah imajina-
si kosong seperti dalam film kartun. Duh… Tuhan, kenapa
aku harus bermimpi indah tetapi akal sehatku mengatakan
itu hanya mimpi orang yang sedang tidur?

Sebuah Harap: Memperbarui Mimpi Gereja
Persahabatan

Aku tidak sanggup untuk bermimpi lagi. Aku sulit
untuk menerima kenyataan kalau mimpiku terhempas oleh
kenyataan dalam gereja yang aku layani selama ini. Aku ti-
dak lagi mau bermimpi. Aku terlalu lelah untuk memberi
harapan pada diriku sendiri. Terus terang ini melemahkan
pelayananku. Sudah sebulan ini aku melakukan tugas ru-
tinku di gereja tanpa hati, jiwa dan rohku. Sulit bagiku untuk
menyapa Tuhan setiap hari seperti kebiasaanku di waktu-
waktu yang lalu. Isteriku dan anak-anakku sebenarnya sudah
memberikan aku semangat tiap hari. Tetapi aku menga-
baikan seruan mereka karena aku takut terluka lagi.

Hingga suatu hari, saat aku sendiri dan diam dengan
rasa kecewa di dadaku, tiba-tiba aku seperti mendengar suara
di dalam pikiran dan hatiku. Suara itu aku kenal betul dan
aku sangat ingat bunyinya: “Kamu adalah sahabatku, jikalau
kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak
menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa
yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu
sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku” (Yoh. 15:
14, 15).

Kepalaku seperti diguyur air dingin ketika
mendengar suara milik Yesus ini. Dia selalu menganggapku
sebagai sahabat-Nya dan Dia telah memberikan semuanya
kepadaku. Pesannya hanya satu, persahabatan dengan Yesus
berarti melakukan apa yang telah dilakukan-Nya. Aku men-
coba memahami pesan ini, Aku coba mengingat kembali
perjalanan pelayananku selama ini. Aku kembali memahami
mimpi gereja persahabatan. Akhirnya aku mengerti letak

kegagalanku mewujudkan gereja persahabatan yaitu aku
melupakan apa yang sebenarnya Yesus perintahkan dan
beritahukan tentang persahabatan-Nya.

Aku minta cuti seminggu dari kegiatan-kegiatan di
gerejaku. Aku sengaja pergi ke pulau, tempat aku biasa
melepaskan hobi mancingku. Di tempat inilah aku bi-
asanya menghabiskan lelahku. Kadang aku ‘bercakap’
dengan Tuhan saat kailku masuk ke dalam air. Kadang aku
menunggu ikan sambil menikmati bukubuku kegema-
ranku. Kali ini aku pergi mancing bersama satu misi, aku
ingin mencari tahu persahabatan yang Yesus ajarkan dan
bagaimana aku harus menerapkannya dalam kehidupan
gereja. Sambil merenung, aku bertemu dengan teks Filipi 2:
1 – 11 milik rasul Paulus. Aku mencatat secara khusus
ayatayat yang muncul begitu kuat dalam benakku.

“Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, mena-
ruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu se-
bagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengam-
bil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan
manusia” (Fil. 2: 5 – 7).

Aku membayangkan Paulus ketika menuliskan
suratnya ini. Dia harus berhadapan dengan jemaat keras
kepala yang suka berkelahi. Mereka suka mengagungkan
diri sendiri dan merasa dirinya lebih baik daripada orang
lain. Tidak heran Paulus menyuruh mereka belajar dari
Kristus. Bukan hanya rendah hati tetapi mereka harus
‘mengosongkan diri’ (Yunani: kenosis) Hmmm… me-
mahami ber-kenosis seperti Kristus seperti apa ya?

Alyce M. McKenzie memberi pencerahan bagiku.
Dia memakai satu idiom bahasa Inggris untuk mener-
jemahkan ‘kenosis’ milik Kristus, yaitu Level With Me.
Menurut McKenzie ada dua makna dari idiom ini. Pertama,
level with me berarti “Tell me the truth. Be honest to me.”
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Dia memberi contoh yang cukup jelas tentang makna level
with me. Seorang perempuan yang sedang mencoba celana
baru, dia bertanya kepada temannya, “Level with me. Do
these pants make me look fat?” (Coba katakan dengan jujur.
Apakah celana ini membuat aku terlihat gemuk?)
(McKenzie 2014).

Aku mencoba berpikir keras bagaimana mener-
jemahkan makna level with me dalam konteks jemaatku
dan mimpi membangun gereja persahabatan. Aku mempu-
nyai seorang sahabat karib. Dengan sahabat, aku bebas
menjadi diri sendiri. Kalau aku marah kepadanya, aku akan
jujur mengatakannya. Kalau aku sedang senang, aku pun
berbagi kegembiraan bersamanya. Kejujuran membuat aku

berani mengakui kelemahanku di hadapannya. Dia pun
menerima aku apa adanya.

Aku membayangkan alangkah indahnya apabila
jemaatku mau saling menerima sesamanya apa adanya.
Kunci penerimaan tersebut adalah keberanian untuk jujur,
menjadi dirinya sendiri. Indah sekali apabila ada seorang
warga gereja dengan jujur mengakui bahwa dia tidak sem-
purna; sementara warga gereja lainnya dengan jujur pula
mengatakan bahwa dia menerima sesamanya dalam keti-
daksempurnaannya. Pasti kejujuran semacam ini tidak akan
ada ‘gossip’ di dalam gereja; atau tidak perlu lagi ada orang
yang merasa dirinya dihakimi oleh gereja.

Aku percaya setiap orang tidak ada yang sempurna.
Karena itu gereja seharusnya juga terbuka terhadap keti-
daksempurnaan warga gerejanya. Gereja sekalipun disebut
sebagai tempat sakral tetapi bukan berarti orang-orang yang
boleh ada di sana adalah mereka yang suci dan sempurna.
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Sebaliknya gereja harus terbuka terhadap mereka yang ga-
gal, tidak sempurna, berdosa, lemah (Wilcher 2010, 120).
Gereja yang tidak sempurna memberikan dirinya di-
pulihkan oleh Tuhan. Karena itu level with me (kejujuran,
otentik, apa adanya) merupakan nilai berharga untuk gereja
persahabatan.

Makna kedua dari level with me, menurut McKen-
zie, adalah pengakuan bahwa diri kita tidak lebih tinggi
daripada orang lain. Demikian sebaliknya, orang lain tidak
lebih tinggi daripada kita. Kita berada pada tingkat (level)
yang sama dengan orang lain. Aku pikir-pikir memang
orang kalau merasa lebih tinggi daripada sesamanya, dia
menjadi orang sombong dan merasa paling benar. Sulit
dikritik dan inginnya mengkritik, merendahkan orang lain.
Sebaliknya orang yang merasa lebih rendah daripada sesa-
manya, tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri;
otomatis dia pun tidak percaya kepada sesamanya dan Tu-
han.

Level with me yang mengusung prinsip kesetaraan
akan membawa gereja menjadi komunitas yang setara da-
lam kasih. Zaragoza menyebut komunitas setara sebagai
perwujudan dari Allah Trinitas yang hidup intim bersama,
memiliki hubungan kasih, dan saling melengkapi (Zaragoza
1999, 67). Tiba-tiba saja pikiranku melayang jauh kembali
masa-masa kuliahku. Aku membayangkan komunitas setara
itu seperti pada saat-saat mahasiswa teologi makan bersama
di meja makan panjang di asramaku dulu. Kami duduk
setara, baik senior maupun junior; mahasiswa, dosen dan
karyawan. Kami bercakap tanpa rasa takut. Kami saling
mendengar dan didengar, semuanya pun berhak untuk ber-
suara. Sekalipun di antara kami ada yang tadinya berselisih,
tetapi di meja makan semuanya kembali damai. Percakapan
yang tadinya kaku dan dingin menjadi cair dan hangat.

Terus terang level with me milik McKenzie telah
mencerahkan mimpi gereja persahabatan yang tadinya mu-
lai kabur. Muncul inspirasi dalam benakku tentang kepem-
impinan persahabatan sebagai lawan kepemimpinan hierar-
ki dan penyempurna dari kepemimpinan pelayanan.
Kepemimpinan persahabatan menjadikan Kristus sebagai
pusat, bukan pendeta, penatua atau para aktivis. Kepe-
mimpinan persahabatan memposisikan seorang pemimpin
di depan, di belakang, atau disamping. Pemimpin yang tid-
ak berada di bawah atau di atas warga gereja (Adiprasetya
2014, 5).

Pekerjaan rumahku sekarang adalah bagaimana
mewujudkan kepemimpinan persahabatan dalam organisasi
gerejaku? Aku memerlukan sebuah gambar baru dari gereja
impianku, yang ingin aku bangun, untuk menjawabnya.
Terlintas di benakku gambar keluarga. Aku ingat Alkitab
banyak menceritakan tentang keluarga. Bahkan seorang
penulis mengatakan bahwa “keluarga adalah dasar dari
rancangan keselamatan Allah. Allah menyebut diri- Nya
sebagai “Allah Abraham, Ishak dan Yakub” ketika berkata
kepada Israel. Ini mengingatkan janji keselamatan-Nya
kepada manusia (Wilcher 2010, 125).

Selain itu Yesus pun membawa ‘teologi keluarga’
dalam pelayanan-Nya. Dia menghadirkan Allah sebagai
Bapa bagi kita. Ini terlihat dalam doa Bapa Kami yang di-
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ajarkan kepada para murid-Nya. Hubungan Bapa dan Anak ini
mewarnai pula teologi keselamatan bahwa kita yang telah
diselamatkan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah.
Demikian pula, pemanggilan para murid menandai hadirnya
keluarga yang bukan sedarah. Keluarga Allah. Keluarga dalam
Kristus Yesus (Wilcher 2010, 126 - 129). Dengan teologi
keluarga dalam rancangan keselamatan Allah, maka gambaran
baru gereja persahabatanku adalah gereja sebagai keluarga.
Sekali lagi kutegaskan: gereja sebagai keluarga; bukan gereja
seperti keluarga (Wilcher 2010, 125). Gereja adalah keluarga
menjadikan setiap warga gereja sebagai “kita” bukan
“mereka” (Wilcher 2010, 127) Gereja adalah rumah bersama,
yang di dalamnya setiap warga gereja saling percaya, bersedia
berbagi bersama, dan memiliki spiritual mentor yang akan
menolongnya hidup beriman (Wilcher 2010, 129-130). Aku
pun membayangkan seluruh warga gereja lintas generasi ber-
sama membangun gereja persahabatan dengan dasar per-
sahabatan Kristus.

Wah…. Aku bersyukur kegiatan mancing-ku kali ini
membuatku bersemangat kembali dengan mimpi gereja per-
sahabatan yang telah diperbarui. Ah tanpa sadar hari sudah
mulai gelap. Aku masuk ke rumah penginapan di pulau indah
ini. Aku menikmati suasana ‘rumah’ dengan berbaring aku
memejamkan mataku. Saat terpejam, aku kembali bermimpi
tentang gereja persahabatan. Sayup-sayup aku dengar lirik
lagu milik Guy Penrod berjudul He Came Down to My Level
(McKenzie 2014):

He came down to my level When I couldn't get up to His With
a strong arm He lifted me up To show me what livin' is He'll
come down to your level if you'll open up the door He wants to
make your life worth livin' That's what he came down for.



53Buletin GKI KOTA WISATA No. X/Agustus/2015

S
U

P
L

E
M

E
N

Penutup dari Saya sebagai Penulis

Jika saya ditanya apa mimpi saya untuk gereja? Maka saya akan menjawab, Gereja Persahabatan. Yang paling se-
derhana menerjemahkan Gereja Persahabatan adalah gereja yang membuat orang berani jujur dengan dirinya sendiri,
tanpa harus takut menjadi otentik. Sebab setiap warga jemaat menerima dia apa adanya, tanpa harus menghakimi dan
‘menyingkirkan’ orang lain dari komunitasnya. Sebaliknya, seperti Kristus, gereja menjadi tempat pemulihan, pengam-
punan dan pembaruan hidup. Tulisan ini merupakan refleksi atas mimpi saya tersebut. Cerita penokohan dan lokasi gereja
bukanlah sesungguhnya, hanya fiksi. Namun dari yang fiksi, saya berharap ide Gereja Persahabatan ini mudah untuk dipa-
hami bahkan memberi motivasi bagi gereja untuk membangun dirinya. Semoga mimpi saya ini menjadi mimpi GKI Kota
Wisata, Cibubur. Semoga…. ***
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Kesaksian dan Pelayanan menjelang Lebaran 2015

Kesaksian dan Pelayanan menjelang Lebaran, Donor Darah Juli 2015

Doa Pra Pentakosta 2015

Paska 2015

IBADAH & PERAYAAN HUT GKI KOTA WISATA ke 4

Teropong Kegiatan Jemaat
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Teropong Kegiatan Jemaat

Kesaksian dan Pelayanan  baksos & Fogging

Persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur 2015

Badan Pelayanan 2015-2016, Remaja ke Summercamp 2015

Seminar Kom-Dewasa, Persiapan Kom-Lansia, Kom-Pemuda dan Pelawatan

Geliat Komunitas Basis
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