
PELANGI

Konfesi GKI
Say It with Music

Keluarga Penuh Kasih
Keluarga Sehat, Gereja Kuat

Seri Iman, Pengharapan dan Kasih 2015

UNTUK
KALANGAN

SENDIRI

B
ul

et
in

 G
K

I 
K

ot
a 

W
is

at
a

Ed
isi

 N
o. 

XI
/D

ES
EM

BE
R/

20
15



Diterbitkan oleh:
Majelis Jemaat GKI Kota Wisata

Penasehat Redaksi:
Pdt. Gordon S. Hutabarat
Pnt. Irwan K. Sutiono
Pnt. Elisa Rahmat Sriyadi
Pnt. Grace B. Marlessy

Pimpinan Redaksi:
Pnt. Meida E. Andel

Sekretaris Redaksi:
Olga Sihombing

Editor:
Christian Dotulong
Noinsen Rumapea
Paulus Andri Husado

Penulis:
Bintoro Winedar
Bagus Tama Saragih
Shirley Wangsanegara
Yan Simanjuntak

Staff Redaksi:
Malahayati

Alamat Redaksi:
Ruko Trafalgar
Blok SE-I No.18-20
Kota Wisata
Kabupaten Bogor 16968
Jawa Barat

Telepon:
+62 21 849 307 68

Fax:
+62 21 849 361 67

Email:
gkikowis@yahoo.com

Website:
www.gkikotawisata.org

Redaksi menerima tulisan,
gambar, dan foto yang disertai
dengan data lengkap pengirim.
Tulisan tersebut dapat dimuat,

ditolak, atau ditunda
pemuatannya berdasarkan

pertimbangan redaksi.

Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat.

dari redaksi

Apa itu "Natural Affection?

Natural affection atau kasih sayang alami, adalah perasaan yang ditanamkan
dalam diri manusia, sehingga dalam kondisi normal orang tua akan mengasihi
anaknya, orang-orang saling mengasihi keluarga dan sahabatnya.

Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga secara alami akan
saling mengasihi. Tetapi dosa sudah merusak kehidupan manusia, sehingga
manusia yang berdosa ini tidak sanggup lagi untuk menyatakan kasih yang
murni seperti yang   Tuhan kehendaki. Kasih yang masih ada saat ini sudah
tidak murni lagi karena tercemar oleh dosa. Sehingga munculah kasih-kasih
tiruan, orang bisa saja bertindak atas nama kasih, tapi sebenarnya sedang
melakukan tindakan kasih tiruan "apakah ini menguntungkan saya ?"

Kasih tiruan ini ciri-cirinya adalah "aku akan mengasihimu JIKALAU kamu
mengasihiku". Mereka bisa bersikap sangat ramah dengan orang yang cocok,
yang menguntungkan, yang memperhatikan dirinya, tetapi bersikap ketus
dengan yang menentang, yang tidak sepaham, yang tidak selevel, apalagi
dengan orang yang pernah mangusik perasaannya. Mereka akan sangat akur
dengan orang-orang jauh, tetapi pada saat yang sama mereka tidak akur
dengan saudara mereka sendiri.

Di akhir seri Iman, Pengharapan dan Kasih, Buletin GKI Kota Wisata ini,
akan dibahas sisi Kasih secara lebih luas dan mendalam, sehingga dapat
menjadi referensi bagi kita dalam mewujudnyatakannya dalam keseharian
kita.

Doa dan harapan kami adalah, kita sebagai umat Kristen yang bergereja di
GKI Kota Wisata dapat terus bertumbuh dan menyatakan kasih, terutama
kepada saudara-saudara seiman kita dan juga pada lingkungan dimana kita
ditempatkan.

Selamat membaca, berefleksi dan menyatakan kasih.

Desember 2015

Redaksi.
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EDITORIAL

Seorang rekan menceritakan pengalamannya yang
baru ia alami pada beberapa waktu yang lampau dimana ia
kehilangan sebuah perhiasan yang biasa disimpannya di
sebuah laci dalam kamar tidurnya. Perhiasan tersebut
sebenarnya tidak terlalu tinggi dinilai dari segi uang,
namun menjadi sangat berharga serta mempunyai nilai
historis dan emosional karena merupakan pemberian dari
mendiang ayahnya semasa hidupnya sehingga membuatnya
benar-benar harus berusaha mendapatkannya kembali.

Usut punya usut, rupanya ia mempekerjakan
seorang asisten rumah tangga yang paruh waktu, dan pada
saat itu penghuni rumah sedang mengurusi pekerjaan lain
sementara kamar tidur tidak terkunci, sehingga membuat
sang asisten rumah tangga tersebut dengan mudah
memasuki kamar tidurnya, membuka laci dan mengambil
perhiasan tersebut. Setelah didesak, akhirnya si asisten
tersebut mengaku bahwa ia yang mengambil perhiasan
tersebut dan menjualnya ke sebuah toko emas sehingga
akhirnya sang teman tersebut berhasil memperoleh kemba-
li perhiasannya di toko tersebut dan ia sangat bersyukur
karena berhasil mendapatkannya kembali.

Lalu bagaimana dengan nasib si asisten tersebut?
Rekan tersebut memaafkan perbuatannya dan tidak mem-
perpanjang kasusnya karena sang asisten sudah mengakui
kekhilafannya dan hati nuraninya terketuk melihat kondisi
kehidupan si asisten dengan tiga orang anak yang masih kecil
yang sangat sederhana, demikian juga dengan lingkungan
hidupnya yang rata-rata sangat sederhana, jauh dibawah
standar kehidupan yang normal bahkan ia memberikan
sejumlah uang untuk membantu meringankan beban biaya
hidupnya sambil berpesan, “Sekalipun kita ini orang miskin,
namun jangan ulangi perbuatan mencuri karena hal itu san-
gat tidak disukai Tuhan.”

Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa
ini: Pertama adalah Pengampunan, tidak mudah seseorang
yang sudah disakiti untuk mengampuni orang yang menya-
kitinya; atau seseorang akan tidak percaya kepada orang
yang sudah bersalah kepadanya, namun pengampunan ada-
lah penting karena itulah ciri karakter Tuhan Yesus yang
bersedia mengampuni orang-orang yang telah menganiaya
dan menyalibkan Dia (Luk 23:34); yang Kedua adalah Empati
atau belarasa, kita sudah sering mendengar kata tersebut,
bahkan dalam khotbah para pengkhotbah seringkali
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Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan
tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan
diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak ber-
sukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala
sesuatu. - 1 Korintus  13:4-7

menggunakan kata tersebut, namun apakah kata tersebut
mampu mengetuk hati nurani kita, tidak mudah memprak-
tekkan empati karena kita sudah terbiasa hidup dalam kul-
tur “take and give” atau “reward and punishment” atau
“untung-rugi”; jika karyawan tidak menguntungkan saya
maka untuk apa saya banyak memperhatikan dia sekalipun
kehidupan keluarganya memprihatinkan; apa pula gunanya
berteman dengan seseorang yang tidak menguntungkan
bagi saya?

Pengampunan dan empati adalah bentuk kasih
kepada sesama manusia yang berkurangan, kedua hal terse-
but diperlukan dalam kita mewujudkan kasih Kristus kepa-
da dunia, baik dunia luas seperti antar negara, antar bangsa/
ras, maupun dalam lingkup yang lebih kecil yang ada di
sekeliling kita seperti dalam komunitas warga gereja kita,
para karyawan kita, bahkan orang-orang yang termarjinal-
kan yang ada di sekeliling kita.

Gereja terpanggil untuk menjadi garam dunia dan
terang dunia, gereja berarti Majelis Jemaat beserta seluruh
warga jemaat yang ada di dalamnya harus bersedia
melaksanakan firman Tuhan Yesus dengan benar, memberi
makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada mereka

yang telanjang, melawat kepada yang terluka, mengunjungi
mereka yang di penjara. “Jikalau kamu melakukannya un-
tuk seorang dari pada orang-orang itu, kamu sudah
melakukannya untuk Aku” (Mat.25:35,36,40). Menjadi
“garam dunia” berarti gereja harus dapat dirasakan secara
positif kehadirannya di tengah dunia ini dan mampu
menghadirkan terang yang akan terus menerangi kehidupan
di dunia ini dengan kasih Kristus yang sempurna.

Saat ini, kita sudah mulai memasuki minggu Adven
yang akan berlangsung selama empat minggu sebelum Hari
Natal; minggu Adven atau penantian yang dimaknai untuk
menantikan kelahiran bayi Yesus yang sudah terjadi pada
sekitar dua ribu tahun yang lalu dan setiap tahun kita
peringati hari kelahiran-Nya; Adven juga bermakna sebagai
masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua
kali sebagai seorang Raja dan Hakim yang akan mengadili
umat manusia dengan ke maha adilan-Nya. Semoga kita
semua dapat menantikan kedatangan-Nya dengan tidak
lengah.

Soli Deo Gloria!

(iks)
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Gereja, sebagai tempat bersekutunya orang-orang
yang percaya pada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Ku-
dus, mempunyai tugas utama  membangun ketaatan
jemaatnya kepada Tuhan. Di samping itu, gereja juga
mengemban tugas-tugas lain, salah satunya adalah menjadi
berkat bagi anggota gereja itu sendiri juga bagi lingkungan
sekitarnya.

Guna mencapai misi itu, sebuah gereja harus men-
jadi kuat terlebih dahulu. Konon katanya, salah satu cara
untuk memperkuat gereja adalah dengan menyehatkan ang-
gota-anggota yang ada di dalamnya, baik sehat secara jasma-
ni maupun rohani. Pastinya, banyak cara untuk menjaga
hidup sehat. Cara paling umum yang kebanyakan kita
lakukan adalah makan makanan sehat dan berolah raga.
Namun, tentu masih banyak cara lain untuk membangun
kesehatan jasmani dan rohani.

Bulan Keluarga 2015 GKI Kota Wisata yang
mengambil tema “Keluarga Sehat, Gereja Kuat” ingin
berbagi  alternatif kiat menjalani hidup sehat yang sering
terlewat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiat-kiat itu
dituangkan oleh Panitia selama Bulan Keluarga 2015. Apa
sajakah kiat-kiatnya?

Dibuka dengan pemukulan tifa oleh Penatua saat
Kebaktian Umum 1,2, dan 3 pada tanggal 6 September 2015
lalu, perjalanan Bulan Keluarga 2015 GKI Kota Wisata
dimulai. Berikut kilas balik dari sebulan sehat penuh tawa
yang sudah kita lalui bersama.

“Cegah sebelum terlambat” begitu kata banyak ahli
jika sudah menyangkut kesehatan. Makan 4 sehat 5 sempur-
na dan berolah raga ternyata belumlah cukup. Dalam ke-
sempatan acara pembuka Bulan Keluarga 2015,  Panitia

bekerja sama dengan Komisi Dewasa membekali kita
dengan pengetahuan tentang kesehatan jantung. Tidak han-
ya opa-oma saja yang perlu tahu, tidak hanya yang sudah
terkena penyakit tersebut saja yang perlu belajar, tapi kita
semua “yang punya jantung” perlu mengerti seperti apa sih
sebenarnya penyakit jantung itu, cara mencegahnya, cara
mengatasinya, dan bagaimana kita bisa membantu orang-
orang di sekitar kita, jika ada yang tiba-tiba perlu pertolo-
ngan pertama.

Tepatnya pada tanggal 12 September 2015 lalu di
aula TKK Penabur, Acara yang bertajuk Seminar Jantung
Sehat, dimulai dengan senam jantung sehat bersama ter-
lebih dahulu. Seluruh peserta Seminar diajak mengikuti
Senam Jantung Sehat. Setelah senam,  dilanjutkan dengan
menyantap sarapan pagi, dengan menu Bubur Manado. Bu-
bur terasa makin lezat karena dinikmati bersama.

Setelah sarapan bersama, seminar dimulai.  Rahasia
-rahasia di balik misteri jantung ini tidak saja dibeberkan
secara rinci, tetapi juga disertai dengan peragaan pemasan-
gan ring (cincin) di jantung oleh Dr. Antonia A Lukito. Be-
liau adalah seorang dokter ahli jantung dan pembuluh
darah, yang berpraktek di Siloam Hospital Lippo Village.
Bersama dengan Bpk Supinaryo sebagai Direktur PT Har-
moni, yang bergerak dibidang distributor alat-alat
kesehatan, membagi ilmunya pada 86 orang peserta, yang
walaupun mayoritas peserta adalah orang dewasa, namun
anak-anak yang ikut hadir pada saat  itu tidak kalah an-
tusias untuk belajar tentang kesehatan jantung.

Selain seminar, kita juga menyaksikan demo
pemasangan ring pada jantung dan melihat simulasinya
secara langsung, loh! Sebuah kesempatan yang tentunya
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tidak setiap hari ditawarkan. Pada sesi pemasangan ring,
antusiasme peserta semakin terlihat saat peserta diĳinkan
untuk maju langsung ke meja simulasi dan “bermain”
dengan alat-alat yang disediakan. Seminar jantung sehat ini
ditutup dengan sesi tanya-jawab. Ternyata banyak sekali
pertanyaan dan juga permasalahan yang diceritakan,
dibagikan oleh peserta dan kemudian dĳawab langsung oleh
sang ahli. Bagaimana? Apakah Anda juga termasuk ke da-
lam salah satu dari 86 orang peserta yang beruntung saat
itu? Atau, Anda mungkin adalah salah satu dari peserta
beruntung pada event-event selanjutnya?

Seminggu kemudian pelajaran tentang hidup sehat
ditambah dengan tema “peduli lingkungan”. Bagaimana kita
dapat hidup sehat kalau lingkungan kita tidak sehat, iya
kan? Salah satu hal penting dalam kesehatan lingkungan
adalah menciptakan lingkungan yang hĳau dengan adanya
pohon di sekitar kita. Mengapa? Pohon bisa membantu me-
ringankan kadar polusi dan juga merupakan rumah bagi
binatang-binatang. Tapi yang terutama, pohon
memproduksi oksigen yang sangat  kita butuhkan,  dan
katanya juga nih, warna hĳau pohon itu sehat untuk mata,
loh!

Oleh karena itu, pada tanggal 19 September 2015 di
BPK Penabur, Panitia Bulan Keluarga tahun 2015
mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam
penanaman pohon di lingkungan sekolah BPK Penabur,
sebagai bukti peran serta gereja dalam membantu me-
nyehatkan lingkungan.

Acara penanaman  pohon diawali, acara kita mulai
dengan senam pagi ala Kota Wisata terlebih dahulu. Setalah
badan terasa segar, barulah bersama-sama menanam 15

buah pohon pucuk merah, 10 buah pohon sawo, 10 buah
pohon jeruk dan 10 buah pohon belimbing. Bagi peserta
yang belum pernah melakukan penanaman pohon sebe-
lumnya, tidak perlu khawatir, karena Panitia telah menye-
diakan tenaga ahli dan juga sarana yang lengkap, sehingga
peserta benar-benar hanya tinggal melakukan tahap akhir
dari proses penanaman saja. Sangat mudah! Tetapi ternyata
banyak juga jemaat GKI Kowis yang memiliki hobi berke-
bun, sehingga moment ini juga dĳadikan ajang untuk bertu-
kar informasi dan berbagi pengetahun.  Bagi peserta pena-
naman pohon yang sudah ‘bekerja keras’, Panitia mem-
berikan penghargaan kepada mereka berupa makan Siomay
bersama, dan Es Timun sebagai minumannya, yang terbukti
berhasil menurunkan suhu badan peserta.

Nah, karena sudah mengetahui manfaat lingkungan
yang hĳau, dan juga sudah belajar cara penanamannya, mari
kita sama-sama lanjutkan kebiasaan menanam pohon diru-
mah kita juga! Tapi tentu, Es Timunnya bikin sendiri ya!

Selanjutnya, kembali lagi tentang seminar pencega-
han sebelum terlambat. Kali ini peserta seminar dibagi men-
jadi dua kelompok, yaitu kelompok dewasa dan kelompok
anak. Memangnya berbicara tentang apa sih sampai harus
dibagi menjadi kelompok?

Tentunya tentang permasalahan yang, ironisnya,
selalu marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa
mengenal batasan usia, kelas social, dan pendidikan. Yup!
Masalah narkoba. Seminar bertajuk Say No To Drugs yang
merupakan kerjasama Panitia Bulan Keluarga  dengan Komi-
si Anak ini, membekali total 68 orang papa-mama dan 51
orang anak-anak dalam rentang usia 9-17 tahun, tentang
pentingnya waspada narkoba.

“KELUARGA SEHAT, GEREJA KUAT”
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Hi-Lo. Dengan ajakan untuk hidup bersih dan sehat
kepada penduduk setempat. Panitia mengucapkan ter-
imakasih atas kerja sama dan dukungan jemaat sekalian,
karena kita berhasil mengumpulkan 130 goodiebags
yang telah dibagikan kepada 170 peserta pengobatan
gratis.  Memang benar ya, pesan Alkitab, memberi itu
lebih baik daripada menerima!

Selain acara-acara di atas, Bulan Keluarga juga
mengundang para keluarga untuk mengadu kreativitas
beraksi foto di stand  photobooth yang dibuka setiap
minggunya selama Bulan Keluarga berlangsung. Melalui
sesi photobooth ini, para keluarga ditantang untuk
menunjukkan kekompakan keluarga masing-masing
melalui gaya, kostum dan ekspresi. Tidak perlu malu,
semakin ekspresif, semakin bagus!

Foto terbaik setiap keluargapun dicetak dan
para peserta diajak untuk menghias bingkai foto dari
foto tersebut, lalu diikutkan dalam lomba menghias
bingkai foto, yang dilaksanakan pada saat Acara Puncak.
Dan setelah itu, foto berikut bingkainya tersebut dapat
dibawa pulang sebagai kenang-kenangan.

Menariknya, pada pelaksanaan sesi photobooth
ternyata banyak juga yang berfoto lebih dari satu kali,
dengan berbagai macam keluarga. Pertama-tama mereka
berfoto dengan keluarga yang sebenarnya, lalu dengan
keluarga panitia, dengan keluarga seksi pelayanan,
bahkan ada yang sampai berfoto dengan keluarga
“oplosan” alias keluarga asal cabut. Entah anak-anak
siapa, tetapi diajak berfoto sebagai anak-anaknya. Itu
sebetulnya masuk dalam katagori seru atau kacau sih?
Bagi keluarga-keluarga yang foto keluarganya sudah
harus diperbaharui, rugi deh kalau nggak ikut!

Tidak terasa sebulan telah berlalu dan kita sam-
pai di ujung kilas balik Bulan Keluarga 2015. Sebagai
penutup rangkaian acara Bulan Keluarga, Panitia

Dibawakan oleh pembicara-pembicara profesional dan ber-
pengalaman yang secara langsung  membawahi bidang reha-
bilitasi yang melakukan pemulihan dengan dasar iman Kris-
tiani, dan juga pembicara dari pemerintahan yang ber-
tanggung jawab dalam melakukan pemberantasan narkoba,
yakni dari BNN. Dalam seminar ini, wawasan kita tentang
narkoba dan kawan-kawannya semakin diluaskan. Mulai
dari jenis-jenis narkoba, cara menghindarinya, hingga tanda-
tanda ketergantungan. Semua dikupas tuntas oleh Bp. Vin-
cent Stephen dari Yayasan Breakthrough Mission Indonesia
dan Ibu Rotua dari Badan Narkotika Nasional.

Untuk memperkuat  apa yang sudah dĳelaskan
dalam seminar tersebut, juga telah dihadirkan pembicara
yang menyampaikan kesaksian mereka sebagai mantan
pengguna narkoba dan bagaimana pengalaman mereka men-
jalani rehabilitasi. Tak berhenti hanya disitu, para pembicara
juga mengingatkan kita tentang pentingnya memilih teman
bergaul dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.

Ternyata keharmonisan keluarga  merupakan salah
satu “tameng” untuk melawan narkoba! Jadi Papa, Mama,..
ingat ya.. wajib hukumnya untuk mengajak si kakak dan
adik curhat tentang bagaimana mereja menjalani hari-hari
mereka. “Sentuhan kasih sayang” seperti pelukan lebih dari
10 detik ternyata juga sangat berpengaruh untuk mencip-
takan dan meningkatkan kepercayaan anak terhadap orang
tua. Kalau begitu, yuk luangkan waktu untuk mendengar
dan  memberikan pelukan kepada anak-anak kita.

Event selanjutnya adalah kolaborasi antara Panitia
Bulan Keluarga dengan Komisi Kesaksian dan Pelayanan
GKI Kowis. Apa yang mereka lakukan? Tentu saja, Bakti
sosial! Bakti sosial atau yang biasa disingkat dengan Baksos
kali ini memfokuskan diri pada kesehatan kaum Lansia
(Lanjut Usia) yang berada di daerah Ciangsana. Namun,
ternyata banyak juga di luar lansia yang datang berobat.
Baksos “pemeriksaan dan pengobatan gratis” ini menjadi
moment yang indah untuk berbagi. Pengobatan gratis yang
dilakukan melibatkan 4 orang dokter umum untuk
melakukan pengecekan, pemeriksaan dan pemberian obat.

Sementara itu, untuk kasus-kasus yang lebih serius,
para dokter memberikan rujukan rumah sakit bagi pasien.
Menurut sumber terpercaya di bagian pendaftaran, sebagian
besar dari peserta pengobatan gratis ini memiliki keluhan
penyakit mata atau telinga. Ada beberapa peserta yang juga
meminta tongkat dan kaca mata, yang pada acara puncak
diberikan secara cuma-cuma oleh tim KesPel kepada warga
yang membutuhkan. Selain pemeriksaan dan pengobatan
gratis, GKI Kowis juga memberikan goodiebags yang berisi
satu lembar handuk dengan ukuran tanggung, sebuah sikat
gigi, sebuah odol, sebuah sabun mandi, dan satu kotak susu
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menggelar acara ‘”amily Fun”, yang diadakan di  aula
TKK BPK Penabur.

Ada 265 warga GKI Kota Wisata yang hadir
memeriahkan acara “Family Fun”. Mereka  datang
dengan kubu Kombas masing-masing, dan dengan sera-
gam senada atau kostum yang tidak kalah eksentriknya.
Renungan pagi oleh, tak lain dan tak bukan, Pendeta
Gordon S Hutabarat, membuka acara puncak Bulan
Keluarga.  Acara ini juga diramaikan dengan penampi-
lan spesial dari kelompok musik ternama khas GKI
Kowis, Gita Cantabile dan Angel’s Voice Choir.

Tak lama kemudian, setiap pasukan Kombas
menyiapkan barisan mereka dengan berbagai “senjata”
untuk “berperang” lewat jingle dan yell-yell hari itu.
Sembilan Kombas beraksi dengan atraksi mereka ma-
sing-masing. Beberapa Kombas mempersiapkan jingle
mereka dengan manis dan rapih, tetapi dan juga yang
memilih genre yang lebih unik dan “tidak lazim”.

Pemenangnya? Tentu yang berhasil memikat
hati para juri. Tampil dengan wajah yang dicoreng tinta
hitam serasi dengan warna kostumnya. Kombas mana
ya itu? *lirik Kombas Kowis 4*

Di sela-sela peperangan sengit penuh tawa ini,
MC kita Bpk. Ansi, telah menyiapkan beberapa games
mini untuk dimainkan bersama, sekaligus untuk men-
gukur, seberapa kenal sih kita dengan orang-orang di
sekitar kita? Karena, menurut beliau, sehat itu tidak
hanya jasmani, tetapi juga relasi kita dengan lingkungan
kita. Melalui game mini itu pula, akhirnyalah terpilih
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2015? Semoga kita semua belajar banyak tentang hidup
sehat dan karena sudah semakin tahu jurus-jurusnya, semo-
ga kita semakin rajin menjalani pola hidup sehat, dan akhir
kata, sampai bertemu di Bulan Keluarga selanjutnya!

Kotributor : Tess & Dev.

tiga orang penatua “terpopuler” versi GKI Kowis. Kami
ucapkan selamat kepada Pnt. Adri Lazuardi, Pnt. Candy A.
Deswert dan Pnt. Pestaman Siagian untuk ke-eksisannya.

Pada game mini lainnya, Panitia ingin mengajak
peserta untuk berkenalan dengan beberapa nama baru, tapi
jika peserta  sudah terlebih dahulu mengenal nama-nama
itu, game ini ingin membuat peserta mengenal mereka lebih
dekat lagi melalui video “Di antara kita” dan “Di sekitar
kita”, yang khusus dibuat untuk event ini. Lalu bagaimana
dengan mereka-mereka yang ditayangkan? Apakah anda
mengenal mereka?

Sesi selanjutnya terbilang sesi ‘khusus’. Disiapkan
untuk puncak acara, dan kali ini sengaja dibuat sedikit me-
nyentuh, yaitu penyerahan bunga dari beberapa anak kepa-
da orang tua mereka. Sesi ini, perlambang hubungan yang
baik dan sehat dalam keluarga, dan merupakan bentuk apre-
siasi kita atas kehadiran keluarga dalam kehidupan kita.
Dengan pemutaran kilas balik rangkaian acara Bulan
Keluarga 2015 sebagai latar belakangnya, Panitia ingin
menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih, karena
kami sangat menyadari bahwa seluruh acara tidak mungkin
bisa berjalan tanpa banyaknya dukungan dari keluarga-
keluarga.

Setelah susasana haru, acara kemudian dilanjutkan
dengan makan bersama ala potluck yang menyediakan
hidangan lezat dari Kombas-Kombas yang sudah mengambil
peran dalam menyiapkan santap siang. Sambil bercanda dan
bercerita sana-sini, piring yang berisikan nasi dan sate ayam,
pepes mujair, mie goreng, masih ditambah dengan se-
mangkuk bakso dan disandingkan dengan segelas fruit
punch yang rasanya nyess saat udara di luar sedikit me-
nyengat, habis disantap tanpa terasa. Setelah perut terasa
nyaman dan kenyang, acara “Family Fun” ditutup dengan
pengumuman pemenang.

Jadi bagaimana Bulan Keluarga tahun ini? Seru,
kan? Apa saja yang Anda dapatkan dari Bulan Keluarga
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ka dengan tampilnya Cherubim  Orchestra dengan kon-
duktor Ibu Widya Krsitansti, pada  2 Agustus 2014, dengan
tema  “ Alam Semesta”. Group musik yang terdiri dari bakat
-bakat muda berbagai gereja di Jabodetabek ini berlatih
selama sebulan untuk mempersiapkan diri. Kelompok ini
dating sehari sebelumnya ke GKI Kota Wisata. Mereka
menginap di Pastori dan juga di rumah salah satu anggota
mereka di Cikeas. Mereka melakukan gladi resik pada hari
Sabtu sore dan berakhir pada jam 9 malam.  Sekitar 25 ang-
gota orchestra ini terlihat lelah namun bersemangat setelah
latihan.

Tibalah saatnya untuk mereka memainkan musik,
mengiringi pujian jemaat. Musik yang mereka tampilkan
sangatlah indah, memberikan warna tersendiri, karena ini
untuk pertama kalinya sebuah orchestra yang cukup besar
tampil di GKI Kota Wisata.

Band Pemuda GKI Kota Wisata menjadi pemusik
berikutnya pada  Minggu, 9 Agustus 2015, yang mengusung
tema“ Kebenaran dan Keadilan” . Band yang beranggotakan
Bita (piano), Diandra (flute), Yudi (Bas), Tian (Cahoon)
tampil tak kalah apiknya mengiringi puji-pujian umat.

Pada  tanggal  16 Agustus 2015,  dengan tema
“Keselamatan”, bersama Ensambel Genta Kasih dibawah
asuhan ibu Yessy Aruan di ibadah sore hari dan

“ ”
BULAN MUSIK 2015

Musik berbicara ketika kata-kata tidak bisa.
Tidak semua dari kita memiliki karunia untuk ber-

pidato, berkhotbah, atau menyampaikan pesan-pesan secara
lugas kepada orang lain. Tidak semua dari kita bisa me-
rangkaikan kata-kata yang indah dan lugas untuk menyam-
paikan maksud hati terdalam. Bahkan tidak semua kita
mampu merangkai kata untuk berdoa, untuk bersyukur dan
memuji Tuhan. Saat semua itu tak bisa maka musiklah salah
satu  jalan keluarnya.

Pernahkah kita duduk termenung duduk di bawah
pepohonan rindang di tengah hutan sepi? Seebenarnya tid-
ak sepi, karena ada music alam yang terbentuk dari kicauan
burung dan gesekan dedaunan oleh tiupan angin. Ataukah
pernahkah kita terbangun di malam yang sepi di tepi pantai
dan mendengar suara deburan ombak membentuk irama
yang indah? Alam tak mampu berkata-kata, tetapi alam bisa
bermusik sebagai ungkapan syukur kepada sang pencipta.
Kicaun burung, desir dedaunan, deburan ombak  adalah
musik alam yang menyarakan kasih setia Tuhan, sang Pen-
cipta dan penguasa semesta.

Tema bulan musik 2015 pada bulan Agustus lalu
adalah “Say it with Music”. Selama 5 minggu berturut-turut
telah ditampilkan beberapa kelompok music baik dari da-
lam maupun dari luar GKI Kota Wisata. Bulan musik dibu-
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ada rasa bersalah, iri hati dan kebencian.
Diatas semua itu damai ada saat ada kasih. Setiap kita
yang sudah menerima kasih Allah dalam Yesus Kristus
adalah pembawa damai.
“Jiwaku terisi oleh cintaNya, S’karang waktunya ‘tuk
mengenalnya, Dia menghapus semau dosaku dengan
darahNya, dan RohNya dib’rikan padaku. Damai di
hatiku…seperti sungai yang mengalir… Damai…bagai
hujan yang jatuh. Damai dari Bapa di dalam hidupku.”

Demikian prolog yang disampaikan pada penutupan
ibadah bulan musik 2015, yang merupakan perhelatan rutin
tahuan GKI Kota Wisata.

Sampai jumpa di Bulan Musik 2016. ***

Kotributor : Heinrich Maanari

Gita Cantabile asuhan ibu Vienna Hutagaol di dua ibadah
pagi hari.  Dilanjutkan Minggu, 23 Agustus 2015, “ Syukur
dan Sukacita”, bersama Band G’Co dan PSPK.

Bulan musik  2015 ditutup dengan permainan
angklung yang begitu indah bersama kelompok Angklung
Galilea yang mengisi pĳian dan mengiringi ibadah sore hari,
sedang  ibadah pagi diisi oleh Waltzio Mini Chamber, yang
mengusung tema “Kedamaian”.

Berikut adalah prolog tentang kedamaian yang
disampaikan pada penutupan Bulan musik 2015:

Kedamaian  adalah dambaan setiap orang. Hati yang
damai, keluarga yang damai, Negara yang damai , dunia
yang damai. Damai menjadi sesuatu yang mewah di suatu
negara saat terjadi peperangan, kerusuhan, pertikaian.
Damai menjadi dambaan saat pertikaian antar teman,
saudara dan keluarga. Damai dalam diri terusik manakala

“Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan
indah, dan layaklah memuji-muji itu.”

- Mazmur 147:1
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tidak setelah kematiannya. Sedangkan kita memiliki keya-
kinan bahwa keselamatan sudah kita peroleh di dalam kasih
Yesus Kristus dan sebagai ungkapan syukurnya kita
melakukan perbuatan kasih tersebut. Oleh karena itu per-
buatan kasih seseorang akan dipengaruhi sejauh mana ia
mengenal Tuhan Allah dan sebesar apa ungkapan syukur
dari pengenalannya itu. Dalam 1 Yohanes 4:8 dikatakan :
"Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih." Di sini jelas dikatakan bahwa
Allah pada hakekatnya `adalah kasih. Mengenal (baca:
beriman) Allah berarti mengenal perbuatanNya.

Ada banyak hal untuk mengungkapkan dan menja-
wab siapa Allah bagi kita. Bisa saja kita mengatakan bahwa
Allah adalah Pencipta langit dan bumi. Dia adalah yang
berkuasa atas kita dan dunia ini. Atau seperti pemazmur
dalam Mazmur 23 dimana Allah digambarkan sebagai Gem-
bala yang Baik. Namun hal paling kongkrit dan fakta yang
tak dapat kita pungkiri adalah sebagaimana yang ditulis
dalam Injil Yohanes 3:16 : “Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga Ia telah menganugerahkan Anak-
Nya yang Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepa-
daNya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang
kekal”. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah sangat men-
gasihi dunia (tanpa kecuali siapapun). Dalam mewujudkan
kasihNya itu Tuhan menganugerahkan AnakNya supaya
dunia diselamatkan dan mendapat pendamaian (bdk, 1 Yoh
4:10). Hal ini dilakukan karena dunia yang sangat
dikasihiNya itu ternyata sudah berdosa. Dan orang berdosa
tiada tempat dalam hidup yang kekal di sorga, kecuali
“....kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam
kristus Yesus” (Roma 6:23b). Allah dan kasih adalah dua hal
yang tak dapat dipisahkan.

Demikian juga kasih Allah dinyatakan bukan kare-
na kita sudah benar namun justru ketika kita telah
melakukan dosa. Ini suatu yang bertolak-belakang dengan
pemahaman pada umumnya, yaitu orang yang bersalah
harus dihukum, misalnya Roma 6:23a mengatakan “Upah
dosa adalah maut;” Banyak narasi dalam alkitab yang
menunjukkan bahwa umat seringkali mengalami hukuman

Saya pernah didatangi oleh sepasang suami-istri
(bukan orang Kristen) yang berasal dari sebuah kota kecil di
wilayah utara kabupaten Karawang. Waktu itu saya masih
melayani di GKI Rengasdengklok. Suami istri ini datang
ingin menjadi ‘murid’ saya. Saya memahaminya bahwa yang
mereka maksudkan adalah ingin menjadi orang Kristen.
Kemudian mereka menceritakan bahwa mereka sudah diper-
lakukan tidak adil dan jahat sehingga usahanya bangkrut.
Demikian alasan semula kenapa mereka datang kepada saya
dan ingin menjadi orang Kristen. Selanjutnya mereka men-
jelaskan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah orang
dekat, masih dalam satu kekerabatan dan yang nyata-nyata
sama-sama seiman. “Bayangkan Pak, kami masih bersaudara
dan lagi kami sama-sama satu agama, tapi koq tega-teganya
mereka berbuat seperti itu kepada keluarga kami” Demikian
pasangan suami-istri tersebut memberi penegasan. Lalu, saya
bertanya “Mengapa mau menjadi orang Kristen?” juga saya
menambahkan bahwa tidak semua orang yang seiman
(seagama) baik atau jahat semuanya. Demikian pula di agama
Kristen, manusianya tidak semuanya baik tetapi juga tidak
semuanya jahat. Namun, jawaban yang menarik dan singkat
yang disampaikan pasangan tersebut adalah : “karena orang
Kristen penuh dengan kasih!”. Kemudian mereka bercerita
bahwa ada seorang tetangga jauh, orang Kristen, satu-
satunya di tempat itu, tetapi dalam perbuatan sehari-harinya
penuh dengan kasih dan bahkan menolong pasangan suami-
istri ini. Dalam hati saya bersyukur karena melalui perbuatan
hidup seseorang yang penuh dengan kasih menjadi kesaksian
yang menjadi daya tarik bagi orang lain untuk datang kepada
Sang sumber kasih itu sendiri, yaitu  Allah, di dalam Yesus
Kristus.

Dari cerita di atas, yang menjadi pertanyaan adalah
“Kenapa orang Kristen berbuat kasih?” Apa bedanya dengan
penganut agama lain, yang tentu juga diajarkan tentang men-
gasihi sesama? Jawabannya adalah sederhana, yaitu: per-
buatannya mungkin ya sama tapi motivasi yang menggerak-
kannya sangat berbeda. Pada pemahaman umat beragama
lain, perbuatan akan menentukan mereka untuk selamat atau
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dari Tuhan, misalnya mengalami kekalahan dalam pepe-
rangan, dibinasakan bahkan menjadi umat yang dibuang ke
negeri asing yang sangat jauh dari negerinya sendiri. Lalu
dimana kasih Tuhan bila dibenturkan dengan fakta-fakta
tersebut? Cara Tuhan dalam menyatakan KasihNya tidak
selalu sama dengan apa yang kita ukur atau nilai. Tindakan-
tindakan itu adalah cara Tuhan juga dalam membentuk
umatNya supaya memahami kasih Tuhan yang tidak bisa
dipermainkan begitu saja. Jika mereka sungguh melihat
kasih di dalam Tuhan maka mereka pun harus menunjuk-
kan respon akan apa yang mereka rasakan dalam kasihNya
itu. Tuhan tidak pernah menuntut banyak, yang diminta
hanya kesetiaan dan ketaatan umat kepada Tuhan yang
adalah kasih itu. Berbicara kasih Tuhan, berarti berbicara
dosa tetapi sekaligus pengampunannya. Yesaya bahkan
lebih menegaskan tentang dalamnya  kasih Tuhan kepada
umat yang berdosa "Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa
pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak
mengingat-ingat dosamu." (Yesaya 43:25).

Apa yang kita alami dalam perjumpaan dengan
Tuhan, inilah yang menjadi alasan kita untuk saling menga-
sihi.  Dengan saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita,
dan kasihNya menjadi sempurna (1 Yoh 412). Allah adalah
kasih dan Allah jugalah yang terlebih dahulu  mengasihi
kita (1 Yohanes 4:19).

Kita telah mengetahui, bahwa kata kasih yang
dipakai dalam Alkitab memiliki 4 pengertian yang berbeda,
yakni : Agape, Philia, Eros dan Storge. Tulisan di bawah ini
diambil dari sebuah buku yang diterbitkan salah satu GKI

di Bandung. Penjelasan tentang kasih itu adalah sebagai
berikut:

Makna Agape adalah kasih yang sifatnya tulus.
Kasih yang tulus bukan kasih oleh karena…(melihat kelebi-
han seseorang), bukan pula kasih supaya…. (pamrih). Kasih
yang benar adalah kasih yang tanpa pamrih dan bukan un-
tuk membalas kebaikan seseorang. Kasih yang sejati adalah
kasih “meskipun”… Artinya, meskipun seseorang mem-
bencinya, atau tidak membalas kebaikannya, namun ia
tetap mengasihi, sekalipun ia harus mengorbankan dirinya
sendiri. Kasih seperti ini nyata dalam karya dan hidup Tu-
han Yesus. Karena kasih-Nya, Ia bersedia mati di kayu salib
demi manusia berdosa, yang seringkali ingkar dan menya-
kiti hati Tuhan dengan segala sikap dan pola hidupnya yang
tidak berkenan. Karena kasih-Nya, Ia bersedia mengampuni
sekalipun manusia seringkali melupakan-Nya.

Makna pengertian Philia adalah kasih per-
sahabatan atau kasih persaudaraan dengan sesama. Kasih
Philia menunjuk pada kasih yang solider dengan sahabat
(kawan), sehingga di antara kedua belah pihak terdapat
sikap saling membela dan menghormati satu sama lain. Na-
mun kasih philia tetap terbatas pada hubungan kawan dan
sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi bila dikasihi,
menghormati bila dihormati.

Makna Eros adalah kasih yang bersumber pada
daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang berbeda. Ini
terlihat dari perasaan “eros” (berahi) seorang pria kepada
wanita dan sebaliknya. Puncak kasih eros diwujudkan da-
lam hidup pernikahan. Menurut kesaksian Alkitab, kasih
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hati, apa yang dilakukannya adalah sebuah panggilan
dengan tidak terlebih dahulu mempertanyakan ‘siapa mere-
ka yang harus ditolong’ dan tidak juga mempertimbangkan
‘kalau saya menolong apa yang akan aku peroleh?’Semua
itu juga bukan hanya karena hukum utama dan pertama
sebagaimana disampaikan dalam Matius 22:37-39 tetapi
karena kasih itu adalah identitas hidup orang Kristen. Di-
manapun dan dalam keadaan apapun serta kepada siapapun,
seharusnya kita yang hidup oleh karena kasih Tuhan, di
saat yang sama memberlakukan dan menyatakan kasih ter-
sebut. Bila kita melihat dan memperhatikan lebih dalam
pada surat 1 Korintus 13:4-7, kita dapat melihat apa itu
kasih di dalam wujud yang nyata. Oleh Paulus, kasih Tuhan
Yesus itu dilukiskannya dengan tulisan demikian : “Kasih
itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan
yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri
sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan
orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidak-adilan tetapi
karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya

segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu”.
Berbeda dengan kehidupan sehari-hari sekarang

ini, kasih memiliki arti yang lain.  Saya mengasihi kare-
na....saya mengasihi jikalau.....saya  mengasihi supaya....dst.
Mengenal kasih Allah yang tanpa syarat seharusnya men-
jadi pĳakan yang utuh dan yang menjadi pertimbangan
utama untuk menyatakan kasih yang sama dalam ke-
hidupan di mana kita berada. Kita yakin bahwa Tuhan
menghendakinya. Dan ini harus menjadi sesuatu yang
kelihatan dan dirasakan oleh dunia melalui kasih sambil
berani berprinsip ‘saya tetap mengasihi walaupun.....’

Dunia yang berlomba untuk kepentingan diri
sendiri membutuhkan tindakan kasih yang nyata agar
dunia ‘selamat’. Apapun yang mau kita lakukan karena kita
punya kasih dan mengenal Allah.

Jogya, 4 Nopember 2015
GSH

eros adalah diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, kasih
eros adalah karunia atau anugerah Tuhan, bukan sebagai
sesuatu yang kotor, najis atau dosa. Namun kasih eros dapat
menjadi sumber dosa bila dilepaskan dari prinsip-prinsip
kehidupan iman, atau dilepaskan dari persekutuan dengan
Allah.

Kasih Storge merupakan kasih yang berada dalam
ikatan kekeluargaan. Misalnya kasih seorang anak kepada
orang tuanya; kakak kepada adiknya, dan seterusnya. Sebab
itu, kasih storge dapat berarti rasa sayang kepada para ang-
gota keluarga atau famili. Kelemahannya adalah kasih storge
menjadi kasih kepada hubungan keluarga saja, sehingga ber-
sifat eksklusif (tertutup untuk kalangan sendiri).

Betul kita mengenal kasih agape, eros, storge, phil-
ia, namun bagaimana itu berlaku di dalam kehidupan sehari
-hari dalam sebuah payung yang utuh yaitu kasih yang dari
Tuhan, kasih Agape. Dalam hal ini saya mau membagi pen-
galaman hidup. Dalam hidup saya ada benang merah yang
bisa ditarik dari seluruh kehidupan yang bisa ditarik yaitu
hidup karena kasih dari Tuhan. Saat masa kecil dalam hidup

serba kekurangan dan terbatas, tetapi selalu saja ada banyak
teman seiman bahkan tetangga yang menunjukkan ke-
baikannya. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa Al-
lah merepresentasi dalam diri mereka. Pada saat saya mam-
pu melewati pergumulan-pergumulan hidup sejak kuliah,
memasuki proses kependetaan, menjalani pelayanan di
jemaat sampai menikah, berkeluarga dan sampai sekarang
sebagaimana saya ada tidak terlepas karena kehadiran Tu-
han yang penuh kasih itu yang mewujud dalam diri teman,
istri, anak-anak, saudara, keluarga bahkan anggota jemaat.
Dan tentu yang paling utama adalah kasih Tuhan Yesus
Kristus yang telah berkorban dan menyelamatkan hidup
kita yang berdosa.

Apapun yang kita alami dalam seluruh hidup kita,
tiada alasan bagi kita untuk tidak menunjukkan kasih. Kasih
itu dapat diwujudkan dalam tanggungjawab tugas panggilan
pelayanan melalui jemaatNya. Kasih yang diberlakukan da-
lam tanggung-jawab di keluarga, entah sebagai suami-istri,
sebagai orang tua atau anak. Demikian juga kasih yang nyata
kepada sesama. Ingat cerita tentang orang Samaria yang baik
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Persekutuan adalah hal penting yang diinginkan
oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan setiap orang percaya.
Sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu, maka Iapun
menginginkan agar setiap orang percaya juga    memiliki
persekutuan dengan Dia (bnd. Yoh. 15:1-8; 17:1-26). Men-
gapa? sebab Tuhan Yesus telah menyediakan berkat dalam
sebuah persekutan (Matius 18:20). Bagian firman Tuhan
tersebut merupakan masa penampakan (Epifania) Tuhan
Yesus kepada murid-murid-Nya agar mereka mendapat
bukti kebangkitan Tuhan Yesus dan memperoleh pembaha-
ruan hidup. Namun, ada seorang murid, yaitu Tomas ragu
karena ia tidak berada dalam persekutuan dengan murid-
murid yang lainnya.

Komunitas Basis (“Kombas”) adalah revitalisasi dari
Wilayah/ Persekutuan Wilayah sebagai strategi dalam
pengembangan GKI, memiliki bentuk yang terorganisir
dengan baik berdasarkan teritorial. Aktifitas Kombas meru-
pakan perpanjangan tangan Gereja di masing-masing wila-
yah, sehingga kegiatan persekutuan, pelawatan, kesaksian,
pelayanan, dll. pun terasa dan sampai ke masing-masing
wilayah, dan sebaliknya Kombas juga menjadi sumber akti-
vis bagi banyak kegiatan-kegiatan di Gereja.

Kegiatan Komunitas Basis dirancang agar anggota-
anggotanya yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dapat
berkumpul untuk bersekutu, dan saling menguatkan.
Keberadaan Komunitas Basisi adalah sebagai wadah
persekutuan rutinbagi jemaat yang berada di wilayah terse-
but. Dimana didalam Persekutuan Kombas, anggota-
anggotanya saling bersekutu mendengarkan Firman Tuhan,
memuji, bersaksi, dan saling mendoakan.

KOMUNITAS BASIS
Persekutuan ini dipimpin oleh pendeta atau pena-

tua yang membawakan renungan dan memimpin doa
syafaat untuk mendoakan berbagai pergumulan anggota
jemaat.

Saat ini terdapat 9 Kombas, yang masing-masing
memiliki Pengurus, didampingi oleh 1 orang Penatua
Pembina, serta dilawat secara berkala oleh Pendeta GKI
Kota Wisata, kesembilan Kombas tersebut adalah

1. Kombas Kota Wisata 1 (“Kowis-1”)
2. Kombas Kota Wisata 2  (“Kowis-2”)
3. Kombas Kota Wisata 3 (“Kowis-3”)
4. Kombas Kota Wisata 4  (“Kowis-4”)
5. Kombas Legenda Wisata 1  (“Lewi-1”)
6. Kombas Legenda Wisata 2  (“Lewi-2”)
7. Kombas Limus Narogong (“Linar”)
8. Kombas Transyogi 1 (“T-1”)
9. Kombas Transyogi 2 (“T-2”)

Kegiatan rutin yang telah dilakukan berupa pela-
yanan di Kebaktian Umum hari Minggu,  dan kegiatan
Persekutuan Kombas yang merupakan Persekutuan di
rumah-rumah umat di masing-masing Kombas secara
bergantian yang dilaksanak sekali dalam sebulan.

Komunitas Basis  GKI Kota Wisata sampai saat ini
telah berfungsi :

 Menjadi wadah publikasi / informasi bagi warga jemaat
tentang kegiatan dan program GKI Kota Wisata

 Melakukan komunikasi yang efektif mengenai kondisi
warga jemaat yang membutuhkan perhatian, perlawa-
tan, untuk membangun kepedulian antar jemaat GKI
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Kota Wisata dan  menyebarluaskannya.
 Memfasilitasi warga jemaat GKI Kota Wisata

untuk dapat melakukan tugas kesaksian & pelayanan
terutama untuk internal dan masyarakat di sekitarnya

Persekutuan adalah tempat yang diinginkan oleh
Allah bagi orang percaya untuk mendapat lawatan dari
Tuhan yang sanggup mengubah dan memperbaharui hidup
seseorang. Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jelas kepada
setiap orang yang telah mendapat lawatan Allah, yaitu
untuk pergi memberitakan "damai sejahtera" yang adalah
kebenaran Allah dan Ia telah menyediakan berkat yang

luar biasa bagi setiap orang yang tetap hidup dalam sebuah
persekutuan. Karena itu tetaplah hidup dalam persekutuan
seperti halnya para murid, jika kita ingin tetap terus diberkati
oleh Tuhan Yesus

Bidang Persekutuan GKI Kota Wisata mengajak dan
mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk
bergabung dan aktif dalam komunitas sehingga kita semua
dapat bertumbuh, melayani, berbagi dan saling menguatkan
melalui wadah Persekutuan Komunitas Basis. ***

Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan

semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." - (Ibr.10:25)
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orang yang tidak terjembatani untuk mengunyah dan
mencerna bahan makanan secara bervariatif. Ini mungkin
disebabkan oleh minimnya pengetahuan atau akses pen-
didikan.

Pada tahun 2012, kami tiba di Bali dalam rangka
menjadi relawan untuk sebuah kegiatan internasional. Per-
sis siang itu tubuh suami saya mulai demam. Teh jahe
hangat dengan perasan jeruk nipis, pĳatan dengan minyak
herbal berkali-kali tetap tidak ampuh meredakan panas
tubuhnya. Maka ia pun dirawat di sebuah rumah sakit di
Bali. Ada sahabat baik sesama relawan yang datang ke Bali
juga maupun sahabat sesama GKI yang bersimpati dan
memberikan tanda kasih berupa buah-buahan. Maka stok
buah kami berlebihan. Kami menyalurkannya kepada
perawat-perawat di rumah sakit itu. Wajah mereka senang
sekali. Mereka semua mengaku ada banyak buah dalam
pemberian tersebut yang belum pernah dilihat dan belum
pernah dimakan sebelumnya. Tentu ini terjadi bukan kare-
na tidak punya uang. Mereka mungkin tidak terbiasa men-
cari dan mencicipi buah yang beraneka ragam.

Kisah-kisah di atas menimbulkan kesadaran-
kesadaran baru. Apa yang kita makan dan pakai di tubuh
bukan hanya urusan sependek transaksi jual-beli sewaktu
saya memperolehnya. Banyak tangan yang ikut berjasa
mengadakannya. Sayangnya kita lalai menyadarinya.

Kita seringkali tidak bĳak dalam mengatur lalu
lintas masuk dan keluarnya bahan makanan di sekitar ke-
hidupan kita terutama kala dibungkus dan dikemas.
Secukupnya! Akankah acar dan sambal cocok dengan kebu-
tuhan kita? Apakah krupuk akan dimakan juga? Apakah
sayur lalapan akan dilahap habis oleh kita? Demikian pula
dengan stok produk kebersihan kesegaran wajah, mulut dan
seluruh tubuh kita.

Dulu saya seringkali mencela karena mengira
orangtua-orangtua kita kikir sampai-sampai kemasan odol,
sabun wajah, shampoo digunting supaya isinya mudah
dipakai sampai habis. Selain itu, aneh rasanya menjadi anak
yang harus mengamati kembali piringnya usai makan agar

Makanan dan Wangi-wangian
Wisata kuliner menjadi semakin diminati. Banyak

kawan pernah berkisah tentang pengalamannya ke Bogor,
misalnya. Jajanan di sepanjang jalan Suryakencana begitu
menarik sehingga bila ke sana, baik pergi beramai-ramai.
Jadi bisa pesan tiap menu sebanyak satu porsi saja untuk
“dikeroyok” bersama-sama. Cara itu dirasa “nendang” kare-
na puas mencicipi banyak rasa tanpa membuat keke-
nyangan.

Pada saat yang sama, bahan makanan juga bukan
saja enak di lidah melainkan juga dapat memberi dampak
sehat bagi kecantikan dan kesegaran kulit wajah dan tubuh
secara menyeluruh. Sebuah gerai produk kesegaran tubuh
menjual berbagai cream, shampoo, sabun wajah dan tubuh,
lipbalm, body butter, toner dengan beragam aroma sebagai
ekstrak berbagai bunga, buah dan dedaunan. Ada ekstrak
kopi, strawberry, mango, moringa, seaweed, teatree, melati
dan lain sebagainya.

Kedua kisah tadi adalah bagian kehidupan kita.
Saudara dan saya. Namun mari sadari ada yang seharusnya
menggelitik kesadaran kita. Adakah banyak sumber
makanan yang terbuang di dalam proses pemanenan atau
pemetikan, pengolahan, pengemasan, transportasi, distri-
busi jajanan maupun produk kesegaran atau kecantikan
tadi?

Di pasar-pasar tradisional besar maupun kecil,
orang mengenal istilah tukang buah pulung. Tanda bahwa
ada pilihan harga buah yang jauh lebih murah karena kuali-
tasnya jauh dari kualitas ekspor. Buah-buah tersebut ba-
rangkali sudah tercecer di tanah atau terlalu matang akibat
waktu penyimpanan yang lama, atau bonyok akibat proses
pengemasan, transportasi dan distribusi. Pilihan ini tentu
menolong mereka yang butuh makan buah atau menjual-
nya kembali dalam bentuk jus buah dengan harga yang juga
murah.

Persoalan lainnya adalah soal ketidakadilan.
Banyak orang yang semasa hidupnya tidak punya akses un-
tuk menikmati panen buah di kampungnya sendiri. Ada
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butir-butir nasi dan lauk-pauk bersih dikonsumsi. Jangan
buang-buang makanan! Begitu pesan mereka.

Kenyataannya, kini pun saya banyak mengikuti
jejak itu bukan semata-mata tahu “sayang-bila-terbuang”
melainkan juga karena harganya jauh melebihi rupiah yang
melabeli mereknya. Ada buruh pabrik yang tekun bekerja.
Ada kuli angkut yang memuat produk tersebut dalam
jumlah sangat besar di bawah terik mentari sehingga peluh
deras mengaliri tubuhnya. Ada tenaga kebersihan yang ter-
jatuh akibat tumpahan produk yang kemasannya bocor. Ada
banyak orang yang ikut bekerja keras dalam melancarkan
persediaan produk tersebut di pasar. Ada banyak serangga
yang ikut membantu penyerbukan bunga dan bertahan
hidup dari serangan semprotan insektisida.

Dengan demikian, setiap makanan dan wangi-
wangian yang kita dapat nikmati, datang bukan dari pasar
dan rak-rak   pajangannya. Mereka bernilai karena ada
ekosistem dan komunitas yang ikut memelihara dan
menyuburkannya.

Bumi: Saksi Keajaiban Allah
Apa yang ada di seluruh kolong langit, adalah kepunyaan-

Ku (Ayub 41:2b).
Umumnya kitab Ayub dipahami sebagai kisah pen-

deritaan yang lugu (a story of the  innocent suffering).
Lebih dalam dari itu kitab Ayub memotret Allah yang
melampaui antroposentrisme. Ayub secara pribadi melihat
Allah bersifat patriarkal. Ayub dan para sahabatnya mula-
mula percaya bahwa manusia adalah pusat dari dunia. Ayub
berbicara tentang keadilan dan ketidakadilan.

Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk
menjadi pentung bagi isi bumi-Nya maupun untuk menya-

takan kasih setia (Ayub 37:13).

Sebaliknya pasal 38-41 menolak model tersebut.
Allah justru berbicara tentang penataan ciptaan. Semua be-
rada di dalam kendali Allah. Allah mulai bercakap-cakap
tentang binatang bahkan binatang liar. Allah menantang
Ayub untuk mengakui bahwa Dia Allah yang menciptakan.
Pertanyaan kepada Ayub juga tertuju kepada kita.

Pernahkah dalam hidup ini kita menyuruh datang
dinihari dan menunjukkan tempat fajar? Apakah kita
mengerti luasnya bumi? Apakah kita telah masuk sampai ke
perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan
batu? Hanya Allah yang tahu segala-galanya.

Allah selanjutnya berbicara tentang potret ke-
lahiran, pengasuhan, kesuburan dan kesegaran. Allah me-
nyediakan mangsa bagi burung-burung gagak. Allah
mengumbar keledai liar. Allah memberikan tanah dataran
sebagai tempat kediaman keledai jalang. Allah memberikan
tenaga kepada kuda. Allah membuat elang terbang dan
rawajali terbang membubung. Allah menyuarakan perspek-
tif bahwa Dia sumber kehidupan, penyedia tunggal semua
kebutuhan setiap ciptaan-nya.

Carol A. Newsom (1992) mengatakan bahwa Allah
memuji kebebasan, penuh kasih dan sukacita terhadap sega-
la sesuatu tanpa memanfaatkannya. Allah juga mengenal
hubungan satu dengan yang lain secara dalam (the deep
interconnectedness) tentang kematian dan kehidupan. Allah
menjaga dan mengasuh setiap elemen di dalam ekologi
semua ciptaan.

Allah menjadi nama bagi semua yang tertindas.
Allah bahkan mengambil alih penderitaan itu. Pada akhir-

nya, Ayub menyadari keperkasaan Allah. Sebagai Sang   Ma-
ha Kasih, Ayub perlu mengkritisi kembali gagasannya selama
ini tentang Allah. Ayub menyadari bahwa semua penge-
tahuannya benar-benar belum cukup mengenal Allah yang
sesungguhnya.

Pergumulan Ayub menjadi pelajaran bagi kita.
Keputusan untuk berhemat dan selektif dalam makan dan
memanjakan tubuh bukan perkara sepele. Kita perlu hikmat
dalam mengatur segala kebutuhan dan keinginan kita. Segala
sesuatu di bumi adalah milik Allah.

Keluarga Sahabat Bumi
Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

X, 1994, Jayapura, Irian Jaya, menetapkan bahwa kepekaan
gereja terhadap pemeliharaan sumber daya alam dan ling-
kungan hidup merupakan salah satu wujud partisipasi dan
pelayanan gereja dalam pembangunan nasional. Dokumen
lain dalam Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB)
PGI no. 84 tahun 2010 menyebutkan bahwa memelihara
keutuhan ciptaan adalah manifestasi pelaksanaan tugas ger-
eja dalam memberitakan Injil kepada segala makhluk.
Tanggungjawab setiap orang percaya! Kita adalah hamba
Allah yang dipanggil untuk bergiat dalam melestarikan ke-
hidupan di bumi.

Lintasan kepedulian, pergulatan dan keterlibatan
PGI pada isu lingkungan bergulir terus-menerus. Melalui
program-program departemen dan bidang, PGI ikut me-
nanggapi persoalan lingkungan. Bidang Marturia
mengangkat isu lingkungan ini menjadi salah satu tema
seminar agama-agama pada tanggal 19-26 September 1988
dengan tema “Agama dan Lingkungan Hidup.” Konferensi
Internasional Pemuda dan Lingkungan diadakan oleh Depar-
temen Pemuda dan Remaja PGI, tanggal 7-9 November 2008
di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan tema “Keadilan
Iklim dan Keutuhan Ciptaan”. Selain itu, program Gereja
Sahabat Alam turut diandalkan untuk mempercepat
partisipasi gereja dalam langkah adaptasi dan mitigasi atas
bencana ekologis.

Gereja Sahabat Alam dapat diselenggarakan dalam
bentuk mini, Keluarga Sahabat Bumi. Beberapa poin berikut
dapat memandu kita bersama-sama mengakui Allah sebagai
Pencipta dan Pemilik Bumi:

A. Hidupkan semangat hidup sederhana dan bersahaja.
Ajaran Yesus dalam Doa Bapa Kami agar manusia

hidup secukupnya patut dibangun menjadi sebuah habitus.
 Pakai wadah makanan dan minuman yang bukan sekali

pakai (not disposable) melainkan dapat dipakai berulang
-ulang (reusable).

 Smaller is much better. Belakangan porsi makanan se-
makin besar. Hindari all you can eat. Kenali dan hargai
ukuran organ tubuh kita terutama alat pencernaan ter-
masuk lambung kita. Bila dipaksa bekerja terus-menerus
dan dalam jangka panjang, fungsinya cepat menurun
sehingga kesehatan tubuh pasti terganggu.

 Ambil hidangan secukupnya. Lebih baik tambah kalau
kita menyukainya. Jangan sampai merasa kekenyangan
lalu dibuang sia-sia.

/ke halaman 46...
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Dua puluh lima tahun sudah  kami  bersama – sama,
2 tahun masa  pacaran kami dan  dua puluh tiga tahun  kami
membangun  runah tangga  bersama. Tak terasa  dua puluh
lima  tahun  sudah berlalu, rasanya baru  kemarin kami ber-
temu  dan menikah,  lalu  menata  kehidupan  bersama  dari
nol.

Tahun 1990 kami dipertemukan kembali di daerah
pasar baru. Kami sudah saling mengenal sebelumnya, kare-
na sama-sama  satu almamater saat  kuliah,  bahkan pernah
bersama – sama   melayani dalam  satu group vocal,  jadi
kami  sudah tidak asing lagi satu dengan lainnya  karena
kami berteman  cukup  baik.  Pada waktu itu. Ketika  pak
Marthens  lulus kuliah,  beliau  merantrau  ke Jakarta,  se-
dangkan  saya  masih menyelesaikan  kuliah saya,  yang
dikejar  oleh  date line dari orang tua  4 tahun harus selesai,
jadi benar-benar  belajar  untuk  mengejar  target waktu
dari  orang tua  karena  mereka sudah harus  pindah ke kota
lain, maka kegiatan saya  hanya belajar dan belajar. Selang
beberapa  tahun saya tidak pernah  mendengar lagi  kabar
tentang  dirinya yang saya tau dia sudah menjadi artis di
Jakarta hehehehehe …… itu cita-citanya dari dulu. Waktu
itu saya berpikir  kalau sudah menjadi artis dan di Jakarta
pula,  maka  pergaulannya juga  pasti dengan  kalangan  ar-
tis,  enga  kebayang  dulu  dia akan jadi  pendamping  hidup
saya,  pertemuan  kami  kembali itulah  yang  merubah
pandangan  saya  bahwa  dia masih sama dengan  yang saya
kenal dulu. Dari situlah  hubungan kami  berlanjut pada
hubungan yang lebih serius.  Kasih  dan sayang  itu mulai
tumbuh  dan berkembang  dengan  berjalannya  waktu.
Sifatnya yang  sangat  protektif  dan  melindungi  membuat
saya  merasa  nyaman  karena ke mana – mana  saya  harus
dikawal,  seperti  memiliki  body guard  sendiri
hehehehehehe….. awalnya  saya  merasa riskan juga  sih,
tapi  itulah  tanda  cinta dan kasihnya  yang berlebihan
untuk  saya,  seakan  takut dan tidak rela pacarnya  direbut
orang lain.  Itulah  kasih  yang  dia tunjukan  dan itu  masih
berlaku  hingga saat  ini, rasanya  kemanapun  saya  pergi
kalau  Dia  masih  bisa  menyempatkan waktu ditengah-
tengah  kesibukannya  yang super  padat untuk  men-
dampingi  saya, pasti  dilakukannya  bersama  anak-anak.

11 Juli 1992,  kami  bersama – sama  mengundang
Tuhan  Yesus  hadir  dalam  biduk  rumah  tangga  yang
akan  kami  arungi,  dan  berjanji sehidup  semati  dihadap

Tuhan  dan umatnya.  Kami tidak  memiliki  apapun  ketika
kami  mengambil  keputusan  untuk  menikah,  satu hal
yang kami  miliki  dan tidak  akan pernah  kami lepaskan
adalah  Cinta  kasih  yang  Tuhan  Yesus  berikan  bagi  ka-
mi  sebagai dasar  kami  membangun menara  kehidupan
sampai  saat ini.

Ada  banyak  taupan  dan  angin  kencang  menghan-
tam  manara  kami,  membuat  kami  menjadi  goyah  dan
bahkan  hampir  runtuh.  Tahun  pertama  pernikahan,
kami  bergumul  untuk  perkerjaan  & ekonomi  keluarga,
belum lagi  penantian kami  akan buah  hati  yang tak  kun-
jung  tiba  setelah  5 tahun  bersama. Air mata  tidak pernah
kering  saat   kami  memohon  pada  Tuhan.  Kami  butuh
uang  untuk  pemeriksaan  dokter  ahli  dan  obatan- obatan
yang  harus  kami konsumsi  sementara  pengahsilan yang
kami miliki  pas-pasan  untuk  kehidupan  kami  berdua
sehari – hari.  Sementara  kami  harus  menjalani terapi
untuk memiliki  buah  hati,  saat – saat kami  menhadap
Tuhan  tiada  kata  yang mampu kami ucapkan  hanya
tangisan dan air mata layaknya  seorang anak  yang
mengharapkan  sesuatu  dari  papanya,  tanpa  mengucap-
kan  sepatah katapun  hanya  air mata  yang  mengalir  dan
tangan  yang saling  menggenggam  mengharapkan  Kasih
Tuhan  mengalir  dalam  kehidupan  rumah tangga  kami.
Hal  yang  selalu kami lakukan  setiap  hari, bulan, bahkan
tahun,  dan kami yakin Tuhan  senantiasa  mendengar  se-
tiap  doa  kami,  Dia tahu  setiap tetes air mata  yang selalu
mengalir  ketika  kami datang dan menghadap  hadiratNya.

Dan rencana Tuhan   selalu yang terbaik  buat kami.
Ketika  delapan  Tahun  menunggu  akhirnya  Tuhan  men-
ganugrahkan  sepasang buah  hati bagi kami, tidak hanya
satu tapi  dua, laki –laki dan perempuan,  Satu demi satu
pergumulan  kami dĳawab  oleh  Tuhan,  mulai dari  peker-
jaan,  ekonomi  keluarga  bukan hanya cukup  tetapi  ber-
limpah dan semuanya itu  tepat pada  waktunya.  Tuhan tau
kapan waktu yang  tepat  untuk memberikan suatu
tanggung jawab besar bagi  kami. Kami sangat  bersyukur
untuk semua pergumulan yang Tuhan berikan, semua itu
membuat  kami semakin dekat, saling menguatkan satu
dengan lainnya, saling memperhatikan,  tapi bukan berarti
tidak  ada pertengkaran  antara  kami, selisih pendapat,
marah, cemburu  sering kali muncul, hanya  saja  setiap
pertengkaran  yang  terjadi  dapat kami selesaikan  karena
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ada  Kasih yang selalu ada diantara kami. Karena  kasih
dapat membuat api amarah yang ada bisa dipadamkan,
karena kasih  ego  bisa dikalahkan. Kasih membuat kita
mampu melakukan hal yang luar biasa untuk orang yang
kita cintai.  Dari berbagai pergumulan hidup  itulah  mem-
buat kami  semakin  percaya  bahwa  apabila  ada  kasih
sayang  suami istri,  anak-anak  dan  seisi  rumah  maka
kekayaan, kesuksesan  dengan  sendirinya  akan  mengiku-
ti  kehidupan kita. Kasih  itulah  yang  sampai saat ini
masih  terus  kami  jaga  dan  tetap kami  curahkan  untuk
buah hati kami,  Ananda  dan Dinda  sebagai bekal mereka
menghadapi  perkembangan  dunia  ini.  Kami sangat ber-
harap  agar  Nanda dan Dinda  dapat bertumbuh dan men-
jadi dewasa dengan kasih sayang kami sebagai  orang tua.
Walaupun  kami tidak terlepas  dari  kesalahan – kesala-
han.  Kami selalu berusaha terbuka dengan mereka,  kami
selalu  mengingatkan mareka bahwa mama dan papa
bukan  orang yang sempurna  kami punya banyak kelema-
han, contohlah  hal – hal yang baik dari kami  dan  bu-
anglah  hal – hal yang  kurang  baik.  Saat ini  ketika mere-
ka sudah  remaja,  kami  selalu melibatkan mereka  dalam
setiap pergumulan kami. Bersama – sama  menggumuli
setiap pokok  doa yang  kami naikkan  baik doa  untuk
masalah keluarga,  sesama, agar mereka  memiliki  kasih
untuk  sesama.  Dengan  mendoakan  orang lain  satu sisi
mereka belajar untuk  memahami  dan  empati terhadap
masalah serta  penderitaan orang lain. Disisi lain mereka
juga belajar  berserah  dan pasrah  kepada  kehendak  Tu-
han,  mereka memahami  bahwa  Rencana Tuhan  itu in-
dah  pada  waktunya.

Itulah kira-kira  yang dapat  kami  bagikan   berdasar-
kan  pengalaman  hidup  kami,  maka  marilah kita  mem-
bangun kembali  kasih  dalam  keluarga  kita masing –
masing,  jadikanlah kasih  menjadi  landasan  utama  kita
dalam keluarga  sehingga  apapun  rintangan  dan tan-
tangan  dunia  saat ini  mampu  kita  hadapi bersama  kare-
na  ada  kasih diantara  kita. Kasih  yang dapat  menguat-
kan  setiap pasangan  dan keluarga  masa kini. Kasih  yang
berasalah  dari  sumber  Kasih  itu sendiri  yaitu  Tuhan
Yesus  yang  karena kasihNya  rela mengorbankan diriNya
Mati di kayu  salib  untuk menebus dosa manusia. Yohanes
3 : 16  “ Karena begitu besar Kasih Allah akan Dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anakNya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa
melainkan beroleh hidup yang kekal”  ***

Disampaikan oleh:
Pnt. Yulianna  M. Patty

(“Kak Non” - Ny. Marthens Manafe)

Keluarga  marthens manafe
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A. BAHASA.
A.1. Dalam Bahasa Yunani.

Dalam bahasa Yunani ada empat kata yang artinya sama-
sama mengasihi, tetapi dalam lingkup yang berbeda.
1. Kata benda στοργη - STORGÊ dengan kata kerjanya

STERGEIN berarti kasih mesra dari orang tua kepada
anaknya dan begitu juga sebaliknya.

2. Kata EROS dari kata Yunani, yang kita terjemahkan
EROS, artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang
mengandung nafsu birahi.

3. Kata benda φιλεω - PHILEÔ dengan kata kerjanya
φιλειν - PHILEIN berarti kasih sayang yang sejati antar
sahabat dekat. Biasanya kasih ini tidak mempunyai hub-
ungan darah. Kasih ini lebih kepada persahabatan.

4. Kata benda αγαπαω - AGAPAÔ dengan kata kerjanya
αγαπαν - AGAPAN, yang kita terjemahkan AGAPE,
artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli
orang macam apa yang dikasihinya. Seringkali disebut
dengan kasih yang walaupun.

A.2. Dalam Bahasa Indonesia.
Kasih : Perasaan sayang (cinta, suka kpd); beri, memberi.
Jadi dalam bahasa Indonesia, kasih itu identik dengan
memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi, namun
orang yang memberi belum tentu mengasihi.

B. PERTANYAAN TENTANG 4 JENIS KASIH.
B.1. Apakah kasih storge, eros, phileo, agape ada dalam
Alkitab?

Dengan melihat hasil diatas, sangat jelas bahwa
kata kasih dalam bahasa Yunani, dari empat yang sering
kita dengar, hanya dua kata saja yang dicatat dalam Al-
kitab, yakni: Agape dan Phileo. Penulis pernah membaca
suatu artikel, ada kemungkinan storge juga pernah ditulis,
tetapi kata tersebut gabungan dari kata Phileo dan Storge.
Tetapi yang lebih pasti, kata tersebut penulis tidak
mendapatkannya dalam Alkitab Bahasa Yunani versi Soft-
ware e-sword.

B.2 Dalam Alkitab kita diajarkan, ada tiga obyek
"mengasihi" yaitu :

Luk 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan,  Al-
lahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap ji-
wamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan sege-
nap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri." Jadi ada tiga obyek mengasihi yang Firman
Tuhan ajarkan, yaitu:

 Mengasihi Tuhan Allah. Hal ini perintah yang pertama
dan yang terutama, yang harus kita lakukan. Allah su-
dah terlebih dahulu mengasihi kita, untuk itulah kita
harus mengasihi Allah.

 Mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama yang baik
kepada kita mungkin adalah hal yang mudah kita
lakukan, tetapi bagaimana mengasihi sesama yang jahat
kepada kita? Tentu hal ini sangat sulit, tetapi Firman
Tuhan dengan tegas mengatakan, kita harus mengasihi.

 Mengasihi diri-sendiri. Mengasihi diri sendiri sering
terlupakan, karena memang tidak secara langsung Al-
kitab mencatatnya. Mengasihi diri sendiri bukan berarti
mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi lebih
kepada penerimaan diri, Karena masih banyak orang
yang tidak bisa menerima dirinya sendiri dari fisik, latar
belakang keluarga, kemampuan, dll.

B.3 Apakah AGAPE/AGAPAO hanya dimiliki oleh Allah?
Mari kita lihat dalam Matius 5:44.
 ITB: Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musu-

hmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya
kamu.

 JV: But I say unto you, Love your enemies, bless them
that curse you, do good to them that hate you, and pray
for them which despitefully use you, and persecute
you;

 GNT: ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς
ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς,

Dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberikan perintah
kepada kita untuk mengasihi musuh kita dengan kasih
agapate yang merupakan akar kata dari AGAPE/
AGAPAO. Apabila Tuhan memberikan perintah seperti
itu, seharusnya kita sebagai manusia sanggup memberikan
kasih agape kepada sesama kita, dalam ayat ini secara khu-
sus, kepada musuh kita. Berarti manusia mampu mem-
berikan kasih agape terhadap sesama, bahkan kepada
musuh kita.

B.4 Apakah Allah selalu memakai kasih Agape?
Mari kita lihat dalam 1 Korintus 6:22.
 ITB: Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia.

Maranata!
 KJV: If any man love not the Lord Jesus Christ, let him

be Anathema Maranatha.
 GNT: εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἤτω

ἀνάθεμα. Μαράν ἀθά.
Ayat ini mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan

dengan kasih phileō. Berarti Tuhan juga memberi
perintah supaya kita mengasihi Dia sebagai sahabat dekat,
karena Allah kita selain Allah yang Trasenden (yang jauh
dan tidak bisa dĳangkau), Allah juga Allah yang Imanen
(Allah yang dekat dengan kita), Jadi Allah tidak selalu
memakai kasih agape. Bahkan dalam ayat ini dengan jelas
bahwa kita dituntut untuk mengasihi Allah kita dengan
kasih sebagai seorang sahabat (phileo).

B.5 Bagaimana urutan yang benar dari kasih yang terkecil
sampai yang terbesar?

Pertanyaan ini sering dengan mudah dĳawab, dan
biasanya ada beberapa orang yang mengatakan eros dipo-
sisikan paling rendah dibandingkan dengan yang lain, ada
juga yang mengatakan storge yang lebih awal dan agape
selalu paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang
lain. Tetapi apakah benar seperti itu? Untuk menjawab
pertanyaan ini, kita harus melihat kembali pengertian dari
masing-masing empat kata kasih tersebut dalam bahasa
Yunani di atas. Penulis akan mencatatnya kembali
dibawah ini untuk memudahkan pembaca, sbb:
 STORGÊ berarti kasih mesra dari orang tua kepada

anaknya dan sebaliknya.
 EROS artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang

mengandung nafsu birahi.
 PHILEÔ berarti kasih sayang yang sejati antar sahabat

dekat.
 AGAPAÔ/AGAPE, artinya kasih yang tanpa perhi-

tungan dan tanpa peduli orang macam apa yang
dikasihinya.
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Apabila kita melihat pengertian tentang 4 kasih
seperti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada
urutan terbesar dan terkecil, hanya saja 4 kasih tersebut
saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Contoh pertama. Kasih tanpa perhitungan (agape)
bisa dimiliki kasih orang tua kepada anaknya, dan berapa
banyak contoh orang tua yang mau berkorban untuk
anaknya, tentunya dalam hal ini adalah orang tua yang
benar. Orang tua penulis-pun melakukan hal yang sama,
yaitu selalu mengorbankan kepentingan dirinya sendiri
hanya untuk anaknya. Jadi orang tua–pun yang juga
manusia, mampu memberikan kasih agape.

Contoh kedua. Kasih suami kepada istri, sepasang
suami istri-pun juga dapat memberikan kasih agape.

Contoh ketiga. Seorang sahabat-pun juga dapat
memberikan kasih yang walaupun. Penulis sangat yakin
bahwa orang disekitar para pembaca ada orang yang akan
memberikan kasih tersebut, walaupun tidak mempunyai
hubungan darah dengan saudara. Walau mungkin ada be-
berapa orang yang tidak bertindak seperti itu. Bahkan
Penulis pernah bertemu dengan seseorang yang Penulis
tidak kenal, tetapi memberikan kasih agape. Suatu saat,
ada seorang pengendara motor menolong Penulis, waktu
motor Penulis mogok di tengah jalan. Dan pada saat ke-

Storge

Eros

Philia

Agape
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habisan bensin, orang tersebut meniup lobang bensin motor
saya (percaya ga percaya setelah itu motornya hidup) dan
akhirnya Penulis sampai SPBU dengan selamat. Bahkan
orang tersebut tidak mau dibayar.

Kesimpulannya adalah tidak ada yang lebih besar
atau lebih kecil dari keempat jenis kasih dalam bahasa
Yunani, hanya saja kasih itu diungkapkan kepada seseorang
dengan waktu, kondisi, jenis kelamin, usia dan pribadi yang
berbeda!

B.6 Apabila kasih tidak ada urutannya, kenapa dalam
Yoh.3:16 Tuhan memberikan Agape?
Mari kita lihat dalam ayat yang terkenal, yaitu Yohanes
3:16.
 ITB: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,

sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tung-
gal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

 KJV: For God so loved the world, that he gave his only
begotten Son, that whosoever believeth in him should
not perish, but have everlasting life.

 GNT: οὕτω γὰρ ἡγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ
πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον.

Bahasa Yunani dari kata kasih dalam ayat diatas ada-
lah êgapêsen yang merupakan kata kerja - dalam bentuk
aorist active indicative - third person singular, kata ini be-
rasal dari kata αγαπαω - 'AGAPAÔ', mengasihi. αγαπη –
AGAPÊ.

Tuhan memberikan kasih agape dalam Yoh.3:16 un-
tuk menunjukkan kasih yang tanpa perhitungan
(unconditional love) kepada kita. Jadi, Kasih Allah yang
tidak dimiliki oleh manusia adalah kasih yang diberikan
oleh Allah, seperti Yoh.3:16. Sehingga, fokusnya bukan di
kata “kasih” tetapi pada kata “kasih Allah”. Fokusnya kepada
siapa yang memberikan kasih tersebut, dan kata “kasih Al-
lah” tidak boleh dipisahkan, karena apabila fokusnya di kata
“kasih (agape)” maka manusia-pun mampu memberikannya
terhadap sesamanya.

Semahal-mahalnya sebuah gitar hanya jadi barang
rongsokkan apabila tidak ada yang memainkannya. Begitu
juga dengan pelajaran 4 jenis kasih ini, hanya akan menjadi
teori, apabila kita tidak pernah menerapkannya kedalam
kehidupan kita masing-masing.

Kontributor:
Pnt. Daniyanto Sutanto

Sumber:
Wisdom of God

Lewis, C. S., “The Four Loves (Empat Macam Kasih)”,
Bandung : Pionir Jaya, 2010 cet.1.

E-Sword–The Sword of the LORD with an electronic edge
KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia v1.1

http://christianity.about.com
http://alkitab.sabda.org/dictionary

http://www.sarapanpagi.org
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Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka   pada masa tuanya pun ia tidak
akan menyimpang dari pada jalan itu. - Amsal 22:6

manfaat membaca
Firman Tuhan

(Mazmur 119)

1.Firman Tuhan menghindarkan
kita dari kebinasaan akan keseng-
saraan. Mazmur 119:92 “Sekira-
nya Taurat-Mu tidak menjadi
kegemaranku, maka aku telah
binasa dalam sengsaraku”.

2.Mendapatkan hikmat kecerdasan
yang memberikan kita akal budi
yang lebih ketimbang orang-
orang yang tidak membaca dan
merenungkan Firman Tuhan.
Mazmur 119:99 “Aku lebih be-
rakal budi dari pada semua pe-
ngajarku, sebab peringatan-peri-
ngatan-Mu kurenungkan.”

3.Firman Tuhan menjadi  kompas
dalam mengambil keputusan dan
penerang bagi jalan kita. Mazmur
119:105 “Firman-Mu itu pelita
bagi kakiku dan terang bagi
jalanku”

4.Memberikan ketentraman hidup
dan jauh dari batu sandungannya.
Mazmur 119:165 “Besarlah ke-
tenteraman pada orang-orang
yang mencintai Taurat-Mu, tidak
ada batu sandungan bagi mereka”.

5.Manfaat terakhir yang didapatkan
jika kita membaca Firman Tuhan
adalah, hubungan kita dengan
Tuhan akan dipulihkan, yang
tersesat seperti domba yang
hilang, akan dicari Tuhan.
Mazmur 119:176 “Aku sesat se-
perti domba yang hilang, carilah
hamba-Mu ini, sebab perintah-
perintah-Mu tidak kulupakan.” ***
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Judul Buku :
Chicken Soup for
The Teenage Soul
Pengarang :
Jack Canfield, Mark Victor
Hansen, Kimberly Kirberger
Spesififikasi : 282 hal; 14x21
cm;  soft cover
Penerbit: PT Gramedia
Pustaka Utama

Buku ini menceritakan tentang kehidupan, cin-
ta, dan pembelajaran. Dalam buku ini  diceritakan  pen-
galaman hidup dimana bagaimana saat kita jatuh dan saat
kita mengalami kegagalan. Kita diajarkan supaya kita
tidak putus asa dalam menghadapi masalah-masalah ter-
sebut. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus
pasti ada untuk membantu, menguatkan, menolong,
menghibur kita saat mengalami situasi seperti di atas.

Di bagian cinta, diceritakan saat kita patah hati
(cemburu), putus asa, dan kehilangan arah maupun tujuan
hidup. Kita diajarkan untuk tidak putus asa, menghadapi
semuanya dengan apa pun yang ada, dan percaya pada
Tuhan.

Di salah satu bagian buku ini diberi judul meraih
cita-cita. Kita diajarkan juga untuk tidak putus asa. Di ba-
gian ini diceritakan pula bahwa kita harus mempunyai
cita-cita. Pada bagian ini, kita juga diajarkan untuk beker-
ja keras agar bisa meraih cita-cita. Teruslah kejar cita-cita
setinggi langit.

Pada bagian sukses, kita diajarkan agar saat kita
berada di posisi sukses atau kita pada posisi kejayaan, kita
harus tetap mengingat Tuhan. Kita juga tidak boleh som-
bong atau tinggi hati. Di saat kita sukses, kita harus tetap
mengingat Tuhan dengan cara bersyukur. Karena kita
sukses itu karena Tuhan, maka kita wajib bersyukur.
Pesan moral: Kita harus bersyukur atas apa pun yang kita
hadapi dan alami. Jika kita jatuh, ingat dan percaya bahwa
Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan tetap
disamping kita. Trust in Christ!.***

Kontributor: Laurencia A. Olethea

Judul Buku:
Amazing Stories For Teens
Spesifikasi:
330 hal; 14,5 x 21 cm; soft cover
Penerbit : BIP
Buku karangan Marsha Arons ini
berisi kumpulan kisah nyata  me-
ngagumkan dari seluruh dunia. Buku
ini sangat memotivasi terutama bagi
para  kaum remaja. Beragam cerita
dari seluruh dunia dikisahkan secara
kreatif dan  juga  menarik.

Buku ini membuat kita semakin yakin bahwa di
balik setiap masalah  pasti ada jalan keluarnya. Buku ini juga
menceritakan tentang kehidupan sebagai remaja kristen. Saat
kita jatuh, gagal, dan terpuruk, pasti kita akan ditolong asal
kita beriman.

Salah satu bagian ceritanya mengisahkan tentang
bagaimana  kenangan-kenangan masa lalu bisa terulang kem-
bali dalam kejadian di waktu  dan tempat yang berbeda.
Amazing Stories For Teens juga menceritakan tentang
seorang remaja yang berusaha untuk meninggalkan kebia-
saannya mencuri dan pada suatu hari ditolong oleh orang
yang tidak ia kenal. Salah satu ceritanya menceritakan ten-
tang seorang remaja yang disaat berhasil, ia juga selalu me-
ngingat Tuhan.

Amazing Stories For Teens mengangkat berbagai
cerita yang menggambarkan kehidupan kaum remaja yang
saat ini mulai mengalami krisis moral. Kisah–kisah dalam
buku ini dapat menjadi teladan bagi kita, khususnya kaum
remaja. Amazing Stories For Teens mengajarkan kita bahwa
dalam segala hal, kita harus mengandalkan Tuhan dalam
hidup kita.

Pesan Moral: Kita harus mengandalkan Tuhan da-
lam hidup kita, dan Tuhan akan memberi pertolongan lewat
orang–orang di sekitar kita terutama keluarga dan sahabat.
Dan ketika kita berhasil, kita harus ingat bahwa karena
Tuhan kita bisa berhasil. Selalu bersyukur buat berkat Tuhan
dalam hidup kita.***

Kontributor: Ruth Vanessa

THERE  ARE  MANY L ITTL E  WAYS  TO  ENLARGE  YOUR CHILD ’S  WORLD.
LOVE  OF  BOOKS  IS  THE  BEST  OF  ALL .

–Jacqueline Kennedy Onassis

KOLOM  PRA-REMAJA
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Tema Spirit of  Solidarity
Solidaritas merupakan suatu

yang seringkali didengar dan disebut
oleh banyak orang bahkan oleh para
anak muda, namun solidaritas hanya
akan menjadi makna tak bermakna,
apabila kita tidak punya spirit untuk
benar-benar melakukannya. Tanpa
solidaritas kehidu-pan manusia akan
tampak begitu gelap, individualistis
apatis, mementingkan diri sendiri dan
terjadi ketimpangan sosial yang tinggi.

Manusia yang pada hakikatnya
merupakan makhluk sosialtidak akan
bisa hidup sendiri, oleh karena itu
dibutuhkan bantuan darimanusia
lainnya. Namun dewasa ini bersikap
diam dan tidak peduli terhadap kesu-
litan sesama bukanlah hal yang biasa.
Manusia menjadi makhluk yang egois
dan bersikapi ndividualistis. Bahkan

sikap ketidak pedulian tersebut mulai
meracuni lingkup gereja dan juga pela-
yanan anak muda dewasa ini.

Semangat solidaritas menjadi
tantangan bersama untuk dilakukan
dan dipertahankan dalam kehidupan
anak muda pengikut Kristus, sebab
makna yang terkandung dalam solida-
ritas yang nyata akan menghasilkan
kasih, sukacita, damai sejahtera, kemu-
rahan, kebaikan, kesetiaan di dalam
kehidupan ini.

Seperti yang tertulis dalam 2
Korintus 8:13-14, “Sebab kamu dibeba-
ni bukanlah supaya orang orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya
ada keseimbangan. Maka hendaklah
sekarang ini kelebihan kamu mencu-
kupkan kekurangan mereka, agar
kelebihan mereka kemudian mencu-
kupkan kekurangan kamu, supaya ada
keseimbangan.”

Dengan Spirit of Solidarity
yang kuat, kami berharap peserta mau-
pun gkisummercamp sendiri akan men-
jadi berkat bagi banyak orang, tidak
hanya dalam lingkup gereja tetapi
semua orang baik sekolah, keluarga,
dan lingkungan masyarakat itu sendiri.
Camp ini bukanlah camp yang akan
mengubah peserta selamanya, tetapi
camp ini mengajak peserta untuk men-
galami proses perubahan jangka pan-
jang agar dapat berguna kedepannya.

GKI Kota Wisata dan gkisummer camp

GKI Kota Wisata sendiri sudah
mengirimkan remajanya untuk mengi-
kuti gkisummercamp.  Berawal pada
gkisummercamp ke-4  (2014), GKI Kota
Wisata mengirimkan 5 peserta untuk
mengikuti kegiatan gkisummercamp,
dan pada gkisummercamp ke -5 (2015)
GKI Kota Wisata mengirimkan 8 peser-
ta untuk mengikuti gkisummercamp.***

Apa itu gkisummercamp ?
Sejak 2011, Binawarga mengembakan konsep pembinaan yang berbeda yang dinamakan gkisummercamp. Berbeda
karena memang dilaksanakan dengan pola yang berbeda daripada pembinaan pada umumnya. Nama summercamp
sendiri mengacu pada konsep summercamp yang berfokus pada kegiatan dan aktivitas. Melalui gkisummercamp
peserta diajak terlibat secara penuh dalam setiap acara sambil belajar dan berefleksi melalui setiap makna dari
kegiatan-kegiatan        tersebut. Camp ini di desain seturut pola kehidupan dan pelayanan anak muda masa kini
yang diharapkan dapat terus memperlengkapi peserta dalam menjadi terang dan garam dunia.

GKISUMMERCAMP 2015
Kalaka Rangga & Jessica GF

K O L O M   R E M A J A
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Ikut gkisummercamp seru sih. Seru banget malahan.
Selain bisa dapet temen-temen baru yang kocak-kocak, kita
juga bisa belajar supaya biarpun ga saling kenal tapi kita
mau saling bantu. Ga harus bantu yang ribet-ribet, tapi kita
bisa memberikan bantuan dari hal kecil misalnya kalo te-
men kita ada masalah dan kita mau dengerin aja ituudah
membantu dia. Trus, di SC kita juga jadi bisa ngerasain
bahwa sebenernya kita bisa kok tetep seru-seruan tanpa
harus bergantung dengan gadget apalagi handphone karna
disana acara-acaranya seru-seru jadi lupa sama handphone.
Trus juga bisa saling sharing gimana caranya biar bikin
remaja di tempat kita jadi semangat buat melayani dan bisa
berbagi ide tentang gimana caranya bikin kebaktian tuh ga
ngebosenin. Ya pokoknya ikut gkigummercamp seru deh.

(Grisella Hutabarat – peserta gkisummercamp 4).

Salah satu hal yang paling berkesan adalah betapa bebas kita
di sana. Kami diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya,
benar-benar tidak terasa seperti acara resmi. Tidak
adaaturan pakaian, aturan sesi, aturan jam. Bahkan kami
dibebaskan untuk ikut sesi ataupun tidak. Berbeda dengan
camp-camp lain yang mengedepankan aturan dan tata ter-
tib, kami sama sekali tidak dikekang.

Sebagai bagian dari Summer Campers, Kami diminta untuk memperhatikan ling-
kungan sekitar kami. Sebagai bentuk dari tujuan tersebut, maka dibuatlah suatu proyek yaitu
“GKI SC Connect”. GKI SC Connect dapat berbentuk kegiatanapa saja yang dapat menjangkau
lingkungan disekitar kami.

GKI SC Connect berlangsung dalam periode waktu bulan Agustus sampai Oktober
2015. Remaja–remaja GKI Kota Wisata yang mengikuti Summer Camp 5 memutuskan    untuk
membuat suatu project yakni “Project On Time”. Proyek ini merupakan bentuk keprihatinan
kami atas kebaktian remaja yang sering “molor” sehingga mengganggu aktifitas lain, terutama
pembicara karena biasanya pembicara yang selesai membawakan firman di remaja, akan lanjut
ke pemuda. Project ini juga dibentuk untuk mensosialisasikan pelayanan sebagai “usher” agar
para remaja dapat merasakan kekeluargaan didalam kebaktian ini.

Project On Time dimulai pada tanggal 27 September 2015. Umumnya pada pukul
06.00 WIB kami sudah berdiri didepan pintu    untuk menyambut teman–teman yang  datang,
lalumeminta mereka    untuk menstempel di tabel yang sudah dibuat. Remaja yang menerima
stempel adalah mereka yang dating kurang dari pukul 06.30 WIB. Selama 4 minggu stempel
tersebut akan dikumpulkan. Remaja yang berhasil mengumpulkan stempel paling banyak akan
menerima hadiah menarik dari pelaksana proyek.

Dampak dari project on time ternyata sangat terasa. Sudah 4 minggu kebaktian remaja
dimulai tepat waktu. Protes “kebaktian remaja sering molor” dari beberapa orang sudah
mulai berkurang. Karena hingga minggu ke-4 masih belum ada pemenang dari project on
time, maka pelaksanaan project ini diperpanjang hingga tanggal 15 November 2015.
Semoga project ini dapat memberikan kebiasaan yang baik kepada para remaja sehingga
ada atau tidaknya project ini, kebaktian remaja dapat berjalan dengan tepat waktu.***

Namun, tentu ada pelajaran di balik kebebasan ini.
Kebebasan ini sama seperti Yesus yang telah membebaskan
kita. Namun, kebebasan kita harus dipergunakan dengan
baik. Kita bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sesi.
Namun dengan begitu, kita tidak akan mendapatkan apa-
apa. Kita diajarkan untuk menggunakan kebebasan yang
diberikan Yesus bagi kita dengan benar, dan membuat
pilihan yang baik.

Dalam dunia luar pun begitu, banyak sekali pilihan
-pilihan yang ditawarkan pada kita. Tentu tidak semuanya
baik. Tidak semua orang pula mau menerima kita apa adan-
ya. Di camp ini, meskipun kita bersikap dengan bebas, kita
diterima dengan baik. Semua orang saling menerima, dan
itu adalah salah satu perasaan yang penting dalam sebuah
komunitas. Karena itu, kami juga belajar untuk menerima
orang lain apa adanya.

Pelajaran-pelajaran seperti kebebasan dalam Yesus
Kristus dan menerima orang lain apa adanya sangat penting
bagi remaja. Sering kali remaja menggunakan kebebasan
yang ada dengan tidak bertanggung jawab, dan tidak dapat
menerima diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, camp
ini adalah camp yang sangat recommended bagi para
remaja. (Larasati Sihombing – peserta gkisummercamp  5)
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teman, pacar/kekasih? Bisa jadi. Tapi sumbernya? ALLAH.
Ketika kita mengalami kasih Allah, maka di dalam

diri kita terdapat kasih. Namun ada yang perlu kita lakukan
agar kasih tersebut menjadi nyata dan membawa dampak,
yaitu direalisasikan dalam sebuah tindakan. Ibaratnya, ketika
kita mengasihi pasangan kita, apa sih yang nggak mau kita
lakukan untuknya? (kecuali dia minta bulan atau membelah
lautan ya..hehe J )

Ketika kasih ada di dalam diri kita, ia akan men-
dorong dan menggelitik kita untuk melakukan suatu tindakan
tertentu sebagai bentuk pernyataan kasih kita.

Kasih yang nyata itu memberi, kasih yang memba-
wa dampak. Keinginan member i mungkin ser ing terpintas,
namun merealisasikannya? Itulah mengapa pernyataan kasih
perlu dilatih. Tidak per lu muluk-muluk, mulai dari hal kecil,
misal berbagi sebungkus nasi kepada pemulung, mengucapkan
terima kasih kepada pramuniaga/pelayan toko/asisten rumah
tangga, dsb.

Mari lakukan saja tindakan kasih yang bisa kita
lakukan saat ini, tidak perlu pusing dengan besar kecilnya,
yang penting motifnya tulus. Apa motor penggeraknya? Kita
dapat mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Allah ter-
lebih dahulu. Selamat mengasihi!.

Kontributor: Dian Setiasih

Sobat muda, apa hal pertama yang muncul dalam
benakmu ketika pertama kali mendengar kata "kasih"?

Bisa jadi seperti beberapa jawaban teman kita di
dalam kotak atau beragam pendapat lainnya: memberi,
dermawan, tulus, terkait cinta, dsb.

Kasih, satu kata, namun sarat makna,
melakukannya tidak semudah mengucapkannya.

Kalau ingat masa sekolah minggu atau pelajaran
agama di sekolah dulu, kita mengenal empat jenis kasih,
secara singkat yaitu storge (kasih kepada keluarga), philia
(kasih persaudaraan), eros (kasih kepada lawan jenis,
biasanya disertai hawa nafsu), dan agape (kasih yang
"walaupun", contoh kasih Allah).

Namun kali ini kita tidak akan kupas tuntas jenis
kasih karena dapat memakan berlembar-lembar kertas
dan juga puluhan menit untuk membacanya, dan mung-
kin tidak semua kita betah duduk diam menyimak tulisan
ini (benar nggak? :P).

Kasih, dalam arti paling sederhana, adalah mem-
beri. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah
semua tindakan memberi itu adalah perwujudan dari
kasih? Belum tentu sih.  Tapi yuk tengok lagi ke belakang,
dari mana pertama kali kita mengenal kasih? Orang tua,
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ANJING KECIL
Seekor anak anjing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya.
Ketika dia mendekati kandang kuda, dia mendengar binatang besar itu memanggil-
nya. Kata kuda itu, "Kamu pasti masih baru di sini, cepat atau lambat kamu akan
mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari binatang lainnya,
sebab saya bisa mengangkut banyak barang untuknya, saya kira binatang sekecil
kamu tidak akan bernilai sama sekali baginya," ujarnya dengan sinis. Anjing kecil
itu menundukkan kepalanya dan pergi, lalu dia mendengar seekor sapi di kandang
sebelah berkata, "Saya adalah binatang yang paling terhormat di sini sebab nyonya
di sini membuat keju dan mentega dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna bagi
keluarga di sini," dengan nada mencemooh. Teriak seekor domba, "Hai sapi,
kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya, saya memberi mantel bulu kepada pe-
milik ladang ini. Saya memberi kehangatan kepada seluruh keluarga. Tapi
omonganmu soal anjing kecil itu, sepertinya kamu memang benar. Dia sama sekali
tidak ada manfaatnya di sini."

Satu demi satu binatang di situ ikut serta dalam percakapan itu, sambil mence-
ritakan betapa tingginya kedudukan mereka di ladang itu. Ayam pun berkata
bagaimana dia telah memberikan telur, kucing bangga bagaimana dia telah
mengenyahkan tikus-tikus pengerat dari ladang itu. Semua binatang sepakat kalau
si anjing kecil itu adalah makhluk tak berguna dan tidak sanggup memberikan
kontribusi apapun kepada keluarga itu. Terpukul oleh kecaman binatang-binatang
lain, anjing kecil itu pergi ke tempat sepi dan mulai menangis menyesali nasibnya,
sedih rasanya sudah yatim piatu, dianggap tak berguna, disingkirkan dari pergaulan
lagi.

Ada seekor anjing tua di situ mendengar tangisan tersebut, lalu menyimak keluh
kesah si anjing kecil itu. "Saya tidak dapat memberikan pelayanan kepada keluarga
di sini, sayalah hewan yang paling tidak berguna di sini." Kata anjing tua itu,
"Memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati, kamu tidak bisa
memberikan telur, susu ataupun bulu, tetapi bodoh sekali jika kamu menangisi
sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang
diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan."

Malam itu ketika pemilik ladang baru pulang dan tampak amat lelah karena perja-
lanan jauh di panas terik matahari, anjing kecil itu lari menghampirinya, menjilat
kakinya dan melompat ke pelukannya. Sambil menjatuhkan diri ke tanah, pemilik
ladang dan anjing kecil itu berguling-guling di rumput disertai tawa ria. Akhirnya
pemilik ladang itu memeluk dia erat- erat dan mengelus-elus kepalanya, serta ber-
kata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi sirna, bila
kau menyambutku semesra ini, kamu sungguh yang paling berharga di antara
semua binatang di ladang ini, kecil kecil kamu telah mengerti artinya kasih.”

Insight: Jangan sedih karena kamu tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang lain
karena memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Namun apa yang kamu
dapat lakukan, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sombong jika
kamu merasa banyak melakukan beberapa hal pada orang lain, karena orang yang
tinggi hati akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan.

Sumber: http://artikel.sabda.org/kasih,
diakses tanggal 9 November 2015, 13.00 wib
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Berikut adalah beberapa riset untuk masing-masing pokok,
serta hasilnya (mengenai metode riset, responden, dan lain-
lain, silahkan melihat ke dalam website yang telah disebutkan
di atas):

1. Riset mengenai Sedekah (ke gereja, lembaga non-profit, atau
langsung ke orang yang membutuhkan bantuan) yang diada-
kan tahun 2008, memunculkan hasil sebagai berikut: Orang
Kristen merupakan kelompok yang paling “bermurah hati”
dalam memberikan sedekah, dengan rata-rata $1426/tahun,
dibandingkan kelompok agama lain non-Kristen $905/tahun,
dan kelompok agnostic/atheist rata-rata $467/tahun. Namun,
terjadi penurunan proporsi sedekah (yaitu rasio antara nilai
sedekah/sumbangan dibandingkan nilai penghasilan), yaitu
dari 84 c/$ menjadi 76 c/$. (catatan: riset tersebut juga
mengungkapkan fenomena pergeseran tempat menaruh
sumbangan, dimana ada kecenderungan orang lebih banyak
menyalurkan sumbangan ke lembaga non-profit ketimbang
gereja, dan menyarankan gereja mengupayakan peningkatan
akuntabilitas penggunaan sumbangan).

2. Riset mengenai Doa yang diadakan tahun 1999-2001, mem-
berikan hasil riset sebagai berikut: Lebih dari 82% orang
dewasa dan 89% remaja berdoa pribadi secara rutin. Dari
jumlah itu, 52% berdoa pribadi beberapa kali dalam sehari,
dan 37% berdoa pribadi hanya sekali dalam sehari. Lebih
jauh, 33% rutin berdoa dalam kelompok doa, dan 21% rutin
berdoa bersama anggota keluarga lainnya. Sebagai tambahan,
lebih dari 50% dari doa berdurasi kurang dari 5 menit
(catatan: informasi tambahan bisa dilihat di
www.the7greatprayers.com).

3. Riset mengenai Berpuasa (khususnya berpuasa dalam masa
Pra-Paskah) yang diadakan tahun 2014, memberikan hasil
sebagai berikut: Untuk kalangan dewasa, hanya 17% yang
melakukan puasa (jumlah umat Katolik lebih mendominasi,
sesuai tradisi puasa yang lebih umum di kalangan Katolik).
Dari jumlah yang berpuasa, lebih dari 80% yang berpantang
makanan, dan 30% berpantang teknologi (dalam arti tidak
menggunakan gadget, dsb.). Lebih dari 65% responden
Katolik menyatakan telah berpuasa setidaknya 3 tahun tera-
khir, dibandingkan hanya 15% dari responden Protestan.

Secara umum, penulis cukup yakin bahwa gambarannya
cukup identik dengan situasi aktual di Indonesia. Namun masih
ada beberapa hasil riset lain yang perlu kita perhatikan dan
renungkan:

4. Riset mengenai Opini mengenai orang Kristen yang diadakan
tahun 2013, dilakukan dengan 2 kategori responden, yaitu
responden dari lingkungan internal Kristen responden dari
kalangan non-Kristiani (khususnya responden berusia mu-
da), dengan hasil sebagai berikut:

Riset kepada lingkungan internal Kristiani dilakukan
dengan memberikan serangkaian pertanyaan dan pilihan
jawaban, dan mengkategorisasi hasilnya menjadi 4, yaitu:
1. Seperti Kristus – dalam tindakan (action) dan sikap
(attitude), 2. Seperti Kristus dalam tindakan, tapi seperti
Farisi dalam sikap, 3. Seperti Kristus dalam sikap, tapi
seperti Farisi dalam tindakan, 4. Sama sekali tidak seperti
Kristus (dengan kata lain, seperti orang Farisi). Hasilnya
adalah lebih separuh orang Kristen saat ini tampak lebih

Orang Kristen itu penuh kasih. Orang Kristen itu suka me-
maafkan. Orang Kristen itu murah hati. Orang Kristen itu sa-
bar. Dan segudang “Orang Kristen itu” yang sering digaungkan
- khususnya di dalam gedung Gereja - atau yang diyakini oleh
lingkungan internal Kristiani. Tapi pernahkah kita ingin men-
cari tahu, adakah statistik yang mengungkap validitas dari se-
rangkaian opini ini? Bagaimana orang Kristen sendiri – secara
jujur dan obyektif – melihat realita yang ada di lapangan? Dan
lebih lauh lagi, apakah benar orang lain juga memiliki pan-
dangan yang sama? Apa kita yakin bahwa orang di luar Kekris-
tenan juga beropini bahwa orang Kristen memiliki sifat-sifat
luhur seperti di atas? Hal-hal inilah yang menjadi latar
belakang ketertarikan saya untuk mengangkat fenomena ini,
agar kita bisa mendapatkan potret yang lebih “membumi” dan
tidak “utopis” terkait keberadaan orang Kristen yang - katanya
- meneladankan hidupnya pada Kristus dan menyelaraskan
pegangan hidupnya pada Alkitab.  Terkait hal ini, penulis men-
coba mencari dan mendapatkan informasi riset - baik di Indo-
nesia maupun di luar negeri - yang menggali hal ini. Namun, -
meskipun sudah diprediksi dari awal - penulis mengalami
kesulitan untuk untuk menemukan data riset yang diadakan di
Indonesia terkait Kekristenan, sehingga akhirnya penulis
mengambil data riset dari luar negeri, khususnya Amerika Seri-
kat.  Serangkaian riset berikut diadakan oleh Barna Research
Group (sebagai catatan, Barna Research adalah sebuah lembaga
riset yang didirikan tahun 1984 di California, USA, dengan
fokus untuk mengadakan riset dan studi terkait agama dan
budaya. Riset dilakukan baik dari Barna sendiri maupun atas
permintaan dari berbagai institusi Kristiani di Amerika Serikat,
untuk detail bisa browse www.barna.org). Untuk memu-
dahkan perenungan kita, saya akan mengutip ayat Firman Tu-
han sebagai berikut:

14:21 Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukan-
nya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi
Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan me-
ngasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."

Ada beberapa perintah Tuhan Yesus yang terekam di Al-
kitab, seperti 3 ayat di bawah ini (Matius 6:2;5;16), masing-
masing untuk satu pokok (catatan: dalam Alkitab Bahasa
Inggris versi KJV, kata Inggris untuk “apabila” adalah “when” -
bukan “if”, artinya yang ditekankan oleh ayat ini adalah bahwa
sedekah, berdoa, dan berpuasa itu harus dilakukan, tetapi
dengan cara dan motif yang benar).

6:2 Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau
mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang
munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supa-
ya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.

6:5 "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti
orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan
berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-
tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku ber-
kata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat
upahnya.

6:16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram muk-
amu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya,
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat
upahnya.

ORANG KRISTEN MASA KINI: SEPERTI KRISTUS ATAU...?
“I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.” (Mahatma Gandhi)
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seperti orang Farisi ketimbang merepresentasikan sifat
Kristus.  Hasil lengkap riset adalah sebagai berikut: 51%
kategori 1; 14% masuk kategori 2; 21% masuk kategori 3;
dan HANYA 14% masuk kategori 4. Dengan kata lain:
orang Kristen masa kini lebih tampak seperti orang Farisi
ketimbang seperti Kristus.
Riset dengan responden kalangan muda non-Kristiani,
dimana hasilnya  mengungkapkan bahwa 84% dari re-
sponden menyatakan kenal baik dengan setidaknya
seorang Kristen, tetapi hanya 15% dari responden yang
melihat ada perbedaan nyata (yang positif) dalam hal
sikap dan gaya hidup. Dengan kata lain: tidak terdapat
perbedaan signifikan antara orang Kristen dan non-
Kristen dalam hal gaya hidup, sikap, dan perilaku.

5. Riset mengenai Alkitab (meliputi kepemilikan dan frekuensi
membaca Alkitab) yang diadakan tahun 2013 memunculkan
hasil sebagai berikut: Lebih 88% memiliki Alkitab, namun
57% diantaranya membaca Alkitab HANYA empat kali
(atau kurang), dan 26% membaca Alkitab secara teratur

(minimal empat kali seminggu). Di kalangan muda (berusia
18-28), 57% membaca Alkitab KURANG DARI tiga kali
setahun.

6. Riset mengenai penerapan aspek Kasih sesuai perintah Tu-
han Yesus, khususnya pengampunan yang diadakan tahun
1999 untuk lingkungan internal Kristen, untuk mengetahui
sejauh mana orang Kristen menerapkan pengampunan
kepada orang lain. Survei dilakukan dengan mengajukan 5
pertanyaan (yang mencerminkan nilai-nilai pengampunan
yang diajarkan Kristus), dengan hasil sebagai berikut: hanya
4% dari responden Kristen yang memahami persis aspek
alkitabiah dari pengampunan seperti yang diajarkan Kristus.
Dalam aplikasi, hanya 25% dari orang Kristen yang be-
rusaha mempraktekkan dengan dasar ingin mengikut
teladan Kristen.

7. Riset mengenai Perceraian yang diadakan tahun 2000 (bisa
dibaca lebih lanjut di www.adherents.com) memunculkan
data tingkat perceraian secara umum adalah 25%, namun -
ironisnya - tingkat perceraian orang Kristen “lahir-baru”

KOLOM  DEWASA

malah lebih tinggi, yaitu 27%, dan - jangan kaget - tingkat
perceraian di kalangan agnostic/atheist justru yang terendah,
yaitu 21% (!).

Masih ada beberapa hasil riset lain, tapi beberapa yang dit-
ampilkan dalam tulisan ini diharapkan bisa memberikan gam-
baran umum “pemetaan” orang Kristen, baik mengacu ke
Kristus/Alkitab (sebagai standar hidup orang Kristen), dan juga
dibandingkan dengan orang non-Kristen. Sebagai catatan,
mungkin ada beberapa dari hasil riset ini yang kurang relevan
dengan situasi aktual di Indonesia, namun setidaknya ini bisa
menjadi cerminan kita, karena bagaimanapun kita adalah “surat-
surat Kristus” yang terbuka, yang hadir sebagai representasi Al-
lah di dunia. Terngiang Matius 7: 21 Bukan setiap orang yang
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kera-
jaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku
yang di sorga.

Dari serangkaian hasil riset ini, apa yang bisa kita simpulkan?
Lebih jauh lagi, perubahan apa yang bisa kita lakukan, baik pe-

rubahan di diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, mau-
pun gereja kita? Ucapan dari Mahatma Gandhi yang penulis
kutip di atas hendaknya bisa menjadi cambuk bagi kita untuk
selalu menyadari bahwa menjadi seorang Kristen bukanlah serta
merta otomatis menjadi seperti Kristus. Kalaupun sampai dengan
saat ini, orang lain masih belum bisa melihat adanya perbedaan
atau keistimewaan orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari
(gaya hidup, sikap, tindakan, dan lain-lain), kita harus menerima
fakta ini dengan lapang dada. Yang penting adalah bahwa kita
harus mau berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada
proses yang sangat panjang - blood, sweat, and tears - sampai
kita (layak) disebut pengikut Kristus, dan - pada akhirnya -
Sang Raja Gereja akan berkata, “Baik sekali perbuatanmu itu, hai
hambaKu yang baik dan setia;........masuklah dan turutlah dalam
kebahagiaan Tuanmu”.

Kontributor:
Ivan Todotua Tambunan
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Suatu kebiasaan bagi Pak Napitupulu membaca
Alkitab menjelang tidur, dia membaca beberapa ayat se-
tiap malamnya, karena pada siang harinya, waktunya
habis disita pekerjaannya sebagai pedagang kelontong di
Pasar Pringgan, Medan.

Di pasar Pringgan, Pak Napitupulu dikenal sebagai
oranf yang pengasih, sabar dan rendah hati. Diapanggil
“pak Napit Sinterklas”.

Pada saat membaca Matius 28:18-20 yang berbunyi
“Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah
diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan bap-
tislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Ku-
dus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Ayat ini sungguh menggugah hatinya, bagaimana dia
bisa pergi keseluruh penjuru dunia sedang usahanya se-
bagai penjual toko kelontong hanya bisa menghidupi
mereka sekeluarga, hal ini sungguh mustahil bagi Pak
Napitupulu.

Suatu hari dia bercakap-cakap dengan tetangganya
Asun, seorang penjual Kwetiauw di pasar Pringgan.
Rupanya selama ini Asun memperhatikan perilaku pak
Napit dan terkesan dengan sikapnya yang suka meno-
long, rendah hati dan sabar, membuat Asun yang belum
mengenal Yesus bertanya kepada pak Napit kenapa dia
bersikap seperti itu di kehidupan pasar yang hiruk pikuk,
penuh dengan kekerasan dan keinginan mencari untung
yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara.
Pak Napit menjelaskan bahwa ajaran mengenai
perilakunya diperoleh dari Alkitab yang diajarkan oleh
Yesus Kristus, yakni mengenai kasih dan buah roh yang
harus diterapkan dalam kehidupan agar kita beroleh
keselamatan dan damai sejahtera di bumi dan di sorga.

Pada saat sepi pembeli, kedua tetangga ini selanjut-
nya sering berdiskusi tentang kehidupan dipandang dari
Alkitab, suatu saat Asun mempertanyakan tentang

kekayaan, pak Napit mengatakan bahwa dia berprinsip
kekayaan itu bukan apa yang kita miliki tapi apa yang
bisa kita beri, karna sesungguhnya apa yang kita miliki
adalah titipan Tuhan. Pak Napit selanjutnya bertanya,
“Asun percaya nggak, kalau Tuhan mau bikin kita kaya,
kita pastkaya. Kalau Tuhan mau kita jadi presiden… pas-
ti jadi. Tuhan itu maha kuasa, pencipta dan sang khalik
dari segala mahluk di bumi.”

Selanjutnya  Asun menanyakan kenapa pak Napit
selalu memberi, padahal tidak kaya? Itulah ajaran Yesus,
jawab pak Napit. Yesus mengajarkan lebih baik memberi
daripada meminta. Ada tertulis di Matius 10:42 “Dan
barangsiapa memberi air sejuk secangkir sajapun kepada
salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya ia tidak akan ke-
hilangan upahnya dari padanya."

Waktu berlalu, sampai pada suatu hari dimana Asun
tertarik dan minta untuk dibaptis agar dapat mengikuti
perilaku pak Napit. Pak napit bangga sekali dapat mem-
bawa Asun untuk dibaptis dan menjadikan Asun murid
Kristus seprti yang dibacanya di Alkitab. Ternyata tidak
harus pergi ke berbagai penjuru dunia untuk menjadikan
umat menjadi murid Yesus karena disekita kita masih
banyak orang yang belum mengenal Yesus. Orang-orang
inilah yang harus kita jamah.

Sejak dibaptis, Asun juga mengikuti perilaku kasih
yang diajarkan Tuhan Yesus, dia suka menolong, pan-
jang sabar dan sikap hidupnya berubah total.

Suatu hari, dipagi yang cerah, Asun mendengar
teriakan, “copet, copet..”, dan kerumunan orang banyak
berkumpul hendak menghakimi seorang anak kecil yang
tertangkap mencopet dompet seorang ibu yang sedang
berbelanja. Kerumunan massa menghakimi dengan bru-
tal si anak kecil tersebut. Melihat hal tersebut, rasa iba
dan kasih segera membuat Asun bertindak
melindunginya. Dia peluk anak tersebut agar tidak
dipukuli oleh massa yang sedang emosi, bahkan dengan
memasang badannya yang membuat orang-orang ber-

Sikap kasihku menyebarkan Injil,
Menuai Berkat
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tanya kepada Asun, “ini anakmu? Pasti bukan, kenapa
kamu melindungi dia?!. Jawab Asun, “Saudara-saudaraku,
anak ini mencopet karena lapar dan dia perlu pertolon-
gan kita.” alam hati Asun berdoa agar Tuhan Yesus me-
nolongnya dalam situasi yang sedemikian gawat.

Si Ibu yang dicopet dompetnya berkata, “Jangan
kamu bela anak nakal ini, dosa kamu”, Asun bertanya,
“Ibu ke gerja?” Ya… Jawab si Ibu. Lalu Asun berkata,
“Ibu, Tuhan Yesus berkata,  Biarkan anak-anak itu datang
kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab
orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan
Allah.” Lalu Ibu tersebut berkata, “ya sudah silahkan
kamu urus anak itu”, lalu bubarlah kerumunan massa
tersebut.

Asun menatap anak tersebut, dengan senyum di-
peluknya erat dan dibawa ke kedainya. Dia memberikan
segelas air sejuk untuk memberi kesegaran diwajah anak
yang pucat pasi tersebut dan selanjutnya bertanya,
“kenapa kamu mencopet?” Anak tersebut menjawab,
“saya ingin membayar uang sekolah yang sudah menung-
gak 3 bulan, dan kalau tidak bisa membayar dalam waktu
1 minggu akan dikeluarkan dari sekolah”. Asun terdi-
am… Ketika anak tersebut akan pergi, asun menanyakan
namanya dan dĳawab “O co”, lanjut O co, “Saya tinggal
dengan Ibu saja yang sudah ditinggal bapak entah kema-
na. Kami berdua didup dari memulung.” Asun berkata,
“duduk dulu”, lalu dibuatkannya kwetiauw goring dan
secangkir kopi susu hangat.

Selanjtnya Asun mengambil uang hasil penjualannya
di hari itu dan memberikannya kepada O co, katanya,
“ini uang seratus lima puluh ribu, bayar uang sekolahmu
ya…, jangan putus sekolah, karena dengan bersekolah,
kamu bisa merubah hidupmu menjadi lebih baik”.

30 tahun berlalu, suatu hari ditengah malam Asun
yang sudah tua terkena serangan jantung. Nafasnya sesak,
dadanya seprti tertekan dengan benda yang sangat berat.
Asun dilarikan ke rumah sakit dan keputusan dokter, dia
harus segera dioperasi by pass pada malam itu juga, dan
disetujui keluarga. Singkat cerita, Asun  sehat kembali
dan dirawat selama 1 minggu. Ketika hendak pulang,
tagihan sebesar 120 juta rupiah menghadang Asun.

Asun tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu minta
kebĳakan rumah sakit agar diberikan waktu 2 minggu
untuk melunasi tagihan tersebut. Dengan bntuan Pak
Napit serta rekan-rekan lainnya, terkumpullah uang
sebanyak 100 juta rupiah, masih kurang 20 juta rupiah.
Lalu mereka pergi ke kasir untuk meminta agar sisa 20
juta bisa diangsur.

KOLOM LANSIA

Di kasir, ternyata permintaan keluarga Asun ditolak,
karena ternyata tagihannya sudah lunas. Tidak ada lagi
yang perlu diangsur. Ketika keluarga bertanya siapa yang
melunasi tagihannya, pegawai kasir menyebutkan nama
dr. Yohanes Oco. Dia adalah orang yang diselamatkan
Asun 30 tahun yang lalu. Keluarga bertemu dengan sang
dokter untuk mengucapkan terima kasih, lalu dokter ber-
kata, “Saya lebih berterima kasih dengan Bapak Asun yang
telah membayar tunggakan uang sekolah saya, kalau tidak
saya tidak akan mungkin berdiri disini”.

Pak Napit yang ikut dalam rombongan keluarga
tersenyum, dalam hatinya mengucap syukur kepada
Tuhan, ternyata sikap kasihku menyebarkan Injil menuai
berkat. ***

-YSI

Tim Buletin Pelangi GKI Kota Wisata mengucapkan :

Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru
“Damai di hati, damai di bumi”
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1. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah pencip-
taan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja
Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan
dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan
alam Indonesia.

2. Kami percaya kepada Allah, yang dipanggil Bapa oleh Yesus
Kristus,

3. yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta
alam,

4. yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan
alam, seperti pemilik taman,

5. yang merawat dan menjaga anak-anak-Nya, seperti ibu atau
bapa,

6. yang mengundang dan memanggil kami untuk berperanserta
dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik.

7. Kami percaya kepada Yesus Kristus,
8. Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan

dari rahim perawan Maria,
9. yang diutus untuk menegakkan Kerajaan Allah bagi seluruh

ciptaan,
10. yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya berto-

bat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan
keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati
setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan
orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang
tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan,

11. yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan pende-
ritaan hingga mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga
dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa
dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan
dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan
hidup yang abadi,

12. yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya
kepada segala makhluk,

13. yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui
segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan
menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan
dan kasih.

14. Kami percaya kepada Roh Kudus,
15. Sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku

percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi
firman Allah,

16. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu Gereja
yang kudus, am, dan rasuli,

17. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi Kerajaan
Allah.

18. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang
tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
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Latar belakang Konfesi

Secara tradisional GKI dan gereja-gereja Trinitarian
memegang tiga konfesi (pengakuan iman) Ekumenis klasik:
Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea-
Konstantinopel dan Pengakuan Iman Athanasius. Penglafa-
lan PIR karena setiap minggu dilakukan karena mudah
dihafalkan ketimbang dilakukan bergantian antar tiga kon-
fesi. Ketiga konfesi ekumenis itu lahir dari Abad II, IV dan V
dan masih terus merupakan pegangan doktrinal. Namun
demikian jeda 19,  17 dan 16 abad ke zaman kita, membuat
konfesi-konfesi ini benar-benar kuno sekali dan tak mungkin
relevan dengan konteks konkret zaman kita di Abad ke-21.
Bandingkan bagaimana rasa kuno-nya budaya zaman Kera-
jaan Hindu Majapahit Abad ke-15 dan Kerajaan Islam De-
mak Abad ke-16.

Kalau diperhatikan, konfesi-konfesi ini
(sebagaimana setiap konfesi dan pemikiran teologi)
sebenarnya dirumuskan guna merespon konteks zamannya
sendiri, oleh sebab itu kita memerlukan konfesi yang
merespon dan lebih relevan dengan zaman kita, agar spiritu-
alitas kita kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi
hidup dan membumi, sehari-hari. Jadi tidak heran manakala
dasar spiritualitas yang dihayati begitu kunonya, maka
kesalehan orang percaya tak pernah bersambung kepada ke-
hidupan sehari-hari secara penuh.

Konfesi Yang dipegang Gereja-gereja

Kristianitas mulai sebagai “sekte” dari Yudaisme.
Yudaisme mempunyai shema (Ul. 6) yang merupakan Kon-
fesi Yahudi, tetapi sesungguhnya adalah perintah iman. Iman
Yahudi adalah apa yang mereka perbuat. Ketika Kristianitas
berkembang keluar Tanah Palestina dan memasuki ke-
hidupan orang Yunani, maka orang-orang non-Yahudi ini
memerlukan pengajaran iman yang bukan berasal dari nenek
moyangnya atau dari keyahudian. Dunia Helenis (Yunani)
yang sangat getol berargumentasi dan sangat permisif ter-
hadap ajaran-ajaran filosofi dan religius baru, menuntut ke-

jelasan ajaran iman dari kelompok-kelompok yang ada di
situ. Pada awalnya, bagi Gereja Mula-mula pengakuan
iman Kristiani sangat sederhana seperti “Yesus adalah Tu-
han!” (1 Kor 12:3), atau “Aku percaya, bahwa Yesus Kristus
adalah Anak Allah.” (Kis 8:37), atau formula baptisan Trini-
tarian (Mat 28:19).

Jadi tak heran kalau Pengakuan Iman Rasuli (PIR)
sebagaimana kita kenal sekarang berasal dari Pengakuan
Iman Roma Kuno – yakni salah satu pusat Kristianitas di
luar Israel – menjadi Pengakuan  Iman Kristiani yang pa-
ling dominan sampai hari ini, karena gereja lebih banyak
berada dalam konteks Non-Yahudi. Tidak diketahui secara
persis bagaimana pemunculan dan penetapan PIR, namun
teolog Protestan awal Abad ke-20 Adolf von Harnack
mengatakan rumusan ini sudah muncul pada Abad II dalam
Gereja Roma. Sedangkan Irenaeus, salah seorang Bapa Ge-
reja, memberi kesaksian bahwa pemunculan PIR pada
akhir Abad II dalam bentuk garis besar dalam Gereja Roma.

Pengakuan iman lainnya adalah Pengakuan Iman
Nicea-Konstantinopel (PINK), biasa juga disingkat dan ber-
sanding dengan hasil Konsili Nicea. Struktur PINK sama
dengan PIR dengan tambahan penting mengenai
ketuhanan Yesus dalam Konsili Nicea tahun 325. Tamba-
han penting lainnya mengenai Roh Kudus yang sehakikat
dengan Bapa dan Anak dilakukan dalam Konsili Konstan-
tinopel tahun 381. Itu sebabnya pengakuan iman ini dise-
but  Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel. Dalam se-
jarahnya pengakuan iman ini adalah hasil pergulatan Ge-
reja dengan pelbagai bidat Kristiani, utamanya Arianisme.

Pengakuan iman ketiga adalah Pengakuan Iman
Athanasius (PIA), yang biasa disebut Athanasianum untuk
mengingatkan asalnya dalam bahasa Latin, atau Quicunque
Vult yakni bagian kalimat pembuka dari rumusan PIA itu.
Perumusan PIA tidak berkaitan dengan Bapa Gereja Atha-
nasius (sekalipun Athanasius adalah Bapa Gereja pejuang
Trinitarian yang gigih), karena perumusan ini bersandar
kepada Bapa-bapa Gereja lainnya, antara lain Ambrosius
dan Agustinus. Para pakar menduga PIA berasal dari tahun

Konfesi GKI 2014 dan Implementasinya
dalam Kehidupan Bergereja

Pdt. Em. Kuntadi Sumadikarya
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381 atau 428, dekat dengan zaman Athanasius. Namun
seorang teolog mengatakan PIA berasal dari Abad V atau VI,
karena dalam Konsili Autun di Abad VII PIA dirujuk sebagai
“iman Athanasius.” Dalam kenyataan, isi Athanasianum ada-
lah pikiran-pikiran Athanasius yang mewakili Gereja mela-
wan bidat-bidat Arian.

Ketiga pengakuan iman gereja, yang berisikan ke-
percayaan pokok Kristiani sebagaimana dibahas di atas ada-
lah produk dari persidangan-persidangan atau Konsili-konsili
gerejawi. Dengan perkataan lain, rumusan-rumusan PIR,
PINK dan PIA ini mendapatkan otoritasnya melalui per-
sidangan gerejawi dan berwibawa bagi kehidupan gerejawi.

Sebenarnya ada dua konfesi lagi yang juga berfungsi
sebagai pengangan pengakuan iman gereja-gereja, yakni
Deklarasi Teologis Barmen (Jerman); dan Pemahaman Bersa-
ma Iman Kristen (PBIK, Indonesia). Sementara PBIK yang
dirumuskan oleh gereja-gereja di Indonesia termasuk GKI,
tidak banyak berbeda struktur dan isinya dengan ketiga
pengakuan iman ekumenis lainnya. Adapun kontribusi khu-
sus dari Deklarasi Teologis Barmen adalah tentang pemisa-
han kekuasaan dan otoritas negara dan agama (baca: Gereja),
sebagai protes terhadap  kolaborasi Kristianitas Jerman dan
Penguasa Nazi. Deklarasi Barmen, walaupun tidak sering
disebut-sebut, namun diserap dalam semua pemahaman ge-
reja Reformasi secara global.

Pengantar Konfesi GKI 2014

Dalam Pengantar Konfesi GKI disebutkan tiga hal
penting yang menjelaskan mengapa GKI ingin memiliki
Konfesi sendiri.

Sebagai kelanjutan dan wujud kesatuan dari Gereja
Kristen Indonesia Jawa Timur, Gereja Kristen Indonesia Jawa
Barat, dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, maka Ge-
reja Kristen Indonesia (GKI) hadir di tengah-tengah dunia
dalam konteks Indonesia. GKI, dalam persekutuan kasih
yang akrab dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak, dan
Roh Kudus, hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan ke-
pelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam,
baik di dalam tubuhnya sendiri, maupun di tengah masyara-
kat Indonesia. Oleh karena itu, sejak pengikraran satu GKI
pada 26 Agustus 1988, GKI ingin memiliki sebuah konfesi

GKI sebagai penegasan iman yang kontekstual dan formal di
hadapan Allah dan dunia, secara khusus di Indonesia.

Apa yang membuat Konfesi ini pantas dinamakan
Konfesi GKI adalah karena Sejarah GKI yang unik, yakni
Penyatuan GKI Jawa Timur, GKI Jawa Barat dan GKI Jawa
Tengah (urutan ini karena sejarahnya masing-masing) men-
jadi satu gereja di tahun 1988; menjadikannya satu-satunya
gereja di kalangan ekumenis Indonesia yang mewujudkan
tujuan PGI, yaitu keesaan gereja; bahkan satu dari 8 di Asia-
Pacific dan 1 dari 19 saja di dunia. Keesaan gereja yang
bukan akuisisi (satu masuk atau ditelan yang lainnya), juga
bukan penggabungan melainkan peleburan. Itu adalah se-
buah proses yang berat dan menyakitkan penuh pengor-
banan dan penyesuaian diri, penuh kerelaan dan pe-
nyangkalan diri. Siapa saja yang menggeluti keesaan gereja
akan tahu betapa keesaan adalah – seperti yang dikatakan
dan dianjurkan Yesus - sebuah pintu yang sesak dan jalan
yang sempit. Dengan memasukkan ikrar Penyatuan GKI
dalam Konfesi ini, tak ada gereja lain manapun di dunia
yang dapat mengklaim Konfesi ini juga milik mereka. Be-
nar-benar GKI 100%. Saya tak dapat menyembunyikan rasa
senang saya, karena pemikiran tentang identitas GKI pada
Konfesi GKI ini adalah saran dari saya. Apakah hal ini mem-
buat GKI menjadi gereja eksklusif ketimbang inklusif? Itu
dĳawab pada alinea dua Pengantar Konfesi GKI sebagai
berikut:

Konfesi GKI merupakan sebuah ekspresi dari
pengakuan iman yang diakui dan dihayati oleh GKI. Dalam
praktiknya GKI mengakui Pengakuan Iman Rasuli,
Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel, dan Pengakuan
Iman Athanasius. Ketiga Pengakuan Iman tersebut merupa-
kan pengakuan iman yang bersumber dari Alkitab dan
diterima, serta dimiliki oleh gereja secara ekumenis. Jadi, di
satu sisi, dengan mengakui ketiga pengakuan iman tersebut,
GKI mau mengikatkan diri pada persekutuan ekumenis da-
lam gereja yang universal. Di sisi lain, dengan merumuskan
konfesinya, GKI mau mengikatkan diri pada persekutuan
kasih, baik dalam tubuh GKI maupun dalam konteks hidup
GKI di tengah kekayaan dan kepelbagaian lingkungan alam,
budaya, dan agama di Indonesia.

Meskipun Konfesi GKI adalah melulu milik GKI,
namun hal itu tidak menjadikannya gereja yang eksklusif.
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GKI juga memiliki tiga Konfesi ekumenis (Pengakuan Iman
Rasuli, Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, dan
Pengakuan Iman Athanasius) yang selama ini sudah menjadi
pegangan doktrinalnya. Konfesi GKI tidak menyingkirkan
ketiga Konfesi terdahulu. GKI adalah gereja yang “tetap
menghargai semua kekayaan serta kepelbagaian warisan
historis yang ada di dalamnya.” Dengan ketiga Konfesi ter-
dahulu GKI menegaskan sebagai Tubuh Kristus berada da-
lam persekutuan universal dengan gereja-gereja lain, se-
dangkan dengan Konfesi GKI menegaskan berada dalam
persekutuan partikular GKI dan Indonesia.

Konfesi ini tidak melepaskan diri dari struktur Trinitarian
sebagaimana ada dalam umumnya Konfesi-konfesi terdahulu.

Berakar pada ibadat yang melingkupi seluruh di-
mensi kehidupan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
dan berangkat dari kekayaan dan kepelbagaian yang ada di
dalam tubuh GKI dan di tengah konteks hidup GKI, maka
GKI merumuskan konfesinya dalam terang firman Allah.
GKI pada gilirannya memilih tema “Berperanserta ke dalam
persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus” sebagai fokus utama yang menuntun kon-
fesinya. Dalam hal ini, GKI pun menyadari bahwa Konfesi
GKI mengungkapkan secara terbatas pernyataan-pernyataan
iman gereja karena pada kenyataannya masih banyak per-
nyataan iman gereja lainnya yang tidak tercakup dalam
Konfesi GKI. Pada saat bersamaan Konfesi GKI menegaskan
pernyataan-pernyataan iman gereja yang mendasar dan
kontekstual. Dengan demikian, Konfesi GKI memberi ruang
bagi orang percaya untuk melakukan proses berteologi lebih
lanjut demi kemuliaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Pengantar Konfesi GKI alinea 3 menegaskan bahwa
Konfesi ini berangkat dan berada di bawah terang Firman
Allah. Berfokus kepada tema “Berperanserta ke dalam
persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus” dan dengan begitu tetap mempersaksikan
diri sebagai gereja Trinitarian. Bagian ini merupakan
pengakuan rendah hati bahwa Konfesi GKI bukanlah Kon-
fesi yang sempurna dan mencakup segalanya yang ada dalam
Konfesi-konfesi lain, sebaliknya juga pengakuan bahwa apa
yang ada dalam Konfesi GKI tak selalu ada dalam konfesi-
konfesi lain karena perbedaan konteks dan pergumulan.
Sekalipun Konfesi GKI merupakan fides quae (iman yang
diajarkan gereja), tetap GKI tetap membuka ruang bagi fides
qua (iman pribadi warga gereja).

Struktur Konfesi GKI

Konfesi GKI tetap memakai struktur Trinitarian:

Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti konfesi-konfesi tradi-
sional.  Konfesi GKI ini terdiri dari 18 pasal dibandingkan 12
pasal Pengakuan Iman Rasuli. Jika nanti dipraktekkan
penglafannya di jemaat-jemaat, tentu agak sulit menghafal-
nya. Namun kini nyaris di semua GKI ada tayangan LCD,
sehingga kesulitan itu dapat di atasi.

Catatan Penutup

1. Konfesi GKI diunggulkan menyapa konteks umat de-
wasa ini. Itu tampak jelas dalam pasal 1- 6, di mana Al-
lah tidak dipercaya hanya sebagai Pencipta alam semes-
ta, melainkan juga sebagai Pemelihara lingkungan alam
dan memanggil orang percaya untuk ikutserta dalam
misi pekerjaan-pekerjaan baik yang di dalamnya terma-
suk pemeliharaan lingkungan.

2. Selain itu pasal 5 memberikan sebuah terobosan gender
kepada dominasi budaya lelaki dan patriarkal, dengan
mengibaratkan Allah seperti bapa dan ibu yang me-
melihara.

3. Pasal 9 memperkenalkan perluasan Kerajaan Allah
bukan hanya terbatas kepada manusia seperti selama
ini, melainkan segala ciptaan (fauna. Flora dan bumi).

4. Pasal 10 membunyikan apa yang dibutuhkan gereja
untuk menyapa konteks dewasa ini: keadilan dan
perdamaian tanpa kekerasan. Juga membunyikan ber-
kat kepada keluarga di mana kaum perempuan dan
anak-anak sering diperlakukan tak-adil. Begitu juga
gaung belarasa kepada orang-orang kecil yang tertindas
dan yang terpinggirkan untuk menjadi pokok iman.

5. Pasal 12 sekali lagi menggemakan sasaran misi Allah
yakni segala makhluk.

6. Saran saya untuk membunyikan soal korupsi dan
pengkhianatan sumpah jabatan dianggap terlalu  jauh,
begitu juga saran saya tentang kecintaan dan keber-
pihakan umat manusia dewasa ini kepada Mamon, dan
karena itu serupa pemberhalaan.

7. Dibandingkan dengan Konfesi Accra 2004, Konfesi GKI
jelas terlalu halus (mungkin sesuai dengan tatakrama
Indonesia?) dan cenderung tradisional. Namun itulah
yang optimal dapat kita capai pada moment ini.

Kontributor:
Pdt. Em. Kuntadi Sumadikarya

Ketua Umum GKI Sinode Wilayah Jabar, 2000-2011
Emeritus sejak 2012
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1 Dalam persekutuan kasih yang
akrab serta anugerah penciptaan,
pemeliharaan, penyelamatan, dan
pembaruan oleh Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus, kami sebagai
G e r e j a  Kr i s te n  I n d on e s ia
menghidupi kekayaan dan kepel-
bagaian warisan sejarah, budaya,
dan lingkungan alam Indonesia.

a. Yang disebut Gereja Kristen Indonesia (GKI) adalah satu gereja di Indonesia yang merupakan kelanjutan
dan wujud kesatuan dari tiga gereja hasil pekabaran Injil di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,
oleh tenaga-tenaga dalam dan luar negeri. Tiga gereja itu adalah: Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur
yang didirikan pada 22 Februari 1934; Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat yang didirikan pada 24 Maret
1940; dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah yang didirikan pada 8 Agustus 1945. Ketiga gereja terse-
but sejak 27 Maret 1962 telah berupaya menggalang kebersamaan untuk mewujudkan penyatuan Gereja
Kristen Indonesia dalam Sinode Am Gereja Kristen Indonesia. Pada 26 Agustus 1988 ketiga gereja itu
menjadi satu gereja yang diberi nama Gereja Kristen Indonesia (GKI).

b. GKI menyadari bahwa keberadaannya di dunia dalam konteks Indonesia tidak lepas dari Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus dalam persekutuan kasih-Nya yang akrab dan dalam anugerah penciptaan-Nya, pemeli-
haraan-Nya, penyelamatan-Nya, dan pembaruan-Nya.

c. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat di dalam tiga Pribadi, yang berbeda-beda satu
dengan yang lain, dan yang bersekutu di dalam kekekalan melalui relasi kasih yang akrab.

d. Persekutuan kasih ilahi yang akrab tersebut terarah secara melimpah dan tanpa syarat kepada seluruh
ciptaan melalui anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan.

e. Karya ilahi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan itu merupakan anugerah karena
dengan dan dalam karya ilahi itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengikutsertakan seluruh ciptaan ke
dalam persekutuan kasih-Nya yang akrab.

f. Karya ilahi tersebut merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Itu berarti, baik penciptaan, pemeliharaan,
penyelamatan, maupun pembaruan, masing-masing merupakan karya dari ketiga Pribadi ilahi secara ber-
sama-sama.

g. Kekayaan dan kepelbagaian yang ada di tubuh GKI, antara lain menyangkut warisan sejarah yang berbeda
-beda dan lingkungan yang khas, merupakan karunia Allah untuk menghadirkan persekutuan kasih yang
akrab di tengah masyarakat Indonesia. Demikian juga kekayaan dan kepelbagaian yang ada di Indonesia,
berkaitan dengan baik suku-suku bangsa, budaya-budaya, agama-agama, maupun lingkungan-lingkungan
alam, semua itu merupakan karunia Allah untuk mewujudkan persekutuan kasih yang akrab di dunia demi
kemuliaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

h. Dalam menghadirkan persekutuan kasih yang akrab, GKI bersikap terbuka kepada yang lain (the others)
dan tidak menekankan keseragaman yang pada gilirannya mematikan kreativitas dan kekayaan dari reali-
tas kepelbagaian.

Referensi Alkitab: Kej. 1-2; 50:20; Kel. 18:11; 2Sam. 22; Mzm. 68:20-21; 104:30; Yes. 43:12; 58:11; 65:17-
25; Zef. 3:17; Mat. 5:45-48; 6:25-33; Luk. 2:10-12; Yoh. 4:42; 17; Kis. 5:31; 1Ptr. 1:3-5; 1Yoh. 5:6-12; Why.
21:1-22:5

2 Kami percaya kepada Allah, yang
dipanggil Bapa oleh   Yesus
Kristus

a. Keempat kitab Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, berulang kali menuliskan kisah Yesus yang
menyapa Allah sebagai “Bapa”.

b. Sapaan “Bapa” oleh Yesus Kristus dan status Yesus sebagai “Anak Allah” menjadi dasar bagi relasi manu-
sia dengan Allah. Itu berarti, relasi kasih yang akrab antara manusia dan Allah dipahami sebagai partisipasi
manusia ke dalam relasi kasih yang akrab antara Bapa dan Anak.

c. Partisipasi manusia ke dalam relasi kasih Bapa dan Anak tersebut berpusat pada rahmat ilahi oleh Roh
Kudus.
Referensi Alkitab: Mzm. 71:5-6; 91:1-2; Ams. 3:5-8; Mat. 6:9-14, 25-34; 11:25-27; Mrk. 14:36; Luk. 11:1-13;
Rm. 8:14-17; Gal. 4:6-7

3 yang di dalam kasih dan kuasa-
Nya menciptakan semesta alam

a. Kasih dan kuasa Allah menentukan berlangsungnya karya penciptaan semesta alam.
b. Di dalam kasih dan kuasa Allah, seluruh ciptaan berada; seluruh makhluk hidup dan bergerak.

Referensi Alkitab: Kej. 1-2; Ayb. 37-41; Mzm. 8; 19; 65; 77; 78; 90; 104; 105; 139; 148; Kis. 17:28; Why.
4:11; 10:6

4 yang memelihara dan mengelola
dengan baik lingkungan alam,
seperti pemilik Taman

a. Sebagaimana kata ‘merawat dan menjaga’, kata ‘memelihara dan mengelola dengan baik’ menunjuk pada
pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah lakukan untuk keberlanjutan hidup seluruh ciptaan.

b. Beberapa penulis Alkitab menggambarkan Allah dengan metafora ‘pemilik taman’. Metafora itu
mengungkapkan kerahiman ilahi yang penuh kasih dan tanggungjawab bagi seluruh ciptaan.

Referensi Alkitab: Kej. 2:8-25; 3:8; 13:10; Bil. 24:6; Yes. 51:3; 58:11; Yer. 31:12; Yeh. 28:13; 31; 34:29;
36:35-36; Why. 2:7

5 yang merawat dan menjaga anak-
anak-Nya, seperti ibu atau bapa

a. Kata ‘merawat dan menjaga’ menunjuk pada pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah lakukan untuk keber-
lanjutan hidup segala makhluk yang dikasihi-Nya.

b. Dalam memaparkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik itu, beberapa penulis Alkitab sering memakai
metafora “ibu” atau “bapa”. Dengan memakai metafora “ibu” atau “bapa” mereka mau menegaskan ke-
rahiman ilahi yang diwujudkan melalui kehadiran Allah di dalam seluruh ciptaan dengan penuh kesetiaan
untuk terus menjamin kehidupan segala makhluk yang dikasihi-Nya.
Referensi Alkitab: Ul. 32:9-14; Neh. 9:16-25; Mzm. 23; 27:10; 36:6-10; 91:3-13; 103:8-14; Yes. 42:14-16;
46:3-4; 49:14-16; 66:13; Yer. 31:18-20; Rat. 3:22-23; Hos. 11:1-4; Luk. 13:34-35; 15:20; 1Kor. 1:9; 1Tes.
5:23-24; 2Tes. 2:16-17; 1Yoh. 3:1
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6 yang mengundang dan memanggil
kami untuk berperanserta dalam
pekerjaan-pekerjaan-Nya yang
baik

a. Hakikat Allah, yaitu kasih, dinyatakan dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik. Pekerjaan-pekerjaan Allah
yang baik itu tidak lain merupakan misi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mencipta, memelihara,
menyelamatkan, dan membarui seluruh ciptaan.

b. Dalam mengerjakan misi-Nya Allah mengundang dan memanggil manusia untuk berperanserta di dalam
pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik.
Referensi Alkitab: Mat. 10:5-8; 22:1-10; Luk. 14:15-24; Yoh. 4:35-38; 10:37-38; Ef. 2:10; Kol. 1:9-10; Tit. 3:1-
11; Ibr. 10:24; 1Ptr. 2:20-21

7 Kami  percaya   kepada  Yesus
Kristus

a. Yesus Kristus yang dimaksud adalah Yesus sebagaimana dipersaksikan oleh Alkitab.
b. Gereja mengenal Allah Bapa hanya melalui Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, karena Dia adalah gambar dari

Allah yang tidak kelihatan.
c. Percaya kepada Yesus Kristus tetap memberi ruang penghargaan kepada yang lain (the others).

Referensi Alkitab: Mrk. 8:27-30; Yoh. 5:19-47; 6:25-40; Flp. 2:5-11; Kol. 1:15-20

8 Anak Allah yang dikandung oleh
Roh Kudus dan dilahirkan dari
Rahim perawan Maria

a. Yesus disebut sebagai ‘Anak Allah’ karena Dia hidup dalam persekutuan kasih yang akrab dengan Allah dan
Roh Kudus.

b. Gereja mengimani Yesus Kristus sebagai Anak Allah karena Yesus datang ke dunia dari Allah demi kesela-
matan dunia.

c. Konsepsi Yesus oleh Roh Kudus menegaskan keilahian Yesus.
d. Kelahiran Yesus dari rahim Maria merupakan peristiwa rahmat dari Allah Yang Tak Terbatas untuk manusia

yang terbatas. Peristiwa ini menegaskankehadiran Allah dalam rupa sepenuhnya manusia, yaitu Yesus.
e. Keperawanan Maria dipahami lebih dari sekadar pengertian fisik, yaitu sebagai manifestasi tindakan

seorang pribadi yang membuka diri secara khusus bagi peristiwa rahmat Allah dan melakukan rencana
Allah.
Referensi Alkitab: Mat. 1:18-25; Luk. 1:26-38; 2:1-7; Yoh. 1:29-34; 3:16-18; Gal. 4:4-6; Ibr. 2:14-18; 5:7-10;
1Yoh. 1:1-3

9 yang diutus untuk menegakkan
Kerajaan Allah bagi seluruh cip-
taan

a. Kerajaan Allah bukanlah tempat atau struktur kelembagaan tertentu, melainkan sebuah proses dinamis yang
menghadirkan persekutuan kasih yang akrab dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

b. Dengan Kerajaan Allah, seluruh ciptaan dibarui ke dalam pemenuhannya.
c. Gereja dipanggil dan diutus untuk mewujudkan tujuan Kerajaan Allah tersebut.

Referensi Alkitab: Mat. 4:17, 23; 6:10, 33; 9:35; 12:28; Mrk. 1:15; 4:26-34; Luk. 4:43; 8:1; 9:2; 11:20; 17:20
21; 21:31; Kis. 1:3

10 yang mengampuni orang ber-
dosa serta memanggilnya berto-
bat, mengasihi semua orang
tanpa diskriminasi, menegakkan
keadilan dan perdamaian tanpa
kekerasan, memberkati setiap
pribadi, keluarga, dan anak-
anak, memberdayakan orang
miskin, memulihkan orang sakit,
membebaskan orang tertindas,
menjadi sahabat bagi orang
yang diasingkan

(1) Mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat
a. Kitab-kitab Injil menunjukkan bahwa Yesus mengampuni orang berdosa dan memanggil orang tersebut

bertobat.
b. Dosa merupakan rusaknya relasi Allah dengan seluruh ciptaan secara multidimensional. Kerusakan

relasi 'secara multidimensional’ itu mencakup kerusakan relasi pada aras personal, yaitu antara pribadi
dengan Allah; kerusakan relasi pada aras sosial, yaitu antara pribadi yang satu dengan pribadi yang
lain; dan kerusakan pada aras-aras struktural, yaitu struktur kelembagaan duniawi.

c. Pertobatan adalah langkah kembali ke dalam relasi kasih yang akrab dengan Allah Bapa, Anak, dan
Roh Kudus.

Referensi Alkitab: Mat. 9:1-8; 18:1-5; Mrk. 1:15; 2:1-12; Luk. 7:36-50; Yoh. 8:2-11; Kol. 3:13; 1Yoh. 1:9; 2:12
(2) Mengasihi semua orang tanpa diskriminasi

a. Kitab-kitab Injil menyatakan bahwa Yesus mengasihi semua orang tanpa diskriminasi.
b. Diskriminasi terhadap orang lain, baik secara personal mau pun komunal, merupakan perlakuan tidak

adil yang disebabkan oleh prasangka negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang, berdasarkan
perbedaan-perbedaan antara lain umur, jenis kelamin, suku, agama, difabel, tingkat pendidikan, kondisi
ekonomi, dan status sosial.

c. Mengasihi tanpa diskriminasi bukan berarti kompromi dengan kejahatan.
Referensi Alkitab: Mat. 5:38-48; 9:9-13; 22:35; Mrk. 12:31; Luk. 6:27-36; Yoh. 13:34-35; 15:17; Rm. 13:9;
Yak. 2:8; 1Ptr. 2:17; 4:8; 1Yoh. 2:7-17; 3:11-18

(3) Menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan
a. Kitab-kitab Injil memaparkan bahwa Yesus menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan

bagi semua orang.
b. Penegakan keadilan dan perdamaian merupakan upaya-upaya multidimensi yang dilakukan  untuk

mewujudkan kesetaraan, kerukunan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
c. Penegakan keadilan dan perdamaian dilakukan tanpa cara-cara yang menggunakan kekerasan, melain-

kan dengan cara-cara yang emansipatif dan kreatif.
Referensi Alkitab: Ul. 1:17; Mat. 5:3-12; 1Ptr. 3:8-12

(4) Memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak
a. Kitab-kitab Injil mengisahkan bahwa Yesus memberkati pribadi-pribadi, keluarga, dan anak-anak.
b. Berkat dipahami lebih dari sekadar objek materi atau pengalaman personal, yaitu sebagai penegasan

atas kerahiman Allah, yaitu belarasa dan rahmat ilahi, bagi setiap pribadi dalam kehidupan di dunia.
c. Setiap pribadi adalah setiap orang dengan keunikan dan pilihannya masing-masing.
d. Keluarga merupakan wadah di mana setiap pribadi berakar, bertumbuh, dan berkembang secara bersa-

ma-sama dan mengenal makna relasi dengan orang lain dan lingkungan alamnya.
e. Dengan memberkati anak-anak, Yesus memperlihatkan bahwa anak-anak adalah manusia yang utuh.

Referensi Alkitab: Mrk. 10:13-16; Yoh. 2:1-10; Ibr. 6:14
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(5) Memberdayakan orang miskin
a. Kitab-kitab Injil mengisahkan bahwa Yesus bukan saja dekat dengan orang-orang miskin, tetapi juga

memberdayakan mereka.
b. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang holistik, yaitu kondisi tidak dapat memperoleh akses

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dasar, kesehatan, kontrol terhadap ling-
kungan, dan kesetaraan.

c. Pemberdayaan merupakan tindakan menjamin pengakuan terhadap harkat dan martabat seseorang.
Referensi Alkitab: Mat. 9:35-36; 11:5; 19:21; Mrk. 10:17-21; Luk. 4:18

(6) Memulihkan orang sakit
a. Kitab-kitab Injil memaparkan banyak kisah tentang Yesus yang memulihkan orang-orang sakit.
b. Yang dimaksudkan dengan orang sakit adalah orang yang menderita akibat penyakit dalam  pengertian

yang luas.
c. Pemulihan merupakan tindakan memberikan dukungan, penguatan, dan penghiburan, sampai

seseorang mencapai keutuhan dirinya.

Referensi Alkitab: Mat. 8:1-17, 28-34; 9:1-8, 18-34, 12:9-15; dst.

(7) Membebaskan orang tertindas
a. Kitab-kitab Injil menegaskan bahwa Yesus membebaskan orang-orang tertindas.
b. Yang dimaksud orang tertindas adalah orang yang tidak memperoleh kebebasan untuk hidup dan untuk

menentukan pilihan hidupnya.
c. Pembebasan merupakan tindakan yang menjamin pengakuan hak untuk hidup dan untuk menentukan

pilihan hidup seseorang.

Referensi Alkitab: Luk. 4:19; Yoh. 8:2-11

(8) Menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan
a. Kitab-kitab Injil menyatakan bahwa Yesus adalah sahabat bagi orang-orang yang diasingkan oleh

masyarakat dan penguasa
b. Yang dimaksud orang yang diasingkan adalah orang yang terampas hak hidup sosialnya.
c. Menjadi sahabat berarti bertindak hadir dalam keprihatinan dan sikap belarasa.

Referensi Alkitab: Mat. 9:9-13; Luk. 19:1-10; Yoh. 4:1-42; Kis. 11:3

11 yang menyelamatkan dunia
dengan menempuh jalan pen-
deritaan hingga mati di kayu
salib dan pada hari yang ketiga
dibangkitkan dari kematian,
agar kami bebas dari kuasa
dosa dan maut, menyatakan
kasih yang melenyapkan
ketakutan dan melampaui keja-
hatan, serta beroleh kebang-
kitan dan hidup yang abadi

(1) yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib dan
pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian

a. Penyelamatan dunia merupakan karya ilahi yang dikerjakan Yesus dalam persekutuan kasih-Nya yang
akrab dengan Allah Bapa dan Roh Kudus.

b. Dalam mengerjakan karya penyelamatan dunia, Yesus taat kepada kehendak Bapa-Nya. Untuk itu,
dengan penuh kerelaan, Yesus menempuh jalan penderitaan hingga pada kematian-Nya di kayu salib di
Bukit Golgota.

c. Penderitaan Yesus terjadi sebagai akibat penghinaan oleh banyak orang dan penyiksaan secara fisik
oleh para prajurit Romawi atas perintah penguasa.

d. Kayu salib di mana Yesus menyerahkan nyawa-Nya sebenarnya merupakan tempat orang menjalani
hukuman yang mengerikan, namun telah ditransformasikan Yesus sebagai tanda kemenangan orang
benar.

e. Kemenangan Yesus tersebut dinyatakan Allah dengan peristiwa kebangkitan Yesus pada hari ketiga dari
antara orang mati. Karya ilahi yang membangkitkan Kristus itu menegaskan kekuatan kasih Allah yang
mengalahkan kuasa dosa dan maut.

f. Bagi seluruh makhluk, kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang menyatakan persekutuan kasih
yang akrab dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, seluruh makhluk yang berperan-
serta ke dalam persekutuan kasih-Nya yang akrab turut mengalami keselamatan.

Referensi Alkitab: Mat. 16:21; 26:6-28:20; Mrk. 8:31; 9:31; 10:33-34, 45; 14-16; Luk.9:22-24; Yoh. 6:51;
10:11-18; 18-21

(2) agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan
melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi

a. Secara utuh dan menyeluruh, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus membawa pembebasan
bagi setiap orang percaya dan dunia dari kuasa dosa dan maut.

b. Dengan karya keselamatan Yesus, setiap orang percaya yang hidup di dunia diberdayakan untuk
menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan. Ketakutan merupakan reali-
tas negatif dalam pikiran yang secara nyata melumpuhkan semua potensi yang dimiliki oleh seseorang;
sedangkan kejahatan adalah daya yang bersifat melawan dan merusak karya Allah dan kehidupan.

c. Dengan karya keselamatan Yesus, setiap orang percaya memperoleh kebangkitan dan kehidupan yang
abadi. Kebangkitan merupakan tanda kemenangan kehidupan atas kematian; sedangkan kehidupan
yang abadi adalah tanda keberlanjutan terus-menerus persekutuan kasih yang akrab dengan Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus.

Referensi Alkitab: Yoh. 5:24-29; 6:40, 54; 11:25-27; Rm. 5:12-21; 6:1-14; 8:11; 1Kor.15; Gal. 4:1-9;
Ef. 5:1-21; Kol. 2:11-15; 1Ptr. 1:3-12; 1Yoh. 4:18
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12 yang naik ke surga, agar kami
memberitakan Injil-Nya kepada
segala makhluk

a. Setelah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-murid-Nya, Yesus naik ke sur-
ga untuk menyatakan bahwa Dia berasal dari surga dan bukan dari dunia, serta satu dengan Allah dalam
kemuliaan sebagai Anak Allah.

b. Kristus yang telah dimuliakan adalah Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, yang menegakkan Kera-
jaan Allah di dunia.

c. Oleh karena itu, tanggapan setiap orang percaya adalah menjadi pemberita dan pelaku Injil Kristus dalam
seluruh dimensi kehidupannya.

Referensi Alkitab: Mat. 28:16-20; Mrk. 16:14-20; Luk. 24:50-53; Kis. 1:6-11

13 yang akan datang kembali untuk
menghakimi dan membarui sega-
la sesuatu, agar kami mampu
merayakan    kehidupan dan
menyambut kematian di dunia ini
dalam iman, pengharapan dan
kasih

a. Yesus Kristus akan datang kembali untuk mewujudkan kepenuhan realitas langit dan bumi yang baru di-
mana “kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama mereka”, dan “tidak
ada perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita”.

b. Penghakiman dan pembaruan atas segala sesuatu “yang hidup dan yang mati” oleh Kristus merupakan
karya ilahi yang berlangsung dalam kasih dan kuasa-Nya demi pemenuhan rencana Allah, yakni karya
keselamatan-Nya.

c. Kedatangan Kristus kembali mengingatkan setiap orang percaya untuk merayakan kehidupan dan menyam-
but kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, setiap orang percaya
mampu memaknai dirinya kini dan di sini, sehingga ia menjadi berkat bagi dunia dan meneruskan kesela-
matan Allah dalam seluruh dimensi kehidupannya.

Referensi Alkitab: Mat. 24-25; Yoh. 14:2-3; Kis. 1:11; Rm. 14:8; 2Tes. 2:8; Why. 21-22

14 Kami percaya kepada Roh Kudus a. Roh Kudus adalah Pribadi Allah yang bersama dengan Allah Bapa dan Anak menjalin satu persekutuan
kasih yang akrab.

b.  Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak Allah yang memanggil Allah, “Ya Abba, ya Bapa!”

Referensi Alkitab: Kej. 1:1-2; Yoh. 14:16-17; 16:4b-15; Kis. 2:1-13

15 Sumber kehidupan yang meno-
long kami untuk mengaku
percaya bahwa Yesus adalah
Tuhan dan untuk menghidupi
firman Allah

a. Roh Kudus adalah Sumber kehidupan yang tidak lain adalah pemberian diri Allah yang penuh kasih bagi
seluruh ciptaan.

b. Roh Kudus meneguhkan hasrat beriman manusia, menerangi hati dan budi manusia, serta me numbuhkan
iman manusia.

c.  Roh Kudus membuat seseorang beriman dan tetap tinggal dalam imannya.
d. Roh Kudus membawa kita kepada pengenalan dan pengakuan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan.
e.  Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan orang kepada Firman Allah yang hidup, yakni Yesus Kristus.
f.  Roh Kudus menerangi, menuntun, dan memberdayakan orang dalam melakukan firman Allah.

Referensi Alkitab: Ayb. 34:14-15; Mzm. 104:29-30; Yeh. 37:1-14; Yoh. 14:25-26; Rm.8:12-16; 1Kor. 12:3;
Gal. 4:4-6; 2Tim. 3:14-17; 1Ptr. 1:10-12; 2Ptr. 1:20-21

16 Sumber karunia yang menghim-
pun kami sebagai satu Gereja
yang kudus, am, dan rasuli

a. Karunia adalah pemberian khusus oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya tanpa kecuali, yang beraneka
ragam namun berkedudukan setara, yang memberikan kepadanya otoritas untuk melaksanakan kegiatan
pelayanannya dalam gereja dan dalam masyarakat.

b. Gereja itu esa karena Allah adalah esa. Meskipun terjadi perpecahan-perpecahan di dalam dan di antara
gereja, semua gereja percaya bahwa mereka dipersatukan Roh dalam berbagai aspek kehidupan mereka
dan hidup dengan dasar Injil yang sama, serta menuju kepada keesaan yang hakiki.

c. Gereja itu kudus karena Allah adalah kudus. Kekudusan hakiki gereja dipersaksikan oleh orang-orang
percaya sepanjang sejarah melalui kata dan perbuatan mereka dalam nama Allah yang kudus. Namun,
dosa yang bertentangan dengan hakikat dan panggilan gereja telah merusak kehidupan orang-orang
percaya. Oleh karena itu, gereja harus merawat dan mempertahankan integritasnya serta terus-menerus
memanggil semua orang kepada pertobatan dan pembaruan.

d. Gereja bersifat am karena Allah dalam anugerah-Nya yang melimpah-ruah menghendaki supaya semua
orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan kuasa Allah yang memberikan
kehidupan itu, pemberitaan Injil dilakukan oleh gereja kepada semua orang dan melampaui segala batas
yang ada. Ke-am-an gereja yang hakiki diciderai ketika perbedaan-perbedaan budaya (dan lain-lain) mem-
bawa gereja pada perpecahan. Oleh karena itu, dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya dipanggil
untuk menghapuskan semua penghalang bagi kepenuhan kehidupan yang dikaruniakan kepada gereja.

e. Gereja itu rasuli karena Bapa mengutus Anak untuk membentuknya. Sang Anak pada gilirannya mengutus
murid-murid-Nya, yang diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaan-
pekerjaan Allah yang baik itu. Gereja dipanggil untuk setia kepada sumber-sumber otentik tersebut bagi
kehidupan dan pelayanannya sehingga ia dapat terus menerus melanjutkan tugas-tugas pengutusan rasu-
linya di segala tempat dan abad.

Referensi Alkitab: Kis. 2:1-13; 1Kor. 3:16-17; 6:19; 12:7-11; Ef. 2:18-22; 4:3-16; 1Yoh.4:13, 16

17 Sumber kekuatan yang melibat-
kan kami dalam misi Kerajaan
Allah

a. Roh Kudus memberdayakan orang percaya untuk berperanserta secara aktif dan kreatif dalam
mengerjakan misi Kerajaan Allah di dunia.

b. Gereja hadir di dunia untuk mengerjakan misi Kerajaan Allah. Gereja adalah rekan sekerja Allah dalam
meneruskan pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik bagi seluruh ciptaan.

c. Dalam menjalankan misi Kerajaan Allah di dunia, dengan tuntunan Roh Kudus, gereja meneladan pada
Yesus Kristus.

Referensi Alkitab: Bil. 11:25; Hak. 3:10; 6:34; Yes. 61:1-3; Za. 4:6; Mrk. 13:11; 16:15; Kis. 1:8; 5:32
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18 Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus, yang tidak
pernah memisahkan kami dari
kasih-Nya, sekarang dan selama-
lamanya. Amin.

a. Pujian kemuliaan bagi Allah bersifat satu dan utuh, yaitu bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
b. Pujian kemuliaan itu menyatakan rasa syukur setiap orang percaya atas berlimpah-ruahnya dan kuatnya

kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi seluruh ciptaan-Nya.
c. Pujian kemuliaan itu juga mengungkapkan rasa hormat setiap orang percaya yang dinyatakan dengan dan

dalam sikap penyembahan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kekayaan-Nya, hikmat-Nya,
dan pengetahuan-Nya sungguh dalam, dan yang “tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan tak tersela-
mi jalan-jalan-Nya.”

Referensi Alkitab: Luk. 2:14; Rm. 8:38-39; 11:33-36; 16:25-27; Gal. 1:5; Ef. 3:20-21;1Tim. 1:17; 2Ptr. 3:18;
Why. 7:12

Sementara, kita tinggalkan berbagai konsep leadership yang
dikemukakan para ahli manajemen dan  mari menggali nilai dan
fungsi kepemimpinan kristen langsung dari sumbernya yakni  Al-
kitab. Semua tokoh-tokoh di Alkitab memiliki nilai-nilai kepe-
mimpinan dan menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut dengan
bimbingan langsung dari Sang Mahaguru. Dari studi online
Kepemimpinan Kristen, berikut 12 fungsi/peran yang harus dikem-
bangkan seorang pemimpin Kristen dalam bergereja, sebagai beri-
kut :

 Visionary
Memiliki pandangan jauh kedepan adalah ciri dan fungsi
seorang pemimpin. Tidak menjadi masalah visi tersebut asli
atau bersumber dari orang lain, mereka dapat menggambarkan
visi tersebut secara gamblang lengkap dengan resiko yang
mungkin ditempuh.

 Student
Pemimpin Kristen harus menyadari bahwa mereka harus selalu
berpikir secara mendalam mengenai berbagai hal menyangkut
umat yang dipercayakan kepadanya. Karenanya seorang pe-
mimpin Kristen haruslah oirang yang selalu belajar diberbagai
hal kehidupan umat. Dengan belajar banyak hal, maka kepe-
mimpinan yang ‘empathy’ dapat dĳalankan.

 Influencer
Kemampuan “mempengaruhi” selayaknya dimiliki oleh seorang
pemimpin Kristen, tentunya mempengaruhi umat atau pun
orang lain dengan dasar untuk menuju kebaikan yang sesuai
dengan firman Tuhan. Mempengaruhi tidak saja terbatas pada
kata-kata tetapi lebih pada keterlibatan didalam berbagai
kegiatan yang dilakukan bersama.

 Passion-infuser
Dalam banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam bergereja, kita
sadari bahwa kegiatan tersebut sebenarnya berulang-ulang saja,
tetapi seorang pemimpin yang “passion-infuser” dapat mem-
berikan suatu nuansa dalam kegiatan tersebut, menjadi lebih
penting, lebih segar, lebih mendalam.

PEMIMPIN
KRISTEN

12 Fungsi Pemimpin
dalam Bergereja

 Team builder
Pemimpin yang kuat akan sangat efektif membawa banyak orang
bersatu dalam tim. Membawa banyak orang dalam suatu
kegiatan pasti memilik banyak kendala; komunikasi, kepen-
tingan pribadi, kecemburuan, prasangka dan lain-lain. Pe-
mimpin Kristen yang baik akan berhasil mengalahkan semua
hambatan ini secara damai dan menghasilkan buah yang baik
pula. Bahkan ikatan yang semakin mendalam didalam kelompok
yang dibentuk.

 Victorious Sufferer
Pemimpin Kristen harus dapat menerima beban dan pende-
ritaan dengan spriritualitas yang benar serta tetap fokus pada
fungsinya sebagai pemimpin, tanpa kehilangan kepercayaan diri
dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang telah di-
pegangnya dalam pelayanan.

 Fighter
Sebagai pemimpin, seringkali harus menghadapi arus negatif
serta pengajaran yang tidak benar di dalam maupun diluar ke-
lompok yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin Kristen, harus
memiliki dasar ajaran yang benar dan berdiri didepan
menghadapai berbagai hal negatif tersebut. Berani karena benar.

 Helper and Giver
Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hati seorang pemimpin adalah
melayani.  Umat pastinya menyukai dan akan mengikuti pem-
impin yang mau melayani dan  menolong mereka dimasa lalu
bahkan menuruti saran pemimpin tersebut.

 Integrity
Sebagai pemimpin pasti selalu dikelilingi berbagai permasalahan,
ujian dan cobaan. Baik dari dalam maupun dari luar. Seorang
pemimpin Kristen harus memiliki integritas bahkan berani ke-
hilangan pengikut jika melakukan hal yang benar dan sesuai
firman Tuhan. Pemimpin Kristen bukan mencari popularitas di
mata manusia. Tetapi melakukan segala sesuatu untuk Tuhan.

 Stabilizer
Dengan berbagai kemajuan jaman, tujuan yang sama harus dil-
akukan dengan cara baru. Pemimpin Kristen yang baik, ber-
fungsi sebagai penyeimbang, sehingga tujuan dapat tercapai,
sementara disisi lain, pemimpin yang tidak mampu menjadi
penyeimbang akan frustasi dengan perkembangan  yang terjadi
dalam jemaat.

 Compromiser
Ironisnya, seorang pemimpin Kristen yang baik juga harus bisa
berkompromi. Dimana visi tetap menjadi tujuan, kehidupan
selalu menghadirkan kejutan dan masalah baru. Pemimpin yang
bĳak mampu mengakomosasi hal-hal ini tanpa kehilangan
tujuan.

 Encourager
Memang sangat memungkinkan untuk memimpin tanpa me-
nguatkan yang dipimpin, tetapi pemimpin Kristen yang baik
akan saling menguatkan dengan sesama pemimpin dan dengan
yang dipimpin sesuai yang dikatakan Alkitab. Dengan saling
menguatkan maka akan didapatkan peningkatan kepercayaan
diri, antusiasme dalam kelompok yang dipimpin. Pemimpin yang
baik harus mampu mempertahankan “moral/spirit kesatuan”
dalam kelompoknya.
Akan sulit menemui sosok yang build-up dengan semua fungsi

tersebut, tetapi setidaknya  jika kita sudah mulai menyadari fungsi
tersebut dan belajar menjalankannya, pastinya, kehidupan bergereja
yang lebih baik tergambar dengan jelas dimata kita. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.

-meA
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Makna di Balik Tumpeng Guru Sekolah
Minggu

Bukan Hari Kartini, bukan juga Perayaan Hari Kemerdekaan, tiba-tiba di tanggal 22
November 2015 yang lalu banyak tumpeng ‘elok’ di ruang ibadah bawah. Ya, itu
tumpeng hasil kehebohan Guru Sekolah Minggu (GSM).
Heboh, ya iya lah bila ada 40 orang GSM berkumpul bersama dalam satu ruang, akan
melebihi kehebohan Anak Sekolah Minggu. Namun ini bukan sekedar hura-hura ala
GSM. Ini adalah acara persekutuan GSM dengan tema “Firman Tuhan dekat Padamu”.
Agar acara persekutuan ini dihadiri oleh banyak GSM dibuatlah acara pertandingan
“menghias tumpeng nasi goreng” per kelas. Ada 13 kelas di Komisi Anak, dan pertan-
dingan ini pun diikuti oleh 12 kelas, satu kelas WO, mungkin karena kehabisan kecap
untuk memasak nasi goreng.
Semua kelas mendadak kompak, sibuk berahasia merancang ide paling kreatif. Komu-
nikasi grup WA per kelas mendadak menjadi sangat aktif. Kalau ada ukuran untuk
kadar kekompakan, pasti ukuran tersebut akan menunjukkan peningkatan kadar
kekompakan masing-masing kelas.
Mulai dari tumpeng Kali Ciliwung, Taman Eden, sampai dengan buah roh lengkap
memenuhi ruang ibadah bawah, hal ini membuktikan memang GSM GKI Kota Wisata
sungguh kreatif. Pengumuman pemenang sangat dinanti, selamat untuk para
pemenang, GSM PraRemaja Kelas 7 & 8 dan GSM TK A. Namun kemenangan bukan-
lah tujuan akhir, pelajarannya adalah untuk buat tumpeng yang dikompetisikan antar
kelas, GSM nya luar biasa kompak, mencurahkan seluruh daya kreatif, bagaimana hal
ini terus berlanjut pada saat GSM menyiapkan pengajaran kepada ASM setiap minggu.
Melayani dengan kompak, suka cita dan sepenuh hati tentunya akan menghasilkan
pengajaran ASM yang jauh lebih efektif. Yuk terus kompak dan sehati.*** ShW

Anak Sekolah Minggu Belajar Mengasihi
Lingkungan Melalui Bank Sampah

Pengolahan sampah di negara kita belumlah secanggih pengolahan sampah di negara maju lainnya.
Sampai saat ini persampahan masih menjadi masalah di negara ini dan permasalahan ini bukanlah
permasalahan yang bisa dibiarkan begitu saja. Diperlukan tindakan nyata dan kerjasama oleh setiap
lapisan masyarkat.

Komisi Anak GKI Kota Wisata mencoba untuk turut memberikan tindakan nyata dengan turut
bergabung dalam Program Bank Sampah.  Sebagai bagian dalam pengajaran kepada Anak Sekolah
Minggu (ASM) untuk memelihara dan mengasihi lingkungan ciptaan Allah, mulai bulan Juli yang lalu,
ASM diminta untuk memilah sampah di rumahnya masing-masing. Sampah non organik (seperti dus,

botol plastic, kemasan plastic) dipisahkan dan dibawa ke gereja setiap hari Minggu, dikumpulkan di kelas masing-masing. Setiap kelas
akan memiliki rekening di Bank Sampah, dan setiap dua minggu sekali akan ada petugas dari Bank Sampah yang akan mengambil sam-
pah-sampah tersebut. Besar uang yang masuk ke dalam kelas masing-masing tergantung jumlah sampah yang dikumpulkan per kelas.

Tindakan nyata ini sudah berjalan selama lima  bulan, secara
jumlah uang yang dihasilkan di dalam rekening masing-
masing kelas relatif tidak besar. Tetapi bukan itu tujuan uta-
manya. Tindakan nyata seorang ASM mulai belajar memilah
sampah di rumah, adalah awal dari bentuk kepedulian  ASM
terhadap lingkungannya. Tanpa disadari kebiasaan ini pun
berimbas kepada orang tua yang ikut membantu ASM untuk
memilah sampah di rumah.  Kesadaran apa yang menjadi
sampah bagi kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.

Bentuk nyata mengajarkan kasih melalui kepedulian terhadap
lingkungan, sangat sederhana, iya benar sekali, namun ini
tindakan nyata bukan sekedar wacana. Mari terus memelihara
lingkungan yang sudah Allah titipkan pada kita.*** ShW
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Kembali kita memasuki masa Adven, yaitu tanggal 29 November, 6, 13 dan 20 Desember (empat minggu sebelum
Natal). Saatnya untuk menggali  sejarah dan makna Advent. Kata Adven berasal dari bahasa latin, “Adventus”, berarti:
kedatangan. Maksudnya menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Awalnya, minggu-minggu Adven tidak ada. Setelah
Hari Raya Natal diterima sebagai hari raya gerejawi, maka muncullah minggu-minggu Adven. Munculnya minggu-
minggu Adven bertujuan untuk memperluas perayaan natal di minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu-minggu Ad-
ven, jemaat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Koole mencatat,   gereja Barat
sejak abad ke V “berduka” pada saat minggu-minggu Adven. Pada saat itu, jemaat dianjurkan melakukan puasa, berdoa,
berpantang di bidang seksual, beribadah di gereja tiap-tiap hari. Jemaat menyanyi mazmur-mazmur duka (ratapan).
Warna liturgi sama dengan minggu-minggu pra-paska yaitu ungu dan selama ibadah tidak boleh terdengar bunyi orgel.

Berapa lama, kita melakukan minggu-minggu
Adven. Banyak jemaat melakukan masa Adven dengan
variatif. Ada yang melakukan satu minggu, misalkan
jemaat di Yerusalem. Ada yang melakukan dua minggu,
misalkan jemaat di Suria. Ada yang melakukan tiga
minggu, misalkan jemaat di Antiokia, abad ke VI dan
jemaat Yakobit, abad ke X. Ada yang melakukan empat
minggu, misalkan jemaat Koptik di Mesir. Ada yang
melakukan lima minggu, misalkan separuh jemaat Koptik
dan jemaat di sebelah Timur (gereja Yunani), abad ke VII
dan VIII. Ada yang melakukan enam minggu, misalkan
dalam liturgi Milano dan Mozarabia. Ada yang melakukan
tujuh minggu, misalkan jemaat Armenia.

Aliran Reformasi Protestan tidak membawa peru-
bahan-perubahan sehubungan empat minggu sebelum
Natal, sebagai masa-masa Adven. Sinode Dordrecht tahun
1618 menerima hari raya Natal sebagai salah satu hari raya
gerejani. Pada tahun 1877, Von Oosterzee mendesak gereja
menerima minggu-minggu Adven sebagai perayaan yang
resmi, sekalipun tidak mengikatkan diri dengan empat
minggu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di Neder-
land, di-”import” ke gereja-gereja di Indonesia.

Pusat perhatian dalam masa ini adalah perayaan
akan kelahiran Kristus pada Kedatangan-Nya yang pertama
dan penantian akan Kedatangan-Nya yang kedua sebagai
Raja. Simbol rajawi tercermin dalam warna ungu pada
li-lin-lilin Adven, yang dinyalakan pada Minggu Adven I,
II, dan IV. Sedangkan pada Minggu Adven III dinyalakan
lilin berwarna merah muda yang menggambarkan sukacita
karena penantian hampir selesai dan kedatangan-Nya
semakin dekat.

Arti Simbol Advent Wreath (Lilin Adven)

Sejak Abad Pertengahan, umat Kristen memiliki
tradisi menggunakan ”Advent Wreath” (Lilin Adven), yaitu
rangkaian lima lilin dan tumbuh-tumbuhan hĳau yang
membentuk sebuah lingkaran, sebagai bagian dari persiapan
rohani menyambut Natal karena Kristus adalah ”Terang
yang telah datang ke dalam dunia” (Yohanes 3:19-21). Dan
sejak tahun 1600, gereja mulai memiliki tradisi formal
tentang ”Advent Wreath” (Lilin Adven).

Empat lilin di bagian luar menggambarkan masa
empat abad penantian bangsa Israel akan seorang Juru
Selamat, yaitu sejak jaman nabi Mikha hingga kelahiran
Kristus. Ke-empat lilin ini akan dinyalakan sesuai jumlah
Minggu Adven, dan juga merupakan simbol akan datangnya
Sang Terang yang membawa Harapan, Damai, Kasih dan
Sukacita dalam dunia yang gelap.

Lilin yang berada di tengah menggambarkan Yesus,
Sang Juru Selamat. Lilin ini akan dinyalakan pada Kebaktian
Malam Natal sebagai lambang bahwa masa penantian telah
berakhir karena Sang Juru Selamat telah lahir. Sedangkan
daun yang membentuk lingkaran menggambarkan Allah,
kekekalan-Nya dan kasih anugerah-Nya yang tidak terputus.
Daun yang berwarna hĳau menggambarkan harapan selama
masa penantian tersebut. Bagi kita umat Kristen, masa ini
memiliki dua arti, yaitu (1) perayaan akan kelahiran Kristus
pada kedatangan-Nya yang pertama dan (2) masa penantian
akan kedatangan-Nya yang kedua sebagai Raja.

Selamat memasuki minggu-minggu Adven, Selamat
Natal 2015 dan Selamat Tahun Baru 2016.***

-meA

Sejarah dan Makna Adven
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Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh
amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.

-Kejadian 1:31

/ dari halaman 19.

B. Bersyukur atas segala sesuatu yang tersedia.
 Pilihlah bahan pangan yang mudah diperoleh ber-

dasarkan musim atau secara alami dan organik. Waspa-
da karena ada kecenderungan pemakaian penyubur
kimiawi pada tanaman buah dan sayuran. Ini berpo-
tensi buruk bagi kesehatan tubuh.

 Ceritakan pendek tentang hidangan itu di meja makan.
Misalnya, mengapa membeli atau memasaknya?
Adakah kenangan tentang resep hidangan tersebut?
Apakah bahannya tersedia tergantung musim? Apakah
bahan bumbu mudah ditanam? Berdoalah bersama.
Biarkan tiap-tiap anggota belajar bersyukur di dalam
doa atas apa yang dialami selama saling bercerita tadi.

C. Berpihak pada kehidupan.
 Kala berbelanja, prioritaskan kesejahteraan petani dan

pedagang kecil. Renungkanlah bahwa pasar tradision-
al, tukang sayur gerobak, pedagang kecil mudah
menyapa kita secara bersahabat. Mereka mudah meng-
ingat wajah dan cerita kita. Kala lama tidak berbelanja,
mereka cenderung rindu berjumpa dengan kita sebagai
pelanggan jualannya. Namun persahabatan ini sulit

diperoleh kala berlebihan dan dalam waktu panjang
pasti akan membahayakan kesehatan. Selalu baca dan
pelajari label kemasan. Hindari penguat rasa, pewarna
makanan dan bkita berbelanja di supermarket, bukan?

 Ketika berbelanja di pasar swalayan, hindari rak-rak di
barisan tengah. Hindari makanan, minuman kemasan
apalagi yang kesegarannya berjangka bulanan bahkan
tahunan. Mengonsumsinya ahan pengawet. Hindari juga
green labeling – misalnya, klaim organik tetapi ada ba-
han yang bunyinya asing dimana di dapur nenek mo-
yang kita pun tidak pernah ada.

 Di pasar swalayan, pilih produk yang dipajang di tepian
terkait dengan kebutuhan tenaga listrik untuk mend-
inginkan produk dan menjaga kesegarannya. Silakan
pelajari gerakan  go real food dan no foodlike.

Evangeline Pua
Pendeta Basis Pelayanan GKI Kemang Pratama

Climate Reality Leader
evangelinepua@gmail.com



William Barclay dalam tafsiran Matius 5: 13-16 memapar-
kan tentang fungsi dan arti menjadi garam dan terang dunia,
sebagai berikut:

(1) Arti dan fungsi menjadi garam dunia adalah:
 Garam yang putih dan mengkilap menghubungkan iden-

titas dengan simbol kemurnian. Barclay menceritakan
bahwa dalam dunia Romawi kuno, garam merupakan
korban persembahan yang disukai oleh para dewa sebab
barang yang paling bersih dan jernih karena berasal dari
benda yang paling bersih dan jernih yaitu matahari dan
laut. Saat dunia kita mengalami penurunan standar atau
norma moral dan spiritual, Gereja sebagai garam dunia
tetap harus menjaga kemurniannya.

 Garam berfungsi sebagai pengawet dan pencegah kerusa-
kan. Orang kristen sebagai garam dunia harus menjadi
orang yang berani menyingkirkan kejahatan dan ke-
busukan, sehingga kehadirannya akan membuat orang
(dunia) melakukan kebaikan dan Gereja (orang Kristen)
hadir untuk melawan kuasa kejahatan dan bertindak un-
tuk memperbarui dunia.

 Garam memberikan cita rasa tertentu kepada banyak hal.
Makanan tanpa garam tidak akan terasa enak. Sekalipun
tidak terlihat orang dapat merasakan kehadiran garam.
Kekristenan harus memberikan cita rasa dan keharuman
bagi kehidupan. Kekristenan memberikan makna yang
baru dan baik kepada kehidupan manusia.

(2) Arti dan makna terang dunia adalah:
 Terang adalah untuk dilihat. Seseorang menyalakan pe-

lita tidak mungkin disembunyikan dibawah. Identitas
Gereja sebagai terang, menurut Barclay, perannya harus
terlihat secara nyata. Gereja tidak boleh hanya berperan
di dalam dirinya sendiri.

 Terang berfungsi sebagai pembimbing. Terang dibutuh-
kan agar orang tidak terjatuh atau menabrak sesuatu pada
saat gelap. Terang juga membimbing orang pada jalan
yang aman dan baik. Orang Kristen harus dapat menjadi
petunjuk dan terang bagi orang lain. Kekristenan harus
secara tegas mengarahkan orang untuk memilih yang
benar dan tepat.

 Terang memberikan peringatan. Terang menjadi
peringatan bagi seseorang apabila didepannya ada baha-
ya. Gereja memiliki tugas untuk memberikan peringatan
kepada sesamanya. Gereja tidak boleh membiarkan sesa-
manya apabila mereka jatuh semakin dalam di dunia ini.

-meA
Disarikan dari Tulisan Pdt. Linna Gunawan

di Pelembagaan GKI Kota Wisata, 2011

God grant me the serenity
to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.

(Reinhold Niebuhr)



"Mancingers" saat ini beraktifitas 100%
di lautan, dengan spot-spot favourite di
Kepulauan Seribu dan sekitar Pulau
Tunda (daerah Serang Timur). Ke depan
akan menjajaki spot-spot lain di Indone-
sia Tengah dan Indonesia Timur yang
masih memiliki perbendaharaan ikan
yang lebih banyak dan besar.
Untuk jemaat GKI Kota Wisata baik
anggota maupun simpatisan yang bermi-
nat bergabung dengan Mancingers, dapat
menghubungi Komandan Mancingers:
Choky Simanjuntak; HP/ WA: 0821-1000-
1500.
Selain mendapatkan informasi terupdate
tentang ombak, arus dan jadwal meman-
cing bersama, bagi anggota Mancingers
akan disediakan kemudahan diskon ber-
belanja peralatan mancing s/d 10%,
diskon makan di restoran milik anggota
Mancingers s/d 50%, diskon-diskon di
segala bidang usaha anggota Mancingers
s/d 100%, dan yang terpenting selalu
mendapatkan siraman rohani dari
Bp. Pdt. Gordon Hutabarat selaku Pena-
sehat grup Mancingers..
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