
“SIAP MELAYANI SEPERTI YESUS” 
 

 
Pada hari Minggu, 20 Maret 2016, dilaksanakan peneguhan (para) 
penatua di Jemaat-jemaat dalam lingkup GKI Sinode Wilayah (SW) 
Jawa Barat. Biasanya, peneguhan penatua tersebut dilaksanakan 
pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 24 Maret – hari jadi 
GKI SW Jabar. Jika pakem tersebut dianut, maka peneguhan 
penatua dilangsungkan pada hari Minggu, 27 Maret 2016. Namun, 

tanggal tersebut bersamaan dengan hari raya Paska. Karena itu, BPMSW GKI SW 
Jabar menetapkan tanggal peneguhan penatua pada tahun 2016 jatuh di hari 
Minggu, 20 Maret.  
 
Dengan latar belakang yang seperti itu, maka menjadi menarik untuk memaknai 
peristiwa gerejawi berupa peneguhan penatua dalam bingkai Masa Raya Paska yang 
sedang berlangsung. Hari Minggu, 20 Maret 2016 dalam Masa Raya Paska, 
merupakan hari Minggu Palmarum, di mana umat memperingati peristiwa Yesus 
memasuki kota Yerusalem. Ia dielu-elukan bak seorang raja dalam pawai 
kemenangan. Namun sesungguhnya Yesus sedang mendekati saat-saat terakhir 
kehidupan-Nya, yang ditandai dengan serangkaian kesengsaraan: dikhianati dan  
disangkal oleh murid-Nya, ditangkap, disiksa, diadili dengan kesalahan yang dicari-
cari, dipersamakan dengan seorang ‘teroris’, dan dijatuhi hukuman mati dengan cara 
disalibkan. Karena itu, Minggu Palmarum bi(a)sa disebut juga dengan Minggu 
Sengsara.  
 
Dalam bingkai yang seperti itu, maka kita diajak untuk menjumput makna dalam 
kaitan dengan peristiwa gerejawi yang berbentuk peneguhan penatua.  
 
Penatua: Bukan Pelayan Baru 
 Para penatua yang diteguhkan di Jemaat-jemaat dalam lingkup GKI SW Jabar, 
bukanlah pelayan yang baru-baru amat (rookie). Mereka sudah terbiasa menjadi 
pelayan. Bagaimanapun, salah satu persyaratan seseorang yang dapat dipilih untuk 
menjadi calon penatua adalah “sekurang-kurangnya sudah dua (2) tahun menjadi 
anggota di Jemaat yang terkait dan telah aktif melayani di Jemaat itu” (Tager dan 
Talak GKI Bab XX Pasal 83 ayat 4 huruf b). Dengan kata lain, para penatua yang 
diteguhkan tersebut sudah memiliki ‘asam-garam’ dalam dunia pelayanan gerejawi. 
Bahkan, bukan tidak mungkin dari antara penatua yang diteguhkan tersebut, ada 
yang sudah pernah menjadi penatua pada periode yang lalu – sehingga ‘asam-garam’ 
tersebut sudah banyak dimiliki.  
 Sekalipun demikian, sebagai seorang pelayan, para penatua harus tetap 
memiliki kerendahan hati untuk mau belajar, mendengar, melibatkan orang lain 
(memberdayakan – bukan memperdayai), memimpin dengan setia, mengajar, dan 
tidak kalah penting: menjadi teladan.  
 Yesus Kristus, ketika masuk ke Yerusalem, dengan sengaja memilih hewan 
keledai untuk ditunggangi. Padahal, sebagai seorang Guru yang sangat populer pada 
waktu itu, Ia bisa memilih hewan tunggangan lain yang lebih bergengsi. Ini 
menunjukkan kerendahan hati-Nya. Pun demikian dalam karya pelayanan-Nya. Ia 



menunjukkan teladan yang mau mendengar kebutuhan orang banyak. Karenanya, 
sebelum peristiwa pemberian makan bagi lebih dari 5000 orang, sekalipun Yesus 
lelah dan belum makan (Mrk. 6:31), Ia tetap mau menerima orang banyak, 
mendengarkan keluhan mereka, menyembuhkan orang yang sakit, mengajar 
mereka, dan memberi mereka makan (lih. Mat. 14:13-21//Mrk. 6:30-44//Luk. 9:10-
17//Yoh. 6:1-13). 
 
Penatua: Bukan Jabatan Elitis 
 Jabatan penatua di gereja, tak dapat disangkal merupakan jabatan yang 
terhormat. Di beberapa tradisi bahkan, jabatan penatua itu hampir sama seperti 
jabatan sosial kemasyarakatan (ketua RT/RW, lurah dsb.) sehingga seorang penatua 
tergolong tokoh masyarakat. Namun kehormatannya sesungguhnya tidaklah 
ditentukan oleh jabatannya itu sendiri, tetapi oleh bagaimana seorang penatua 
melaksanakan fungsinya dengan sungguh-sungguh benar dan berdampak positif.  
 Ada yang menarik untuk mencermati jabatan penatua di GKI SW Jawa Barat. 
Di satu sisi, jabatan penatua dipandang berharga (sama dengan jabatan gerejawi 
lainnya: pendeta; di Klasis Priangan ada juga jabatan lainnya: diaken). Namun di sisi 
lain, banyak orang yang tidak mau menerima panggilan pelayanan sebagai penatua 
(tatkala perlawatan dilakukan oleh tim yang diutus oleh Majelis Jemaat). Jabatan 
penatua sepertinya dihindari (dengan berbagai alasan yang menyertainya: capek, 
tidak punya waktu, merasa tidak mampu, dsb.).  

Memang berbagai alasan yang dikemukakan tersebut bisa saja kita kritisi. 
Namun, bagi saya, suasana banyak orang yang menghindari jabatan penatua itu bisa 
menolong kita untuk menguatkan penghayatan bahwa jabatan penatua bukanlah 
jabatan elitis: jabatan yang dikejar-kejar karena mendatangkan prestise tersendiri 
bagi yang menyandangnya.  

Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, dengan dukungan orang banyak yang 
sedang berkumpul di Yerusalem, sebenarnya bisa saja tergoda untuk memanfaatkan 
situasi itu guna mengklaim diri-Nya sebagai Sang Mesias Politis; sosok yang ditunggu-
tunggu oleh mereka dan leluhur mereka selama berabad-abad. Namun Yesus tetap 
mengambil posisi (positioning) sebagai Mesias Hamba. Pilihan yang dijatuhkan-Nya 
untuk menunggani seekor keledai betina adalah wujud nyata positioning Yesus. Ia 
sadar akan panggilan-Nya, bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani.  

Maka dengan menjadi seorang penatua, maka setiap penatua harus mau 
untuk mengambil posisi yang tepat dan benar. Ketika ada gejala penatua yang mulai 
menyalahi hakikat panggilannya, maka penulis surat 1 Petrus mengatakan, 
“Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, 
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau 
mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri” (pasal 5 ayat 2). 

 
Hati seperti Yesus, Baru seorang Pelayan 
 Dalam kenyataannya, seorang penatua diharapkan untuk menggunakan 
berbagai kompetensi yang dimilikinya untuk pembangunan jemaat. Namun, satu hal 
yang perlu dihayati adalah bahwa setiap penatua perlu memiliki hati seperti Yesus. 
Salah satu wujudnya adalah kesediaan untuk menjembatani relasi dengan semua 
orang. Ia mau duduk makan dengan pemungut cukai, tapi Ia pun tidak menolak 



duduk makan dengan seorang Farisi – kelompok yang kerap memusuhi-Nya. Jika 
setiap penatua memiliki hati seperti Yesus, baru itu seorang pelayan-Nya! 
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