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"It takes a long time to become young” .
Pablo Picasso, 25 Oktober 1881–8 April 1973

Sebuah kutipan inspiratif. Pendek, sederhana tetapi
sangat mendalam. Sebuah kutipan yang menandakan kebera-
nian, kreativitas, kemungkinan tanpa batas dan positif. Ini
menandakan segala sifat alami anak muda yang saat kita
beranjak tua kita lucuti dan   digantikan dengan “rasa takut akan
kegagalan” atau “pertimbangan yang  berlebihan”

Apakah saudara ingat saat menjadi seorang anak?
Apakah saudara ingat melakukan sesuatu hanya karena hal itu
menyenangkan? Tidak terus-menerus  berpikir jika itu ide bodoh
atau membuang-buang   waktu? Apakah saudara ingat melangkah
keluar dari zona kenyamanan dan mencoba sesuatu yang baru?

Semoga kita tidak menyia-nyiakan “kemudaan” gereja
kita saat ini yang pastinya akan terus mengalami proses
“penuaan”. Mari kita bersama melayani Dia, Tuhan kita Yesus
Kristus dengan semangat muda dan terus menggalang kebersa-
maan. Karena inti dari berjemaat adalah kebersamaan. Bukan
hanya bersama-sama beribadah, tetapi bersama-sama memikir-
kan, bersama-sama mengambil keputusan, bersama-sama
melaksanakan, bersama-sama pula menghadapi berbagai
tantangan.

Berjiwa muda…. Selalu !!! Soli Deo Gloria.

Misi Pelangi: Menjadi wadah komunikasi dan pembinaan umat.

dari Redaksi
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Ada sebuah kisah tentang sekelompok anak-anak yang sering berenang di
sebuah sungai dekat sebuah pemukiman mereka. Sungai tersebut kelihatannya tenang,
namun beberapa kali terlihat buaya muncul dari dalam sungai tersebut. Sebenarnya
orang-orang sering me-ngingatkan anak-anak  tersebut, namun anak-anak tersebut
masih tetap berenang di sungai tersebut sampai pada suatu hari, karena asyik bere-
nang, seorang anak lupa bahwa ia berenang ke tengah sungai dan tiba-tiba seekor
buaya muncul dan anak  tersebut terkejut, dengan sekuat tenaga ia berusaha berenang
ke tepi sungai namun buaya tersebut juga dengan cepat mengarah kepada anak tere-
but. Anak-anak yang berada di tepi sungai berteriak-teriak dan memberitahu hal terse-
but kepada orangtua anak tersebut yang dengan segera ayahnya berlari ke sungai, lalu
menceburkan diri untuk mempertahankan anaknya. Melalui perkelahian sengit antara
buaya dengan sang ayah yang dibantu oleh para penduduk desa telah menyelamatkan
nyawa anak tersebut meskipun dengan luka-luka di sekujur tubuh ayahnya.

Kisah tersebut diatas menunjukkan bahwa meskipun sang anak tidak
mempedulikan peringatan ayahnya, namun di saat bahaya mengancam keselamatan
anaknya, sang ayah tetap mengasihinya dan siap serta rela berkorban nyawa untuk
keselamatan anak yang dicintainya. Itu juga yang dilakukan oleh Allah, meskipun
manusia kerap tidak mempedulikan peringatan-Nya untuk bertobat, bahkan manusia
tega melakukan menganiaya putera-Nya, namun Kristus tetap mengampuni dosa umat
manusia.

Anugerah pengampunan dosa dan keselamatan dari Kristus kepada umat
manusia adalah melalui penderitaan Yesus  yang begitu hebat; caci-maki, hujatan, tam-
paran, pukulan, begitu beratnya salib yang harus ia pikul dari Sanhedrin menuju bukit
Golgota, begitu sakitnya cambuk yang menampar tubuh-Nya, begitu dalamnya paku-
paku yang menancap di kaki dan tangan-Nya, serta kepedihan untaian duri yang dihun-
jamkan di kepala-Nya. Tidak hanya itu, dalam minggu sengsara menjelang kematian-

Pnt. Irwan K. Su ono
Penasehat Bule n Pelangi

Editorial
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Nya, Ia dikhianati oleh murid-Nya, Ia disangkal oleh murid-
Nya, Ia juga ditinggalkan oleh para murid-Nya yang ketaku-
tan, Ia juga diejek oleh orang banyak yang sebagian dari
mereka pernah merasakan kasih-karunia-Nya,  namun
mereka juga yang berteriak: “Salibkan Dia! Salibkan Dia!”.
Namun menjelang kematian-Nya, Ia masih memintakan
pengampunan bagi semua orang yang telah menganiaya
dan membunuh-Nya. Semoga semuanya ini membuat kita
semua menyadari akan betapa besar pengorbanan Yesus
untuk pendamaian Tuhan dengan manusia yang selama ini
dihalangi oleh tirai dosa yang begitu tebal.

Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, injil
Tuhan dapat tersebar tidak hanya di kalangan umat Ya-
hudi, melalui utusan-utusan-Nya, bangsa-bangsa di seluruh
dunia bersedia percaya dan menjadi murid-murid serta
para pengikut Tuhan Yesus; gereja Tuhan banyak bermun-
culan dan tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia
dan di Kota Wisata ini.

Tahun ini GKI Kota Wisata berusia 5 (lima) tahun

(dilembagakan pada tanggal 16 Mei 2011), patut disyukuri
bahwa benih kecil yang ditanam di Kota Wisata telah ber-
tumbuh menjadi sebuah pohon muda yang berakar kuat
pada ajaran Tuhan Yesus. Semua ini boleh terjadi bukan
karena usaha perseorangan, melainkan karena iman dan
kasih karunia Tuhan Yesus berdasarkan firman-Nya yang
memungkinkan semua itu boleh terjadi. Semoga    jangan
ada seorangpun yang memegahkan diri, melainkan semua
anggota jemaat bersedia bersehati dan sepikir,
melaksanakan firman-Nya dengan benar, sehingga kita
semua dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kita.

Semoga GKI Kota Wisata tetap bertumbuh dalam
pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus serta selalu ber-
pegang pada “Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scrip-
tura.” dan selalu ingat akan pesan Tuhan Yesus kepada
para murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut
Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan
mengikut Aku..” (Mat.16:24)

Soli Deo Gloria! *** (iks)

“Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal
dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku..” Matius 16:24
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PENDAHULUAN
Setiap hari kita melangkah dan berjalan. Melangkah atau berjalan adalah sebuah bentuk pergerakan manusia.

Sebuah pergerakan yang besar selalu diawali dengan sebuah langkah yang kecil, tertatih-tatih, terkadang terjatuh karena
langkah kaki belum tetap, namun pergerakan bisa terjadi ketika saat jatuh ia bangun dan melangkahkan kakinya untuk
berjalan kembali.

Kami memberi judul tulisan ini “SEBUAH CATATAN” dan bukan “SEJARAH.” karena kami beranggapan bahwa
sejarah hanya mengisahkan semua kejadian pada masa lalu dan akan  berhenti pada masa lalu pula, sementara sebuah
catatan adalah suatu mata rantai kegiatan yang tidak boleh terputus dalam merekam semua kejadian, mengevaluasi dan
mencoba mencari perbaikan yang harus dilakukan di masa depan. Dengan demikian kami sebagai jemaat Tuhan akan
terus mencatat dan mencatat semua pergerakan yang kami lakukan, baik dimasa yang lampau, masa kini dan
memproyeksikan langkah kaki kami di masa depan.

Kami tidak akan pernah tahu kapan catatan ini akan berhenti, namun sepanjang Tuhan masih memperkenankan
kaki-kaki ini untuk terus melangkah, maka sepanjang itu pula kami akan terus mencatat dan mencatat.

PERJALANAN
SEBUAH BAKAL JEMAAT
MENUJU PELEMBAGAAN

“Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut

tidak akan menguasainya.”
(Mat. 16: 18)
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Periode Perintisan (2003-2004)
Merintis adalah sebuah usaha untuk membuka

jalan kecil di hutan atau membuat batas-batas di hutan.
Tadinya tidak ada jalan, semuanya berbentuk semak
belukar dan pohon-pohon besar ditingkahi dengan onak-
duri sehingga menghambat orang yang akan melewatinya.
Perlu dibuatkan jalan agar orang-orang dapat melewatinya
dengan leluasa!. Maka para perintis inilah yang bekerja
keras agar dapat mewujudkan jalan yang dapat menembus
lebat dan ruwetnya hutan belantara tersebut.

Para perintis berjalan paling depan dengan
membawa parang, sabit, cangkul dan berbagai peralatan
lainnya; para perintis harus menghadapi berbagai rintangan
dan medan yang berat untuk membuka jalan tersebut.
Setelah jalan selesai dibuat, para perintis dapat beristirahat
sejenak dengan lega atau ikut serta mengawal orang-orang
untuk berjalan melalui jalan tersebut.

Sesungguhnya Perintis Utama GKI Kota Wisata
adalah Tuhan Yesus, Dia yang berjalan paling depan
diantara para perintis lainnya; Dia pula yang mengamankan
seluruh pekerjaan para perintis dalam membuka jalan bagi

kehadiran gereja-Nya di Kota Wisata; Dia tidak pernah
beristirahat untuk menjaga dan mengamankan seluruh
perjalanan umat-Nya.

Catatan Perjalanan GKI Kota Wisata berawal dari
kesepakatan dalam sebuah rapat kerja yang diadakan oleh
BPMSW GKI SW JABAR dengan BPMK-BPMK GKI SW
JABAR  pada sekitar bulan November tahun 2003. Rapat
kerja tersebut menetapkan agar dilaksanakan
pengembangan jemaat di wilayah Kota Wisata dan
menunjuk BPMK Jakarta Timur untuk menindak-lanjuti
kesepakatan ini. Ide pengembangan ini diterima oleh
BPMK Jakarta Timur yang segera menetapkan dan
melaksanakan langkah-langkah persiapan pengembangan
jemaat di Kota Wisata sebagai berikut:
 Menulis surat kepada jemaat-jemaat di lingkungan

Klasis Jakarta Timur dan Klasis-klasis se Jakarta
lainnya di lingkungan GKI SW Jabar untuk mem-
peroleh data-data anggota jemaat yang berdomisili di
Kota Wisata dan sekitarnya. Surat BPMK-JT ini disam-
but baik oleh jemaat-jemaat GKI dengan memberikan
informasi keberadaan para anggota jemaat mereka di
wilayah Cibubur.

 Mencari anggota jemaat GKI yang berkenan   menye-
diakan tempat untuk menjadi bakal Pos GKI di Kota
Wisata, dan akhirnya ditemukan keluarga Bpk. Hari-
janto Soepangat/Ibu Sri Setiasih yang berkenan me-
nyediakan rumah mereka untuk menjadi tempat
persekutuan Bakal Pos Jemaat GKI.

 Mencari jemaat di lingkungan Klasis Jakarta Timur
yang bersedia menindak-lanjuti rencana pengem-
bangan jemaat di Kota Wisata. Dalam Persidangan
Majelis Klasis Jakarta Timur ke-9 tahun 2004, ditetap-
kan GKI Kayu Putih sebagai Jemaat Induk yang akan
menindak-lanjuti pembukaan  Bakal Pos Jemaat Kota
Wisata.

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan
bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti

pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 :5 – 6
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Periode Pos PKP Kota Wisata (2005 – 2006)

Setelah melakukan evaluasi dan mengamati perkem-
bangan Kebaktian Minggu yang telah berlangsung selama
beberapa bulan, maka pada tanggal 24 April 2005, Majelis
Jemaat GKI Kayu Putih meresmikan Pos PKP Kota Wisata
dalam Kebaktian Minggu yang dipimpin oleh Pdt. Ayub
Yahya, bertempat di rumah kel. Bp. Harijanto Soepangat/
Ibu Sri Setiasih.

 Menghubungi anggota-anggota jemaat GKI untuk
memberitahukan tentang rencana hadirnya Bakal  Pos
Jemaat GKI di Kota Wisata.

 Menindak-lanjuti keputusan PMK JT tersebut maka
Majelis Jemaat

 GKI Kayu Putih mulai melakukan koordinasi  dengan
beberapa orang warga GKI yang     bertempat-tinggal
di Kota Wisata, Legenda Wisata dan sekitarnya.
Koordinasi ini didukung oleh BPMK Jakarta Timur yang
memberikan data anggota jemaat yang bertempat-
tinggal di Kota Wisata dan sekitarnya.
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Periode Bakal Jemaat (2006 – 2011)

Persidangan Majelis Klasis Jakarta Timur ke-11
pada tanggal 30 Juni–1 Juli 2006 memutuskan  pening-
katan status Pos PKP Kota Wisata menjadi Bakal Jemaat.
Keputusan tersebut tentunya menggembirakan hati Majelis
Jemaat GKI Kayu Putih sebagai Jemaat Induk dan memoti-
vasi pengurus Pos PKP Kota Wisata untuk melayani
dengan lebih sungguh-sungguh.

Dalam rangka upaya mempersiapkan Pos PKP

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
1Petrus 5 : 7

menjadi Bakal Jemaat bahkan Jemaat dewasa nantinya,
Majelis Jemaat meneguhkan dua orang anggota jemaat
yang berdomisili dan sejak awal melayani di Kota Wisata
sebagai penatua GKI Kayu Putih. Peneguhan tersebut ter-
jadi atas diri Bp.. Candy Deswert dan Ny. Elysa S. Prayogo.
Dengan hadirnya dua orang penatua tersebut diharapkan
dapat lebih mengkomunikasikan kebijakan Majelis Jemaat
GKI Kayu Putih kepada pengurus Pos PKP dan sekaligus
menjadi kesempatan belajar tentang tugas-tugas kepe-
natuaan sebagai persiapan menjadi Jemaat dewasa kelak.

Peresmian Bakal Jemaat Kota Wisata dilakukan
dalam Kebaktian Minggu yang diselenggarakan pada
tanggal 10 Desember 2006 dan dipimpin oleh Pdt. Natan
Kristiyanto. Kebaktian Minggu ini dihadiri pula oleh para
anggota Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Timur dan
anggota Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, sebagai
dukungan terhadap keberadaan Bajem Kota Wisata.
Kebaktian peresmian ini dihadiri oleh sekitar 200 orang
pengunjung.
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Pelembagaan

Sebagai upaya menuju pelembagaan Bakal
Jemaat Kota Wisata menjadi Jemaat dewasa, maka Majelis
Jemaat memutuskan untuk membentuk Badan Penyiapan
Pelembagaan Bakal Jemaat (BP2BJ). Badan ini bertugas
untuk mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan dengan
proses pelembagaan, antara lain:
 Pembinaan Aktivis dan Jemaat tentang pengenalan

terhadap GKI, kerja sama team, dan kehidupan
bergereja dan bermasyarakat.

 Persiapan pembuatan Visi Misi Bajem yang akan
menjadi jemaat dewasa. Program ini berupa survei
kepada pengunjung kebaktian dan membentuk Focus
Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh tim dari UI
yang dipimpin oleh Ny. Yulia Chandra, S.Psi dan tim
Visi Misi GKI Kayu Putih.

 Visi GKI Kota Wisata:
“Jemaat yang menjadi Garam dan Terang bagi
lingkungan sekitarnya.”

 MISI GKI Kota Wisata:
”Menjadi  murid Kristus yang bertumbuh dan
dilengkapi untuk melayani ”

 Pembinaan bagi staff sekretariat dan koster Bakal
Jemaat.

 Pengadaan data base anggota jemaat yang rapi dan
up to date.

 Mewujudkan kerjasama dengan BPK Penabur  dalam
rangka pengadaaan ruang-ruang kegiatan Bajem.

 Menyiapkan persyaratan pelembagaan dan kelengka-
pan sebagai Jemaat yang mandiri.
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Penutup

Bakal Jemaat Kota Wisata telah dilembagakan
menjadi GKI Kota Wisata pada tanggal 16 Mei 2011 dalam
Ibadah Khusus yang dilaksanakan di GKI Kayu Putih; hal itu
bukan berarti bahwa Bakal Jemaat ini memiliki kemampuan
lebih sehingga dapat menjadi sebuah jemaat dewasa,
melainkan karena kemurahan-Nyalah sehingga semuanya
boleh terjadi agar karya Kristus boleh semakin kita rasakan
bersama.

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab
Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan  menolong

engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang
membawa kemenangan. Yesaya 41 : 10

Dengan menyadari bahwa kita semua adalah
insan yang penuh dengan segala keterbatasan, maka
dalam perjalanan GKI Kota Wisata di kemudian hari,
semoga kami boleh senantiasa dengan bergandengan-
tangan bersama dan ber-sunhodos, serta  berpegang
pada firman-Nya, dimampukan melayani Tuhan dan
jemaat-Nya dengan setia, memuliakan nama-Nya dalam
kehidupan bergereja dan bermasyarakat maupun
kehidupan masing-masing pribadi dan keluarga.

Biarlah tangan-tangan kami ini masih boleh
terus mencatat dan mencatat semua pergerakan langkah
dalam perjalanan melayani Tuhan dan jemaat-Nya
sepanjang Tuhan mengijinkannya.

Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja,
memberkati usaha pelayanan kita bersama di ladangNya.

Soli Deo Gloria!
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A. Pengantar
Sebagaimana kita ketahui, ada 5 semboyan Gereja Reformasi yang dikenal,

yakni: Sola Fide (hanya oleh iman), Sola Scriptura (hanya oleh Alkitab atau kembali
kepada kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab), Sola Gratia (hanya oleh anugerah
Allah), Soli Deo Gloria (segala kemuliaan hanya bagi Allah), dan Ecclesia Reformata
Semper Reformanda (Gereja Reformasi adalah gereja yang terus-menerus diperba-
rui). Ada juga semboyan lain yang ditambahkan terhadap kelima semboyan yang
sudah ada, yakni: Solo Christo (hanya melalui Kristus saja).

Tentu dalam kesempatan yang terbatas ini, tidak mungkin semuanya saya
bahas. Bisa jadi para pembaca pun akan jenuh tatkala membaca  uraian detil dari
kesemuanya. Karena itu, saya harus memilih. Pilihan pun jatuh pada semboyan Sola
Gratia. Mengapa? Saya pribadi sebenarnya lebih sering menggunakan semboyan Soli
Deo Gloria. Beberapa tulisan dan renu-ngan yang saya buat untuk warta jemaat di
GKI Kayu Putih, kerap diakhiri dengan semboyan tersebut. Namun saya tidak terlalu
tertarik untuk mengulasnya dalam kesempatan kali ini; melainkan Sola Gratia.

Hal ini dilatarbelakangi oleh ulasan yang tengah marak dalam dunia kekris-
tenan, yakni apa yang disebut dengan hypergrace, sesuatu yang berkorelasi erat
dengan Sola Gratia. Terus terang, sewaktu saya mendengar istilah hypergrace per-
tama kali, saya bingung dengan apa maksudnya. Rupa-rupanya, dalam kekristenan
akhir-akhir ini cukup banyak dipercakapkan tentang hal tersebut. Setidak-tidaknya
dalam bahasa Indonesia (apalagi dalam bahasa Inggris) sudah ada sejumlah buku
dan situs yang mengulas hal tersebut, baik dalam posisi pro maupun kontra.

Sebagaimana arti dasarnya, grace berarti anugerah atau kasih karunia,
dan menurut KBBI versi online, hyper bisa berarti: 1. di atas; atau 2. berlebihan, di
luar atau terlampau melampaui batas. Makna kedualah yang ditekankan oleh hyper-
grace (= kasih karunia yang berlebihan atau kasih karunia yang overdosis [istilah
dari Michael L. Brown]). Jadi, hypergrace percaya pada kasih karunia Allah yang
memungkinkan kita selamat (Sola Gratia), namun pemahaman mereka akan kasih
karunia Allah itu berlebihan atau overdosis.

Hypergrace bisa dikatakan adalah suatu istilah yang dikenakan oleh Gereja-
gereja arus utama terhadap pengajaran yang disampaikan oleh ’penginjil kasih
karunia’. Hypergrace oleh para penginjilnya kadang disebut juga ’pesan kasih karunia
modern’, Radical Grace, Grace Revolution, atau Gospel Revolution. Mengingat ada
begitu banyak istilah yang sama-sama menunjuk pada hal yang sama, guna memper-
mudah pembahasan, maka saya akan menggunakan istilah hypergrace dalam tulisan
ini.

Saya berusaha menulis artikel ini dengan ’semangat tahu diri’. ’Tahu diri’ di
sini bisa dipahami dengan beragam cara:
1. Joseph Prince (JP) – sebagai penginjil hypergrace ternama, menggembalakan

New Creation Church di Singapura, dengan jumlah umat yang mencapai 20.000-

Pdt. Natanael Se adi

”Sola Gratia
Hanya karena

Anugerah,
Bagaimana

dengan
Hypergrace?”
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akan datang telah diampuni di kayu salib.”

Mengingat kasih karunia Allah itu berlaku untuk
segala dan selama-lamanya, maka hypergrace mengajarkan
tidak diperlukan adanya pengakuan dosa dari kita. Lebih
lanjut, JP menulis:

”Efesus 1:7 secara eksplisit menyatakan bahwa pengam-
punan dosa adalah ”menurut kekayaan kasih karunia-Nya
[kemurahan-Nya].” Tidak ditemukan di dalam Alkitab yang
mengatakan bahwa pengampunan dosa adalah menurut
pengakuan dosa kita. Tidak sama sekali! Sahabat, inilah
kebenaran dari masalah ini: pengampunan dosa Anda
diberikan berdasarkan kemurahan, Anda tidak dapat mem-
perolehnya dengan pengakuan Anda.”

Argumentasi JP di atas (’Anda tidak dapat mem-
perolehnya [pengampunan dosa] dengan pengakuan [dosa]
Anda’) nampak sempal (tidak utuh) dan karenanya nampak-
lah ketidakalkitabiahannya! Mari kita lihat apa yang
dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9:

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan
menyucikan kita dari segala kejahatan.”

Mari lihat juga apa yang dikatakan dalam Kisah
Para Rasul 19:17-18:

“Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik

an orang (ada situs yang mengatakan sudah 30.000
orang, bahkan untuk datang beribadah saja orang
harus mengantri). Sementara saya menjadi pendeta
di sebuah Jemaat yang anggotanya berkisar 4000
orang (anak dan dewasa). Pastinya, bukan saya
yang menghasilkan pertambahan anggota hingga
mencapai jumlah tersebut. Jika kedua data warga
jemaat yang dilayani tersebut dibandingkan, saya
tentu tidak ada apa-apanya. Karena itu saya tahu diri.
Namun saya tidak mau berkecil hati dengan situasi
yang jomplang tersebut.

2. Saya adalah seorang pendeta yang berlatar
belakang pendidikan teologi. Karena itu saya tahu diri
dengan kemampuan saya, sehingga saya mencoba
untuk bersikap kritis terhadap pengajaran hyper-
grace, di mana sikap kritis tersebut saya landaskan
pada iman dan pemaha-man teologis yang ber-
landaskan pengajaran  Alkitab yang sehat.

3. Mengingat buku-buku dari JP sudah ada yang diter-
jemahkan dalam bahasa Indonesia (yakni: Destine to
Reign dan Unmerited Favor), dan juga JP juga ter-
masuk penginjil hypergrace ternama, maka dalam
tulisan ini, saya tahu diri untuk membatasi uraian
pada apa yang JP tuliskan/ajarkan saja, belum men-
cermati yang dituliskan/diajarkan oleh penginjil hyper-
grace lainnya.

B. Mengenal Beberapa Pengajaran Hypergrace
Sesungguhnya, ada sejumlah pengajaran hyper-

grace yang diungkap JP yang perlu dikritisi. Namun, da-
lam kesempatan ini, kita hanya akan mengangkat bebera-
pa saja darinya, yaitu:

B.1 Kasih karunia bersifat segala dan selamanya
Konsep dasar hypergrace didasarkan pada kata ’segala
dan selama-lamanya’ yang dijumpai dalam Kolose 2:13
dan Ibrani 10:14:

“Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelang-
garanmu dan oleh karena tidak disunat secara  la-
hiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan
Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran
kita” (Kol. 2:13)

“Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempur-
nakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia ku-
duskan” (Ibr. 10:14)

Berdasarkan ayat-ayat itu, hypergrace mengajar-
kan bahwa kasih karunia Allah bagi penebusan dosa itu
‘bersifat segala dan selamanya’, yang berarti setiap
orang yang percaya kepada Yesus, maka semua
dosanya sudah diampuni, baik dosa turunan, dosa yang
diperbuat di masa lalu, dosa yang diperbuatnya saat ini,
dan dosa yang belum diperbuatnya di masa akan datang.
JP menulis, ”semua dosa Anda–yang lalu, sekarang dan



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 16

orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah
mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Ye-
sus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi
percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa
mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan
seperti itu.”

Lagipula, ada hal yang aneh dengan pengajaran
Prince bahwa kita tidak memperoleh pengampunan dosa
dengan pengakuan dosa kita. Mengapa? Sebab  Yesus
sendiri–yang dihayati oleh JP sebagai
Sumber kasih karunia–mengajarkan kita untuk memohon
pengampunan dosa (lih. Mat. 6:12//Luk. 11:4 – bagian Doa
Bapa Kami). Bahkan, Yesus membe-ritakan bahwa Allah
bisa tidak mengampuni dosa kita – dan itu artinya dosa
adalah hal yang serius dalam hidup kita yang mengikut
Yesus. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Mat. 6:14-
15:

“Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu
juga tidak akan mengampuni kesalahanmu."

Pada kenyataannya, hypergrace mengkritik Ger-
eja-gereja institusional yang masih memberlakukan
pengakuan dosa dalam kebaktiannya sebagai gereja yang
tidak mengerti kasih karunia Allah (versi hypergrace). Pa-
dahal, pengakuan dosa dalam sebuah kebaktian, adalah
pengakuan atas kasih karunia Allah berupa pengampunan
dosa bagi kita yang berdosa.

Lagipula, Paulus mengajarkan kita, sekalipun kita
sudah dibenarkan oleh iman (mendapat kasih karunia Al-
lah), kita perlu menjalani pengudusan. Mari kita lihat apa

yang dikatakan dalam Roma 6:19 :

“Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelema-
han kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan
anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan
kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan,
demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-
anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang memba-
wa kamu kepada pengudusan.”

Ajaran pembenaran oleh iman (kasih karunia) ter-
dapat paling kuat dalam Surat Roma (lih. Rm. 1:17; 3:22;
4:13; 5:16; 10:3). Karena itu, kita pun perlu memahami aja-
ran pembenaran oleh iman ini dengan lebih utuh, bahwa
setiap orang yang dibenarkan, perlu menjalani pen-
gudusan/sanctification (Rm. 6:19). Kata ‘pengudusan’
mengandaikan sebuah proses yang tidak sekali jadi,
melainkan suatu upaya terus-menerus. Itulah sebabnya,
masih pada Surat Roma, Paulus mengajarkan umat untuk
‘berubahlah oleh pembaharuan budimu’ (Rm. 12:2). Kata
‘berubahlah’ berasal dari kata kerja metamorfouste yang se
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-akar dengan kata metamorfosa (perubahan
bentuk ke arah yang lebih luhur/tinggi). Ka-
renanya, perubahan bicara soal proses,
bukan? Bukan sesuatu yang sekali jadi!

Di sisi lain, hypergrace hanya
menekankan satu dimensi sifat Allah, yakni:
kasih. Memang, kasih merupakan ajaran
dan teladan sentral dari Yesus. Situasi ini
tidaklah keliru, namun tidak sepenuhnya
benar. Sebab, Allah dalam Yesus Kristus
pun memberi tempat bagi ”dua” lainnya,
yakni: DAMAI SEJAHTERA (bnd. Yoh.
14:27) dan KEBENARAN-KEADILAN (bnd.
Mat. 5:6, 10; 6:33; 23:23). Kata kebenaran
sengaja dirangkai dengan keadilan, sebab
dalam Alkitab, baik PL maupun PB, makna
keduanya tidak terlepaskan satu sama lain,
membentuk apa yang diistilahkan dengan

hendyadis (dua kata yang berbeda makna, yang membentuk satu kata baru yang merupakan rangkaian kedua-nya).
Sementara kata ”kasih” kerap terangkai dengan kata ”setia” sehingga menjadi kasih-setia (bnd. Kej. 34:12). Dalam
Mazmur 85:11 bahkan dikatakan :

“Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.”

Dalam ayat di atas, kita melihat bahwa kasih-setia, keadilan (-kebenaran) dan damai sejahtera menjadi tiga hal
yang saling kait-mengait. Penulis Mazmur melukiskannya seperti pasangan yang memiliki hubungan sangat akrab,
bahkan intim, sehingga dilukiskan mereka ”bercium-ciuman”. Nampak bahwa ketiganya membentuk apa yang saya
istilahkan sebagai segitiga ”tritunggal”, sebab ketiganya mau menunjukkan juga karakter Allah. Bukankah kita meyakini
bahwa pada diri Allah terdapat damai sejahtera? Bukankah kita juga yakin bahwa Allah adalah adil dan benar? Bukankah
kita pun hakul yakin bahwa Allah juga adalah kasih dan setia? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ketiganya dalam kesatuan.
Bisa dibedakan satu sama lain, tapi tidak boleh dipisahkan.

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan  adil, sehingga Ia akan mengam-
puni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” 1 Yohanes 1:9
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Bagan di atas dapat diba-
yangkan pemaknaannya jika kita
membandingkannya dengan sebuah
mobil. Jika kita berkendaraan dengan
mobil, tentulah kita harus mempunyai
tujuan yang jelas. Damai sejahtera
itulah yang menjadi tujuan kita. Se-
bagai informasi, sinode GKI, di mana
kita bernaung sebagai jemaat, mem-
iliki Visi: ”GKI menjadi mitra Allah
untuk mewujudkan damai sejahtera
di dunia”. Sementara, mobil itu harus
digerakkan oleh roda-roda bukan?
Keadilan-kebenaran dan kasih-setia
adalah roda-rodanya, yang harus
berjalan beriringan dalam kesatuan.
Tekanan hanya pada keadilan-
kebenaran, akan membuat mobil itu
goyah bahkan mengalami kece-
lakaan. Sebagai contoh, ketika manu-
sia begitu mendambakan keadilan,
maka nafsu pembalasan yang sering-
kali mewarnai diri manusia. Bukan
tidak mungkin suasana kekerasanlah
yang muncul. Pun sebaliknya, jika
tekanan hanya pada kasih-setia,
manusia bisa lupa untuk mewujudkan
keadilan-kebenaran dalam ke-
hidupannya. Ambil contoh sikap orang
Kristen terhadap situasi yang terjadi di
masyarakat. Bagaimana reaksi dan

sikap orang Kristen terhadap kenyataan sosial yang kerap dibekap oleh gurita
korupsi? Bagaimana dan sikap orang Kristen terhadap kenyataan sosial yang
diwarnai aksi kekerasan akhir-akhir ini? Tekanan melulu pada kasih, bisa mem-
buat orang Kristen lupa akan panggilannya untuk mewujudkan keadilan-
kebenaran yang tujuannya adalah damai sejahtera. Akhirnya, orang Kristen bersi-
kap pasif; kalaupun tidak pasif, hanya mengandalkan doa semata. Bukan berarti
kita tidak perlu berdoa. Bukankah doa juga perlu dirangkai dengan tindakan; yak-
ni melakukan apa yang kita doakan? Jika kita berdoa agar di Indonesia ini dapat
terjadi keadilan-kebenaran, maka sudahkah kita melakukan keadilan-kebenaran
dalam hidup kita?

Kembali pada tanggapan atas hypergrace, pertobatan bagaimanapun
tetap diperlukan, sebab dalam pertobatan itulah keadilan dan kasih setia Allah
(mercy) bertemu. Tanpa keadilan Allah, kasih setia-Nya menjadi murahan. Tanpa
kasih setia Allah, keadilan-Nya menjadi kejam (sebab penuh pembalasan: orang
bersalah harus dihukum dst.).

B.2. Tuhan menemukan kesalahan pada Perjanjian Lama Hukum  Taurat
Untuk meyakinkan pendengar khotbah atau pembaca bukunya akan

konsep kemurahan yang tidak layak kita terima (unmerited favor)– sesuatu yang
perlu kita akui ditekankan oleh Perjanjian Baru, JP mengatakan:

”Firman Tuhan memberitahu kita dengan jelas bahwa perjanjian Musa telah men-

Damai Sejahtera

Keadilan-Kebenaran Kasih-Se aAllah
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jadi tua dan usang. Hal ini tidak lagi
relevan untuk orang percaya perjan-
jian baru yang ada di dalam Kristus
hari ini! Jadi bukan saya yang men-
cari-cari kesalahan pada perjanjian
lama hukum Taurat. Tuhan sendiri
menemukan kesalahan pada perjan-
jian lama hukum Taurat.”

Teks Alkitab yang dijadikan rujukan
pendapat JP itu adalah Ibrani 8:13:

“Oleh karena Ia berkata-kata tentang
perjanjian yang baru, Ia menyatakan
yang pertama sebagai perjanjian yang
telah menjadi tua. Dan apa yang telah
menjadi tua dan usang, telah dekat
kepada kemusnahannya.”

Apakah Anda menemukan hal yang
ganjil dari pernyataan JP di atas, jika
dibandingkan dengan teks  Alkitab
yang ia rujuk?

Alkitab, tidak menyatakan
bahwa hukum Taurat atau perjanjian
yang pertama (perjanjian lama) itu
salah. Alkitab hanya mengatakan
bahwa perjanjian lama itu telah men-
jadi tua dan usang. Namun, JP dalam
bukunya Unmerited Favor, mengklaim
bahwa Tuhan menemukan kesalahan

hukum Taurat sepenuhnya tidak lagi
berlaku bagi orang Kristen! Bahwa
untuk mencapai keselamatan, bagi
kita orang Kristen tidak lagi didapat
dengan jalan melakukan kebaikan
menurut hukum Taurat, ya benar,
demikian konsep keselamatan yang
kita hayati (lih. Ef. 2:8-9)! Kita
diselamatkan oleh karena kasih
karunia Allah yang kita sambut dalam
iman (baca: dibenarkan oleh iman;
Rm. 3:28). Tetapi, dalam Ef. 2:10, kita
diingatkan bahwa sebagai orang-
orang yang telah diselamatkan/
dibenarkan atau mendapat kasih
karunia Allah, kita punya panggilan
untuk melakukan perbuatan baik!

Lagipula bagi kita, tidak
lantas hukum Taurat sama sekali
dipandang tidak berguna bagi hidup
orang Kristen! Misalnya: ‘hormatilah
ayahmu dan ibumu’, ‘ingatlah dan
kuduskanlah hari Sabat’, atau ‘jangan
berzinah’. Bukankah hal-hal tersebut
diatur dalam Hukum Taurat?
Tidakkah itu masih berlaku bagi kita?
Kita memahami bahwa melakukan
Dasa Titah, bukan sebagai jalan
keselamatan, tetapi sebagai respons
– sekaligus panggilan atas kehidupan
yang telah Allah pulihkan.

pada Perjanjian Lama Hukum Taurat!
Pertanyaan saya adalah “Siapa

yang membuat perjanjian lama? Manusia
(baca: Musa atau para nabi lainnya)?
Atau Allah? Jika manusia yang membuat
perjanjian tersebut, jelas bisa salah! Na-
mun, bukankah perjanjian dalam Alkitab,
inisiatifnya selalu dari Allah (bnd. perjan-
jian Allah dengan Nuh (Kej. 9:1-17); per-
janjian Allah dengan Abraham (Kej. 15);
perjanjian Allah dengan Daud (2 Sam.
7:1-17), dsb.)? Jika Allah yang mengada-
kan perjanjian lama tersebut, mungkinkah
Ia salah? Karena itu, mungkinkah Allah
memandang perjanjian lama tersebut
salah (seperti klaim JP)?”

P e n g e r t i a n  y a n g  m a u
ditekankan dari ayat ini adalah bahwa
keselamatan yang dicapai dengan
melakukan hukum Taurat (seperti yang
ditekankan oleh agama Yahudi) telah tua
dan usang. Pada era Perjanjian Baru,
keselamatan didapat dengan jalan
percaya pada pembenaran yang Allah
lakukan dalam Yesus Kristus. Namun
tidak lantas hukum Taurat ditolak sama
sekali sebagai panduan hidup!

Kalaupun kita bicara kesalahan,
bukan perjanjian lamanya yang salah!
Tetapi manusia penerimanya (baca: Isra-
el) yang salah! Lagipula, bukan berarti
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Dengan kata lain, hypergrace hendak
memisahkan antara Hukum Taurat dengan kasih karunia.
Padahal, keduanya (Hukum Taurat dan kasih karunia ada-
lah dua hal yang saling melengkapi – sama seperti koin
mata uang: bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, di mana
kasih karunia Allah mendahului Hukum). Mari kita lihat con-
tohnya dalam pemberian Dasa Titah (Kel. 20:1-17). Teks
Keluaran 20:1-17, diawali oleh suatu proklamasi kasih
karunia Allah, yakni: “Akulah TUHAN, Allahmu, yang mem-
bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbuda-
kan” (Kel. 20:2). Setelah itu, pada Kel. 20:3-17, Allah mem-
berikan ke-10 hukum-Nya. Jadi nampak, kasih karunia
Allah mendahului Hukum, tidak lantas meniadakan Hukum.

Tapi, itu kan di PL – yang diklaim oleh hypergrace
telah dipandang salah oleh Tuhan. Bagaimana dengan PB?
Paulus menjelaskan dalam Gal. 3:15-29, bagaimana kasih
karunia Allah (dhi. rahmat dan janji Allah kepada Abraham)
disampaikan terlebih dahulu (430 tahun) jauh  sebelum
Hukum Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai.
Jadi sekali lagi, kasih karunia Allah mendahului hukum-
hukum-Nya.

B.3. Tekanan kuat pada keberhasilan, kekayaan, ke-
makmuran (selain pengampunan dosa ‘segala dan
selamanya’) sebagai wujud nyata kasih karunia Allah

Hypergrace sangat memberi perhatian besar pada
keberhasilan, kekayaan, dan kemakmuran sebagai wujud
nyata kasih karunia Allah–selain pengampunan dosa untuk
‘segala dan selamanya’. JP mengajarkan dalam Unmerited
Favor: ”Yesus ingin memberkati Anda lebih dari cukup
supaya Anda dapat menjadi berkat bagi orang lain!” Lebih
lanjut ia menulis:

”Yesus mengambil lima roti dan dua ikan, melipatganda-

kannya dan memberi makan lebih dari 5000 orang dengan
12 keranjang penuh dan memberi makan lebih dari 5000
orang dengan 12 keranjang penuh sisanya! Itulah Yesus
saya! Itu Juruselamat saya! Yesus tidak memberi makan
orang banyak hanya dengan cukup makanan. Ia member-
kati mereka dengan makanan yang lebih dari cukup. Ia
adalah Tuhan yang lebih dari cukup dan itu adalah gaya-
Nya. Demikian juga, Yesus ingin memberkati Anda lebih
dari cukup supaya Anda dapat menjadi berkat bagi orang
lain!”

Apakah Anda melihat ada sesuatu yang ganjil da-
lam kutipan tulisannya di atas? Tulisan yang demikian
membuat saya bertanya, ”Lantas bagaimana dengan rumu-
san Doa Bapa Kami – yang dalam terjemahan bahasa In-
donesia berbunyi, ’berikanlah kami pada hari ini makanan
kami yang secukupnya’ (Mat. 6:11)?” Argumentasi saya ini
bisa saja dibantah, ”Bukankah dalam Alkitab versi bahasa
Inggris tidak disebut-sebut soal ’secukupnya’? Sebab
dikatakan ’give us this day our daily bread’!”

Baiklah jika itu bantahannya. Satu hal yang perlu
kita cermati, ketika Tim LAI melakukan pe-nerjemahan ter-
hadap teks Doa Bapa Kami dari bahasa Yunani ke dalam
bahasa Indonesia, dan pilihannya jatuh pada terjemahan
’berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup-
nya’, hal tersebut dilakukan dengan beberapa pertim-
bangan:

Kata yang dipilih adalah ’makanan’ bukan ’roti’
seperti teks aslinya (Yun: artos = roti), sebab di Indonesia
’roti’ bukanlah makanan pokok bagi sebagian besar orang
Indonesia. Bahkan, ada perbedaan makanan pokok bagi
orang Indonesia: ada yang makan jagung, nasi, singkong,
sagu, dsb.. Karena itu, pilihan kata ’makanan’ menjadi stra-
tegis untuk merangkum kepelbagaian tersebut, sehingga
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Doa Bapa Kami menjadi mengena dengan konteks Indone-
sia.

Kata ’secukupnya’–yang sepertinya ditambahkan
oleh Tim Penerjemah dari LAI, menurut saya, sengaja dipa-
kai dengan suatu dasar teologis yang  kuat, yakni kisah
pemberian manna kepada Israel di padang gurun (lih. Kel.
16). Dalam kisah tersebut, Allah berpesan agar setiap orang
mengambil menurut keperluannya (baca: secukupnya), dan
tidak boleh disimpan untuk hari berikutnya sebab akan
membusuk. Kisah pemberian manna tersebut merupakan
antitesis dari ’Pitom dan Raamses’, yakni dua kota perbeka-
lan orang Mesir (Kel. 1:11). Disebut kota perbekalan, berarti
di situ terjadi penumpukan/penimbunan bahan makanan.
Lewat pemberian manna (dan burung puyuh), bangsa Israel
diajar oleh-Nya untuk merubah mental mereka: dari
menumpuk, menjadi belajar cukup dengan apa yang ada!

Jadi, apakah benar Yesus memberi makanan lebih
dari cukup (untuk konteks kita sekarang), padahal Ia
mengajari kita untuk meminta makanan yang secukupnya?
Bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain, tentu kita
yakini. Lagipula, ketika dikatakan oleh JP, ”Yesus ingin
memberkati Anda lebih dari cukup supaya Anda dapat men-
jadi berkat bagi orang lain”, maka pertanyaannya adalah,
”Apakah kita harus diberkati lebih dari cukup dahulu supaya
dapat menjadi berkat bagi orang lain? Atau, jika ada orang
Kristen yang secara ekonomi berkekurangan, apakah ia
tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain?” Inilah salah
satu poin kritik terhadap pengajaran yang disebut hyper-
grace.

Kesimpulan
Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa

kita ambil dari uraian PA di atas, yaitu:

Hypergrace dapat dikategorikan sebagai antinomi-
anisme modern. Antinomianisme (dari kata ’anti’ dan
’nomos’ = hukum) adalah paham yang menentang adanya
hukum yang membatasi hidup manusia. Dengan kata lain,
antinomianisme begitu mengagungkan kebebasan. Gereja
perdana pernah berhadapan dengan antinomianisme, yak-
ni Jemaat-jemaat di Galatia (lih. Gal. 5:13). Hypergrace,
dalam pengajarannya telah menempatkan ’hukum’ dan
’kasih karunia’ dalam posisi diametral (terpisah secara ber-
hadap-hadapan). Padahal, keduanya merupakan satu
kesatuan; lebih tepatnya ’kasih karunia mendahului hukum
Allah’ (contoh: Kel. 20:2 dst – di mana Allah menyatakan
diri-Nya sebagai pembebas Israel dari Mesir sebelum Ia
menyampaikan Dasa Titah; Gal. 3:15-29 – di mana kasih
karunia Allah kepada Abraham diberikan ratusan tahun
sebelum hukum Allah disampaikan kepada Musa)

JP–setidaknya dalam bukunya yang saya baca–
menggunakan banyak terjemahan Alkitab, misalnya: Living
Bible, KJV (King James Version), dan NKJV (New King
James Version). Hal ini mengingatkan kita pada Rick War-
ren penulis buku Purpose Driven Life – yang juga
menggunakan banyak versi terjemahan  Alkitab. Di satu
sisi, penggunaan beragam Alkitab itu sepertinya hendak
menguatkan pesan yang mau disampaikan. Namun di sisi
lain, perlu dicermati bahwa penggunaan beragam terjema-
han Alkitab itu juga bisa dilatarbelakangi motif mencari
dukungan teks Alkitab terhadap pesan atau konsep yang
mau disampaikan. Sayangnya... Prince memiliki motif yang
seperti itu. Karena ia suka mencari rujukan teks Alkitab dari
terjemahan yang mendukung konsepnya, mengakibatkan
adanya inkonsistensi pengajaran jika dibandingkan dengan
rujukan teks Alkitab pada kitab atau pasal lainnya. Misal-
nya: soal pengakuan dosa tidak lagi diperlukan untuk
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pengampunan dosa (lih. tulisan ini di
bagian B.1).

Hypergrace sebagaimana
diajarkan oleh JP dalam bukunya
Unmerited Favor: Kemurahan yang
Tidak Layak Diterima, menawarkan
’keberhasilan di dalam Yesus’. Sebe-
lumnya, mari kita lihat Daftar Isi dari
buku tersebut (pada table).

Perhatikan tabel yang diberi
highlight. Seti-daknya ada 13 dari 22
bab yang bicara soal keberhasilan
atau berkat atau kesempurnaan. Ada
pengajaran motivasional di dalamnya.
Dalam buku tersebut – saya tidak
tahu dalam pengajaran JP selengkap-
nya, tidak diuraikan secara gamblang
tentang kenyataan hidup orang Kris-
ten yang bisa menghadapi pender-
itaan atau kesukaran. Bisa jadi ada
jejak-jejak ’teologi sukses’ di balik
pengajaran hypergrace. Justru karena
itu, pengajaran seperti ini jadi disukai.
Orang berbondong-bondong datang
ke gereja di mana penginjil hyper-
grace melayani. Orang juga tertarik
untuk menonton video-video khotbah
dari penginjil hypergrace.  Siapa yang
tidak suka dengan berita gembira
tentang keberhasilan hidup atau hidup
yang diberkati?

Surat-surat dalam Perjanjian

Baru ditulis oleh sejumlah rasul, salah satunya untuk merespons ajaran sesat
yang berkembang di dalam atau di sekitar Ge-reja. Artinya, kita diminta untuk
berhati-hati dengan rupa-rupa angin pengajaran yang berkembang – di dalam
dan di sekitar Gereja. Tantangan yang kita hadapi jauh lebih hebat, sebab aneka
rupa pengajaran itu bisa kita jumpai dengan lebih mudah, misalnya: lewat video
khotbah, siaran TV, buku-buku rohani, atau situs-situs tertentu. Jika kita
mendengar, menonton atau membacanya, sepertinya pengajaran itu baik-baik
saja, bahkan nampak Alkitabiah. Itulah bahayanya. Apa yang nampak Alkitabiah
belum tentu benar dan sehat, jika pengajarannya tidak utuh (sempal). Surat Efe-
sus 4:14 mengingatkan kita: ”sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang
-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia
dalam kelicikan mereka yang menyesatkan”.

Untuk membantu kita mengenali Gereja atau penginjil yang mewarisi
pengajaran hypergrace, catatan Joseph Mattera tentang “8 Tanda dari Gereja
Hypergrace”, sbb:
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Bab Judul Bab Judul
1 Definisi Keberhasilan 12 Bagian Kita dalam Perjanjian Baru
2 Semua yang Anda Sentuh Diberkati 13 Bagaimana Kermuahan yang Tidak Layak Kita Terima

Disepelekan
3 Menjadi Aman untuk Berhasil 14 Rahasia untuk Keberhasilan yang Baik
4 Keberhasilan Melampaui Keadaan Anda 15 Orang yang Diberkati versus Orang yang Terkutuk
5 Mempraktikkan Hadirat Yesus 16 Berjalan dalam Berkat Abraham
6 Hak Anda atas Kemurahan Tuhan yang Tidak Layak

Anda Terima
17 Menjadi Ahli Waris Dunia

7 Damai Sejahtera Tuhan untuk Keberhasilan Anda 18 Asyik dengan Diri Sendiri versus Asyik dengan Kristus
8 Dijanjikan untuk Berhasil dalam Hidup 19 Doa Hamba yang Tidak Disebutkan Namanya
9 Perjanjian Tuhan dengan Kita tentang Kemurahan

yang Tidak Layak Kita Terima
20 Hikmat Ilahi untuk Berhasil

10 Disempurnakan oleh Kemurahan yang Tidak Layak
Kita Terima

21 Sangat Diberkati, Sangat Disukai, Sangat Dikasihi

11 Mengubah Generasi Berkutnya 22 Rahasia Orang yang Dikasihi

 Pengkhotbahnya tidak pernah bicara menentang dosa.
 Pendeta pemimpin (lead pastor) tidak pernah mengam-

bil sikap yang tegas terhadap isu kultural yang menen-
tang kebenaran, misalnya: isu aborsi.

 Perjanjian Lama hampir seluruhnya diabaikan, kalau-
pun dipakai dalam khotbah lebih sebagai ilustrasi, tidak
memiliki nilai bagi standar kehidupan di masa kini.

 Orang-orang yang memiliki kehidupan amoral diizinkan
untuk mengajar dan memimpin pelayanan.

 Pendeta pemimpin berbicara sangat sering menentang
gereja institusional (gereja pada umumnya yang dipan-
dang konservatif), yang dianggap tidak relevan bagi
kultur masa kini.

 Pendeta pemimpin dalam khotbahnya menentang per-
sepuluhan (tithing) karena dipandang sebagai produk
PL.

 Pendeta pemimpin hanya mengkhotbahkan pesan-
pesan motivasional yang positif seperti: kesehatan,
kekayaan, kemakmuran, kasih Allah, pengampunan
Allah dan bagaimana sukses dalam hidup.

 Anggota-anggota inti dari gerejanya secara reguler
hidup dalam dosa dan mengabaikan hukuman (lives
with impunity).

Catatan Penutup

Saat ini ada beberapa gereja yang sukar dikate-
gorikan berdasarkan alirannya (free church).  Dulu, kita

mudah mengategorikan gereja sebagai Presbiterian atau
Calvinis (misalnya: GKI, GPIB, GKP, GKJ, atau GRII),
Lutheran (misalnya: HKBP), Methodis (misalnya: GMI),
Kharismatik (misalnya: GBI, Gereja Tiberias) dsb.. Namun
saat ini muncul free church – yang tidak terlalu menguta-
makan merk ’Calvinis/Lutheran/Injili/lainnya’ yang tidak
dapat dikenali apa penggolongan aliran gerejanya. New
Creation Church tempat JP melayani, agak sukar untuk
diklasifikasi aliran gerejanya.

Maksud saya mengungkapkan hal ini adalah bah-
wa free church atau gereja tanpa merk, sekalipun nampak-
nya interdenominasi, namun bisa jadi tidak terlalu jelas
warna ajarannya. Di sini bahayanya. Gereja tersebut bisa
‘mencampur ajarannya’ atau malah ‘memilih ajarannya’
agar disukai oleh umatnya. Alhasil ‘mengombang-
ambingkan’ umat dengan pengajaran yang tidak sehat.

Karena itu, semangat kita untuk belajar dalam
berbagai wadah yang disediakan oleh GKI Kota Wisata
(mis.: PA Jemaat, Komunitas Basis, Kelompok Tumbuh
Bersama, dsb.) menjadi penting untuk kita jalani sehingga
kita dimampukan bersikap kritis terhadap aneka rupa angin
pengajaran.

Selamat ulang tahun yang ke-5 bagi segenap war-
ga jemaat GKI Kota Wisata. Semoga pada pertambahan
usianya, kita sekalian semakin bertumbuh ke arah yang
Tuhan kehendaki. Soli Deo Gloria. Tuh kan betul, saya
suka mengakhiri tulisan dengan istilah itu. ***

“Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang
di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak

mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni
kesalahanmu." - Mat. 6:14-15:





Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 25



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 26



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 27



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 28



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 29



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 30



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 31

Perayaan Ulang Tahun ke-5 GKI Kota Wisata diselenggarakan pada tanggal
21 Mei 2016 di Aula Sekolah Penabur-Kota Wisata. Acara perayaan dimulai dengan
Ibadah Syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan GKI Kota Wisata. Iba-
dah dilayani oleh Pdt. Ellisabeth Hasikin.

Berbagai acara disiapkan oleh Panitia HUT, yang juga merupakan Panitia
dalam masa-masa minggu paska, kenaikan Tuhan Yesus, Doa Pra-Pentakosta dan
Pentakosta 2016.

Ada pesan khotbah yang sepertinya lucu untuk diingat tetapi penuh makna,
khususnya bagi umat di GKI Kota Wisata yakni “ibarat seorang anak yang berusia 5
tahun, sudah bisa makan sendiri tapi juga sering ngambek sendiri”. Semoga kita
semua yang sudah bisa mandiri sebagai gereja, sudah dilembagakan, sudah 5 tahun,
semakin dewasa dalam pelayanan…. Jangan suka ngambek-ngambekan ah…..

Selamat Ulang Tahun ke-5 GKI Kota Wisata…. Soli Deo Gloria.
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Dalam suatu pertandingan sepakbola pada
umumnya ada unsur pemain sepakbola, wasit, dan pe-
nonton. Para pemain ini adalah orang-orang yang pandai
bahkan sangat pandai dalam mengolah bola, menen-
dangnya ke arah yang tepat. mereka berjuang, berlari ke
depan garis lawan, mundur lagi ke garis pertahanan, ke
kanan dan kadang ke kiri lapangan dengan tujuan agar
bola tetap dikuasai kelompoknya hingga berhasil di-
masukkan ke gawang lawan. Meskipun tampak lelah,
mereka tetap berjuang untuk menang.

Di sisi lain kita melihat penonton yang tampak
memberikan support kepada para pemain namun tidak
jarang juga yang mencela. Para penonton ini mayoritas
adalah para penyuka permainan sepak-bola.. Ke-
banyakan bukanlah orang yang pandai bermain bola.
Tetapi para penonton ini, ketika mereka berkomentar
seolah-olah mereka lebih pandai dari para pemain di
lapangan. Sehingga pemain kaliber duniapun bisa dicela-
cela karena kebodohan kecil yang dilakukan di lapangan.

Rupanya dalam dunia pelayanan Kristenpun
sering terjadi hal-hal yang demikian,. Banyak orang tidak
mau dijadikan pemain yaitu para pelayan, mereka lebih
suka menjadi penonton yang akan memberikan sorak
sorai jika terjadi hal-hal yang       menyenangkan dan se-

balikknya akan memberikan celaan jika terjadi hal-hal yang
tidak menyenangkan.

Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes
15 : 1-2 demikian: “Ákulah pokok anggur yang benar dan
Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaKu yang tid-
ak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah,
dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah”

Pada bulan Maret 2016 di GKI Kota WIsata yang
lalu telah diteguhkan 3 (tiga) penatua baru dan 2 9dua) pena-
tua perioda sebelumnya untuk tahun pelayanan 2016-2019.
Mereka ini adalah orang-orang yang bersedia untuk menjadi
pemain dalam pelayanannya sebagai penatua. Tentunya
keputusan mereka dilakukan setelah mempertimbangkan
dengan masak sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan
sang pokok anggur yang benar.

Berikut ini adalah respon komentar dan harapan
dari para penatua yang telah diteguhkan dan penatua yang
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telah mengakhiri masa pelayanannya  terhadap perta-
nyaan dari tim buletin :

HENDRIKUS ARIF
Sebetulnya saya ragu-ragu apakah saya punya

cukup waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan tugas
seorang penatua, yang menurut saya sangat menyita
waktu, namun saya percaya ini adalah panggilan Tuhan
dan saya yakini iman saya yg sekecil biji sesawi ini bisa
tumbuh lebih subur bila saya menjadi Penatua.

Semoga dengan keterlibatan saya sebagai salah satu
penatua saya dapat memotivasi keluarga saya dan para
simpatisan GKI Kota Wisata untuk lebih terlibat di dalam
pelayanan dan dengan begitu merekapun dapat bertum-
buh dalam iman dan menjadi terang dan garam bagi
orang-orang di sekitar mereka.

Dan impian saya agar semakin banyak Jemaat GKI
Kota Wisata yang hidup "semakin serupa dengan
gambaran Kristus"

UTYANI SUWANDI
Saya sebenarnya tidak tertarik untuk men-

jadi penatua, karena ini pelayanan yang tidak mu-
dah, banyak tantangan, menuntut pengorbanan
besar, dan beresiko tinggi.

Resiko yang paling menyeramkan buat
saya adalah kesombongan diri. Padahal semakin
"tinggi" jabatan kita dalam pelayanan, seharusnya
kita memiliki mental semakin "doulos" - pelayan
yang pa-ling rendah. Barangsiapa ingin menjadi
besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pe-
layanmu (Markus 10:43).

Lalu, mengapa saya menerima panggilan
ini, semata hanya karena anugerah Allah yang te-
lah menaruh beban itu di hati saya dan keluarga
saya.

Dengan pelayanan ini, yang saya harap-
kan terjadi di jemaat GKI Kota Wisata adalah bah-
wa kita semakin mengenal Tuhan dan takut kepada
-Nya.

Kalau semua kita takut akan Tuhan,
bereslah kehidupan pribadi. Kalau kehidupan

pribadi beres, maka beres juga kehidupan keluarga. Ke-
hidupan keluarga beres, beres pula kehidupan berjemaat
di gereja kita.

Saya juga punya impian agar jemaat GKI Kota
Wisata menjadi jemaat yang memenuhi panggilan Tuhan
atas gereja-Nya (koinonia, marturia, diakonia) secara
seimbang. Tidak hanya bersekutu saja, lalu lupa untuk
bersaksi dan melayani. Juga tidak hanya bersaksi dan
melayani saja, tapi rohani tidak diisi sehingga semakin
lama semakin kering.

YESSY PUJI ARUAN
Menerima panggilan sebagai penatua bukanlah

sebuah cita-cita atau pernah terpikirkan sama sekali.
Selama ini, diberikan kesempatan untuk melayani di ger-
eja sebagai aktivis sudah sangat bersyukur. Apalagi di-
percaya dan dipanggil sebagai penatua, sungguh sesua-
tu yang mengejutkan buat saya dan keluarga. Jujur,
ketika beberapa teman mengirim pesan elektronik mau-

Kesediaan, Harapan dan
Impian Penatua
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pun bertemu langsung meminta ijin untuk mendoakan saya
menjadi penatua, saya jawab dengan kata 'jangan'. Banyak
pertimbangan ini dan itu. Namun, dengan adanya dukungan
suami dan anak-anak akhirnya saya merespon panggilan
itu dengan jawaban 'ya'.

Motivasinya adalah bersyukur atas anugerah Tu-
han yang selama ini telah memelihara dan melindungi kami
sekeluarga dan keluarga besar. Dengan memohon perto-
longan Tuhan untuk memimpin saya melakukan tugas pela-
yanan ini. Dan dengan melihat pertumbuhan jumlah jemaat
yang semakin banyak, membuat saya mempunyai ker-
induan untuk dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat
GKI Kota Wisata. Semoga Tuhan menolong saya.

Saya berharap bahwa jemaat GKI Kota Wisata
menjadi jemaat yang semakin bertumbuh iman percayanya
kepada Tuhan. Di tengah banyaknya tantangan dan go-
daan hidup yang semakin besar, semoga jemaat GKI Kowis
tetap mempunyai pengharapan akan penyertaan Tuhan
dalam kehidupannya.

Sayapun berharap keluarga saya menjadi lebih
rukun, saling mendukung dan lebih memiliki kerinduan un-
tuk melayani Tuhan dimana saja mereka berada. Dan men-
dorong saya untuk menjadi pribadi yang rajin mempelajari
Alkitab dan kebenaran firman Tuhan sehingga saya men-
jadi lebih baik dalam banyak hal, baik di pelayanan, keluar-
ga, dan lingkungan

Saya memiliki impian agar  jemaat GKI Kota
Wisata :
 Menjadi jemaat yang semakin bertumbuh iman

percayanya kepada Kristus
 Lebih mengenal satu sama lain sehingga memiliki ra-

sa persaudaraan yang kuat sebagai tubuh Kristus
 Menjadi jemaat yang saling melayani dan peduli satu

sama lain
 Menjadi jemaat yang selalu rindu bersekutu mencari

kebenaran firman Tuhan

WANDA LIE
Yang membuat saya berkomitmen untuk melanjut-

kan pelayanan sebagai penatua adalah karena saya sadar
betul akan panggilan dari Tuhan untuk melayaniNya.

Harapan saya jemaat GKI  Kota Wisata se-
makin bertumbuh dan berbuah di dalam Iman dan menya-
dari pentingnya akan  panggilan pelayanan yang Tuhan
berikan kepada Jemaat dan tetap sukacita didalam Pela-
yanan.

Dengan panggilan ini sayapun berharap agar
keluarga  tetap setia di dalam mendukung pelayanan saya,
sehinga dalam kehidupan pribadi saya tetap setia dan taat
kepada Tuhan sampai akhir  baik di dalam Iman maupun
Pelayanan.

Impian saya adalah agar jemaat GKI Kota Wisata
semakin bertumbuh di dalam Iman setia, taat kepada Tu-
han Yesus, semakin mengerti dan rindu akan panggilan
pelayanan dan melakukannya dengan setia.

ISAK  GUNAWAN
Pengalaman menjadi penatua sebenarnya pernah

saya alami ketika di GKI Agus Salim Bekasi. Saya tertarik
melayani bukan hanya sebagai penatua saja, tetapi di
manapun Tuhan tempatkan untuk saya dapat melayani,
maka saya menerimanya dengan rasa syukur.

Saya sangat bersyukur bisa dipercaya jemaat un-
tuk melayaniNya dan bisa bekerjasama, mengenal sesama
baik di kemajelisan, kepanitiaan dan jemaat.

Tantangan yang saya hadapi ketika menjadi pena-
tua adalah bagaimana mengatur waktu pelayanan tugas di
Kebaktian Umum, Guru Sekolah Minggu dan di Keuangan.
Waktu untuk rapat majelis, dalam hal mengatur jadwal tu-
gas pendeta untuk PA (Pemahaman Alkitab) supaya tidak
bentrok dengan kegiatan komisi  lain, diperlukan kordinasi
dan komunikasi yang baik. Koordinasi pencarian tempat
untuk PA sangat diperlukan, demikian juga koordinasi
dengan komisi-komisi agar PA dihadiri sebanyak mungkin
orang.

GKI Kota Wisata adalah jemaat yang majemuk,
karena banyak Atestan masuk yang berasal dari gereja lain
dengan adat dan  budaya yang berbeda. Saya berharap
bahwa dalam kemajemukan itu jemaat bisa saling bersiner-
gi untuk bisa melaksanakan visi dan misi yang sudah
ditetapkan Majelis GKI  Kotawisata yang sangat dinamis.

Sayapun berharap bahwa saya dan keluarga bisa
lebih setia lagi dalam melayaniNya. karena apalagi yang
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dapat saya berikan (sebagai hamba) selain melayaniNya?
Tuhan telah lebih dulu melayani saya (kita-red) dengan
menebus dosa–dosa saya.

Saya memiliki impian agar Jemaat GKI Kota
Wisata menjadi jemaat yang semakin bertumbuh dalam
iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan  Yesus
Kristus tidak hanya kuantitas  tetapi yang terpenting kuali-
tas.

Sebagai penatua yang bertugas mengurus PA
(Pemahaman Alkitab), saya sangat senang bila :
 jemaat yang hadir cukup banyak dan setia.  Pada

kegiatan PA yang sudah diadakan, rata-rata kehadiran
sudah di atas 30 0rang.

 Bisa mengundang pendeta senior dalam membawak-
an PA.

Hal yang belum terlaksana sebagai penatua yang
bertugas membantu Keuangan adalah penggunaan system
pembukuan General Ledger.

Jemaat GKI Kota Wisata perlu memperbaiki
komunikasi, koordinasi, kerendahan hati untuk saling mela-
yani. Tuhan Yesus Memberkati Pelayanan Kita dimanapun
kita ditempatkan

Mark Fakkema memberikan komentarnya
mengenai iman yang dimiliki oleh George Muller seorang
tokoh iman modern yang merupakan pendiri rumah yaitm
piatu dengan 10.000 anak di Bristol Inggris.

 Iman George Muller adalah iman yang biasa, bukan
iman yang istimewa, bukan pula iman yang ajaib. Na-

mun George Muller memiliki iman yang teguh.
 Bagaimanakah kita dapat meneguhkan iman kita?
 Kita harus rela membayar penuh harga iman itu.

Apakah harga iman itu ? Harga iman itu ialah:
 Mempelajari Firman Tuhan dan percaya akan

janji-janjiNya yang penuh berkat.
 Hendaknya kita selalu sedia berkata,

“Kuserahkan segenap hidupku untuk melayani
Allah yang hidup.”

 Berjalan dengan tulus ikhlas dan jangan member
hati kita ditempati oleh dosa.

 Berharap hanya kepada Allah dengan cara yang
sederhana seperti seorang anak berharap kepa-
da ayahnya.

Iman George Muller sifatnya bukan seperti “pohon
jarak” dalam kita nabi Yunus, yang tumbuh dengan cepat
dan layu dengan tiba-tiba, melainkan yang bertumbuh per-
lahan-lahan dan terus bertambah dengan tetap. Ia
memnjadi kuat oleh karena membaca Firman Tuhan setiap
hari. Ia berbunga-bunga karena mengadakan persekutuan
pribadi dengan Tuhan, dan ia berbuah-buah karena men-
galami bermacam-macam pencobaan, kesulitan, kesu-
karan, yang semuanya dihadapi dengan besar hati sebagai
jalan yang perlu ditempuhnya, yang diberikan oleh Bapa
Samawi dalam langkah hidupnya.

SELAMAT MELAYANI !
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Pengantar
Sola Fide, Sola Scriptura dan Sola Gratia adalah

tiga semboyan dalam bahasa latin yang arti harfiahnya ada-
lah “Hanya Iman saja”, “Hanya Kitab Suci saja” dan “Hanya
Anugerah saja”. Sesungguhnya, sembotan ini diambil dari
semboyan lima Sola (Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia,
Solus Christus, Soli Deo Gloria) milik gereja reformasi.
Secara isi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga
semboyan tersebut dasar-dasarnya diberikan oleh Martin
Luther. Akan tetapi, Luther sendiri tidak pernah
mencanangkan apalagi melakukan kampanye atas ketiga
semboyan tersebut. Di dalam seluruh tulisannya yang
tersebar di mana-mana dan jumlahnya terhitung ribuan,
Luther tidak pernah secara khusus, terstruktur dan sistema-
tis membahas ketiga semboyan tersebut. Bahkan, di dalam
buku Katekismus Besar karangan-nya, Luther tidak mem-
bahas ketiga semboyan tersebut secara khusus. Dengan
demikian, bukan Luther yang memopulerkan ketiga
semboyan tersebut.

Pertanyaannya adalah, siapakah yang
memopulerkan ketiga semboyan tersebut. Untuk menja-
wabnya, bukan hal yang mudah. Akan tetapi, ada tiga hal
yang bisa kita katakan tentang hal itu. Pertama, kemung-
kinan besar para murid Luther dan kaum reformer setelah
Luther-lah yang melakukannya. Hal ini masuk akal karena
Luther memang awalnya tidak ingin membuat ajaran baru
yang sama sekali lepas dari Gereja Katolik Roma (disingkat
GKR). Kedua, dalam perkembangan berikutnya (setelah
Luther meninggal) reformasi mengambil bentuk yang
mapan sehingga para penerus reformasi mencoba meru-
muskan apa yang menjadi keunikan gerakan reformasi.
Membangun slogan atau semboyan adalah cara yang
paling mudah dan biasanya efektif. Ketiga, sejalan dengan
itu, para reformer generasi berikutnya mengembangkan
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bukan hanya tiga Sola namun melengkapinya menjadi
lima Sola. Dengan demikian, memasuki abad ke-21,
gereja-gereja reformasi mengenal dengan baik sem-
boyan lima sola: Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia,
Solus Christus, Soli Deo Gloria.

Martin Luther: Biografi Singkat
Martin Luther lahir pada tanggal 10 November

1483, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, di
Eisleben, wilayah kekuasaan Kerajaan Roma yang
Kudus (Holy Roman Empire). Tempat itu berada di wila-
yah Jerman Timur. Ayahnya adalah seorang pekerja
tambang yang bernama Hans Luther dan ibunya
Margaretta; meskipun demikian, keluarga ini berasal dari
golongan petani miskin di Jerman sehingga Luther
dibesarkan dalam suasana keluarga petani Jerman
miskin pada umumnya. Nama Martin didapat dari nama
baptis Luther yang oleh orang tuanya dibaptiskan sehari
setelah hari kelahirannya, yaitu Martinus, sesuai dengan
nama seorang Santo hari itu.

Meskipun miskin, ayah Luther adalah seorang
pekerja keras dan usahanya itu tidak sia-sia. Setahun
setelah kelahiran Luther, Hans Luther pindah ke
Mansfeld, sebuah kota pertambangan yang besar dan
terkenal pada waktu itu. Di kota ini Hans Luther
mendapatkan kedudukan yang terhormat yaitu, sebagai
anggota Dewan Kota Mansfeld. Dengan semikian, Hans
bisa menyekolahkan Luther ke sekolah yang bermutu.
Maklumlah, Hans memiliki cita-cita agar Luther kelak
dapat menjadi seorang ahli hukum yang terkenal.

Pada tahun 1501, sesuai cita-citanya, Hans
menyekolahkan Luther ke Universitas Erfurt, yang pada
waktu itu adalah satu-satunya universitas terbaik di
seluruh Jerman. Maksudnya adalah, setelah lulus dari
sana, Luther melanjutkan ke Fakultas Hukum. Di univer-
sitas inilah pertama kali Luther belajar filsafat Nominalis
dari William Ockham, Teologi Skolastiknya Thomas
Aquinas dan yang terpenting adalah, pertama kalinya
membaca Alkitab Perjanjian Lama yang ditemukannya di
perpustakaan universitas.

Luther adalah anak yang cerdas sehingga
setelah empat tahun kuliah di Erfurt, ia lulus dan bersiap
untuk memasuki Fakultas Hukum. Akan tetapi, keadaan
membuatnya melakukan pilihan yang drastis dan amat
jauh dari harapan sang ayah. Sesuai dengan kerohanian
pada jamannya, maka Luther memahami bahwa Allah
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adalah sosok yang menakutkan seperti seorang hakim
yang siap menghukum. “Sejak masa muda saya, saya
dididik sedemikian rupa, hingga saya harus menjadi pucat
pasi dan takut bila saya mendengar nama Kristus disebut
saja, karena saya hanya diajar untuk memandang Dia
sebagai seorang hakim yang keras dan pemurka,” kata
Luther. Nah, suatu hari di bulan Juli 1505, sementara ia
berjalan kembali ke Erfurt dari rumah orang tuanya, ia
mengalami sebuah peristiwa yang baginya amat
menakutkan. Waktu itu hujan turun amat lebat sehingga
Luther begitu ketakutan. Tiba-tiba langit bergemuruh dan
kilat menyambar-nyambar. Luther merasa dirinya teran-
cam dan hampir mati karena kilat dan guntur yang seakan
-akan memburunya. Sontak Luther merebahkan dirinya
ke tanah dan berseru kepada Santa Anna yang
dipercayanya sebagai pelindung: “Santa Anna yang baik,
tolonglah aku! Aku mau jadi rahib kalau aku selamat!”
Ketika akhirnya Luther selamat dari ancaman kilat terse-
but, ia memutuskan untuk mengubah haluan hidupnya,
tidak menjadi ahli hukum terkenal namun menjadi
seorang biarawan.

Apa yang dialami oleh Luther pada saat
mengalami situasi “mau mati” dan pilihan yang diambilnya
setelah melewati masa itu, sebenarnya secara psikologis
amat masuk akal. Selama ini, dengan pemahaman rohani
Allah sebagai hakim yang bengis, sebagaimana orang
Kristen pada umumnya saat itu,  Luther bergumul tentang
keselamatan jiwanya. Keselamatan jiwa adalah hal
terpenting bahkan segala-galanya dalam hidupnya. Oleh
karena itu, saat mengalami situasi itu wajar ia sangat
ketakutan sebab ia belum merasa pasti dengan kesela-
matan jiwanya. Menjadi biarawan supaya dapat menjauhi
dunia yang jahat dan mempersiapkan jalan ke surga san-
gatlah masuk akal bagi orang seperti Luther yang sangat
m e n g i n g i n k a n  “ j a m i n a n ”  k e s e l a m a t a n .

Sesungguhnya, apa yang dipikirkan oleh Luther

adalah pikiran umum jaman itu sebagai hasil dari pemikiran
Thomas Aquinas dengan natural theology-nya yang
menyatakan bahwa keselamatan diperoleh dengan jalan
Allah dan manusia bekerja sama melalui sakramen yang
diberikan oleh gereja, perbuatan baik dan kesalehan, serta
tunduk terhadap perintah paus. Dan semuanya itu dituruti
secara seksama oleh Luther, termasuk ketika ia sudah
hidup di biara sebagai biarawan.

Luher masuk biara pada tanggal 16 Juli 1505 dan
bergabung dengan biara terketat dan tersulit di seluruh
Jerman pada waktu itu yaitu, biara Serikat Eremit Augusti-
nus di Erfurt. Biara yang mewarisi teologi Augustinus ini
terkenal sangat ketat dan sangat saleh. Oleh karena itu,
Luther sangat senang sebab ia berpikir bahwa semakin
ketat dan saleh maka semakin ia bisa diselamatkan.

Semboyan ini diambil dari semboyan
lima Sola (Sola Fide, Sola Scriptura, Sola
Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria)
milik gereja reformasi.
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Sesungguhnya, keputusan untuk masuk biara ada-
lah keputusan yang sangat berat dan sulit bagi Luther. Dalam
hal ini, ia menghadapi sebuah dilema. Di satu sisi, ia ingin
membahagiakan orang tuanya yang sangat menginginkan ia
menjadi ahli hukum supaya martabat keluarganya terangkat.
Namun demikian, di sisi lain, Luther sangat ingin mendapat-
kan “jaminan” keselamatan yang selama ini membuat ia
hidup dalam kegelisahan yang mendalam. Bahkan di dalam
pikirannya, Luther selalui dihantui oleh sosok Allah yang
mengejar-ngejar dirinya mau membinasakannya karena dosa
-dosanya. Bagi Luther, kehidupan membiara adalah sebuah
jalan menuju kepada kepastian keselamatan yang didamba-
kannya. Oleh karena itu, di biara Luther terkenal sebagai
yang paling ketat menjalankan peraturan, paling disiplin, pal-
ing rajin, dan paling pintar! Ia banyak berdoa, berpuasa,
berdoa sambil berpuasa, menyiksa diri dengan berbagai
macam pantangan, mengaku dosa di hadapan imam setiap
kali ia mengikuti misa, mengucapkan doa Bapa Kami dan
Ave Maria sebanyak 27 kali di setiap ibadah yang diikutinya,
dan ia adalah biarawan yang paling sering, paling rajin dan
paling teliti dalam membaca Alkitab. Pernah di suatu hari di
musim dingin, Luther merasa begitu berdosa (untuk alasan
yang tidak jelas!) dan ingin melepaskan diri dari dosa. Oleh
karena itu, ia menyiksa dirinya, tidak makan dan tidak minum
selama berhari-hari serta berbaring di atas tempat tidurnya

tanpa sehelai kain atau selimut. Ia terus menyiksa
dirinya, kedinginan, kelaparan,  kehausan, sampai
tubuhnya menjadi sangat kurus dan hampir meninggal.
Singkatnya, Luther adalah orang yang paling saleh dan
paling sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan di
seluruh Jerman, bahkan di seluruh dunia pada waktu itu.
Paus pun bahkan tidak sesaleh dia!

Akan tetapi, semua usaha duniawi yang begitu
besar dan mungkin tidak ada satu orang pun yang mam-
pu menandinginya itu, tidak membuat Luther tenang dan
merasa yakin akan keselamatan jiwanya. Bahkan
semakin ia berusaha, semakin ia merasa gelisah bahwa
ia tidak bisa memuaskan dan membenarkan dirinya
dihadapan Tuhan. Setiap kali ia ingat akan dosanya
pasti ia mengaku kepada imam dan menyiksa diri untuk
“menebus” dosanya. Sampai-sampai sang imam mera-
sa bosan dan berkata: “Terima saja anugerah Allah
dalam sakramen dan pakai saja alat dan cara yang dise-
diakan oleh gereja!” Memang kalimat-kalimat seperti itu
menenangkannya namun hanya untuk waktu yang sing-
kat. Selang tidak lama kemudian, ia gelisah lagi dan
disadarkan akan dosa-dosanya yang lain (yang bagi
orang lain itu hal biasa yang tidak mendatangkan dosa!)
dan segeralah ia kembali ke bilik sang imam mengaku
dosa dan mohon pengampunan Allah! Johann von
Staupitz, pimpinan biara di tempat itu, mentor dan
sekaligus sahabat terdekat Luther, juga berupaya meya-
kinkan Luther agar tidak terlalu berlebihan dalam
menggumuli masalah keselamatan jiwanya: “Lihatlah
kepada Kristus saja, dalam luka-luka Kristuslah harus
engkau temukan jalan ke luar, dan bukan di tempat
lain,” katanya.

Meski semua hiburan dari para imam, mentor
dan sahabatnya mampu membuatnya sedikit tenang
namun Luther tetap galau. Makin lama ia makin merasa
terasing dan patah semangat dalam mengejar kesem-
purnaan rohani. Suatu hari di tahun 1510, Staupitz
mengutus Luther mewakili biara mereka ke  Roma untuk
membahas tentang peraturan-peraturan “perbiaraan”
pada waktu itu. Luther bangkit semangatnya! Selama ini
ia berpikir bahwa pergumulannya akan selesai jika ia
bisa menginjakkan kakinya di Roma, yang pada waktu
itu dianggap sebagai kota suci, Yerusalem yang baru
dan bertemu dengan Bapa Suci (paus) di Roma. Di kota
suci” itu Luther sempat mengunjungi kuburan para
Santo dan beberapa tempat keramat lainnya. Salah satu
tempat keramat itu adalah Scala Santa atau “tangga
gedung pengadilan Pilatus.” Tangga ini terdiri dari 28
anak tangga yang diyakini sebagai Tangga Pilatus yang
dipindahkan dari Yerusalem ke Roma. Di tangga ini
Luther berlutut menaikinya sambil berdoa Bapa Kami
untuk membebaskan kakeknya dari api penyucian.
Namun demikian, sayangnya Luther semakin gelisah
dengan apa yang dialaminya selama berada di Kota
Suci dan setelah bertemu langsung dengan Bapa Suci!
Roma bukan tempat yang seperti dibayangkannya.
Kebobrokan terjadi di mana-mana dan para rohaniwan
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Roma menjadi pelopornya. Bahkan
sang Bapa Suci menertawakan
kesalehan dan kesungguhannya
mengikut Kristus. Tepat disaat hati
dan pikirannya dipenuhi oleh kega-
lauan akan keadaan dunia, gereja,
dan dirinya sendiri yang tanpa
pengharapan dan di saat ia sedang
menaiki anak tangga demi anak
tangga Scala Santa itulah timbul
keraguan di dalam hati dan
pikirannya sehingga ia bertanya
kepada dirinya sendiri: “Siapa tahu,
kalau-kalau ini adalah kebohongan!”

Peristiwa di tangga Pilatus
amat mendukakan Luther tetapi
sekaligus berkat bagi gereja dan
dunia. Oleh karena mulai dari saat itu Luther menggumuli
kembali bangunan imannya yang telah diwarisinya  sejak
dari lahir. Mulai saat itu ia menjadi kritis terhadap ajaran
iman yang selama ini dipercayanya begitu saja. Setelah ber-
gumul sekitar empat tahun, akhirnya Luther mendapatkan
jawaban yang menenangkan hatinya akan adanya jaminan
keselamatan jiwanya. Akan tetapi, sesungguhnya bukanlah
Luther yang menemukan kebenaran sejati yang menjadi
kebenaran yang selama ini dicarinya. Kebenaran itulah
justru yang  mencari Luther. Firman Tuhan sendiri sajalah
yang menemukannya dan membebaskan Luther.  Suatu
saat, barangkali itu terjadi pada tahun 1514, Luther mem-
baca kitab Roma 1:16-17. Awalnya dia tidak mengerti kare-
na ada hal yang kontradiksi di dalamnya tetapi kemudian
ayat-ayat tersebut mendatangkan pengertian baru baginya
sehingga ia menemukan jalan ke luar dari kesusahannya.
Atas peristiwa itu ia mengatakan: “Seakan-akan saya lahir
kembali dan masuk ke dalam firdaus.” Begitu suka citanya
Luther sehingga segera saja ia menyebarkan pandangan
barunya di Universitas Wittenberg tempatnya mengajar.

Tahun-tahun pertama pertemuan Luther dengan
Tuhan sebenarnya belum membawa dampak yang besar.
Luther tidak pernah berniat membuat revolusi dalam gereja.

Dia hanya merasa begitu suka cita dan perlu berbagi suka
cita. Ia tidak berniat untuk mendirikan gereja baru di luar
GKR. Akan tetapi, konflik dengan GKR akhirnya tidak
terhindarkan. Hal ini terjadi karena Paus Leo X, melalui
Johann Tetzel seorang imam dari ordo Dominikan yang
pandai dalam hal bisnis, memberlakukan penjualan surat
indulgensia yang berisi pernyataan dari GKR bahwa
seseorang, dengan membeli surat itu, diampuni dosa-
dosanya. Bahkan bukan hanya dirinya tetapi diri keluar-
ganya yang sudah meninggal pun dapat dibebaskan dari
api penyiksaan. Sebenarnya Paus Leo X menjual surat
penghapusan dosa dalam rangka menutupi defisit keu-
angan GKR yang pada saat itu sedang membangun
Basilika Santo Petrus. Akan tetapi, Luther yang saat itu
sudah meninggalkan ajaran iman lamanya, tidak lagi
percaya bahwa gereja dan paus bisa menentukan kesela-
matan jiwa seseorang. Saat itulah saatnya Luther menya-
takan kebenaran imannya yang baru, yang kelak menjadi
dasar ajaran  iman gereja reformed, bahwa keselamatan
jiwa seseorang terjadi karena pembenaran oleh iman
melalui Yesus Kristus yang menebus dosa manusia.

Pada tanggal 31 Oktober 1517, tanggal yang
saat ini diperingati sebagai hari Refor-
masi oleh gereja-gereja Protestan,
Luther memakukan 95 dalil yang
menentang surat       Indulgensia di
pintu gedung gereja di Wittenberg dan
memberikan tindasannya kepada
uskup dan kepada Pangeran Alber-
tus. Awalnya, Luther tidak me-
rencanakan tindakannya ini menjadi
sesuatu yang menghebohkan. Dia
hanya ingin berdiskusi dan menyadar-
kan GKR agar tidak melakukan prop-
aganda iman atas dasar uang. Akan
tetapi, salah satu salinan dalil tersebut
jatuh ke tangan seorang pedagang
yang menyebarluaskannya bukan
hanya ke seluruh Jerman namun
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sampai ke seluruh Eropa.  Jadilah, dengan demikian, Luther
sebagai sang pahlawan yang dipuji dan sang pemberontak
yang dimusuhi dan diburu untuk dibunuh.

Setelah melalui serangkaian perdebatan yang pan-
jang dan melelahkan, akhirnya pada tanggal 15 Juni 1520
Paus mengeluarkan Bulla (surat resmi) Ekskomunikasi
namun yang oleh Luther, pada tanggal 10 Desember 1520
dibakar di depan gerbang kota Wittenberg di hadapan para
mahasiswa dan mahaguru Universitas Wittenberg. Melihat
reaksi seperti itu, Paus semakin mengeraskan hati sehingga
keluarlah Bulla kutuk bagi Luther pada tanggal 3 Januari
1521. Tidak hanya sampai di situ, pada tanggal 26 Mei
1521 dikeluarkanlah Edik Worms yang antara lain berisi
perintah untuk menangkap dan membunuh Luther serta
para pengikutnya, kapan dan di mana pun. Hanya atas per-
tolongan Tuhan, Luther bisa diselamatkan dan disembunyi-
kan pertama-tama di Wartburg lalu kemudian kembali lagi
ke Wittenberg di mana dari tahun 1533 sampai pada saat
matinya, tahun 1546, dia menjadi Dekan Fakultas Teologi

Universitas Wittenberg. Dengan  demikian, putus sudahlah
hubungan Martinus Luther dan para pengikutnya, dengan
GKR, dan dimulailah fajar baru bagi Gereja Tuhan yang
dikemudian hari menyebut diri sebagai Gereja Reformed.

Teologi Luther
Sudah diungkapkan sebelumnya bahwa salah

satu pengaruh yang besar terhadap teologi Luther datang
dari William Ockham. Tokoh lain yang juga sangat
mempengaruhi teologi Luther adalah Augustinus. Kedua
tokoh tersebut memiliki jasa bagi Luther dalam mengem-
bangkan ajarannya. Pengaruh dari Ockham bagi Luther
adalah dalam hal memahami Allah. Pada waktu itu, sesuai
dengan ajaran Thomas Aquinas, Allah dipahami dengan
akal. Akan tetapi, Ockham menentang pendapat Aquinas
dengan mengatakan bahwa Allah dipahami bukan dengan
akal melainkan hanya oleh iman. Pemahaman inilah yang
nantinya membuat Luther menyatakan bahwa kebenaran
tentang Allah didapat hanya melalui iman. Sedangkan
pengaruh Augustinus bagi Luther adalah dalam hal
bagaimana seseorang mendapat pembenaran di hadapan
Allah. Pandangan Augustinus inilah yang nantinya dikem-
bangkan oleh Luther menjadi pembenaran hanya oleh
iman saja.

Selain kedua pandangan teologi yang
menyangkut kebenaran Allah dan pembenaran manusia di
hadapan Allah, pandangan yang sangat penting yang men-
jadi inti teologi Luther, di mana di dalamnya kita bisa
mendapatkan dasar-dasar dari tiga Sola ajaran reformed,
adalah “Teologi Salib”.

Teologi yang benar, menurut Luther, adalah Teo-
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logi Salib. Dalam hal ini Luther mempertentangkannya
dengan “Teologi Kemuliaan” (Teologi Gloriae). Luther
sengaja mengkontraskan kedua model teologi itu. Luther
mengembangkan teologinya ini berdasarkan ayat-ayat di
dalam Keluaran 33:29 dan Roma 1:20. Ayat-ayat tadi
ingin mengatakan bahwa Allah hanya dapat didekati dan
dipahami ketika Dia ingin kita mendekati dan memahami-
Nya. Artinya, untuk mengenal Allah, yang dibutuhkan
adalah “kesudian” diri Allah untuk menyatakan diri-Nya
kepada manusia. Oleh karena itu, Allah bisa kita mengerti
sebatas Ia mau menyatakan identitas diri-Nya . Apa yang
tidak dinyatakan-Nya, kita tidak akan mampu
memahaminya. Luther menekankan bahwa Allah yang
menyatakan diri-Nya kepada manusia adalah Allah yang
menyatakan diri-Nya melalui Kristus yang lahir, mati
tersalib, dan bangkit oleh karena dosa-dosa kita dan demi
keselamatan kita. Teologi Kemuliaan mengenal Allah
lewat segala ke-dahsyatan-Nya sedangkan Teologi Salib
melihat dan mengenal Allah melalui penderitaan dan
kesengsaraan-Nya. Yang pertama amat mudah dipahami
namun sering membuat manusia berdiri dengan sombong
di hadapan Allah oleh karena merasa layak dibenarkan
berdasarkan amal saleh dan tindakan baiknya sedangkan
yang kedua sulit dipahami namun justru membuat kita
rendah hati dan berseru memohon pertolongan dan
pengampunan kepada Dia yang tersalib sebagai ganti
dosa-dosa kita. Singkatnya, salib adalah kebodohan bagi
mereka yang menganut Teologi Kemuliaan namun salib
adalah jalan satu-satunya Allah memperkenalkan diri-Nya
sebagai Allah yang mengasihi dan solider dengan kita
sehingga Ia mau bersekutu dengan kita, manusia yang
hina dan berdosa ini. Salib menyatukan kita dengan Allah,

melalui kematian Kristus. Dari pemahaman seperti itulah
Luther memberikan dasar terhadap pemahaman Sola
Fide, Sola Scriptura dan Sola Gratia.

Sola Fide
Luther, tidak dapat disangkali, terkenal dengan

ajarannya tentang pembenaran hanya oleh iman saja.
Bahkan beberapa teolog menyatakan bahwa doktrin  pem-
benaran adalah inti teologi dan spiritualitas Luther. Akan
tetapi, doktrin itu tidak terdapat dalam ke-95 dalil yang
dipakukan Luther di pintu gereja di Wittenberg. Anehnya,
doktrin itu juga tidak masuk sebagai dalil yang mendorong
reformasi Luther. Baru setelah beberapa tahun reformasi,
Luther mulai memberi perhatian pada doktrin itu. Inti dari
doktrin itu adalah: segala aspek hidup kita bergantung
atas kehendak dan tindakan Allah, bukan atas
kehendak dan tindakan manusia. Jika kita mengima-
ninya maka kehendak dan tindakan kita seluruhnya
dibenarkan oleh Allah.

Di tahun-tahun awal, ia masih berpegang pada
teologi Augustinus yang mengajarkan pembenaran oleh
iman dalam pengertian seseorang dibuat benar oleh Allah
dalam iman sedemikian rupa sehingga tindakannya benar
di hadapan Allah dan beroleh hak atas keselamatan jiwa-
nya. Dalam pemahaman ini Luther sudah menolak sakra-
men dan tradisi GKR sebagai “obat” keselamatan. Akan
tetapi, ia masih menekankan perbuatan baik sebagai
syarat. Baru pada tahun 1520 Luther sampai pada doktrin
Sola Fide yang sesungguhnya: seseorang dibenarkan
bukan karena perbuatannya sudah benar namun
seseorang dibenarkan karena Allah menganggapnya
benar, meskipun dirinya belum benar.  Di sini prosesnya
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adalah, Allah menerima dan membenarkan kita lebih
dahulu sebelum Ia mengubah kita menjadi pribadi yang
lebih baik.  Dalam hal ini maka jelas bahwa pembenaran
Allah lebih menyangkut kedudukan kita di hadapan Allah
daripada keadaan kita di hadapan Allah. Di sinilah letak
keunikan doktrin ini sebab di dalamnya ada paradoks. Di
satu sisi kita tidak benar namun di sisi lain benar.
Muncullah satu kalimat yang sangat terkenal dari Marti-
nus Luther untuk menggambarkan paradoks itu: simul
iustus et pecator, yang arti har-fiahnya “manusia benar
dan berdosa sekaligus”.

Oleh karena itu, manusia membutuhkan jem-
batan supaya bisa mendamaikan paradoks tadi dan
melalui penafsirannya terhadap Roma 1:16-17, Luther
menyatakan bahwa pembenaran Allah itu terjadi hanya
oleh iman saja. Manusia dapat menghayati anugerah
Allah hanya dengan iman saja. Ketika seseorang
menerima keputusan Allah atas dirinya maka ia me-
langkah ke pihak Allah yaitu, ke pihak kebenaran. Jadi
yang perlu dipercaya (baca: diimani) bukanlah bahwa
usaha kita mampu membuat diri kita benar di hadapan-
Nya namun bahwa Allah mampu membenarkan kita
meskipun kita masih dalam keadaan dan status
berdosa. Doktrin ini begitu menggemparkan dunia saat
itu. Allah seperti apa yang berkehendak dan bertindak
seperti itu? Lalu Luther melanjutkan penjelasannya
dengan mengatakan:

“Aku mulai sadar bahwa kebenaran Allah tidak
lain daripada pemberian yang dianugerahkan Allah
kepada manusia untuk memberi hidup kekal kepada-
nya; dan pemberian kebenaran itu harus disambut
dengan iman. Injillah yang menyatakan kebenaran
Allah itu, yakni kebenaran yang diterima oleh manu-
sia, dan bukan yang harus dikerjakannya sendiri.
Dengan demikian, Tuhan yang rahmani itu mem-
benarkan kita oleh rahmat dan iman saja. Aku seakan
-akan diperanakkan kembali dan pintu firdaus terbuka
bagiku. Pandanganku terhadap seluruh  Alkitab beru-

bah sama sekali karena mataku sudah celik sekarang.”
Jadi sebenarnya yang dimaksud Luther dalam

doktrin pembenaran adalah pembenaran oleh iman me-
lalui Yesus Kristus. Kebenaran Allah adalah sikap Allah
terhadap orang-orang berdosa yang beriman kepada-Nya
melalui Yesus Kristus. Allah mengenakan kepada manu-
sia berdosa yang beriman kepada  Yesus Kristus itu
kebenaran Kristus sehingga Allah memandang semua
manusia berdosa itu sebagai orang-orang benar; bukan
karena mereka sudah benar namun karena kebenaran
Kristus membebaskan mereka. Jadi, iman Kristen diteguh-
kan melalui   sebuah peristiwa sentral di mana Allah yang
kudus menyelamatkan seorang pendosa, demi Kristus. Di
sini sekali lagi, Teologi Salib  ditegaskan oleh Luther di
mana ke-Allahan Allah berpusat pada natur Allah yang
mengorbankan diri-Nya sendiri karena kasih-Nya yang
Agung dan iman yang benar membawa kita pada hati
yang menerima Kristus dan mulut yang mengaku bahwa
Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia supaya
manusia beroleh hidup yang kekal. Itulah iman sejati yang
dengannya kita benar-benar mengenal dan bergaul intim
dengan Kristus dan ketika kita mengenal Kristus maka kita
mengenal Allah. Di sini Luther mengutip perkataan Yesus
dalam Injil Yohanes 14:9-11.

Lebih lanjut, Luther menjelaskan bahwa sedikit-
nya ada empat akibat yang timbul akibat iman kepada
Kristus yaitu, dosa-dosanya diampuni, kebenaran
diperhitungkan, terjadinya manusia baru dan pem-
benaran manusia dalam dirinya sendiri. Luther, dalam
hal ini, menekankan bahwa saat kebenaran Kristus mem-
bebaskan kita dari murka Allah maka terjadi transformasi
atas hidup kita. Kita diampuni dan mendapat harga yang
baru di hadapan Allah! Oleh karena itu, orang percaya
jangan membanggakan diri sebagai orang yang pasti
masuk surga namun ia  harus berjuang terus menerus di
dalam peperangan untuk beroleh kemenangan atas dosa
setiap hari. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa
kerena Kristus menjadi manusia maka kita harus menjadi
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manusia yang masih berada dalam proses dewasa.
Dalam proses itu kita mengaku ya, aku berdosa dan
percaya dosa itu bisa diampuni namun kita tidak boleh
melupakan bahwa iman kepada Tuhan Yesus mengu-
bah kita dan memampukan kita untuk hidup suci,
benar, dan baik!

Sola Scriptura
Dalam kutipan terakhir dari kalimat Luther dalam

tulisan ini, kita bisa melihat secara eksplisit bahwa
kebenaran Allah yang membebaskan manusia dari murka
Allah terdapat di dalam Injil. Hal ini secara implisit mau
menegaskan pandangan  Luther terhadap sumber kesela-
matan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa
pada waktu itu sakramen-sakramen dan tradis GKR ter-
masuk sumber keselamatan maka di sini Luther menegas-
kan bahwa satu-satunya instrumen yang bisa menjadi
sumber kebenaran adalah kitab suci. Hanya kitab sucilah

satu-satunya yang menjadi sumber kita bisa
menemukan kebenaran sejati yang membebaskan kita
dari hutang dosa. Semua hanya oleh Kitab Suci! Sola
Scriptura!

Luther menegaskan bahwa satu-satunya yang
menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup beriman adalah
Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti
yang sekarang diakui oleh gereja-gereja reformed. Oleh
karena itu, Luther hanya mau menerima doktrin yang
berasal dan terdapat di dalam Alkitab. Di luar itu, seperti
ucapan-ucapan Paus, ditolaknya. Dengan demikian,
Luther hanya mau menerima dua sakramen seperti
yang ada tertulis di dalam Alkitab yaitu, Sakramen
Baptis Kudus dan Sakramen Perjamuan Kudus dan
menolak sakramen lainnya serta    menolak kitab-kitab
apokrif sehingga otomatis menolak ajaran tentang api
penyucian.

Luther menegaskan bahwa orang Kristen tidak
perlu mencari kebenaran lain dari apa yang tertulis da-
lam Alkitab sebab di dalamnya terkandung segala

sesuatu yang dibutuhkan bagi keselamatan jiwa kita sehing-
ga tak perlu mencari kebenaran lain dari apa yang diprokla-
masikan   dalam Alkitab. Oleh karena itu, Luther sangat
menekankan pentingnya membaca dan melakukan eksege-
se atas      Alkitab. Dengan demikian, ia menolak ketentuan
pada waktu itu bahwa GKR adalah satu-satunya yang ber-
hak menentukan tafsiran Alkitab yang benar. dengan men-
gukur tafsiran yang benar menurut tradisi GKR.  Lebih lanjut
ia menegaskan bahwa bukan tradisi yang mengukur Alkitab
namun Alkitab yang mengukur tradisi dan segala sesuatu
yang dikatakan serta dibuat oleh gereja. Di sinilah ia menga-
takan, “Alkitab adalah ukuran iman yang satu-satunya
dan mutlak” (Sola Scriptura).

Sola Gratia
Sola Gratia, semua hanya oleh anugerah Allah

semata, adalah doktrin yang menjadi fondasi bagi seluruh
bangunan teologi doktrin yang dipegangi oleh Luther.

Doktrin tersebut menjadi batu pijak Luther ketika merumus-
kan Teologi Salib dan juga doktrin tentang pembenaran
hanya oleh iman. Bahkan sesungguhnya doktrin anuge-
rah meresap di seluruh ajaran Luther. Contoh yang paling
nyata adalah di dalam kutipan terakhir dalam tulisan ini yang
mengutip kalimat Luther bahwa Luther me-miliki iman yang
menyelamatkannya oleh sebab anugerah Allah semata. Hal
ini dibuktikan dari betapa frustasinya Luther ketika ia
mengejar keselamatan di luar iman. Lalu dari mana ia
mengenal iman yang menyelamatkan itu? Dari Kitab Suci.
Akan tetapi, bukan hanya Kitab Suci yang penting sebab
yang lebih penting justru bagaimana menafsirkan Kitab Suci
seperti yang Allah kehendaki. Nah, Luther menyaksikan
bahwa hanya oleh Anugerah Allah saja ia bisa membaca
Kitab Suci secara benar.

Bagian penting lainnya yang membahas  tentang
anugerah adalah dalam hal doa. Luther  memahami bahwa
doa adalah suatu “perkenanan” bagi setiap karya kita dalam
kehidupan iman. Artinya, melalui doa kita menerima kuasa
surgawi yang akan membuat kita mampu mengatasi
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kelemahan dan kelelahan kita sehingga kita tetap mam-
pu hidup sebagaimana mestinya hidup anak-anak Allah.
Di dalam kasih-Nya, Allah menciptakan kita sebagai
pribadi yang dapat mengerti perkataan Allah dan juga
menjawab Allah dan doa menjadi alatnya. Allah merin-
dukan persekutuan dengan manusia dan persekutuan itu
harus selalu dimulai oleh Allah. Jika kita melakukan per-
buatan dosa atau ketika kita menjauh dari-Nya, maka
kita mulai terasing dari-Nya dan doa adalah anugerah
yang diberikan Allah ketika Ia mengutus Roh Kudus
menggerakkan nurani kita untuk rindu berdoa supa-
ya kita dapat kembali kepada-Nya dan hubungan kita
dipulihkan.

Bagian terpenting yang menyebutkan peran
anugerah adalah dalam doktrin “pengenalan umum
dan pengenalan khusus tentang Allah”. Menurut
Luther, Allah dapat dikenal (dalam arti tertentu) tanpa
melalui wahyu (baca: Alkitab) dan iman yang benar.
Artinya, kesadaran adanya pribadi “Yang Tertinggi” di
jagat raya ini bisa muncul meski orang itu tidak mem-
baca Alkitab dan tidak percaya kepada pembenaran oleh
iman di dalam Kristus. Oleh karena-nya, bisa saja orang
berbuat kebaikan setinggi-tingginya; bisa saja orang
membuat hukum sosial seagung-agungnya; bisa saja
orang membuat hukum keagamaan semulia-mulianya
dengan kemampuannya sendiri. Akan tetapi, pengenalan
itu tidak cukup lengkap untuk “memandang langsung ke
dalam muka Allah”; hanya dengan kita mengenal Injil
Kristus maka “we learn to look straight into the face of
God”, kata Luther.  Jadi, Injil adalah satu-satunya
pengenalan khusus tentang Allah sebab di dalam Injil,
Kristus diwartakan. Jika ada orang yang mencari Allah
tanpa Kristus maka ia tidak akan menemukan-Nya, se-
baliknya justru ia akan bertemu iblis. Sebaliknya, jika ada
orang yang datang kepada Allah melalui Kristus maka ia
adalah orang yang diberkati secara khusus oleh karena
Roh Kuduslah yang menerangi hatinya dan Roh Kudus
adalah anugerah Allah! Lebih lanjut Luther berkata:

“Aku benar-benar mulai percaya kepada Kristus dan

mengakui-Nya, hanya jika aku mengetahui bahwa Dia
dikaruniakan kepadaku demi keselamatanku, dan
meyakini agar Kristus mewujudkan kehendak-Nya
sesuai dengan kehendak Allah. Iman yang benar kepa-
da Yesus Kristus digolongkan pada fakta bahwa hal itu
menghubungkan Kristus serta pekerjaan-Nya dengan
eksistensi orang percaya yang hasilnya berguna bagi
diriku dan bagi kita semua.”

Penutup
Ketika saya mempersiapkan tulisan ini, saya me-

rasakan saya sedang melakukan ziarah iman. Sepertinya,
saya sedang melakukan “napak tilas” bersama Martinus
Luther. Bagi saya, sumbangan terbesarnya adalah
mengajar kita bagaimana caranya mengenal dan bergaul
akrab dengan Tuhan. Dalam ziarah ini saya menemukan
keistimewaan tokoh ini. Saya menemukan kejujuran, ketu-
lusan, bahkan kepolosan di dalam diri reformator kita yang
satu ini.   Kadang kepolosannya menggugah dan mengha-
rukan hati saya sedemikian rupa sehingga dengan hati
bergetar akhirnya saya merasakan dan mengakui bahwa
Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah
yang ajaib, yang limpah ruah kasih-Nya, yang bisa kita
rasakan kehadiran-Nya semata-mata hanya oleh iman,
hanya melalui Firman-Nya, dan semuanyaterjadi hanya
oleh anugerah-Nya! Tepatlah apa yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 11:25. “Aku bersyukur
kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi Engkau       nyatakan kepada
orang kecil.”

Dengan pengakuan semua hanya karena anuge-
rah-Nya maka tidak ada yang dapat kita sombongkan
melainkan semuanya kita kembalikan hanya untuk hormat
dan kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria!.
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Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak
menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpul-

kan bekal dalam lumbung, namun diberi makan
oleh Bapamu yang di sorga.

Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena

kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya?

Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang

tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun
Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala

kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah
satu dari bunga itu.

Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di
ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang
ke  dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi
mendandani kamu, hai orang yang kurang

percaya?

Matius 6:26-30

PELANGI
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Sejarah Liturgi Protestan dan Penyebarannya
Istilah "Liturgi Protestan" bermula dari konflik anta-

ra pimpinan Gereja Katolik Roma dengan orang-orang yang
kelak disebut sebagai reformator Protestan pada abad ke-
16. Sebelumnya, kekristenan hanya mengenal satu jenis
liturgi, yaitu liturgi Katolik Roma. Dalam perkembangan-nya,
ada 9 induk liturgi gereja-gereja Protestan, yakni :

1. Lutheran, berasal dari Wittenberg dan berkembang ke negara
negara Jerman dan Skandinavia pada abad ke-16.

2. Calvinis, berasal dari Zurich, Jenewa, dan Strassburg dari abad
ke-16, kemudian menyebar ke Belanda, Perancis, Skotlandia,
Hungaria dan Inggris.

3. Anabaptis muncul di Swiss sejak tahun 1520-an.
4. Anglikan di Inggris, muncul sesaat setelah Lutheran.
5. Separatis dan Puritan muncul pada abad ke-17 sebagai protes

atas kemapanan gereja negara.
6. Quaker muncul pada abad ke-17 dan membuat terputusnya

tradisi peribadahan karena mereka beribadah tanpa khotbah,
nyanyian, dan pembacaan Alkitab.

7. Methodis muncul pada abad ke-18, membuat sebuah liturgi
yang merupakan campuran antara liturgi Katolik Roma,
Anglikan, dan Puritan.

8. Frontier muncul pada abad ke-19.
9. Pentakostal muncul pada abad ke-20 dan merupakan ciri khas

spiritual Amerika.

Liturgi protestan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan ibadah umat

Protestan.

Liturgi Protestan memiliki  beberapa
perbedaan dengan liturgi Katolik, terkait

dengan Reformasi Gereja   pada abad
ke-16.

Liturgi ini disusun oleh para tokoh reformasi
gereja dengan pemahaman teologis mereka

terhadap ibadah itu sendiri.
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Ciri-Ciri Liturgi Reformasi Protestan
Berikut adalah ciri-ciri liturgi Protestan yang mem-

bedakannya dengan liturgi Katolik Roma:
 Liturgi dilaksanakan dengan bahasa umat.
 Pengajaran atau khotbah adalah unsur utama dari

liturgi.
 Umat berhak dan wajib menerima komuni, kecuali

jemaat yang bersangkutan dilarang untuk ikut karena
alasan pastoral.

 Umat berhak menerima roti dan anggur, bukan hanya
roti saja.

 Umat perlu terlibat secara aktif dalam liturgi dengan
menyanyikan nyanyian jemaat.

 Doa dilayankan dengan suara yang jelas dan khidmat.
 Pelayan liturgis tidak mengenakan pakaian liturgis

yang membedakannya dari umat. ia boleh
mengenakan jubah yang menunjukkan dirinya sebagai
seorang sarjana, tetapi bukan jubah imamat

Martin Luther
Perubahan liturgi yang diadakan oleh Martin Lu-

ther berasal atas Alkitab, Gereja mula-mula dan
struktur misa Roma, terutama liturgi dari zaman Patristik.
Alkitab mendapat peran dominan dalam ibadah. Selain itu,
Luther juga membersihkan gereja dari segala unsur yang

dianggapnya ka-fir dan hanya merupakan "embel-embel
zaman". Patung-patung dan lukisan orang kudus di-
hilangkan dari gereja agar tidak ada hal dalam gereja yang
menyerupai atau mengimajinasikan dewa-dewi. Ia hanya
mengijinkan adanya tiga meja dalam gereja, yaitu meja
untuk pembacaan Alkitab, meja untuk pembacaan Injil dan
pemberitaan firman, serta meja untuk perjamuan kudus.

Liturgi
Menurut Luther, pemberitaan firman Tuhan

me-miliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar
khotbah atau pidato. Praktik pengajaran yang benar adalah
melalui homili. Asal kata homili sendiri berasal dari
kata homileo yang berarti berbicara, bercakap-cakap da-
lam rangka mengajar. Oleh karena itu, khotbah yang
monoton tidak dapat disebut sebagai sebuah homili.
Pemberitaan firman Tuhan inilah yang menjadi pusat
peribadahan. Tanpanya, ibadah tidak dapat berlang-
sung. Sakramen pun menjadi nyata dan sah hanya melalui
pemberitaan firman.

Ibadah Harian
Selain ibadah mingguan yang berlangsung setiap

hari Minggu, Martin Luther juga menerapkan ibadah harian
(ofisi). Ada tiga waktu doa komunal setiap hari, yaitu
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ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah senja. Ibadah
pagi dilaksanakan sekitar pukul 4 hingga pukul
5. Pendeta memilih sebuah kitab dari Perjanjian
Lama dan siapapun boleh membacakannya. Hal ini
dimaksudkan agar umat tetap terampil dan pandai dalam
memahami Alkitab. Ibadah siang dilakukan setelah
makan siang. Ibadah senja dilakukan sekitar pukul 5 atau
6. Pada ibadah ini, sebaiknya kitab yang diambil berasal
dari Perjanjian Baru.

Martin Bucer
Liturgi yang dibuat oleh Martin Bucker bersifat

Injili dan memiliki segi personalitas yang menonjol.
Menurut Bucer, liturgi berisi 4 hal :
 Pemberitaan firman Tuhan dan tanggapan umat

kepada-Nya dalam bentuk mazmur-mazmur yang
saling bersahutan, doa, dan nyanyian.

 Peran Roh Kudus ditonjolkan secara aktif dan
terlihat melalui khotbah yang mengena sehingga
mendorong pertobatan.

 Selain di waktu khotbah, umat bebas berdoa dan
memuji tanpa dikekang oleh tatacara yang kaku.

 Gereja harus menjadi persekutuan kasih. Kasih
harus mendasari segenap kehidupan orang percaya.

Keempat hal ini dikenal sebagai "empat prinsip Bucer
mengenai liturgi". Bucer menerbitkan sebuah buku liturgi
yang berjudul Grund und Ursach der Neuru-ngen an dem
Nachtmahl des Herren (Dasar dan Alasan Pembaruan pa-
da Perjamuan Malam Tuhan) pada tahun 1524. Isi liturgi
buku tersebut adalah sebagai berikut :

 Ketika umat datang untuk beribadah pada hari Minggu,
Pendeta mengingatkan mereka untuk mengaku dosa
dan berdoa. Setelah itu, Pendeta memanjatkan doa
bersama umat dan memberitakan pengampunan dosa
bagi mereka yang percaya. Setelah berdoa singkat
dan membacakan kitab tertentu, umat menyanyikan
mazmur-mazmur pendek atau nyanyian dari kidung
pujian.

 Umat menyanyikan Dasa Titah atau nyanyian lain, lalu
Pendeta membacakan Injil dan berkhotbah.

 Umat menyanyikan pengakuan iman, disusul
dengan doa syafaat bagi pemerintah, iman, kasih, dan
anugerah untuk selalu mengenang kematian Kristus.

 Pendeta mengingatkan untuk merayakan perjamuan
Tuhan dan mengenangkan-Nya.

 Pembacaan Alkitab mengenai perjamuan Tuhan
dari Injil Sinoptik dan 1 Korintus 11.
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 Pendeta memecahkan roti dan menuang cawan minu-
man untuk mengenang Tuhan sementara umat
menyanyikan nyanyian jemaat.

 Pendeta menutup perjamuan dengan doa singkat dan
berkat serta mengutus umat untuk pergi dalam damai
Tuhan.

Kelak, Zwingli memperbaharui liturgi ini dengan
membersihkannya dari unsur Katolik Roma.

Yohanes Calvin
Yohanes Calvin melakukan penyusunan tata liturgi

dan nyanyian jemaat di Strassburg bersama teman-
temannya. Ia mengembangkan liturgi yang dibuat
oleh Martin Bucer. Pada tahun 1540, Calvin menerbitkan
sebuah liturgi yang disebut dengan Liturgi Strassburg, na-
mun naskah aslinya tidak tersimpan. Dua tahun kemudian,
ia mempublikasikan Liturgi Jenewa. Pada tahun 1545 ia
mempublikasikan sebuah edisi lain dari liturgi Strassburg
yang merupakan penggabungan dari liturgi Strassburg edisi
sebelumnya dengan liturgi Jenewa. Sebenarnya, liturgi
Strassburg dan liturgi Jenewa memiliki pola yang sama,
namun memiliki perbedaan dalam beberapa ritus.

Salah satu sumbangan Calvin terhadap liturgi Ge-

reja Reformasi adalah unsur yang disebut dengan "votum".
Kalimat votum (disebut oleh Calvin sebagai adjutorium)
berbunyi sebagai  berikut: "Pertolongan kita ialah di da-
lam nama  TUHAN yang menjadikan langit dan bumi".
Dalam prakteknya, kalimat tersebut sering ditambahkan
dengan kalimat : "Dan yang tetap memelihara kasih
setia-Nya sampai selama-lamanya dan tidak mening-
galkan pekerjaan tangan-Nya." Calvin biasa
menggunakan kalimat tersebut untuk pembuka kebaktian
firman.

Selain itu, Calvin juga memprakarsai
terbentuknya Mazmur Jenewa. Mazmur Jenewa adalah
kumpulan nyanyian dari Mazmur 1-150 yang dibuat oleh
banyak penyair dan komponis. Calvin sendiri nyaris tidak
terlibat secara langsung dalam pembuatan dan penyusu-
nan Mazmur Jenewa.

Liturgi Modern
Ciri khas dari liturgi di masa ini adalah upaya

penyesuaian liturgi dengan budaya lokal. Proses ini meli-
batkan kontekstualisasi, inkulturasi, akulturasi,
dan adaptasi terhadap budaya setempat. Selain itu, ada
juga Gerakan Liturgi yang berusaha membuat
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penyesuaian liturgi secara oikumenis.

Nyanyian Taize
Nyanyian ini berasal dari komunitas yang berasal

dari desa Taize, Prancis. Nyanyian Taize memiliki bentuk
seperti model liturgi di biara. Liturgi Taize berbentuk
rangkaian nya-nyian-nyanyian. Iringan musik untuk nya-
nyian Taize menggunakan berbagai alat musik yang
harmonis namun khidmat bila dimainkan, seperti terompet,
flute, organdan gitar. Bahasa yang digunakan untuk nya-
nyian Taize adalah bahasa Latin, Inggris, Perancis dan
Jerman. Tokoh yang berperan banyak dalam
mengaransemen musik Taize adalah Jaques Ber-
thier dari Auxerre. Nyanyian-nyanyian Taize kebanyakan
memiliki pola nyanyian pendek yang dinyanyikan secara
bersahut-sahutan.

Gerakan Liturgis
Gerakan liturgis dimulai dengan usaha untuk

kembali pada norma ibadah mula-mula. Tujuan utama dari
gerakan liturgis ini adalah untuk melahirkan liturgi yang
sepola. Gerakan pembaruan liturgi dari gereja Reformasi
dipelopori oleh Eugene Bersier, Wilfred Monod, Richard
Paquier, Jean-Jacques Von Allmen, William D. Maxwell,
dan James White. Dari Gereja Anglikan, tokohnya ada-

lah Walter Howard Frere dan Dom Gregory Dix yang
mempublikasikan buku "The Shape of The Liturgy" pada
tahun 1945. Gereja Methodist mensahkan buku berjudul
"Methodis t  Service Book" yang menegas-
kan baptisan dalam sebuah konferensi di Inggris pada
tahun 1975. Gereja Lutheran menerbitkan buku berjudul
"Lutheran Book of Worship" pada tahun 1978.

Pada tahun 1982, Dewan Gereja-gereja
se-Dunia (DGD) menyelenggaran seminar liturgi
di Peru dan menghasilkan sebuah liturgi oikumenis yang
d i s e b u t  s e b a g a i L i t u r g i  L i m a .  P a d a
tahun 1987 diselenggarakan sebuah lokakarya musik dan
liturgy di Manila, Filipina yang diadakan oleh Lembaga
Liturgi dan Musik Asia (Asian Institute for Liturgi and Music-
AILM). Lokakarya ini bersifat internasional dan berusaha
memperkena l kan  dan menerapkan  mus ik -
musik Asia sebagai nyanyian jemaat. Seminar dengan
tema yang serupa dilaksanakan kembali pada
tahun 1992 dan diselengarakan oleh DGD dan AILM.
Seminar ini menggunakan sebuah buku nyanyian jemaat
dari berbagai budaya di Asia yang berjudul "Sound the
Bamboo". Seminar-seminar ini ditindaklanjuti dengan
beberapa seminar lain dengan tema yang sejenis pada
tahun 1993 diselenggarakan di Rio de Janeiro, 1994 di
Hongkong), dan 1997 di Taiwan.

Litugi Lima
Liturgi Lima adalah sebuah liturgi ekumenis yang

dibentuk berdasarkan Deklarasi   Lima yang dilaksanakan
di kota Lima, Peru pada tahun 1982. Liturgi ini disepakati
secara doktrinal oleh gereja anggota DGD dan dibuat
oleh Max Thurian, salah seorang anggota dari kelompok
Taize. Liturgi Lima digunakan secara luas, serta diter-
jemahkan ke dalam berbagai bahasa-sejak penggunaan-
nya di sidang DGD pada tahun 1983 di Vancouver.

Struktur liturgi ini dibuat mengikuti tradisi gereja
Kristen pertama kali dan memiliki kemiripan dengan liturgi
Katolik Roma. Liturgi ini juga dibuat untuk menjembatani
perbedaan antara tradisi gereja barat dan timur, misalnya
menggunakan Pengakuan Iman Rasuli Nicea-
Konstantinopel tanpa menggunakan tambahan bagian
"Tuhan dari Tuhan" dalam artikel kedua dan "Sang
Anak" dalam artikel ketiga.

Lagu Liturgi Tidak Sama Dengan Lagu Rohani
Pemahaman yang benar tentang Liturgi akan

memberi warna tersendiri dalam segala kegiatan/perayaan
yang kita laksanakan. Pemahaman akan perbedaan antara
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Lagu Liturgi dengan Lagu Rohani sangat diperlukan oleh
semua pihak, khususnya penyelenggara kegiatan/
perayaan. Ada kalanya, kita memilih lagu-lagu dalam
kegiatan/perayaan berdasarkan cita rasa "lagunya enak",
"meriah" dan kriteria lainnya.

Lagu Liturgi adalah lagu yang diciptkan khusus
untuk liturgi. Lagu Rohani adalah lagu yang di-ciptakan
untuk kegiatan non liturgis seperti pertemuan karismatik,
hiburan rohani, lagu pentas dan lain-lain. Berikut beberapa
gambaran perbedaan Lagu Liturgi dan Lagu Rohani:

 Lagu Rohani mirip dengan manisan, dapat dinikmati
namun tak cukup untuk memberi makan pada badan
kita. Lagu Liturgi mirip dengan makanan bergizi, tidak
selalu enak, namun perlu agar badan kita sehat dan
kuat.

 Lagu Rohani lebih banyak berbicara tentang dirinya
sendiri atau situasi manusia daripada ingin mendengar
suara Tuhan. Lagu Liturgi mengutamakan Sabda Allah
dan menjawabnya dalam melaksanakan kehendak
Allah secara nyata.

 Lagu Rohani mengutamakan pujian kepada Allah
(sering hanya di bibir) tanpa ambil pusing tentang
konsekuensinya. Lagu Liturgi berpangkal dari hormat
kepada Allah, dari kepentingan Allah (Kerajaan Allah)
dan pelaksanaannya.

 Lagu Rohani tak jarang termasuk "kitsch" atau seni
palsu yang memberi kesan seni namun ternyata
bukan. Lagu Liturgi tak jarang merupakan suatu
tantangan, lagu dan syair yang kurang enak di telinga
merangsang suatu tanggapan dari kita, dan inilah seni
yang sejati.

 Lagu Rohani praktis selalu berbentuk bait (monolog).
Lagu Liturgi memakai juga bentuk sahut-menyahut,
aklamasi, bentuk khusus lainnya.

Pembedaan-pembedaan di atas tentu berdasar-
kan berbagai kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah
sebagai berikut:

Kriteria Lagu Liturgi:
1. Harus berperan dalam liturgi, merupakan bagian Litur-

gi yang penting dan terintegrasi.
2. "Adalah Liturgi" atau "mengiringi liturgi".
3. Mengikutsertakan umat karena Liturgi "memupuk

kesatuan hati".
4. Syair terutama tentang penyelamatan Allah, maka

diambil/diolah dari Kitab Suci atau dari teks Liturgi.
5. Syair sebagai pegangan untuk hidup sebagai orang

Kristen; dipupuk iman para peserta dan hati mereka
diangkat kepada Allah, untuk mempersembahkan
penghormatan yang wajar kepada-Nya dan menerima
rahmat-Nya secara lebih melimpah.

6. Syair lebih penting daripada lagu.
7. Khidmat, bermutu tinggi/seni sejati, merupakan

kegiatan suci yang sangat istimewa.
8. Bersifat Gerejani ("kami"/"kita") atau dengan kata lain

"lagu umat".
9. Liturgi dan lagu liturgi sering "menantang", memuat

kejutan, karena Allah memang lain dengan manusia.
Perbedaan ini menuntut konsentrasi/serius dan sikap
sopan dari manusia.

Kriteria Lagu Rohani:
1. Diciptakan untuk keperluan perorangan/ devosi/

pentas/ pertemuan rohani/ pendidikan atau sebagai
background musik.
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2. Syair berpangkal dari/dan membahas pengalaman
atau perasaan manusia.

3. Syairnya bebas (ungkapan sikap hati).
4. Bersifat perorangan ("aku"/"saya").
5. Tujuan untuk menghibur, melepaskan ketegangan.
6. Dihindari tema yang berat ("salib", "menyangkal diri")
7. Melodi musik lebih penting daripada syair.
8. "The singer" (penyanyi) jauh lebih penting dari pada

lagu, "not the song". Dengan kata lain lebih bertujuan
untuk komersial.

Kita sadar bahwa pengetahuan akan Liturgi
tidakl sama dan merata untuk seluruh umat. Oleh karena
itu perlu diberi penjelasan agar ada keseragaman penge-
tahuan dalam hal ini. Sering kita melihat dalam kegiatan
gereja saat ini, banyak keputusan dalam berliturgi didasari
cari gampangnya saja bukan karena mau  gampang, tetapi

kurangnya pengetahuan dasar akan liturgi yang baik.
Semoga dengan tulisan ini kita semakin diperkaya lagi
terutama bagaimana berliturgi dengan baik.

-meA

Sumber:
Rasid Rachman, Pengantar Sejarah Liturgi, h 126-132.

James F. White, Protestant Worship: Traditions in Transition, James F.
White, Introduction to Christian Worship

(Revised Edition),
Rodney Matthews, A Participant’s Introduction: Ecumenical Liturgy in

Principle and Practice, dalam Thomas F. Best & Dagmar Heller
(editors),Eucharist Worship in Ecumenical  Contexts. WCC 1998



Ketika seorang ahli hukum bertanya   kepada Yesus hukum mana
yang terbesar di dalam hukum Taurat, ia menerima  jawaban:

Jawab Yesus kepadanya:
"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap

jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah

tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Matius 22:37– 40.

PELANGI
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Demikianlah TUHAN adalah tempat perlindungan bagi orang
yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab

tidak Kautinggalkan orang yang mencari Engkau, ya TUHAN.
Mazmur 9:10–11

Pendahuluan
Akhirnya GKI Kota Wisata sampai pada satu titik,

yaitu 5 (lima) tahun pertama dalam perjalanannya sebagai
Jemaat yang dewasa. Horeeee.... mungkin itu yang kita
mau teriakan ketika memasuki usia 5 tahun. Kenapa
tidak? Karena dalam rentang waktu yang sudah berjalan
tersebut kita meyakini bahwa itu tidak pernah lepas dari
pemeliharan tangan Tuhan, di dalam Yesus Kristus
sebagai Kepala Gereja, yang tidak hanya 5 tahun yang
kita saksikan, tetapi juga jauh sebelum GKI Kota Wisata
menjadi jemaat yang dewasa, yaitu pada saat sebagai
Bakal Jemaat (Bajem) dan sebagai Pos Pelayanan.

Semua menjadi satu rangkaian yang terus
berkesinambungan yang tidak akan berhenti dan putus
pada hari ini, tetapi terus berlangsung sampai Tuhan
Yesus datang kembali. Perjalanan GKI Kota Wisata, sebe-
lum ada, dahulu, kini dan ke depan, terjadi karena
kehendak-Nya. Dan kalaupun kita bersama dapat me-
ngingat segala kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup bersa-
ma sebagai jemaat dengan segala proses, perkembangan
dan buah-buah yang sudah dihasilkannya, maka dengan
penuh syukur kita mengatakan bahwa semuanya itu terjadi
hanya karena dan oleh anugerah Allah saja.

Hidup Adalah Anugerah
Pernahkah menjumpai atau mengenal seseorang

yang dulunya orangnya biasa-biasa saja atau mungkin
kerapkali melakukan yang tidak benar? Lalu, Anda ber-

Pdt. Gordon S.
Hutabarat, M.Min

temu dengannya dalam sebuah pelayanan kepada para
gelandangan dan anak-anak jalanan. Ada sesuatu yang
berubah total pada diri orang tersebut. Ketika Anda
berbincang-bincang dengannya, diketahuilah bahwa ia su-
dah menyatakan pertobatan dalam hidupnya sekaligus
menunjukkan perubahan yang nyata. Tetapi kenapa ia mau
melakukan hal tersebut? Anda memastikan bahwa ia
melakukan pelayanan tersebut sebagai respon atas kasih
anugerah Tuhan yang ia alami. Saya yakin cerita ini bisa
juga menjadi pengalaman Anda sendiri. Karena anugerah
Tuhan, kita bersyukur, karena anugerah Tuhan, kita
mengalami pembaruan hidup.

Dulu, Martin Luther menyampaikan 95 dalil ketika
gereja pernah melakukan tindakan yang keliru tentang
pertobatan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Pada
waktu itu pihak gereja mengeluarkan surat pengampunan
dosa kepada yang ‘berdosa’ tetapi menebusnya dengan
sejumlah uang yang ditentukan. Ini jelas penyimpangan.
Oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan Martin Luther
adalah sebagai tamparan keras buat gereja yang telah me-
nyimpang. Dan salah satu dari dalil-dalil itu adalah per-
nyataannya tentang keselamatan, yaitu bahwa keselamatan
didapat bukan dari usaha dan perbuatan manusia (bdk.
Efesus 2:8-9) bukan juga karena mendapat Surat Pengam-
punan Dosa. Keselamatan adalah Sola Gratia, hanya kare-
na Anugerah. Anugerah adalah pemberian yang tanpa
syarat. Pemberian yang cuma-cuma, gratis! Tetapi, apakah
ini mungkin? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
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Keselamatan yang diberikan adalah kehendak Allah. Dan
di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu diberikan secara
cuma-cuma kepada seluruh umat manusia yang berdosa.
Namun tentu kita akan mendapatkannya kalau kita mem-
iliki iman (Sola Fide), yaitu percaya kepada karya kesela-
matan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus (bdk.
Yohanes 3:16)

Setiap orang yang hidup karena dan dalam Anu-
gerah keselamatan di dalam Yesus Kristus tentunya ia
tidak lagi hidup dengan masa lalunya yang gelap. Hidup
dalam dosa tidak lagi dibiarkan me-nguasai dirinya. Itu
seharusnya benar-benar dibuang dan ditanggalkan. Se-
baliknya, ia menunjukkan hidupnya yang penuh syukur
dan ditandai dengan pembaruan diri. Ia tidak lagi sama
dengan dunia namun memberi terang kepada dunia (bdk.
Roma 12:2 dan Matius 5:14a, 16). Jika setiap orang men-
syukuri kasih dan anugerah Tuhan dan memeliharanya
seperti seseorang yang menjaga dan memelihara harta
benda yang sangat berharga, kemudian bersama-sama
berkaya untuk dunia, maka setiap orang yang disatukan
dan dipersekutukan karena Kristus sebagai gereja, pada
saatnya gereja akan menjadi berkat bagi dunia. Gereja
tidak lagi sebagai kumpulan orang saja yang percaya
kepada Kristus, namun menjadi komunitas yang hidup
karena anugerah dan yang meneruskannya kepada dunia,
agar dunia juga mengalami hidup di dalam anugerah
Tuhan Yesus Kristus.

Belajar Dari Jemaat Mula-mula
Contoh persekutuan umat yang hidup dalam anu-

gerah Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain (dunia)
adalah cara hidup yang disaksikan oleh jemaat mula-mula.
Dalam Kisah Para Rasul 2:41-47 dan 4:32-37 ada bebera-
pa catatan yang perlu menjadi perhatian kita supaya gereja
masa kini tidak melupakan akan peran dan tanggung-
jawabnya. Pertama, jemaat selalu bertekun dalam
pengajaran dan dalam persekutuan (Kis 2:42a, 46).
Sebagai gereja, yang adalah persekutuan orang percaya,
setiap pribadi tidak dapat hidup sendirian. Ia secara hakiki
adalah bagian dari sebuah kumpulan yang kudus, yang
khusus, yang berbeda dengan kumpulan-kumpulan yang
dibuat oleh organisasi dunia. Dalam persekutuan tersebut
bukan hanya sekedar berkumpul namun ada yang paling
hakiki yang harus dilakukan yaitu pengajaran. Pengajaran
yang akan membentuk dan mengubah cara hidup setiap
orang percaya. Dan ini sangat mendasar sekali, tidak boleh
diabaikan. Kedua, berkumpul untuk memecahkan roti dan
berdoa (Kis 2:42b, 46b). Ketika umat punya kesehatian di
dalam Kristus. Maka segala karya kristus harus dirayakan
dan diingat supaya menjadi motivasi untuk terus bersaksi
dan berkarya untuk dunia. Kekuatan kasih anugerah yang
menyatukan dan mengikat mereka terwujud dalam saling
berdoa. Ketiga, mempersembahkan milik mereka (Kis 2:44
-45, 4:32-37). Tidak ada perbuatan dan kebaikan yang
nyata yang dibuat oleh jemaat mula-mula, yaitu mem-

”Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan
oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia

dalam kelicikan mereka yang menyesatkan”. - Efesus 4:14
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persembahkan harta milik mereka. Dan di sini sangat
menarik karena yang diserahkan bukan hanya 10%
(perpuluhan sebagaimana yang dikenal pada praktek ger-
eja-gereja masa kini) tetapi seluruh dari hasil penjualan
harta mereka (misalnya tanah). Semua itu dilakukan untuk
saling membantu dan memperhatikan sehingga di antara
mereka tidak ada yang berkekurangan, serta untuk menun-
jang kelangsungan kehidupan gereja dalam memenuhi
tugas panggilannya. Keempat, memuji Allah (Kis 2:47a).
Ada begitu banyak kesaksian dan laporan pada masa ke-
hidupan jemaat mula-mula, yaitu bahwa ketika jemaat
berkumpul tidak pernah lepas dari puji-pujian yang dinya-
nyikan. Kita pun sama dengan cara jemaat mula-mula
menaikkan puji-pujian yaitu sebagai ungkapan syukur dan
cara kita memuliakan Tuhan yang sudah mencurahkan
anugerah-Nya kepada kita.

Hal yang sangat menarik dari cara kehidupan
jemaat mula-mula adalah setiap karya dan kesaksiannya
disukai banyak orang, dan ini yang membuat anggota
jemaat (orang yang percaya kepada Kristus) semakin ber-
tambah. Secara kuantitas terus ditambahkan, sejalan
dengan itu secara kualitas diperhatikan dan terus di-
lakukan. Gereja terus bertumbuh dan bertambah karena
kasih anugerah-Nya.

Memelihara dan Mempertanggungjawabkan Anugerah
Bagi Paulus, cara merespon anugerah Tuhan itu

diawali dengan menyadari tentang siapa dirinya. Menilai
diri dengan tulus dan jujur, bahkan ketika membandingkan
dirinya dengan orang lain, terutama para rasul, sebagai
yang paling hina dan sebagai yang paling jahat karena
sudah  menganiaya jemaat. Tak ada kebanggaan dalam

dirinya ketika melihat jati diri dan  masa lalunya (bdk. 1 Kor
15:9) Namun, dalam  1 Korintus 15:10 Paulus berkata :

“Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah se-
bagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang
dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
aku telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua;
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang
menyertai aku”.

Adalah sebuah kenyataan yang sangat bertolak-
belakang antara masa lalu diri Paulus dengan sikap iman
dan cara hidupnya setelah perjumpaan dengan sang
Juruselamat. Baginya itulah anugerah yang secara total
mengubahkan hidup dan cara menghayatinya. Apa yang
dinyatakan Paulus dalam ayat di atas, setidaknya ada 4 hal
yang dapat kita hayati bersama, yaitu :

Pertama, aku ada sebagaimana aku ada, bukan sebagai
suatu yang kebetulan

Bagi Paulus, keberadaannya disadari bukan sebuah
kebetulan. Ia bisa bernafas, berkarya, pengalaman di saat
merasa kuat atau lemah. Disanjung atau dihina, tetap terus
berkarya dengan selalu mengingat kasih anugerah yang
diterimanya. Bagi kita, kesadaran tentang keberadaan kita
dengan terus berkarya dan melakukan yang baik, pasti
bukan sekedar saja   namun itu berangkat dari rasa syukur
atas anugerah Tuhan yang telah memberikan hidup kepada
kita.

Kedua, anugerah yang membuat hidup tidak menjadi
sia-sia

Paulus sebagai manusia berdosa yang sudah diubahkan,
memberi penegasan kepada jemaat di Roma sebagaimana
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tertulis dalam Roma 6:23 Upah dosa adalah maut, tetapi
karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus,
Tuhan kita. Orang berdosa terancam hidup dalam kesia-
siaan dan masa depan yang membawa kepada ke-
binasaan. Tetapi karena kasih karunia Allah, yang adalah
anugerah-Nya, menjadikan hidup kita menjadi bermakna.
Dalam bagian lain, dalam 1 Korintus 15:58 Paulus menga-
takan bahwa jika kita giat dalam pekerjaan Tuhan serta
dilandasi karena persekutuan di dalam Tuhan, serta hidup
dilandasi sebagai anugerah maka jerih lelah kita tidak akan
sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan se-
bagaimana untuk Tuhan, dan jikalau kita melakukannya
untuk Tuhan, pastilah kita akan melakukannya yang terbaik,
dan itu tidak akan menjadi sia-sia.

Ketiga, hidup dalam anugerah adalah bekerja keras
Karena anugerahlah, Paulus rela bekerja keras untuk dapat
mewujudkan kasih anugerah Tuhan itu dalam hidupnya
sehari-hari. Bekerja keras di sini adalah pekerjaan dalam
pemberitaan Injil yang dilakukan dengan serius dan
kesungguh-sungguhan. Pekerjaan yang dilakukannya ini
bukan untuk nanti diujungnya akan mendapat keselamatan
dan hidup kekal,    sebaliknya, justru karena keselamatan
yang ia imani dalam Kristus Yesus, maka hidup harus men-
jadi  bermakna dan  terpancar dalam seluruh hidupnya.
Walaupun kita tidak selalu mengalami hidup yang  mudah
karena sebagai orang Kristen pun sama dengan orang lain,
tidak kebal terhadap segala bentuk pergumulan dan masa-
lah dalam hidup, hanya yang membedakannya adalah sikap
dan pengharapan dalam menanggapinya, yaitu hidup ini
adalah anugerah dan kesempatan yang ada adalah kesem-
patan untuk bekerja dalam Tuhan dengan kerja keras untuk
terus  dipersembahkan bagi memuliakan-Nya.

Keempat, kemampuan yang berasal dari penyertaan
Allah

Kita mengetahui bahwa hidup Paulus setelah diubahkan
oleh Kristus, tidak serta merta mengalami kemudahan-
kemudahan dalam hidup. Ada banyak musuh dari dalam
maupun dari luar, Ia juga me-ngalami sakit dan kesusahan
lainnya. Dan puncaknya ia dipenjara dan terancam huku-
man mati karena kesetiaannya kepada Kristus. Namun, ia
mampu melewatinya dengan baik. Tetap bersabar. Teguh
dan tetap setia melayani. Ada kekuatan dan pengalaman
rohani bagi Paulus yang memampukan untuk itu semua
yaitu kekuatan dari semangat kasih anugerah dari Tuhan
serta janji Tuhan yang akan menyertainya sampai dengan
akhir jaman.

GKI Kota Wisata Ada Karena Anugerah-Nya
Pada tanggal 16 Mei 2011 dilaksanakan sebuah

kebaktian khusus di GKI Kayu Putih dalam rangka Pelem-
bagaan Bajem GKI Kota Wisata menjadi Jemaat GKI Kota
Wisata. Tanggal tersebut menjadi momentum dalam perja-
lanan GKI Kota Wisata sebagai gereja yang dewasa dan

mandiri, yang tidak lagi bergantung kepada jemaat in-
duknya, yaitu GKI Kayu Putih.

Dengan menghitung dari tanggal pelembagaan
GKI Kota Wisata, maka sekarang sudah berusia 5 (lima)
tahun. Sebuah waktu yang tidak pendek karena menghi-
tungnya dari saat-saat sebelumnya yaitu masa sebagai
Bakal Jemaat dan sebagai Pos Pelayanan GKI Kayu Putih.
Perjalanan waktu ini, kurang lebih sudah belasan tahun,
diawali dengan perencanaan, pembicaraan dan keputusan
yang dilakukan dalam persidangan, baik di PMJ kayu Putih
maupun di PMK GKI Klasis Jakarta Timur. Demikian pula
saat dimulainya ibadah pembukaan Pos Pelayanan dan
ibadah-ibadah berikutnya, baik yang dilaksanakan di ru-
mah, biasanya kita menyebut di rumah Ibu Sri, kemudian
berpindah sampai dengan ruko sekarang, semuanya terjadi
karena kasih karunia, rahmat dan anugerah dari Allah,
dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja.

5 tahun yang sudah dijalani tentu ada banyak
peristiwa dan data yang perlu dicatat, misalnya pada bulan
Agustus 2011 jumlah total anggota jemaat (Sidi dan Baptis)
adalah 402 orang, kemudian pada akhir bulan Maret 2016
jumlah total 876 orang. Ini berarti secara keanggotaan
dalam kurun waktu sekitar 5 tahun ada pertambahan seki-
tar 117 %. Dalam pertambahan dan pertumbuhan ini juga
dilengkapi dengan sumber daya manusia yang beragam,
sehingga menjadi kekuatan sekaligus menjadi tantangan
dalam menunjang dan melengkapi tugas panggilan gereja.
Dengan peta kekuatan sumber daya manusia yang ada
sudah sangat memungkinkan bagi GKI  Kota Wisata akan
mempengaruhi kekuatan finansial, karena anggota jemaat
juga terdiri dari kalangan menengah ke atas dengan
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berbagai profesi di   dalamnya. Beberapa data yang dise-
but tadi baru  sebagian kecil yang bisa kita lihat. Dan di
sini, sekali lagi, kita dapat mengatakan bahwa semua yang
ada hanya dapat terjadi karena anugerah Allah.

Membaca sebuah perjalanan hidup, terlebih se-
bagai GKI Kota Wisata, akan mengajarkan kepada kita
untuk tetap belajar dari hidup itu sendiri. Seperti yang
dikatakan penulis Mazmur dalam pasal 90:12 “Ajarlah kami
menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami
beroleh hati yang bijaksana” Dalam bagian ini kita di-
ingatkan bahwa setiap hari yang berlalu tidak hanya berlalu
begitu saja, tetapi menjadi bagian supaya kita memiliki hati
yang bijaksana. Demikian juga sebagai gereja, kita ada
dalam rentang waktu yang sudah bergulir, tentu semakin
bertambah waktu dan usia, seharusnya juga menjadi bagi-
an dalam pembentukan supaya semakin bijaksana, untuk
terus memahami tugas panggilannya serta mampu
melaksanakannya dengan sukacita dan senantiasa
mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama
kini, di sini.

Eben-Haezer
Sampai di sini Tuhan menolong kita, demikian arti

dan terjemahan dari kata Eben-haezer (bdk. 1 Samuel
7:12). Pada konteksnya, Eben-Heazer adalah sebuah tugu
batu yang didirikan yang menjadi peringatan dan menjadi
momen serta saat/kesempatan bagi Israel yang sering
melupakan dan meragukan kehadiran Allah, untuk kembali
mengingat pertolongan Allah, sekaligus menaikkan ucapan
syukur dan memuliakan nama-Nya atas pertolongan Allah
itu. Demikian pula batu peringatan tersebut akan menjadi
pendorong untuk tidak berhenti dalam mengingat setiap
kebaikan Tuhan sehingga mendorong mereka juga untuk
terus mempercayai Allah, yang hidup, yang dapat di
percayai dan diandalkan.

Eben-Haezer–‘sampai di sini Tuhan menolong kita’
tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah
selesai. Namun bicara tentang ‘inilah” pertolongan Allah,
yang sudah di mulai dan akan berlanjut terus. Oleh karena
itu, bagi kita, sebagai jemaat GKI Kota Wisata, Eben-
Haezer akan bermakna untuk :

 Belajar terus bersyukur atas anugerah kebaikan dan
pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, baik
sebagai pribadi, keluarga dan jemaat. Komitmen dan
kesungguhan yang kita nyatakan dan kita jalani hingga
sekarang ini hanyalah bagian terkecil dari pekerjaan
Tuhan yang melibatkan kita. Selayaknya kita tidak ber-
bangga dengan segala pertambahan dan pertumbuhan
di jemaat kita, kecuali merasa takjub dan syukur atas
setiap anugerah kasih Tuhan.

 Belajar terus mensyukuri anugerah Tuhan dengan
selalu merindukan pertolongan kasih Tuhan dan tidak
pernah memadamkan iman dan percaya kita kepada-
Nya.

 Belajar terus bersyukur karena dengan kasih karunia,
rahmat dan anugerah-Nya Tuhan telah memanggil kita
untuk bersaksi dan melayani sehingga kita menjadi
kawan sekerja Allah yang menyampaikan dan mene-
ruskan berita anugerah itu kepada dunia.

 Tetap berkarya, tidak berhenti, dengan setiap talenta
yang diberikan Tuhan, sebanyak dan sekecil apapun
biarlah kita melakukannya  dengan semakin rendah
hati dan merendah di hadapan-Nya, sebab jia kita
melakukannya itu semua karena anugerah-Nya.

Kita patut menyadari bahwa kemampuan kita
terbatas namun Tuhan yang kita sembah adalah  Tuhan
yang tidak terbatas oleh apapun juga. Walau kadang ada
hambatan dan tantangan yang berat, tapi justru ini menjadi
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momentum yaitu sebagai pendorong dan kekuatan yang
menggerakkan dalam menghayati kebaikan atas setiap
pekerjaan yang dari Tuhan dan sekaligus menyatakannya
dalam hidup sebagai gereja Tuhan.. Tidak ada yang bisa
menghalangi maupun membatasi pekerjaan Tuhan. Yang
menghalangi dan yang membatasi hanyalah keterbatasan
manusiawi itu sendiri.

Penutup
Quo Vadis GKI Kota Wisata? Perjalanan jauh ke

depan hanya dapat kita lanjutkan tatkala kita mengingat
Anugerah Allah yang menghadirkan kita sebagai gereja di
Kota Wisata ini untuk bersaksi dan menyampaikan berita
keselamatan kepada dunia, agar dunia diberkati dengan
kasih Anugerah dalam kasih Yesus Kristus. Segala peta
kekuatan dan kemampuan yang kita miliki adalah anuge-
rah Tuhan untuk menjawab setiap tantangan sekaligus
untuk membenahi segala kekurangan kita. Dengan bergan-
dengan tangan, sehati dan sepikiran, bersama menjawab
tugas panggilan kita sebagai gereja yang dinyatakan dalam
menjawab pertanyaan ‘apa yang akan kita kerjakan
sekarang ini?”. Apapun yang mau kita lakukan hari ini tentu
harus lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan
sebelumnya sekaligus sebagai bentuk peran dan
tanggungjawab untuk hari esok dan masa depan yang
lebih baik lagi.

Usia ke-5 GKI Kota Wisata ini adalah usia kita
bersama, dan kita sampai pada momen ini karena tangan
Tuhan yang melalui diri kita yang dipakai menjadi alat-Nya.
pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu berarti kita harus
terus berkarya di dalam setiap pemberian yang Tuhan
percayakan kepada kita. Lagu berikut ini menjadi refleksi
bahwa setiap keberhasilan terjadi karena anugerah-Nya.

Semua Karna AnugerahNya

Bukan karena kebaikanmu
Bukan karena fasih lidahmu
Bukan karena kekayaanmu

Kau dipilih, kau dipanggilNya

Bukan karena kecakapanmu
Bukan karena baik rupamu
Bukan karena kelebihanmu

Kau dipanggil, kau dipakaiNya

Bila engkau dapat, itu karenaNya
Bila engkau punya, semua daripadaNya

Semua karena anugerahNya
Dib'rikanNya pada kita

Semua anugerahNya
Bagi kita

Bila kita dipakaiNya



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XII Desember 2016 62

KONSER MUSIK ANAK & REMAJA KISAH KASIH KARINA

If we speak with the tongues of angels,
and have not love, we have nothing
If we gain all the world and its knowledge,
and have not love, we have nothing
If our faith is strong to move the mountains,
and if we give all we to the poor,
And if we offer ourselves,
yet our heart never loves, we have nothing
Without love, we have nothing.

Sepenggal syair dari lagu Without Love, We Hove Nothing karya James
Michael, Stevens & Joseph M Martin mengantarkan sebuah babak drama musikal kisah
Karina menebarkan kasih pada sesama saudaranya yang sedang berusaha menggapai
angan mereka dan mendapatkan musibah. Sebuah babak yang ditampilkan dalam
konser musik anak & remaja GKI Kota Wisata.

Drama musikal yang berkisah tentang perjalanan kasih seorang gadis bernama
Karina.  Seorang gadis yang sedang mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan pendidi-
kannya untuk menjadi seorang guru.

Di situ ia mulai merenungkan betapa besar kasih penyertaan Tuhan dalam
hidupnya. Di masa kecilnya ia belajar kasih terhadap seluruh ciptaan Tuhan melalui
bimbingan mama. Setelah mamanya meninggalkannya selama-lamanya lebih dari
sepuluh tahun yang lalu, ia tetap mendapatkan kasih sayang dari oma dan papanya.

Melalui oma, dia belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa telah mengor-
bankan diriNya untuk kita semua. Bersama Vita dan Bobby sahabatnya dari kecil, mere-
ka bertumbuh dalam kasih persahabatan. Dengan bimbingan pembinanya di gereja,
Karina pun diperkenalkan untuk berbagi kasih dengan sesamanya.
Dan akhirnya ia pun belajar tentang kasih suci antara dua insan berlawanan jenis yang
dipersatukan dalam ikatan yang kudus melalui kasih antara papa dan mamanya.

Kisah Kasih Karina….
Semuanya bertutur tentang kasih
dalam dialog, lagu, musik dan pujian
Kasih yang membentuk Karina tumbuh dewasa…
Kasih yang senantiasa mewarnai kisah Karina

Itulah kisah sederhana yang dikemas untuk konser musik anak & remaja GKI
Kota Wisata pada tanggal 9 April yang lalu. Lebih dari 80 anak dan remaja GKI Kota
Wisata yang tergabung dalam Paduan Suara Angel Voice dan Ensemble Gita Cantabile
berlatih selama tiga bulan untuk menghadirkan konser ini di bawah pelatih vocal Kak
Lousita dan pelatih musik Kak Naomi dan Kak Viena. Lebih dari lima penata musik GKI
Kota Wisata pun terlibat dalam mempersiapkan musik yang dimainkan dalam konser ini.

Konser ini bukanlah sekedar pertunjukkan yang menampilkan kepiawaian anak-
anak kita dalam mengolah peran, vokal, maupun memainkan alat musik. Ini adalah  se-
buah pembelajaran dan tindakan nyata dari anak-anak yang tidak bermegah dengan
talenta yang Tuhan berikan, karena konser ini bukanlah ajang pertunjukan bakat sema-
ta, bukan pula ajang mencari popularitas tetapi bentuk pelayanan nyata menebar kasih
melalui talenta mereka. Sebuah konser yang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk
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berbagi kasih melalui talenta mereka, salah satunya adalah menyumbangkan seluruh hasil dari persembahan yang di-
kumpulkan dalam konser ini kepada Yayasan Prima Unggul, untuk membantu proses pembangunan kembali rumah panti
asuhan mereka yang terbakar di tanggal 29 Maret 2015 yang lalu.

Puji syukur kepada Tuhan, di malam itu terkumpul dana Rp 42.390.000,- Angka yang tidak fantastis untuk cukup
membangun sebuah rumah panti. Tidak pula penting apakah latar belakang panti yang mendapatkan sumbangan ini
sesuai dengan aliran gereja kita atau tidak. Tidak perlu juga kita yang lebih dewasa ini menghakimi bahwa panti ini sudah
ada orang lain yang menyumbang, sehingga mereka tidak perlu sumbangan kita. Semua itu hanyalah ego pemikiran kita
manusia yang lebih dewasa usianya dari anak-anak. Seperti kisah seorang anak kecil dalam Yohanes 6:1-15, yang hanya
membawa bekal lima roti jelai dan dua ikan, suatu jumlah yang sangat kecil bagi ukuran manusia, tetapi Tuhan pakai
kasih anak kecil yang memberikan bekalnya yang tidak seberapa ini untuk menjadi  berkat bagi 5000 orang. Biarlah
Tuhan saja yang pakai dan berkati karya anak-anak kita. Biarlah juga anak-anak belajar di usia mudanya untuk menjadi
berkat melalui apa yang bisa mereka persembahkan dari berkat yang Tuhan sudah berikan lebih dahulu kepada mereka.
Mari kita belajar berbagi kasih melalui anak-anak kita, melalui kisah kasih Karina. Without Love, We have Nothing.

(ShW)

YAYASAN PRIMA UNGGUL PS. ANGEL VOICE ENSEMBEL GITA CANTABILE

RINDU MAMA KELUARGA HIDUP INDAH SELAMAT JALAN MAMA

TEMAN KOQ BEGITU PERSAHABATAN KASIH OMA

BERBAGI KASIH KANGEN PAPA SELAMAT JALAN KARINA
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Firman dalam Pengkhotbah 12:1 tentunya tak dapat dipotong-potong dan
ditafsirkan begitu saja tanpa mengaitkan nya dengan seluruh pasal, bahkan dengan
ayat-ayat sebelumnya. Namun setidaknya pesan sederhana yang dapat diambil dari
situ mengingatkan kita untuk menanamkan takut akan Tuhan dan ketaatan pada
perintah-perintahNya sejak usia muda.

Menjadi sangat penting, karena ada beberapa data faktual tentang kaum
muda Kristen yang cukup  memprihatinkan di tahun-tahun terakhir ini. Riset yang
dilakukan Barna Group beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa gereja-gereja di
Amerika Serikat kehilangan lebih dari 60% generasi mudanya, bahkan yang lebih
mengerikan adalah sekitar 70-75% remaja telah meninggalkan keyakinannya
selepas bangku sekolah menengah, atau di usia sekitar 15 tahun.

Bagaimana dengan kaum muda Kristen di Indonesia? Data yang ditampil-
kan dalam salah satu sesi pembinaan ter-nyata cukup mengejutkan: sekitar 83%
kaum muda Kristen termasuk remaja mengenal sedikitnya 1 (satu) orang rekan
seusianya yang tidak pernah lagi ke gereja untuk mengikuti kebaktian.

Tulisan ini tidak bertujuan membahas topik tersebut secara khusus, namun
ingin mengajak kita untuk memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya pem-
binaan remaja dalam gereja. Diawali dengan paparan berikut yang menggambarkan
perjalanan yang ditempuh gereja ini dalam pembinaan remaja. Tanggung jawab atas
remaja adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya umat remaja, pengurus
Komisi Remaja, atau penatua pendampingnya saja.

Awal sebuah panggilan ...
Komisi Remaja GKI Kota Wisata yang mandiri saat ini sesungguhnya lahir dari se-
buah pergumulan dan perjalanan panjang. Berawal pada tahun 2003-2004, saat ker-
induan akan adanya kebaktian anak terwujud pada Minggu 7 Nopember 2004. Ke-
baktian anak perdana ini dihadiri oleh 21 anak. Pembina anak di masa perintisan Pos
itu adalah: kak Elysa, kak Lienda, kak Rita Deswert, kak Eny, kak Sisca, kak Yunny
dan kak Debora, serta beberapa Guru Sekolah Minggu (GSM) dari GKI Kayu Putih.

“Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-
tahun yang kaukatakan:”Tak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya” (Pengkhotbah 12:1)

Pnt. Grace B. Marlessy
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Oleh bertambahnya jumlah dan melebarnya rentang usia
anak, setelah pindah lokasi ke ruko Trafalgar maka ASM berusia 10
tahun ke atas masuk dalam satu kelas khusus. Oma Patty, kak David,
kak Grace, kak Juni, kak Ratna, dan kak Dewi menambah jumlah
pembina yang melayani secara bergantian sedangkan kak Lienda
menjadi koordinator keseluruhan.

Cikal bakal ...
Peningkatan jumlah ASM kelas 5-9 sampai tahun 2008 me-

nyebabkan kesenjangan  perkembangan kognitif, rohani, dan psiko-
sosial di antara merekapun semakin besar. Hal itu menuntut
penyesuaian materi dan metode pembinaan, yang memunculkan
wacana untuk memisahkan mereka dari Komisi Anak sebagai cikal
bakal Komisi Remaja.

Meskipun jemaat yang memasuki usia SMA masih 3 orang,
namun selaku koordinator,  kak Juni – bersama tim – memantapkan
komitmen untuk tetap melakukan perintisan Komisi Remaja ini
dengan segala konsekuensinya. Terbentuklah cikal bakal Komisi yang
terdiri dari 3 orang di kelas Remaja, 23 ASM di Pra Remaja 2 (kelas 7
-9), dan 32 ASM kelas Pra Remaja 1 (5-6 SD).

Tak mudah memang untuk mencari format baru yang paling
sesuai di tengah heterogenitas dan jumlah yang terus bertambah seir-
ing banyaknya jemaat baru yang bergereja di bajem ini, baik dalam
strategi pendekatan, materi, liturgi, dan lain-lain. Namun panggilan ini
amat disyukuri, dan doa yang tak putus-putusnya serta kerja sama
antara kak Juni, kak Lienda, kak David, Oma Patty, kak Grace, dan
kak Ratna, membantu menjaga sukacita dalam tim ini.

Menjelang tahun 2009 bergabunglah kak Star, kak Imelda,
kak Ivan, kak Yohanes serta kak Lingling untuk menggantikan bebera-
pa pembina yang rotasi kelas. “Kesebelasan” ini membimbing seki-
tar 60 ASM praremaja dan remaja, dan berupaya mencairkan relasi
ASM yang rentang usianya amat lebar.  Sementara itu persiapan
penunjang terus dilanjutkan, seperti pembenahan database oleh Kak
Juni serta pembuatan Buklet Saat Teduh dan penyusunan Buku
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Pujian Remaja oleh kak Kasma dan kak Grace. Di sisi lain, pem-
binapun terus meningkatkan kompetensi melalui bina GSM
(cagur), evaluasi kelompok (impact times), dan persiapan
mengajar yang dipimpin pendeta setiap bulannya.

Praremaja/remaja mulai dilatih menjadi petugas kebak-
tian sebagai liturgos, gitaris dan pemeran lain. Tentu saja hal ini
dilakukan dalam batas yang proporsional, mengingat sebaran
usia mereka serta kompleksitas dinamika kelompok yang terjadi
saat itu.  Mereka tidak sekedar hadir untuk bersekutu  dan
mempelajari firman Tuhan tiap Minggunya, namun telah  ikut me-
layani melalui pujian di kebaktian umum, membuatkan alat pera-
ga dan memainkan drama alkitab Sekolah Minggu, kunjungan
panti asuhan, dll.

Komisi Remaja ...
Bulan Pebruari 2009 lahirlah Komisi Remaja dengan 3 kelas se-
iring berubahnya komposisi jumlah per kelompok usia: Prarema-
ja, Remaja 1, dan Remaja 2. Kak Ivan menjadi koordinator hing-
ga 2010, dilanjutkan oleh kak Yohanes pada masa-masa peman-
tapan ini. Kak Espransa masuk pada awal 2009, diikuti kak Nina
dan kak Aang pada semester berikutnya, dan tahun 2011 kak
Utyani resmi bergabung juga dalam tim.

Selesai masa pemantapan, maka bulan Mei 2011 kak
Nina menjadi koordinator Komisi Remaja yang beranggotakan 85
pra-remaja dan remaja.  Mengingat saat itu remaja telah diper-
siapkan dan dibina cukup lama, pun mayoritas telah duduk di
bangku SMA, maka pembinaan relatif lebih mudah karena dari
segi usia serta kemampuan mereka juga lebih homogen. Sambil
mengajak remaja untuk lebih aktif, maka mereka bisa mulai dili-
batkan sebagai panitia pada acara-acara Komisi Remaja, dengan
bimbingan intensif oleh pembina. Kepengurusan remaja pertama
pun dibentuk dengan diketuai oleh Bram, Felicia, kemudian
Johanna, dan retret pertama berhasil diselenggarakan pada ta-
hun 2013.

Sebagai satu tubuh Kristus, remajapun  dipandang perlu
meningkatkan kehidupan doa untuk bersehati dalam penyeleng-
garaan kebaktian dan kegiatan lain, serta melatih kepedulian
mereka pada sesama melalui doa. Pada periode inilah TDR (Tim
Doa Remaja) yang dirintis kak Grace dua tahun sebelumnya,
mulai diaktifkan kembali dan dimotori Oma Patty.

Pemandirian Komisi Remaja  ...
Sepuluh tahun perjalanan panjang dari cikal bakal hing-

ga menjadi Komisi Remaja yang mandiri, sejak Pos jemaat hing-
ga dilembagakannya gereja ini, mustahil terjadi tanpa pertolon-
gan Tuhan.  Banyak pergumulan dialami oleh mereka yang terli-
bat di dalamnya, namun akhirnya Majelis Jemaat GKI Kota
Wisata memutuskan bahwa sejak April 2014 komisi ini sudah
waktunya dikelola sendiri oleh remaja. Penatua Immanuel T.H.
Siburian menjadi penatua pendamping pertama yang bertugas
mendampingi komisi ini, sedangkan peran ketua komisi secara
berurutan dipegang oleh Victoria, Eki/Hizkia, serta Timoty.
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Pembinaan umat dalam satu gereja tentunya merupa-
kan satu kesatuan, jadi bina remajapun perlu terhubung dengan
bina anak dan bina pemuda. Atas beberapa pertimbangan maka
ASM kelas 7 dan 8 telah dipindahkan pengelolaannya pada
Komisi Anak, menyusul kelas 5-6 yang sudah masuk komisi ter-
sebut beberapa tahun sebelumnya.  Pra Remaja (kelas 7-8),
demikian mereka disebut, merupakan kelas transisi sebagai per-
siapan memasuki Komisi Remaja. Liturgi dan materi di-
sesuaikan, bahkan kelas 8 diajak bergabung dalam ibadah
remaja di tiap minggu pertama. Berikutnya te-ngah dipikirkan
mengenai bentuk transisi yang intensif dari remaja menuju
pemuda. Me-ngingat karakteristik demografis umat yang ber-
gereja di GKI Kota Wisata, maka saat ini diterapkan rentang usia
remaja dari kelas 9 hingga awal usia kuliah, dengan harapan
dapat mengoptimalkan kaderisasi.

Dalam pelayanan, remaja juga bekerjasama dengan
komisi atau bidang lain. Menyadari perlunya bersunhodos,
merekapun telah beberapa kali mengikuti kegiatan bersama
rekan-rekannya dari gereja lain dalam program remaja klasis,
retret dan natal bersama, program GKI Summercamp, pertan-
dingan olah raga, dsb. Secara internal pun semakin banyak
remaja yang terpanggil untuk ikut melayani di Komisi Anak,
musik, serta bidang lainnya. Selain spiritualitas, tentunya dari
segi kompetensipun mereka dibekali dengan berbagai pem-
binaan yang sesuai agar ke-trampilan mereka terus bertambah
untuk mengelola komisi dan siap menjadi kader-kader pelayanan
ge-reja selanjutnya.

Sementara itu visi yang diusung Komisi Remaja tetap
selaras dengan visi GKI Kota Wisata untuk menjadi garam dan
terang bagi lingkungannya.  Guna mewujudkannya, perlu strate-
gi khusus pembinaan remaja agar makin terbentuk:
 relasi pribadi yang akrab dengan Tuhan, pun dalam ber-

jemaat,
 penghayatan bahwa ia berharga di mataNya,
 asah talenta dan kemampuan yang dianugerahkanNya,
 pengembangan kepekaan, kerendahan hati, dan kerinduan

untuk melayani sesama.
Mengingat usia kemandirian

komisi yang relatif “muda” ini wajarlah
jika ada hal-hal yang masih perlu diper-
baiki, sama seperti komisi atau bidang
pelayanan lain di gereja. Tugas kitalah
untuk mendukung mereka agar bertum-
buh bersama tanpa ada sekat-sekat.
Kasih dan perhatian orang tua amat
dibutuhkan, bahkan mestinya setiap
jemaat juga memiliki tanggung jawab
untuk menjadi teladan mereka. Menem-
patkan standar yang proporsional sesuai
dengan usia remaja, bukan mem-
bebankan tuntutan yang tidak realistis,

“ … bahwa melalui pengelolaan
mandiri komisi ini, karakteristik
usia remaja dapat terakomodasi

dan remaja makin menikmati
hubungan pribadi dengan

Tuhannya.”
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apalagi membawa mereka pada kriteria-kriteria “kesuksesan atau prestasi” dalam artian sekuler yang justru akan mem-
belokkan mereka dari memuliakan Tuhannya.

Sebagai penutup, sangat penting bahwa melalui pengelolaan mandiri komisi ini, karakteristik usia remaja dapat
terakomodasi dan remaja makin menikmati hubungan pribadi dengan Tuhannya. Dengan demikian sampai masa tuanya-
pun mereka akan tetap setia bergereja, bersekutu, serta menjadi pribadi Kristiani yang utuh dan mampu melayankan
kasih pada sesama. Merekalah gereja masa depan kita.*** (gbm)
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T: Apa contoh perubahan yang terjadi sejak komisi ini
dimandirikan?

J: Dengan tidak adanya pembina-pembina (GSM) dalam
struktur kepengurusan yang baru maka tugas-tugas
yang sebelumnya dilakukan pembina remaja, kini
diserahkan kepada pengurus. Mereka diberi porsi amat
besar dalam pengelolaan kegiatan komisi remaja,
termasuk dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal
penting, kecuali untuk mencari Pembawa Firman dalam
kebaktian remaja yang masih dibantu oleh penatua
pendamping.

T: Apa contoh dari hal-hal yang sekarang telah dilakukan
sendiri oleh pengurus?

J: Ibadah Minggu dan persiapannya, kegiatan
kebersamaan remaja, bahkan retreat, telah dilakukan
oleh panitia atau pengurus remaja sendiri. Bahkan
mulai dari tahap perancangan acara.

T: Jadi, apa fungsi penatua pendamping?
J: Lebih berfungsi sebagai mentor, nara sumber dan

motivator.

T: Seperti apa contohnya?
J: Penatua pendamping harus menahan diri untuk tidak

mengambilalih tugas / tanggung jawab yang telah
dipercayakan, termasuk tidak mengambil keputusan
sepihak jika ada bidang atau komisi lain yang mengajak
Komisi Remaja bekerja sama.  Penatua pendamping
harus membicarakan dengan pengurus dan melibatkan
mereka untuk menggumulinya.

T: Apa lagi strategi pembinaan yang bapak terapkan pada
Komisi Remaja?

J: Mengajak mereka mengenal pengurus dari luar Komisi

Remaja dan berhubungan dengan pihak-pihak lain
terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan
remaja. Pengurus juga diajak memahami keberadaan
Komisi Remaja sebagai bagian dari GKI Kota Wisata
dengan pergumulan-pergumulannya. Salah satunya
adalah dengan membiasakan mereka menghadiri
rapat (rapat bidang atau komisi) dan senantiasa
mengacu pada aturan, progpel, dan anggaran yang
telah disetujui dalam pelaksanaan kegiatan.

T: Dalam hubungan dengan pengurus bidang lain,
penerapan hal di atas seperti apa?

J: Pengurus bidang lain atau komisi lain juga didorong
untuk berhubungan langsung dengan pengurus
remaja jika ada rencana bekerjasama (selain dengan
penatua pendamping). Dengan demikian pengurus
komisi/bidang lain juga diajak menghargai
wewenang/otoritas pengurus Komisi Remaja
meskipun dari segi usia lebih muda.

T: Sulitkah memotivasi pengurus remaja?
J: Walaupun awalnya sulit, namun pemberian peran

yang lebih besar dan kemandirian ternyata
meningkatkan “sense of belonging”, rasa tanggung
jawab dan kepercayaan diri pengurus Komisi
Remaja.

T: Apa tujuan dari pelibatan peran pengurus yang lebih
besar?

J: Mengajak pengurus menjadikan Komisi Remaja
sebagai tempat yang menyenangkan dan sehat untuk
bertumbuh.

Pnt. Immanuel T.H. Siburian

Wawancara tim buletin bersama Penatua Pendamping
Komisi Remaja GKI Kota Wisata.
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5TAHUN KOMISI PEMUDA:
Perjalanan Menggarami
dan
Menerangi Lingkungan
Sekitar

Chris an M. Dotulong

Komunitas umat pemuda di GKI Kota Wisata ada sejak gereja ini masih dalam kerang-
ka bakal jemaat. Saat itu, belum ada organisasi formal, ibadah, ataupun fasilitas yang
mumpuni. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat muda hanya bersifat kebersamaan.
Akan tetapi, kegiatan-kegiatan inilah yang menjadi bibit lahirnya Komisi Pemuda GKI
Kota Wisata.

2011 – Awal Pergerakan Komunitas Umat Muda
Komunitas umat muda di GKI Kota Wisata sebenarnya sudah terbentuk sebelum tahun
2011. Majelis bakal jemaat GKI Kota Wisata, saat itu, menyadari pentingnya mengum-
pulkan umat muda untuk pertumbuhan gereja ke depannya. Albert Waloni dipercaya
untuk mengemban tugas ini. Hasilnya positif, komunitas mulai terbentuk. Sebuah tim
futsal, Rajawali FC berhasil terbentuk dan latihan rutin. Kelompok Tumbuh Bersama
(KTB) Pemuda berhasil berjalan. Bibit-bibit pengurus berhasil terjaring melalui adanya
KTB ini.

Mei 2011 adalah titik penting dalam tumbuhnya komunitas pemuda. Komunitas pemu-
da memiliki wadah organisasi yang baku. Komisi Pemuda GKI Kota Wisata terbentuk,
lengkap dengan organisasi formal dan program-program kerja yang tersusun rapi.
Albert Waloni dipercaya memimpin Komisi Pemuda GKI Kota Wisata. Komisi Pemuda
mengusung visi pelayanan : “Menjadi Garam dan Terang Bagi Lingkungan
Sekitar”.

Visi pengurus Komisi Pemuda, diwujudnyatakan pada pendirian Rumah Pintar Ciang-
sana (RPC), 14 Juni 2011. Dengan semangat dan keceriaan, pengurus Komisi Pemu-
da berjuang mendirikan sebuah taman bacaan untuk masyarakat di Desa Ciangsana,
tidak jauh dari Kota Wisata. Pendirian RPC adalah salah satu prestasi terbaik pela-
yanan Komisi Pemuda bahkan GKI Kota Wisata, hingga saat ini.

2012 – Melayani Melalui Musik
Tahun 2012, beribadah di GKI Kota Wisata terasa lebih menyenangkan dengan hadir-

“Iman tanpa perbuatan adalah mati” .Yakobus 2:20
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nya Band Pemuda GKI Kota Wisata. Lagu himne yang
tadinya hanya diiringi oleh piano dan keyboard saja, terasa
lebih segar ketika dimainkan lengkap dengan instrumen
lainnya. Kreatifitas pemuda dalam bermusik sangat ter-
salurkan dalam pelayanan ini.

Juli 2012 adalah pertama kalinya Komisi Pemuda
melaksanakan ibadah pemuda. Di tahun sebelumnya,
umat muda berkumpul di dalam format persekutuan pemu-
da. Pengurus pemuda kemudian ditantang oleh majelis
jemaat untuk mengubah persekutuan pemuda menjadi iba-
dah rutin tiap minggunya. Gayung bersambut, disepakatilah
pelaksanaan ibadah pemuda setiap Minggu, pukul 10.30
WIB.

2013 – Bersekutu Lebih Erat
Komisi Pemuda menyadari bahwa persekutuan yang erat di
antara kaum muda adalah modal utama membentuk
komunitas yang lebih baik. Pertemuan setiap hari Minggu di
ibadah pemuda dirasa kurang. SABDA (Sabtunya Pemu-
da), adalah terobosan yang dilakukan Komisi Pemuda untuk
membangun persekutuan yang erat. Melalui SABDA,
pemuda melakukan berbagai aktifitas seru. BBQ Party,
berbagai permainan, hingga nonton bareng, mengisi Sabtu
Pemuda GKI Kota Wisata. Hasilnya, mereka yang sering
ikut bersekutu, tak jarang menemukan tambatan hati
sesama anggota pemuda.

Tak hanya bersekutu, pengurus Komisi Pemuda juga
merasa perlu membekali umat muda dengan pengetahuan

Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah

lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.
- 1 Timotius 4:12
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praktis yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.
Workshop Personality (MBTI) diberikan kepada umat
muda agar lebih dapat memahami karakter diri sendiri.

2014 – Berjaring dengan Gereja Lain
Tahun 2014 adalah tahun politik. Isu golput di kalangan
anak muda menjadi hangat pada saat itu. Tak ingin
pemuda GKI Kota Wisata golput, Gerakan Pemuda Mem-
ilih muncul sebagai komitmen nyata partisipasi aktif pemu-
da GKI Kota Wisata dalam perayaan pesta demokrasi,
Pemilu. Gerakan ini muncul atas inisiatif seluruh pemuda di

lingkungan Sinode GKI.

Gerakan ini menjadi momentum bagi pemuda GKI Kota
Wisata untuk berjaring dengan pemuda GKI lainnya.
Suasana beribadah terasa lebih menyenangkan karena
banyak bertemu teman-teman baru dari gereja lain.
November 2014, Persekutuan Gabungan Pemuda
Klasis Jakarta Timur, yang diadakan di GKI Kota Wisata,
membuktikan hal ini. Suasana persekutuan terasa sangat
berbeda. Muka-muka baru, ramainya peserta, dan
antusias tinggi menjadikan persekutuan ini tidak
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terlupakan. Khususnya, bagi mereka yang juga mendapatkan
calon pasangan hidupnya.

2015 – Waktunya Jalan-Jalan
Retreat Pemuda 2015: True Love, adalah program yang tidak
dapat terlupakan bagi pemuda GKI Kota Wisata. Untuk pertama
kalinya, pemuda diberikan kesempatan untuk mengadakan
kegiatan keluar kota. 20-22 Februari di Gadog, umat muda
membahas tentang permasalahan asmara. Perbincangan yang
dilakukan sangat menyenangkan. Tak melulu Firman Tuhan,
kasus-kasus nyata yang dialami rekan-rekan pemuda juga men-
jadi bahan pembelajaran.

Mei 2015, pemuda kembali jalan-jalan. Museum Benda-Benda
Alkitab menjadi tujuannya kali ini. Pemuda akhirnya bisa melihat
bentuk nyata barang-barang yang selama ini hanya dibaca di
Alkitab.

Tak hanya itu, pemuda GKI Kota Wisata juga mengirimkan per-
wakilan mengikuti Temu Raya Pemuda se-sinode GKI di
Surabaya. Disana mereka belajar banyak hal terkait kehidupan
sehari-hari pemuda di saat ini hingga tantangan pelayanan.

2016 – Kita Adalah Kamu
Keseruan Komisi Pemuda tidak berhenti disitu. Masih banyak
keseruan yang bisa kamu alami sendiri apabila kamu ada waktu
untuk ikutan.

 Kita tidak melulu membahas Firman Tuhan. Kita juga ada-
lah anak-anak muda yang bete kalau khotbah bikin
ngantuk.

 Kita juga adalah anak-anak muda yang memiliki segudang
kesibukan di tengah studi ataupun pekerjaan.

 Tapi kita merasa, enak banget kalau punya komunitas yang
bisa membantu dalam setiap masalah, baik kehidupan
sehari-hari maupun spiritual.

 Komunitas Pemuda GKI Kota Wisata adalah supporting
system kita agar masa muda dilewati dengan lebih fun dan
benar.

 Kita adalah Kamu. Tidak ada bedanya.

Info Kegiatan Komisi Pemuda GKI Kota Wisata
Ibadah Minggu:
Pukul 09.00 WIB di Ruang Ibadah Pemuda

Pemuda Bugar (Olahraga):
Sabtu pukul 09.00 WIB

Follow Social Media kita :
Instagram : @pemudagkikowis
Facebook : /Pemuda GKI Kota Wisata
Contact Person : Christian – 0811 978 3232
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Komisi dewasa merupakan wadah bagi jemaat dewasa
yang berusia 30 sampai dengan 55 tahun. Mempunyai misi agar
jemaat dewasa GKI Kota Wisata memiliki kesempatan bertumbuh
dalam IMAN, PENGHARAPAN dan KASIH dengan melayani
TUHAN dan sesama serta saling menguatkan.

Mengenang perjalanan sejarah Komisi Dewasa GKI Kota
Wisata, seperti mengendarai mesin waktu kembali ke tahun 2010.
Kepengurusan awal Komisi Dewasa diresmikan di tahun 2011,
seiring dengan peneguhan pendewasaan GKI Kota Wisata,
dengan diketuai oleh Donny Sandy Sanjaya dan penatua
pendamping Pnt. Elisa Rachmat Sriyadi. Kepengurusan periode I
tersebut sebenarnya mulai dibentuk di tahun 2010 dalam wadah
kelompok kerja (Pokja) Sie Dewasa. Enam orang dengan latar
belakang berbeda dan beberapa orang belum saling mengenal,
dipersatukan untuk bekerja sama di dalam kelompak kerja ini.
Perpaduan aktivis senior, diwakili oleh Pak Rusli Guntoro dan Ibu
Nawangsih; dan angkatan muda, yaitu Donny Sandy Sanjaya, Ang-
gi Trifena, Novika Sari Dewie, dan Bintoro Winedar mewarnai pela-
yanan pokja tersebut. Rapat Perdana pokja di-laksanakan pada
hari selasa, 20 April 2010, pukul 19:30 dengan agenda membahas
program Bina Dewasa tahun pelayanan 2010 – 2011.

Hanya karena anugerah-NYA, acara Persekutuan Per-
dana dapat dilaksanakan dengan baik di tanggal 15 Mei 2010,
dihadiri oleh 51 orang. Persekutuan Perdana mengambil tema
“Kristus Sebagai Gaya Hidupku” dan dibawakan oleh Pdt. Im-
manuel Kristo (GKI Gunung Sahari). Melalui renungan yang
dibawakan, Pdt. Immanuel Kristo mengajak jemaat yang hadir un-
tuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai prioritas utama dan
menempatkan Tuhan di pusat kehidupan pribadi jemaat serta
mengupayakan secara terus menerus menampakkan figur Yesus
Kristus dalam diri masing-masing jemaat. Bagaimana memaknai
hal tersebut dalam kehidupan pribadi lepas pribadi? Berikut ini Pdt.
Immanuel Kristo memaparkan langkah-langkah yang perlu
dilakukan:

• Mensyukuri hidup
• Temukan autentik diri
• Buatlah afirmasi diri
• Segeralah memulai sesuatu
• Disiplinkan diri
• Kembangkan potensi diri
• Berlakukanlah hukum positif
• Jadilah berkat

Bintoro Winedar

Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada  penghiburan kasih, ada persekutuan
Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku
dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa,  satu tujuan,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari
pada dirinya sendiri; dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingann-
ya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. - Filipi 2:1-4
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Langkah-langkah tersebut yang senantiasa dijadikan pan-
duan bagi Pokja dalam melaksanakan program-program yang telah
direncanakan. Dalam rentang waktu April 2010 – Maret 2011, ter-
dapat 8 sesi Pemahaman Alkitab, 2 sesi persekutuan, 1 sesi
“Coaching Day”, dan 1 sesi Pembinaan Pengurus yang berhasil di-
wujudkan oleh Pokja Sub Sie Dewasa. Yang tidak kalah bernilainya
adalah kualitas kedekatan dan kolaborasi talenta masing-masing
anggota Pokja semakin meningkat.

Tahun pelayanan 2011 – 2012, Pokja Sie Dewasa ditetap-
kan menjadi pengurus Komisi Dewasa (KD) GKI Kota Wisata. Ada-
pun program pelayanan KD pada saat itu adalah menyelenggarakan
sesi Pemahaman Alkitab bulanan dan Persekutuan per 3 bulan.

Pada tanggal 16 Juni 2011, tepat satu bulan setelah pen-
gukuhan pendewasaan GKI Kota Wisata, KD menyelenggarakan
Pemahaman Alkitab (PA) perdana dengan tema “Melayani dengan
Hati”, dipimpin oleh Pdt. Iman Sugiyo. Melalui renungan yang
disampaikan, Pdt. Iman Sugiyo mengingatkan bahwa segala
sesuatunya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.

Seperti dituturkan oleh Pdt. Iman Sugiyo, kehidupan ini
berasal dari Tuhan dan DIA lah yang mengatur kehidupan ini. Sudah
selayaknya apabila setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan,
kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian pula pengurus KD
memahami dan meyakini hal di atas, dengan harapan terbebas dari
rasa kecewa, sakit hati, sombong, dan hal-hal negatif lainnya dalam
menyikapi hasil dari pelayanan. Karena bukan manusia yang mem-
ilih untuk melayani, namun Tuhan yang memilih manusia sebagai
kepanjangan tangannya untuk berkarya di dunia ini. Tuhan menge-
tahui kemampuan dan potensi diri dari setiap anak-NYA.

Dan hanya karena anugerah-NYA lah, jalinan cinta kasih
terjadi di antara Ketua KD (Donny Sandy Sanjaya) dan salah ang-
gota KD (Anggi Trifena). Pada tanggal 20 November 2011, pak Ket-
ua Donny dan Anggi mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan di
dalam kebaktian pemberkatan pernikahan di GKI Kota Wisata. Tidak
ada yang sia-sia di dalam pelayanan kepada Tuhan.

Periode 2012 – 2014, kepengurusan KD dipimpin oleh Pak
Rusli Guntoro dan Pak I Gde Budhiwan. Bermodalkan jaringan
perkenalan yang luas di lingkungan professional, kepengurusan KD
2012 – 2014 berhasil mendatangkan beberapa praktisi, seperti Ade
Rai, Halim Tsiang, dan perwakilan BPJS Kesehatan.

Tanggal 6 Juli 2013, sebanyak 78 jemaat/simpatisan GKI
Kota Wisata menghadiri Seminar Kesehatan yang dipandu oleh Ade
Rai. Sejalan dengan renungan yang diberikan oleh Pdt. Gordon, Ade
Rai mengupas tema hidup sehat tidak hanya dari sisi jasmani saja,
namun juga menekankan pada  keberserahan kita kepada Tuhan.
Dasar dari hidup sehat adalah pikiran dan hati yang sehat, dengan
kata lain sikap hati yang selalu mengucap syukur dan berpenghara-
pan penuh kepada Tuhan adalah landasan kuat untuk menjalani
pola hidup sehat.

Periode 2014–2016, kepengurusan KD dipimpin oleh Pak
Hendrikus Arif didampingi oleh Pnt. Donny Sandy Sanjaya dan Pnt.
Nathalia AP. Handoyo. Berbagai kegiatan non liturgis untuk mem-
perlengkapi jemaat dewasa dilaksanakan pada periode ini, antara
lain workshop Ibu Bijak, Seminar kesehatan Jantung Sehat dan My
Father my Mentor.

Untuk masa pelayanan 2016-2018, kepe-ngurusan KD
dipimpin oleh Pak Rhino Charles Tuwo didampingi Pnt. Hendrikus
Arif. Berbagai program pelayanan untuk jemmat usia dewasa telah
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dipersiapkan dengan tema sehati dan sepikir didalam
melayanai sesame. Salah satu kegiatan yang baru
adalah kebersamaan jemaat dalam bentuk olah raga
bersama.

Seiring dengan waktu, Komisi Dewasa se-
makin bertumbuh dewasa di dalam pelayanannya.
Kesesuaian dan kolaborasi dengan program Komisi
ataupun Bidang lainnya semakin nampak dan
menghasilkan manfaat yang nyata bagi GKI Kota
Wisata pada khususnya. Kiranya pelayanan Komisi
Dewasa semakin diberkati dan memberkati banyak
orang. Tuhan  Yesus menyertai. (bwi)
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"Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidakmelakukannya, ia adalah seumpama
seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia
memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barangsiapa

meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di da-
lamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh

melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Yakobus 1:23-25.
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Bertekun Sampai
Akhir

Opa Mulyono

Pak Mulyono berhenti sejenak dalam usianya yang sudah 75 tahun ini dia merenung
menatap, menerawang perjalanan hidup yang sudah dilalui yang penuh dengan berbagai
pencobaan dan suka duka  khususnya setelah dia mengenal   Tuhan Yesus.  Dahulu Pak
Mulyono yang biasa di panggil dengan sebutan Mul  tidak mengenal Tuhan Yesus, pada suatu
hari dia melintas di sebuah gereja di daerah Probolinggo kampung halamannya, dia melihat
spaduk besar “Bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil, Dia memberkati setiap Orang”.

Hal ini sangat menggugah hatinya sehingga disampaikannya kepada istrinya niatnya
untuk datang kegereja dan menjadi orang Kristen, ternyata istrinya tidak menolak bahkan
dengan sukacita berkenan mengikutinya untuk bersama-sama untuk pergi kegereja untuk
mengakui iman kristiani.

Pada saat itu pak Mul belum punya pekerjaaan tetap dengan susah payah dilaluinya
hari demi hari bersama istrinya dan tiga orang anak nya yang masih kecil-kecil, cemoohan dan
cibiran dating tidak saja dari pihak tetangga tetapi juga dari keluarga sendiri. Dia dianggap telah
memilih jalan yang sesat dan akan mendapat azab dan penderitaan akibat dari perbuatannya
tersebut. Pak Mul, mempunyai tujuh bersaudara, enam orang kakaknya yang tertua semuanya
diterima jadi pegawai negeri kecuali pak Mul. Sebagai anak terkecil yang bercita-cita ingin
masuk TNI nanum dilarang oleh orang tuanya.

Setelah menjadi orang Kristen dia sangat menekuni kegiatan di gereja dan membaca
Alkitab, Pada suatu hari dia membaca Yesaya 46:4 “Sampai masa Tuamu dan sampai masa
putih rambutmu Aku mengendong kamu, Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu
terus Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu”. Ayat ini semakin menguatkan
hatinya untuk terus bertekun kepada Tuhan hal ini menekankan  bahwa jika bertekun kepada
Tuhan sampai memutih rambut maka kita akan mendapatkan berkat dan keselamatan.

Pada suatu hari pak Mul  berdiskusi dengan pendeta tentang Ayat tersebut, pak
Pendeta mengatakan arti dari bertekun adalah terus menerus melakukan dengan sungguh-
sungguh, setia dengan tidak jemu-jemu selalu mencari Tuhan dan melatih diri menyampaikan
sesuatu pada Tuhan melalui doa serta bersyukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan
yang terbaik buat kita. Bukan hanya itu dengan mengenal kehidupan kristiani yang bertekun
dalam doa semakin nyata bahwa doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Walaupun
doa tidak melepaskan masalah namun Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi masalah terse-
but agar kita mampu mengatasinya.

Apakah kuasa Tuhan hanya dalam hal yang enak-enak saja? justru dalam hal yang
tidak enak kuasa tuhan terbukti memberikan pertolongan yang melegakan jika berserah kepada
Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan
berkat baru kepada kita. Semakin dekat kita kepada Tuhan dan semakin bertekun berdoa
sehingga terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan maka kita semakin merasakan betapa
besar dan luar biasa pertolongan  Tuhan dalam kehidupan ini.

Oleh kerena itu sebagai murid Kristus kita dituntut agar menjadi cermin perilaku Yesus
di   dalam kehidupan kita, sehingga kita seperti kitab yang terbuka dan dapat dibaca oleh setiap
orang dan melihat perilaku kita seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus selama Dia berada
di dalam Dunia, Yesus bertekun melalui penderitaan Via Dolorosa dan bertekun sampai mati di
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kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bukakah luar
biasa pengorbanan seorang sahabat seperti Yesus yang
rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita
dimana seharusnya kitalah yang patut menanggung
penderitaan itu dan mati di salibkan karena perbuatan
kita.

Yesus tidak pantas mati namun cawan itu harus
diterimanya untuk menggenapi firman Tuhan yang sangat
mengasihi manusia. Sebagai ilustrasi sebuah kisah
Macarious yang bermimpi melihat  Yesus memikul salib
dan hatinya iba dan ingin menolong Yesus serta berkata :
“Mari kuangkat salibmu Tuhan” namun Yesus menjawab
“jangan bantu aku” pikulah salibmu sendiri, dan ketika
Macarious me mikul salibnya dan menoleh kebelakang
dia melihat Yesus tidak lagi memikul salib, Macarious
bertanya kepada Tuhan Yesus, dimana salib-Mu Tuhan?
Yesus menjawab “sesungguhnya yang kupikul itu adalah
salibmu dan kalau kau memikul salibmu sendiri maka
engkau telah menolong Aku“ yang artinya jika kita berbuat
dan melakukan firman Tuhan maka kita telah menolong
Tuhan Yesus dalam beban salib-Nya. Oleh karena itu
Dalam kitab Yakobus 1:22 dikatakan “hendaklah kamu
menjadi pelaku Firman dan bukan hanya pendengar saja
sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri”, yang
artinya  Tuhan adalah firman itu sendiri oleh karena itu

kita harus berbuat sesuai dengan firman tersebut serta
meniru  sikap dan perilaku Yesus maka kita telah menolong
Yesus dan memikul salib kita sendiri..

Memang bayak manusia membuat agama dan
firman itu sebagai retorika belaka dalam kehidupan di dunia
ini. Kehidupan yang mendua dimana pada saat di gereja
terlihat sangat rohani namun setelah keluar gereja kembali
melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan
firman tuhan sehingga sesungguhnya agama itu tidak dii-
mani padahal dalam kitab Yakobus  2:26b “…iman tanpa
perbuatan adalah mati”. Sebagai umat kristiani kita dikenal
dari perbuatan kita, sikap hidup kita yang seturut dengan

“Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-
perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat” . 1 Yohanes 5:3
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perilaku Kristus, jadi kalau kita telah menjadi milik Kristus
berarti kita adalah ciptaan baru karena hidup dalam dosa
telah berlalu jadi berbanggalah dengan salib karena itulah
jalan keselamatan.

Jadi menurut Pak Mul, kita harus mempunyai iman
yang dinamis, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus
terus berjalan maju menuju Tuha n, apapun pergumulan
yang terjadi kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan
memberikan pertolongan yang kita perlukan. Kita selayak-
nya meneladani Ayub yang dengan segala pencobaan
dalam hidup yang diterimanya dia tetap tegar memuji Tuhan
karena dia yakin bahwa Tuhan yang memberi Tuhan yang
akan mengambilnya, walaupun istri Ayub mengatakan:
“masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah
Allahmu dan matilah“. Sama seperti pak Mul yang dicemooh

oleh tetangga dan keluarga namun terus bertekun berjalan
dengan firman Tuhan dalam membimbing perjalanan hidup-
nya di dunia ini

Sejak saat itu pak Mul makin yakin dalam
menjalani kehidupan ini, dia yakin bahwa Tuhan  Yesus dan
kuasa roh Kudus akan bersamanya pada saat suka mau-
pun duka, perjalanan hidup ternyata  membawa berkat
setelah dia menjadi Kristen dan pak Mul berjanji akan selalu
bertekun, percaya pada Tuhan Yesus Sang
Juruselamatnya sampai akhir. ***

Catatan redaksi:
Artikel ini ditulis oleh Bp. Yan Simanjuntak

Kontributor Buletin Pelangi sesuai hasil wawancara
dengan Bp. Mulyono.

“Sampai masa Tuamu dan sampai masa putih rambutmu Aku mengendong kamu,
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu

dan menyelamatkan kamu.” Yesaya 46 :4



Majelis Jemaat GKI Kota Wisata
mengucapkan:

Selamat Hari Natal
25 Desember 2016

dan
Selamat Tahun Baru

01 Januari 2017
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Pengantar
Suasana ceria itu berangsur tegang.
“Kamu lihat berita?” ujarku.
“Ya, ini aku sedang membacanya,” jawab seorang teman.

Yang lain pun ikut membuka ponsel untuk mengetahui apa yang
terjadi.
Saya dan beberapa rekan pelajar Indonesia tengah kongkow di flat
seorang teman ketika penembakan tragis di Paris itu terjadi. Insiden
itu dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan kami. Tidak cuma
mengutuk pelakunya, teman-teman saya, yang sebagian besar Mus-
lim, mulai khawatir tentang kemungkinan “Islamofobia” sebagai dam-
pak penembakan itu. Suasana ini kembali terulang ketika terjadi
serangan di Brussels beberapa bulan berikutnya.

Meski Glasgow dikenal sebagai kota yang menghargai
perbedaan, ada saja kelompok-kelompok konservatif seperti ini.
Saya menyaksikan di lini masa berbagai kanal media social, betapa
banyaknya ucapan-ucapan kebencian. Terbukti, sebuah masjid di
Glasgow dilempari bom molotov beberapa hari setelah penembakan
Paris.

Sesama warga Indonesia pun saling mengingatkan
bagaimana agar bisa tetap aman dan tidak perlu ketakutan secara
berlebihan. Lucunya, sebagai seorang Kristen, mestinya saya bisa
menikmati menjadi mayoritas di sini. Namun saya tidak bisa bohong.
Tetap saja saya merasa cemas, mengingat saya berwajah Asia.
Berjenggot pula!

Beruntung, pemerintah Skotlandia tegas terhadap segala
bentuk hate crimes. Polisi secara proaktif mendatangi komunitas-
komunitas Muslim dan menawarkan bantuan cepat sekiranya ada
serangan yang mereka alami.

Saat itu, sentiman negatif terhadap Islam dan imigran me-
mang sedang kental seiring pemberitaan mengenai kisruh pe-
nanganan pengungsi di antara negara-negara Uni Eropa.

Saya bercerita, tekanan psikologis yang dialami warga Asia
di Eropa sejatinya “sebelas-duabelas” dengan yang dialami ba-nyak
umat minoritas di Indonesia selama bertahun-tahun. Umumnya
mereka mengamini, “begini rasanya menjadi minoritas.”

Saya yakin, para pelajar Indonesia ini akan menjadi lebih
moderat dan egaliter sepulangnya ke Indonesia nanti. Siapa tahu di
antara mereka adalah para calon pemimpin negeri. Selalu ada
hikmah dari setiap peristiwa. Selalu ada pelajaran yang bisa dibawa
pulang.

MENGKHOTBAHI KURSI KOSONG
Aku menapaki gereja tua itu dengan perasaan was-was.

Dingin dan sunyi. Sejenak kuhentikan langkah di ujung koridor. Jam

Catatan dari Glasgow

Bagus Budi Tama Saragih
Umat GKI Kota Wisata, Reporter Bule n Pelangi

(dalam masa tugas belajar
dari salah satu kantor berita)
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menunjukkan pukul 11.00. Sama seperti informasi dimu-
lainya Sunday Service di papan berkarat depan gereja.
Lantas mengapa semua bangku-bangku ini kosong?
Minggu itu, 4 Oktober 2015, bertepatan dengan event
“Scottish Run”, dimana ratusan masyarakat kota Glasgow
dan sekitarnya lari marathon. Aku jadi berpikiran jenaka:
jangan-jangan pendetanya ikut marathon sehingga kebak-
tian Minggu itu dibatalkan…

Kuberanikan duduk di sayap kanan, barisan kedua
dari belakang. Ah, rupanya ada sepasang manula di balik
pilar itu. Pandangan kusapu ke kiri, ternyata ada beberapa
orang lagi duduk di sana, hampir semuanya berusia senja.
Total, ada 8 orang. Hingga kebaktian dimulai, tak ada lagi
yang datang. Bangku-bangku yang berkapasitas sekitar
seratus orang itu diduduki hampa, pun balkon dihuni sepi.

Itu adalah kebaktian Minggu pertama saya setelah
tiba di kota terbesar di Skotlandia itu pada pertengahan
September. Gereja Kinning Park Parish Church itu memang
yang paling dekat dengan flat yang baru saya tinggali sejak
beberapa hari sebelumnya, cuma 5 menit jalan kaki. Meski
baru musim gugur, cuaca Glasgow sudah cukup dingin.
Suhu berkisar 7 - 12 derajat Celcius.

Saya tahu bahwa gereja itu adalah ge-reja
Protestan dari Google, meski belum yakin juga jenis de-
nominasinya. Maklum, saya belum pernah tinggal di Eropa,

dan, dari cerita-cerita, katanya aliran Kristen di benua itu
bervariasi.

Namun, ketika saya menyaksikan prosesi
pendeta masuk ke mimbar, saya yakin ini ge-reja pres-
biterian. Pendeta dipandu seorang pria, barangkali pena-
tua, yang membawa alkitab jumbo yang terlihat sudah tua
dan kusam. Mirip seperti yang kita lakukan di GKI.

Konstruksi dan interior gereja ini mengingatkan
saya pada GPIB Zebaoth, Bogor, dimana pernikahan saya
diberkati. Hanya saja, ukurannya lebih kecil. Jadi, suara
Rev. Marnie Johnston, BD sebenarnya sudah dapat
terdengar jelas kalaupun dia tidak menggunakan clip-on
microphone itu. Di mimbar, ia ditemani enam orang yang
duduk di sayap kiri. Sepertinya mereka ini anggota majelis
atau penatua. Mereka juga merangkap paduan suara.
Saya tidak tahu apakah paduan suara istilah yang tepat
karena yang mereka lakukan sejatinya hanyalah
“bernyanyi bersama” di depan tanpa ada variasi suara
satu, suara dua, dan seterusnya.

Ibadah cukup singkat, hanya sekitar 45 me-nit.
Liturginya sederhana meski strukturnya secara umum
sama dengan GKI.

Satu hal yang unik adalah digunakannya baki
kayu untuk persembahan. Jadi, kalau kita memberi
persembahan dengan uang logam, akan terdengar suara
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gemerincing. Tapi pecahan uang logam yang terbesar itu
2 poundsterling lho, atau setara sekitar Rp. 25.000.

Setiap usai ibadah, umat diajak untuk menikmati
teh dan kudapan bersama pendeta. Disini suasana terasa
sangat akrab. Mungkin karena jemaatnya sangat mini,
mereka langsung tahu saya orang baru. Mereka antusias
berbincang dengan saya, bertanya asal-usul saya dan lain
sebagainya. Saya merasa sangat diterima, meski hari-hari
awal di Glasgow itu adalah masa “perjuangan” untuk bisa
menangkap aksen Glaswegian yang medok.

Minggu-minggu berikutnya, suasananya tak jauh
berbeda. Bahkan ketika ibadah Malam Natal. Pada hari
Natal, umat yang beribadah justru hampir tidak ada sama
sekali. Menurut mereka, makna Natal sudah tidak lagi
religius bagi orang Skotlandia atau orang-orang Barat pa-
da umumnya. Natal semata dirayakan sebagai momen
untuk berkumpul bersama keluarga atau sekedar liburan
biasa yang dinikmati dengan berwisata atau berbelanja
karena discount yang melimpah.

Usai ibadah Malam Natal, saya diundang ke
jamuan teh di aula gereja. Salah satu yang disajikan ada-
lah mulled wine, sebuah minuman tradisional yang
sebenarnya bukan wine, melainkan minuman hangat yang

dicampur rempah-rempah.
Kami berbincang hangat. Saya sampaikan kepa-

da mereka betapa situasi Natal di Indonesia sangat ber-
beda. Jumlah umat yang datang saat malam Natal dan
Natal justru berlipat ganda. Mereka kaget. Terlebih karena
yang mereka tahu Indonesia adalah negara mayoritas
Muslim.
Beberapa minggu kemudian saya mendapati banyak mobil
terparkir di halaman gereja. Tak seperti biasanya, puluhan
orang memenuhi ruangan gereja untuk ibadah Minggu.
Apakah ini mukjizat? Rupanya, ada bayi yang mau dibap-
tis, dan tambahan pengunjung itu adalah anggota keluarga
besar sang bayi.

Setelah membaptis bayi bernama Jessica itu,
Pendeta Marnie menggendongnya berkeliling sebagai
tanda bahwa kini ia sudah menjadi bagian dari gereja.
Sang ibunda tampak mengusap air yang mengumpul di
sudut matanya. Atmosfir menjadi haru dan umat tampak
tersentuh.

SEJARAH KEKRISTENAN SKOTLANDIA
Pepohonan besar di depan gereja Kinning Park

itu kini hanya memiliki beberapa helai daun saja.
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Tumpukan tebal dedaunan kuning memenuhi tanah di seki-
tarnya. Musim gugur sudah resmi tiba di Glasgow.

Belum sampai masuk pintu gereja, saya tertegun.
Ada lima wanita berkerudung yang mengantuk-antukkan
kepalanya di dinding batu gereja. Mulutnya komat-kamit
seperti sedang berdoa. Kelihatannya mereka penganut
Yahudi. Lantas mengapa bergereja disini? Apa memang
tidak ada sinagog di Glasgow?

“Great to have you back,” ujar seorang umat beru-
sia senja tiba-tiba mengagetkanku. Memang, minggu sebe-
lumnya saya tidak kebaktian karena sedang ke luar kota.
Usai ibadah, saya berbincang lagi dengan Bapak ini, yang
selalu mengenalkan saya kepada umat-umat lainnya se-
bagai “Indonesian gentleman”.

Pria ini murah senyum, namun raut wajahnya
sedikit berubah saat saya menyinggung tentang sepinya
gereja dan umat yang menua. “Bertahun-tahun saya ber-
gereja disini, masa-masa ini memang yang paling sedikit
[umatnya].” Kepalanya menggeleng kecil dan nafasnya
terhela.

Menurut dia, berkurangnya minat orang muda
untuk bergereja melanda sebagian besar gereja yang be-
rada di kota. “Jemaat-jemaat di pinggiran kota dan
pedesaan masih lebih baik situasinya meski secara umum
memang jumlah kawula mudanya sangat sedikit,” ujarnya.

Tidak seperti di GKI Kota Wisata, atau sebagian
besar gereja lain di Indonesia, Ibadah Minggu di Gereja
Kinning Park cuma satu kali, tanpa ada sekolah minggu
bagi anak-anak. Cukup miris mengingat gereja ini sudah
berusia ratusan tahun. Pada awalnya sejumlah jemaat dari
beberapa gereja yang berbeda beribadah di gereja itu.
Secara perlahan, sejumlah penggabungan dilakukan kare-
na jumlah umat yang menyusut. Kini, Kinning Park menjadi
kongegrasi satu-satunya yang bergereja di situ, itu pun
dengan jumlah umat yang segelintir.

Kini, banyak gereja tua sudah berubah fungsi
menjadi tempat wisata, café, restoran atau museum.
Bahkan, di website Church of Scotland, kita bisa

mendapati belasan gedung gereja yang masuk dalam daftar
properti yang dijual.

Banyaknya jumlah gereja di Skotlandia tak lepas
dari faktor sejarah. Seperti banyak negara Eropa lainnya,
Inggris Raya termasuk wilayah yang mulai menikmati
Kekristenan hanya beberapa dekade setelah masa Yesus.
Kepercayaan Katolik mulai masuk secara masif di era
pendudukan Romawi hingga abad ke-5.
Seiring dengan Reformasi Protestan di Eropa di abad ke-
16, ajaran Martin Luther juga masuk ke Skotlandia secara
besar-besaran. Lambat laun, denominasi-denomonasi baru
pun bermunculan. Ada Methodist, Baptist, Evangelical, Pen-
tecostal atau Charismatic, dan aliran-aliran seperti Saksi
Yehova.

Gereja-gereja presbiterian seperti Kinning Park
berkumpul dalam satu kelompok bernama Church of Scot-
land (semacam Gereja Kristen Indonesia). Penganut Kris-
ten jenis ini adalah yang terbesar di Skotlandia, yaitu 32%,
menurut data statistik resmi pemerintah. Sementara penga-
nut Katolik Roma mencapai 16%. Aliran Kristen lainnya
5,5% dan sisanya adalah penganut agama lain atau tidak
beragama. Dalam perjalanannya, beberapa gereja dari de-
nominasi lain seperti Methodist, Anglikan, dan Lutheran ber-
reformasi dan bergabung ke dalam Church of Scotland.

Kini, Church of Scotland memiliki 800 pendeta dan
400.000 anggota. Beberapa kongegrasinya terdapat di be-
lahan benua Eropa lainnya hingga Amerika. Church of Scot-
land independen dan tidak dikontrol oleh pemerintah Skot-
landia, parlemen maupun Kerajaan Inggris Raya.

“Rivalitas” antara Katolik dan Protestan adalah
fenomena yang menarik di Glasgow, meski tidak sampai
menjurus pada konflik dengan kekerasan. Sektarianisme itu
tetap mengental karena sentimen keagamaan terbawa
hingga sektor olahraga, yaitu sepak bola. Dua klub sepak
bola terbesar di Glasgow, yaitu Glasgow Rangers dan Glas-
gow Celtic, mewakili kelompok Kristen yang berbeda. Pen-
dukung Rangers adalah mayoritas Protestan, sementara
Celtic adalah Katolik.
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Sudah sejak bertahun-tahun pendukung kedua
klub ini terlibat dalam rivalitas yang kuat, sehingga rivalitas
sektarianisme pun menjadi terus terasa. Fenomena ini juga
menunjukkan bahwa, di kalangan muda para fans sepak
bola itu, identitas keagamaan tetap melekat meski mereka
tak lagi pergi ke gereja.

TERJADI DI BERBAGAI DENOMINASI
Sekitar bulan November, seorang teman

menyarankan beribadah Minggu di Victory Ministry, sebuah
gereja beraliran Pentecostal. Didorong rasa ingin tahu,
saya menyetujuinya. Rasa ingin tahu apakah fenomena
yang sama juga terjadi di gereja jenis ini. Konon, gerakan
karismatik cukup besar di berbagai belahan dunia dan ber-
hasil menarik minat anak-anak muda untuk kembali ke
gereja.

Menjelang musim dingin, matahari sudah semakin
malas menunjukkan diri. Glasgow terasa syahdu sepan-
jang hari. Tetapi rasa ingin tahu itu membuat semangat
saya tetap terik meski harus berjalan kaki selama setengah
jam.

Di sini, ibadah Minggu diselenggarakan dua kali.
Saya berasumsi tentu jumlah jemaatnya cukup banyak.

Ternyata, tidak juga. Meski relatif lebih banyak dibanding di
Kinning Park, saya menyaksikan hanya sekitar 30 orang
saja yang mengisi sekitar 600 kursi empuk yang bisa dilipat
seperti di bioskop itu. Anak mudanya memang ada, tetapi
umat berusia lanjut tetaplah mendominasi.

Ada pengalaman yang cukup menggelitik. Sempat
mengobrol dengan sang pendeta, dia antusias ketika
mengetahui saya berasal dari Indonesia. Rupanya dia
pernah diundang khotbah di tanah air. Di sela khotbah, dia
memperkenalkan saya sebagai jemaat tamu dari Indone-
sia. Lalu ia pun bercerita pengalamannya mengusir ‘setan’
di Indonesia di pagi buta.
“Setelah setan itu pergi, saya mendengar suara prayer di
speaker masjid dan orang mendorong gerobak sambil
berteriak-teriak, ‘Roti…! Roti…!,” ucap sang Pendeta.

Saya terbahak cukup keras mendengar dia
menirukan tukang roti. Hanya saja, karena cuma saya
yang mengerti, suara tawa saya pun menggaung di sean-
tero gedung, sehingga umat-umat lainnya melihat ke arah
saya.

Pengalaman saya di Victory Ministry membuat
saya berkesimpulan bahwa fenomena penuaan umat ini
terjadi secara umum, tidak spesifik di salah satu denomi-
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nasi saja. Meski minat anak muda bergereja di sini cukup
rendah, namun warga Indonesia di Glasgow yang beraga-
ma Kristen cukup aktif untuk bersekutu dan melaksanakan
kebaktian secara berkala. “Saya kan cuma pindah negara,
agama saya tetap Kristen,” ucap Daniel, seorang pelajar
Indonesia.

Ada sekitar 100 warga Indonesia di kota terbesar
di Skotlandia itu, sebagian besar adalah pelajar. Sementa-
ra yang beragama Kristen dan Katolik ada 20-an.

Pada saat ibadah Paskah bulan April lalu, saya
berkenalan dengan Romualdus Juang Xaveriano, seorang
Romo asal Indonesia yang tengah kursus Bahasa Inggris
di Coatbridge, sebuah daerah di pinggiran Selatan Glas-
gow.

Romo Juang, begitu ia biasa dipanggil, menga-
takan bahwa berkurangnya jumlah orang Kristen yang ber-
ibadah menjadi tantangan umum di negara-negara Barat.
Penyebabnya, bisa saja semata karena semakin sekulernya
cara pandang masyarakat yang didukung dengan
menurunnya kesadaran orang tua untuk menanamkan nilai-
nilai keagamaan sejak dini. Atau bisa juga karena faktor-
faktor lain seperti pemberitaan luas skandal pedofilia oleh
tokoh-tokoh Katolik. “Namun, ada kelompok Kristen yang
meyakini bahwa tengah terjadi kebangkitan Kekristenan
secara besar-besaran di Asia dan Afrika,” ujar Romo Juang.
*** (BBT)
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Kata ‘Retret’ berasal dari kata dalam bahasa Inggris ‘retreat’, yang berarti menarik diri atau mengasingkan diri.
Dari arti hurufiah itu, diambil pengertian yang dipakai secara umum yaitu menarik diri atau mengasingkan diri dari
keramaian atau dari kesibukan rutin dan pergi ke suatu tempat yang tersendiri dan sepi selama waktu tertentu
untuk beristirahat atau untuk memusatkan perhatian pada hal-hal atau tugas pelayanan khusus. Secara khusus,
Retret yang dilakukan oleh lembaga keagamaan atau gereja diartikan sebagai kegiatan mengasingkan diri dengan
maksud untuk pembinaan atau pemeliharaan spiritual atau iman anggota jemaat.

Definisi dari Wikipedia sendiri adalah suatu kesempatan untuk sementara waktu menjauhkan diri sendiri dari
lingkungan biasanya dan belajar mengolah hidup rohani. Tujuan dari retreat itu sendiri adalah menyadari diri, menemukan
jati diri dan yang paling penting adalah mengenal Tuhan dan sesame

Dari alkitab kita dapat melihat, bahwa retreat ada dalam Markus 6:30–34, 45–46, yang isinya Tuhan Yesus
menarik diri pergi ke tempat yang sunyi bersama murid-murid-Nya. Tuhan Yesus melakukan retreat untuk berhenti
sejenak dari pekerjaan-Nya melayani pengikut Kristus, merenungkan apa yang telah dilakukan, merenungkan karya

Serba Serbi
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Tuhan dan memperoleh kesegaran agar kembali berse-
mangat untuk bekerja.

Sebagai salah satu bentuk kegiatan penting,
Retret menjadi alat sekaligus metode pembinaan jemaat
yang   dilakukan gereja untuk membentuk, membina dan
memelihara iman dan kepribadian kristiani anggota jemaat.
Pola    pembinaan melalui Retret ini telah dilakukan oleh
Yesus beserta murid-muridNya. Cukup sering Yesus
mengajak dan bersama murid-muridNya meninggalkan
keramaian dengan tugas dan pelayanan mereka dan
mengasingkan diri atau pergi ke tempat tersendiri dan
sunyi. Di tempat ini mereka berdoa, menyanyikan pujian-
pujian dan bercakap-cakap tentang hidup dan pelayanan
mereka selanjutnya. (Lihat: Mat 6:31; Mark 3:7 dan 13; 4:1;
6:46-47; 9:2; dan 14:32).

Retret perlu dilakukan di tempat tersendiri dan
sepih, bebas dar gangguan keramaian manusia atau
kebisingan lain agar peserta dapat betul-betul berkonsen-
trasi kepada kegiatan itu. Dengan begitu para peserta dapat

memusatkan perhatian, melihat dengan cermat persoalan-
persoalan yang menjadi pergumulan dalam acara itu, lalu
melihat visi-visi baru. Peserta juga dapat memusatkan
perhatian pada bentuk-bentuk program yang meningkat-
kan pertumbuhan dan penyegaran iman mereka.

Sehubungan dengan hal di atas, secara khusus,
Retret dapat berfungsi sebagai ajang yang menyebabkan
peserta mengalami pencerahan dan pertobatan serta
membuat komitment untuk hidup baru. Di sini Retret dapat
membuat peserta membarui sikap dan tingkah laku dalam
hubungan mereka dengan sesama dan khususnya
dengan Tuhan. Retret dapat juga menjadi tempat
mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri, baik
secara pribadi di dalam diri masing-masing yang
dilakukan melalui perenungan-perenungan pribadi, mau-
pun di dalam kelompok melalui peran yang dimainkan di
dalam setiap kegiatan. Peserta dapat menemukan
kemampuan-kemampuan atau talenta-talenta baru di
dalam diri mereka dan di dalam kelompok. Di samping itu,
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Retret berfungsi sebagai jembatan pertemuan para
peserta dan di sini mereka dapat menjalin hubungan yang
lebih pribadi dan akrab; dengan fungsi ini, mereka dapat
membicarakan masalah-masalah yang dihadapi, baik
pribadi maupun gereja dan masyarakat.

Secara manusiawi, kegiatan retreat juga berarti
fisik para peserta retreat dapat menikmati keindahan alam,
karya ciptaan Tuhan. Kedamaian yang dihadirkan
ditengah-tengah elok dan indahnya alam, diharapkan akan
semakin menginspirasi hati serta pikiran para peserta
retreat untuk semakin dekat pada Tuhan. Pada sisi yang
berbeda, kegiatan retreat akan semakin mengakrabkan
para peserta retreat. Kebersamaan yang ada, akan
merobohkan tembok pemisah antara satu anggota dengan
anggota lainnya. Tidak ada perbedaan derajat atau status
sosial apabila sejumlah orang mengadakan kegiatan
retreat.

Firman Tuhan dalam Galatia 3 : 28 dapat meng-
gambarkan seperti apakah suasana dan kondisi yang ha-
rus tercipta dalam kegiatan retreat.  Dalam hal ini tidak ada
orang   Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau
orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena
kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus.  Dalam
hal ini, para peserta retreat, adalah sama serta satu dida-
lam   Yesus Kristus, satu relasi dan tidak pangkat atau
status yang membedakan.

Retreat akan membuat para pesertanya saling
berinteraksi dan saling mengenal. Ketika interaksi telah
dilakukan, akan bertumbuh sikap saling menyayangi dan
saling menjaga diantara sesama peserta, seperti layaknya
kegiatan outbound. Apabila kondisi sama dan satu didalam
Yesus Kristus telah tercipta, maka akan bertumbuh sikap
yang saling memperdulikan, saling menolong, saling men-
dukung, saling berbagi rasa, dan yang tidak kalah pent-
ingnya, saling mendoakan.
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Kesibukkan boleh saja melingkupi diri kita. Tapi kita jangan pernah melupakan adanya hadirat Tuhan. Kita harus
mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menumbuhkan iman dan kerinduan kita untuk selalu dekat pada
Tuhan. Retreat adalah salah satu caranya. Tuhan memberkati kita semua. –meA
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Mendamba Keluarga

Setiap tahun, tradisi mudik kita kenal. Berdesak-desakan jutaan manusia dan dengan berbagai jenis kendaraan
menghiasi jalanan demi pulang kampung menjelang hari raya lebaran. Salah satu alasan utama orang mudik adalah
berjumpa dengan keluarga, atau sering disebut silah-turahmi. Rintangan berat terasa ringan saat mudik berlangsung.
Keluarga menjadi faktor kuat hidupnya tradisi mudik.

Pentingnya keluarga itulah yang juga mau dibidik dalam Bulan Keluarga. Di bulan inilah kita diiingatkan dan di-
ajak untuk berfokus pada keluarga. Berbagai macam kegiatan dikemas sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluar-
ga berperan secara bersama-sama dalam kegiatan gereja. Terlebih lagi menjadi keluarga sebagai surga yang sesuai
dengan tema dari panitia Bulan Keluarga yaitu KELUARGAKU, SURGAKU.

Sorga itu seharusnya tidak jauh, sorga itu dimulai dari rumah tangga. Seperti halnya doa Bapa Kami yang berka-

Bulan Keluarga 2016
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ta, “datanglah Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi
dan di sorga”, seharusnya sorga dimulai dari         ling-
kungan terkecil kita, yaitu keluarga.

Kata’ keluarga’ di dalam Alkitab terambil dari kata
Yunani ’oikos’ yang berarti ‘sebuah tempat di mana kita
merasa betah dan kerasan oleh karena atmosfir sorga di
dalamnya.’ Juga berasal dari kata ‘terapeia/household’
yang berarti penyembuhan. Jadi, rumah tangga/keluarga
adalah tempat untuk penyembuhan bagi anggotanya
sehingga dapat tercipta suasana sorgawi.

Suasana sorgawi dapat dihasilkan dalam sebuah
keluarga ketika relasi dalam satu keluarga itu terjalin
dengan baik dan sehat. Sehingga dapat menghadirkan
suasana nyaman dan damai.

Melalui satu bulan ini, Panitia Bulan Keluarga
berharap agar acara/kegiatan yang akan dikemas dalam
bulan keluarga ini dapat menjadi sebuah semangat untuk
menjadikan keluargaku surgaku bukan hanya satu bulan

saja namun sepanjang hidup kita.

Fokus Yang Terpecah

Hari demi hari, keluarga makin kehilangan
persekutuan. Sahabat lama keluarga – seperti meja
makan, teras rumah, curhat, saling meledek, ribut,
ngambek, dan sebagainya sebagai bagian dari rumah
tangga – sudah ditinggalkan. Tiap anggota keluarga kini
memiliki sahabat baru, seperti hobby – misalnya
mengoleksi batu akik, memelihara burung berkicau,
sosialita, gadget dan banyak lagi yang lain – yang lebih
menyita perhatian dari pada relasi keluarga.

Sahabat baru yang sekarang sangat mendomi-
masi keluarga adalah TI. Televisi dan perangkat TI lainnya
menguasai anggota keluarga. Akibatnya, kata-kata seperti
bercengkrama, makan bersama, rekreasi keluarga,
semakin menguap. Diganti dengan gadget, laptop, pad,
internet, email, Google, Wikipedia, Facebook, Twitter,
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Whatsapps, BBM, Instagram, dan sebagainya yang
semakin akrab di telinga. Sahabat virtual itu ternyata lebih
mengasyikkan. Sahabat virtual seakan tahu segala hal,
mau mendengar keluh kesah tanpa kenal waktu, mengerti
diri kita dan tidak pernah menyakitkan hati, dan membuat
kita menjadi eksis. Demikianlah sahabat virtual perlahan-
lahan meninggalkan sahabat real.

Dalam keluarga hal itu amat terasa. Di tempat tidur
suami istri masih tidur bersama, namun kehilangan kontak
mendalam dengan pasangannya. Di tempat yang dianggap
paling intim itu, keduanya asyik bersama sahabat virtual
entah di mana.  Kaum muda juga menikmati
persahabatannya secara virtual. Mbah Google memberinya
banyak pengetahuan yang membuat pelajaran di sekolah
tak lagi menantang adrenalin keingin-tahuannya. Kemam-
puannya berbahasa asing membuat karya-karya ilmiah
tugas sekolahnya menjadi mudah karena dapat saja
diterjemahkan langsung seringkali tanpa ketahuan, karena
sang guru masih gaptek. Bagi para remaja, sahabat virtual
ini juga luar biasa. Fantasi-fantasi masa remaja mereka
seakan-akan terpuaskan dengan kemampuan sahabat ba-
runya ini. Misalnya menyediakan tayangan pornografi,
games on line, juga berbagai tawaran produk gaya hidup.
Kalau dulu kaum muda merasa dirinya nobody (bukan
siapa-siapa), kini dengan sahabat barunya kaum muda
menjadi somebody (sesuatu gitu lho!). Itulah sebabnya
selfie menjadi watak baru. Di sanalah kaum muda merasa
diri menjadi somebody sehingga merasa perlu menginfor-
masikan detik-detik waktu yang dijalaninya (yang sering
disebut update status), bak selebritis tersohor di TV. Tak
jarang, selfie juga menunjukkan hal-hal yang saru tapi seru,
demi – sekali lagi – menunjukkan dirinya sesuatu gitu lho!
Anak-anak pun kini tumbuh dalam asuhan teknologi. Baby
sitter baru ini mampu menenangkan anak-anak berjam-jam

di depan televisi atau perangkat gadget lainnya, sampai
kadang lupa makan, lupa mandi, dan lupa pada kehadiran
orang lain di sekitarnya.

Inilah era keterpecahan, di mana persekutuan
menjadi usang. Kita hidup di era baru yang diwarnai
dengan  kontradiksi dan paradoks. Di era ini kita diperkenal-
kan dengan one stop shopping lewat mall yang menjanjikan
kebersamaan keluarga di tempat rekreasi baru ini. Tapi di
dalamnya kita menemukan keterpecahan. Ibu belanja di
supermarket, bapak ke toko buku, kaum muda melihat
perangkat gadget dan kamera terbaru, anak-anak terbenam
dalam tempat permainan. Food court akhirnya menjadi
tempat pertemuan, namun toh masing-masing anggota
keluarga sibuk dengan teman virtual-nya.

Kontradiksi juga dinampakkkan gereja dalam
karya-layannya. Gereja tak lagi menjadi persekutuan umat
Allah. Gereja memecahkan diri menjadi gereja-gereja kecil
bernama komisi yang dibuat berdasarkan kategori usia
menurut teori psikologi perkembangan. Tentu itu semua
maksudnya baik. Agar anggota keluarga dalam berjumpa
dengan rekan-rekan lain yang seusia, dan mungkin punya
pergumulan yang sama. Namun, yang kurang disadari,
justru kini hal itu mempersubur keterpecahan keluarga.
Bergereja telah menjadi ibadah personal.

Di gereja, mungkin saja terjadi anak berkonflik dengan ayah
atau ibunya hanya karena mereka berbeda komisi! Hal ini
menunjukkan fokus gereja pada pribadi bukan keluarga.
Dampaknya, persekutuan tidak menjadi fokus gereja.
Padahal Alkitab menunjukkan pentingnya peran setiap
anggota keluarga. Beberapa teks Alkitab menunjukkan hal
itu, misalnya:

 Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku
akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan
dengan dia (Kejadian 2:18)
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 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan
ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging (Kejadian
2:24)

 Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan
menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang
seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.  Aku
berkata kepada-mu: Sesungguhnya barangsiapa tidak
menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil,
ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk
anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas
mereka Ia memberkati mereka (Markus 10:14-16)

Petikan teks di atas menunjukkan betapa
pentingnya kehidupan keluarga di mata Tuhan. Melihat itu
semua, gereja perlu melakukan reposisi. Caranya adalah
dengan mulai berjuang berfokus pada keluarga sebagai
sel kecil pembentuk komunitas termasuk gereja.

Oleh karena itu, Panitia Bulan Keluarga membuat
beberapa program acara/kegiatan dalam satu bulan ini.
Memang dengan keterbatasan tempat ibadah maka Panitia
Bulan Keluarga berkreasi ide dengan memperhatikan ke-
baktian minggu baik kebaktian umum, anak, remaja dan
pemuda. Dalam kebaktian minggu pada hari yang sama,
ada satu tujuan yang ingin dicapai di tiap jenjang (umum,
anak, remaja dan pemuda) sehingga kesatuan pemahaman
akan tercipta. Dan semakin memahami bagaimana peran
anggota keluarga (ayah, ibu, anak, orang tua) dalam mem-
bentuk sebuah persekutuan    bersama Tuhan dan mencip-
takan suasana surga (baca: nyaman dan damai) dalam
keluarga.

Keluargaku adalah surgaku

Harus ada dua fondasi dalam sebuah keluarga
supaya dapat tercipta suasana sorgawi yang diinginkan
Tuhan:

 Adanya fondasi yang kokoh yaitu Firman Allah

 Firman Allah dalam Amsal 24:3-4 berkata, “Dengan
hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu   dite-
gakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi
dengan bermacam-macam harta benda yang berharga
dan menarik.” Ayat ini berbicara tentang rumah tangga,
dan ada tiga hal yang dapat mem-buatnya tegak
berdiri, yaitu: hikmat (wisdom);     kepandaian
(understanding) dan pengertian (knowledge).

Pengetahuan adalah ‘semua informasi yang ter-

baik yang bisa kita dapatkan adalah Alkitab, Firman Al-
lah.’ Tidak cukup hanya pengetahuan, diperlukan juga
‘understanding’ atau kepandaian/pengertian yang dapat
diperoleh dengan merenungkan Firman tersebut siang
dan malam untuk dapat dipahami, dikuasai, sehingga
kita benar benar mengerti (understanding). Namun, Fir-
man Tuhan tidak cukup hanya dimengerti, tetapi juga
harus  dipraktekkan, sehingga menjadi hikmat atau ke-
bijaksanaan dalam hidup kita.

Keluarga harus didirikan dengan fondasi yang
kokoh, yaitu Firman Tuhan (Mat 7:24-27). Seperti orang
bijak mendirikan rumah di atas batu bukan di atas pasir
sebagai fondasi, demikian juga keluarga harus didirikan
dengan fondasi yang kokoh (Mat 7:24-27), yaitu Firman
Tuhan. Dasar yang kokoh untuk membangun rumah
tangga yang harmonis adalah Firman Tuhan.

Oleh karena itu, perkenalkanlah Firman Allah ke
dalam keluarga kita, terutama kepada anak-anak sejak
dini, sehingga mereka dapat mengenal Allah secara
pribadi dan dapat mengalami Firman tersebut dalam
hidup mereka supaya dari kecil mereka sudah tinggal
melekat dalam  Firman Allah.

Memperkenalkan Firman Tuhan dapat dicapai
dengan menunjukkan iman orang tua kepada Tuhan,
beribadah, dan relasi suami isteri dan anggota keluarga
yang lain.

“Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada
Tuhan” (Yosua 24:15b)

Belajar dari Yosua yang memiliki iman yang
teguh di dalam Tuhan dan komitmen untuk membawa
seisi     rumahnya beribadah kepada Tuhan inilah kita
dapat memperlajari beberapa hal yang penting untuk kita
terapkan dalam kehidupan keluarga kita, yaitu:

 Hidup yang takut dan hormat kepada Tuhan (Yos.
24;14a)

 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan
(Ams. 1:7). Orang tua perlu memulainya, kemudian
menularkannya kepada anak-anak dan seisi ru-
mahnya.

 Mengajar keluarga untuk beribadah kepada-Nya
dengan tulus iklas dan setia (Yos. 24:14b)

 Beribadah kepada Tuhan tidak dapat dipaksakan.
Ajarlah anak-anak dengan kasih dan keteladanan.
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 Menjaga kesetiaan kepada Allah (Yos. 24:14c).

Ada banyak pilihan untuk mengalihkan perhatian
kita dari Allah. Pada masa Yosua, banyak berhala yang
menjauhkan umat Israel dari Allah yang benar. Pada saat
ini juga serupa, hanya bentuk berhalanya ada yang sudah
tidak sama. Berhala masa kini bisa dalam bentuk uang,
karir, popularitas, kesenangan, perdukunan, ramal-
meramal, gadget dan sebagainya. Singkirkanlah berhala-
berhala itu dari hati dan pikiran kita. Tempatkanlah segala
sesuatu pada kedudukan dan porsinya, dan jadikanlah
Tuhan yang terutama dalam hidup kita.

Peran untuk membawa seisi rumah beribadah
kepada Tuhan

Kita diberi kebebasan untuk beribadah kepada
Allah. Tetapi kita juga diberi kebebasan untuk tidak
melakukannya. Pilihan ada di tangan kita. Di sini kearifan
kita sungguh diperlukan. Kita bisa saja menghabiskan
semua waktu dan energi untuk hal-hal lain, tanpa
mempedulikan Allah. Tetapi alangkah bijaknya bila kita
selalu dapat menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan-
Nya. Bukan diri kita saja yang butuh Tuhan, tetapi seisi
rumah kita memerlukan-Nya. Bawalah seluruh keluarga kita
beribadah kepada Tuhan.  Bukan hanya di gedung gereja,
tetapi juga di tengah keluarga kita masing-masing.

Cinta (Love) dan Relasi

Cinta di sini bukanlah sekedar cinta yang dimengerti dunia
pada umumnya. Alkitab mengajarkan ada empat jenis cinta.

 Eros/ flashly love: kasih yang berdasarkan hawa nafsu
yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri.

 Filia/ brotherly love: kasih persaudaraan yang dimiliki
orang tua terhadap anak, saudara terhadap saudara
yang lainnya.

 Sterego love: kasih terhadap sahabat.

 Agape Love: kasih sejati, kasih Tuhan.

Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa
alasan. Seharusnya cinta inilah (Agape Love) yang
harusnya dimiliki dalam keluarga, terlebih suami dan istri.

Cinta itu adalah pilihan. Kasih yang sejati juga
bukanlah sekedar didasarkan pada emosi atau perasaan.
Kasih yang sejati ialah kasih yag memutuskan dan berko-
mitmen untuk mengasihi pasangan kita tanpa mengharap-
kan yang berlebihan (Love is a decision to commit to meet
the needs of another for life without expectation).

Seharusnya sorga itu tidak jauh dan dapat kita
ciptakan dalam rumah tangga (keluarga). Mulai dengan
menanamkan pentingnya Firman Allah dalam keluarga
sehingga memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan
(beriman). Sebagai pasangan, kita perlu mengenali kebu-
tuhan dasar pasangan. Kasih itu dimulai dengan memenuhi
kebutuhan dasar pasangan. Melalui itu, anak-anak dapat
melihat contoh nyata dari kasih yang ada pada orang tua.
Lewat hal ini, dapat tercipta atmosfir sorgawi dan keluarga
kita dapat menjadi dampak yang baik bagi keluarga-
keluarga yang lain. Terlebih lagi hanya nama Tuhan yang
dipermuliakan

-Panitia Bulan Keluarga 2016






