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"Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi
kukatakan: Bersukacitalah!" Filipi 4:4
Bagaimanakah caranya agar kita dapat senantiasa bersukacita? Kata kunci di sini adalah "di dalam
Tuhan." Di luar Tuhan mustahil kita dapat senantiasa bersukacita.

Firman Tuhan dalam pengkotbah 3:4 menyatakan, "ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk terta-
wa; ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari." (Pengkhotbah 3:4).  Memang  kehidupan kita
tak selalu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Namun, jika kita berpegang pada firman Tuhan, maka
apapun yang kita alami selalu ada sukacita di dalamnya. Mungkin saja kita tetap bersedih, namun kita
tidak akan terbebani atau tertindih oleh apa pun yang dialaminya.

Setidaknya ada 4 hal yang bisa dijadikan pedoman agar kita bersukacita senantiasa

Beriman Orang yang bersukacita dalam Tuhan adalah orang yang menyandarkan hidupnya pada Tu-
han. Ia tahu bahwa Tuhan berkuasa DAN mengasihinya; jadi, Tuhan mampu melakukan segalanya dan
akan memberi yang terbaik kepadanya. Ia damai sebab Ia tahu siapakah yang memelihara hidupnya.
Filipi 4:6-7, menyatakan: “Janganlah kamu kuatir tentang apa pun juga tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Al-
lah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."

Bersyukur Orang yang bersukacita menerima porsi kehidupannya sebab ia tahu bahwa Tuhan memberi
tepat dan sesuai dengan rencana-Nya yang terbaik. Ia belajar menerima rencana Tuhan dalam hidupnya
dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk memampukannya menerima.
Filipi 4:13 menyatakan: “Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala
hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal ken-
yang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." (Filipi 4:13)

Baik Hati Orang yang bersukacita di dalam Tuhan rela memberi dan murah hati. Ia mau memberi sebab
ia yakin pada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Memberi tidak akan membuatnya kekurangan, se-
baliknya, memberi membuatnya menerima lebih dari Tuhan. Filipi 4:5 menyatakan:
"Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat." (Filipi 4:5)

Bersih" Orang yang bersukacita adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih. Ia tidak mengisi
benaknya dengan yang najis; sebaliknya, ia mengisi pikirannya dengan muatan yang indah dan bersih.
Filipi 4:8 menyatakan: “Jadi akhirnya saudara saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua
yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut keba-
jikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu."
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JOYFUL, JOYFUL WE ADORE THEE
(KESUKAAN YANG CERIA-KAMI PUJI DENGAN RIANG)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) memang telah
memantulkan cahaya Tuhan dalam bentuk karya
musik yang terus abadi hingga kini. Ia telah
mengarang ratusan simfoni, kuartet, sonata, variasi,
fidelio, kantata dan banyak lagu gereja serta lagu
umum.

Begitulah jalan hidup Beethoven selanjutnya, se ap
hari ia mengarang karya musik. Tiap kali mencari
ilham ia mengurung dirinya sampai berhari-hari.
Santapannya sering kali menjadi basi karena ia lupa
makan. Lalu se ap kali ia berhasil menyelesaikan
sebuah karangan, ia keluar ruangan dengan rasa
girang. Ia merasa telah melihat wajah Tuhan. Ia me-
rasa telah melihat cahaya ilahi, dan ia ingin meman-
tulkan cahaya itu kepada orang lain, melalui karya
musiknya. Ia merasa seolah-olah wajahnya bercaha-
ya seper  Musa yang wajahnya sampai harus
diselubungi, ke ka “kulit mukanya bercahaya oleh
karena ia telah berbicara dengan Tuhan”. (Keluaran
34:29-35). Spiritualitas Beethoven berbuah dalam
bentuk karya musik. Tulisnya, “Tujuanku adalah
menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan
kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagu ini
serta para pendengarnya.”

Henry van Dyke lahir pada tanggal 10 November
1852 di Germantown, Amerika. Ia lulus dari Prince-

“Bagiku tak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah lalu sesudah itu
memantulkan cahaya wajah-Nya kepada orang lain”. - Beethoven

ton University pada tahun 1873 dan dari Princeton
Theological Seminary pada tahun 1877. Ia kemudian
melayani sebagai profesor di Princeton dari tahun
1899 sampai 1923. Dr Van Dyke juga menjadi dosen di
University of Paris. Pada tahun 1913, ia diangkat men-
jadi Menteri di Belanda dan Luxembourg. Ia adalah
seorang yang mempunyai mul  talenta. Ia pernah
mengepalai sebuah kepani aan yang menulis cetakan
liturgi Presbyterian pertama kalinya, yaitu ”The Book
of Common Worship of 1906”. Dari banyaknya tulisan
yang dibuatnya, terdapat 2 cerita natal yang populer
yaitu: The other wise man dan the first christmes tree.
Salah satu ku pannya yang sangat populer oleh ka-
langan masyarakat luas adalah: ”Time is too slow for
those who wait, too swi  for those who fear, too long
for those who grieve, too short for those who rejoice,
but for those who love – me is eternity.” (baca: Wak-
tu itu terasa terlalu lama untuk mereka yang
menunggu, terlalu cepat untuk mereka yang takut,
terlalu lama untuk mereka yang berdukacita, terlalu
singkat untuk mereka yang bersukacita, tetapi untuk
mereka yang mencintai, waktu itu kekal).

Bagaimana dengan kita…
Mari melangkah di tahun 2018 ini dengan selalu ber-
syukur dan bersukacitalah senan asa. Amin.

-meA
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Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.

1 Tesalonika 5:16-18
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Marilah kita merenungkan analisa Hartner dan
mulai dari hal-hal sebagai berikut :

• Jika anda nggal di rumah yang baik, memiliki
banyak makanan dan dapat membaca, anda
adalah bagian dari kelompok terpilih.

• Jika anda memiliki rumah yang baik, makanan,
dapat membaca dan memiliki komputer, anda
bagian dari kelompok elit.

• Jika anda bangun pagi ini dan merasa sehat,
anda lebih beruntung dari jutaan orang yang
mungkin dak akan dapat bertahan hidup
minggu ini.

• Jika anda dak pernah merasakan bahaya
perang, kesepian karena dipenjara, kesakitan
karena penyiksaan, atau kelaparan, anda
berada selangkah lebih maju dibandingkan 500
juta orang di dunia.

• Jika anda dapat menghadiri pertemuan poli k
atau keagamaan tanpa merasa takut akan
dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau ma , anda
beruntung, karena lebih dari 3 milyar orang di
dunia dak dapat menikma nya.

 57 orang Asia
 21 orang Eropa
 14 orang berasal dari belahan bumi sebelah

barat
 8 orang Afrika

 52 perempuan
 48 laki-laki

 80 bukan kulit pu h
 20 kulit pu h

 89 heteroseksual
 11 homoseksual

 6 orang memiliki 59% dari seluruh kekayaan
bumi, dan keenam orang tersebut seluruhnya
berasal dari Amerika Serikat. 80 orang nggal
di rumah-rumah yang dak menenuhi
standard; 70 orang dak dapat membaca;
50 orang menderita kekurangan gizi

 1 orang hampir meninggal
 1 orang sedang hamil
 1 orang memiliki latar belakang perguruan

nggi
 1 orang memiliki komputer

Andaikan…..
di Bumi hanya 100 orang

Beberapa tahun silam dipublikasikan sebuah tulisan dari Philip M. Hartner, MD dari Fakultas Kedokteran
Stanford University Amerika Serikat yang berkenaan dengan jawaban jika populasi bumi bekurang hanya
menjadi 100 orang, dimana ke 100 orang ini merupakan perwakilan (rasio) dari umat manusia yang hidup

sebagai anggota populasi planet bumi. Inilah profil desa kecil bumi yang cukup beragam tersebut:
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• Jika anda memiliki makanan di lemari pendingin, baju-baju di lemari pakaian, dan memiliki atap yang
menaungi tempat anda beris rahat, anda lebih kaya dari 75% penduduk di dunia ini.

• Jika anda memiliki uang di bank, di dompet, dan mampu membelanjakan sebagian uang untuk menik-
ma  hidangan di restoran, anda merupakan anggota dari 8% kelompok orang-orang kaya di dunia.

• Jika orang tua anda masih hidup dan menikmat bahagianya kehidupan pernikahan mereka, maka anda
termasuk salah satu dari kelompok orang yang dikategorikan langka, terutama di Amerika Serikat.

• Jika anda mampu menegakkan kepala dengan senyuman dibibir dan merasa benar- benar bahagia, anda
memiliki keis mewaan tersendiri, karena sebagian besar orang dak memperoleh kenikmatan tersebut.

Alasan untuk bersukacita…
Ya… publikasi diatas memang sengaja ditampilkan
semata-mana untuk menambah satu lagi dasar
mengapa kita seharusnya bersukacita didalam
menjalani hidup ini, karena berkat Tuhan sungguh
nyata didalam kehidupan kita.

Kita nggalkan rasio sta s k diatas,. Sebagai umat
yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selayak-
nya kita menerima pengajaran Rasul Paulus
sebagaimana suratnya kepada jemaat di Filipi.
Rasul Paulus mendorong jemaat Kristen di Filipi
untuk mengejar sukacita dalam hubungan mereka
dengan Kristus. “Bersukacitalah senan asa dalam
Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!” (Flp.
4:4). Paulus mendorong mereka untuk dak men-
jalani hidup dengan dibebani kekhawa ran, melain-
kan membawa segala sesuatu dalam doa dan mengi-
zinkan damai sejahtera Allah memelihara ha  dan
pikiran mereka dalam Kristus (ay.6-7).

Dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari,
kita menyadari bahwa dak semua pekerjaan itu
menyenangkan. Namun kita bisa bertanya,
“Bagaimana pekerjaan ini bisa memancarkan

sukacita di ha  Allah dan di ha ku?” Mengubah
mo vasi kita dalam melakukan sesuatu dapat
mengubah perasaan kita terhadap hal tersebut.

Dorongan Paulus untuk bersukacita dalam situasi-
situasi sulit daklah didasari oleh sudut pandang
orang yang dak memahami penderitaan. Dalam
perjalanan misi Paulus yang kedua (tahun 50-52 M),
ia sempat difitnah sebagai pembawa kekacauan di
kota yang ia datangi. Ia diperlakukan dak adil:
berkali-kali dicambuk lalu dipenjara (Kis.16:20-25).

Namun, Paulus digambarkan tetap tenang dan
penuh damai. Lukas menceritakan kepada kita
bagaimana di tengah kesukaran yang demikian,
“Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-
pujian kepada Allah" (ay.25). Paulus tahu apa
ar nya “ dak kua r tentang apapun juga, tetapi
menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur" (Fil. 4:6), Paulus dapat menulis nasihat yang
demikian karena ia sendiri telah melakukan dan
melewa nya.  Ke ka kesulitan melanda hidup,
apakah kita memiliki damai sejahtera seper  yang
dimiliki Paulus?

- meA

“Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang
suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu” (Fil 4:8).
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Kebersamaan Penatua

Team Building kali ini diakhiri dengan  “game”
di dalam kolam renang.

Ac on.. Inilah gaya para Penatua GKI Kota Wiata saat  menikma  kebersamaan

Di tengah-tengah kesibukan Majelis Jemaat (penatua) GKI Kota Wisata, baik dalam pelayanan di
gereja maupun tugas-tugas pekerjaan kantor dan lainnya, pada tanggal 20-21 September 2017
diadakan acara kebersamaan di The Pelangi Resort, Jl Bukit Pelangi No. 88 Kp. Nyalindung
Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh 22 penatua (dari total 28
penatua yang ada) dan pak Pendeta Gordon S. Hutabarat. Sekitar lebih kurang dari dua hari kami
melakukan aktivitas kebersamaan untuk lebih saling mengenal, berbagi cerita, dan diskusi
pelayanan kepada jemaat GKI Kota Wisata

Waktu kedatangan para penatua di The Pelangi Resort hari pertama, Rabu tanggal 20 September
2017, sangat bervariasi karena masih dalam hari kerja. Dari mulai sore menjelang malam hari,
jumlah kedatangan penatua bertambah, kami makan malam bersama dan dilanjutkan dengan ber-
nyanyi karaoke sambil tetap menunggu kedatangan penatua yang lain. Keceriaan di acara karaoke
merupakan pembuktian para penatua yang mempunyai talenta bernyanyi, menghibur, dan penikmat
lagu (alias mendengar saja...hehehe...). Malam hari sebelum tidur dilakukan Renungan Malam
dengan pemandu terpilih Pnt. Hendrikus Arief.

Renungan malam dengan judul “Membangun Kebersamaam” dilandasi oleh Firman Tuhan dari
bacaan Roma 12:12-21. Kita boleh belajar bersama bagaimana membangun kebersamaan yang

memang tidak mudah. Semakin banyak
orang di dalam sebuah kelompok, se-
makin banyak perbedaan dan potensi
konflik. Paulus memahami hal ini dan
memberikan nasihat kepada jemaat di Ro-
ma sebagai pedoman praktis bagaimana
seharusnya mengelola konflik untuk mem-
bangun kebersamaan sebagai anggota
tubuh Kristus:
Tetap berpengharapan, bersabar, dan
berdoa, apapun konflik yang sedang
dihadapi (ayat 12).
Kemurahan hati adalah prinsip penting
yang mencegah konflik, bahkan men-
gobati jika konflik ini terjadi (ayat 13).
Membangkitkan semangat menjunjung
tinggi persatuan dan kesehatian (ayat 14-
16).
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Mengusahakan hidup damai dengan semua orang (ayat 17-20)
Jika kita sudah melakukan apa yang Paulus katakan, maka kita pasti akan bertumbuh dan men-
jalin kebersamaan di dalamNya. Amin

Hari kedua, Kamis tanggal 21 September 2017, dilaksanakan kegiatan “team building” pada pagi
hingga sore hari dipandu oleh “Tim  Navigator”. Dimulai dengan pemanasan dan game pertama
di mana para penatua dibagi dalam 4 kelompok yang menamai kelompoknya dengan Petrus,
Yunus, Ruth, dan Ester.  Kemudian dilanjutkan dengan permainan kebersamaan lainnya dan di-
akhiri dengan puncak permainan bersama menyatu dalam satu kelompok. Dari kegiatan yang di-
lakukan bersama kita boleh belajar untuk saling melengkapi dan menguatkan dalam menjalankan
tugas bersama. Kegiatan team building cukup menguras keringat dan kita bersyukur mendapat-
kan cuaca yang baik pada hari itu.

Acara selanjutnya di hari kedua, setelah makan malam, dilanjutkan dengan acara pengenalan diri
“Who am I” dan group performance. Melalui foto-foto yang sudah dimintakan oleh panitia keber-
samaan, masing-masing penatua memperkenalkan diri dan keluarga (suami, istri dan anak-anak),
pekerjaan dan hobi. Kita boleh saling mengenal lebih dalam apa yang kita kerjakan diluar pela-
yanan kita sebagai Majelis Jemaat.

Di dalam acara perkenalan diri ini kita
boleh mengetahui apa posisi dan jabatan
kita dalam tugas keseharian, tetapi kita
sebagai Majelis Jemaat GKI Kota Wisata
mempunyai tingkatan yang sama, sama-sama melayani di dalam ladang Tuhan dan menjadikan
kasih Kristus sebagai landasan pelayanan kita bersama. Untuk itu, diperlukan kearifan dalam
pemahaman diri dan teman-teman sekerja, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat
memuliakan Tuhan.

Sebagai penutup acara dihari ketiga, 22 September 2017, setelah makan pagi didakan diskusi
para penatua yang dipimpin oleh ketua Majelis Jemaat Pnt. Candy A Deswert. Diskusi warna sari
tentang pelayanan yang sedang berlangsung dan juga rencana pelayanan yang akan datang.
Setelah diskusi selesai kami pun kembali pulang dengan sukacita yang kami bawa dalam keber-
samaan Majelis Jemaat GKI Kota Wisata.

Mari bergandeng tangan BERSATU dalam menjalankan pelayanan di GKI Kota Wisata.—JES

Keseruan dalam acara Kebersamaan
Penatua. Ayo, bersama sama

bekerja untuk Tuhan
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Bulan Keluarga 2017 :
Keluarga yang Peduli dan Setia
Dalam Tahun Kalendar Kegiatan Gerejawi di GKI Kota Wisata, Majelis bi-
dang Kepanitiaan Kegiatan, menunjuk Bulan Keluarga 2017, dilakukan
oleh Kombas Kowis 2 dan Kombas LiNar (dibaca Limus Narogong). Kepa-
nitiaan pun dibentuk, sekitar sebulan setengah sebelum pelaksanaannya.
Seperti biasa, awal yang menjadi titik penentu adalah menentukan Tema
Bulan Keluarga 2017.

Panitia pun sekapat, eh sepakat, untuk memberikan Tema Bulan Keluarga
2017, yakni Keluarga Peduli dan Setia. Dengan mengambil referensi ayat Alkitab dari Filipi 2 : 2,4
“karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu
kasih, satu jiwa, satu tujuan dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepen-tingannya
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.”

Dengan sendirinya, para desainer sotosop-pun
membikin logo BK2017, dan akhirnya logo sep-
erti di atas disahkan menjadi logo BK2017, yang
selalu muncul  dalam setiap kegiatan BK2017,
baik yang bersifat publikasi maupun pada
pelaksaan kegiatan acara.

Pada saat pembuatan kegiatan, memang
keadaan Jemaat pada saat 2017 lalu diselimuti
dengan hingar bingarnya Pilkada DKI Jakarta.
Karena itu, panitia pun berkeinginan membuat
acara ini menjadi lebih dinamis, aktif dan fun.
Apa ya ? Ya, salah satunya adalah kegiatan
kerohanian lewat ajang HOBI. Karena lewat hobi
ini jemaat bisa lebih bisa menerima kebersa-
maan dalam satu tubuh jemaat GKI Kota Wisata.
Akhirnya,  Panitia memberikan bentuk BK lewat
kompetisi olahraga dan seni dan koreo dance
group. Futsal yang Fun diikuti oleh  Bapak dan
Remaja/Pemuda, dan Mayoritas Kaum Ibu

mengikuti Chef Battle, lomba memasak.

Pelaksanaan Bulan Keluarga 2017 juga tahun
ini bekerja sama dengan Seksi Perpustakaan
dengan aksi Bedah Buku, dengan narasumber
Ibu Maria Ellen dan putrinya, Anggi. Format
pelaksanaan yang dilakukan dengan Serius tapi
Santai. Menurut ibu Pnt. Ika Kartika, bedah bu-
ku saat kemarin itu adalah yang paling rame,
paling interaktif dan menarik. Sekitar 80an
jemaat hadir dan berinteraksi. Mbak Anggi yang
memiliki keterbatasan fisik sangat memberkati
Jemaat GKI Kowis, karena jemaat langsung
dapat belajar dari narasumber, bagaimana
mengubah Keterbatasan itu menjadi Berkat.
NEVER GIVE UP.

Beberapa Jemaat, (dengan ijin mereka), seperti
Ibu Rianawati Wijaya, Ibu Rita Deswert menya-
takan sangat terberkati dengan bedah buku
seperti ini. Nara sumber berbicara seperti mem-
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berikan kekuatan dan berkat kepada kami. Ibu
Rita sendiri mengungkapkan keterbatasan
mereka karena tahun 2017 ini, putera
kesayangan mereka mulai hidup terpisah
dengan kuliah di Brawijaya Malang. Dan mere-
ka mengamini kegiatan ini sangat bermanfaat.

Hari itu SABTU 14 Oktober 2017, ratusan
Jemaat GKI Kota Wisata berkumpul di Sekolah
Penabur Kowis. Hari itu se-perti festival. Ada
lomba Futsal berdaster,  lomba masak, serta
lomba mewarnai dan balap karung untuk anak-
anak. Inilah Me-Time nya Keluarga GKI Kowis.
Setidaknya pada saat itu yak.

Pertandingan Futsal Daster memang ber-
langsng sangat seru, karena masing masing
kombas ingin menang dengan sportif. Setelah
melalui babak penyisihan, semifinal dan final.
Daster Futsal dimenangkan oleh Lewi2, yang

mengalahkan Kowis 2 yang tampil keren dan
kece. Sedangkan Pemenang 3 dimenangkan oleh
Kombas T2 dan T1.

Kehebohan enggak cuma di Futsal aja. Chef Bat-
tle juga tak kalah seru. Ibu Tancilia Winedar, san-
gat yakin mereka dapat menjuarai kompetisi ini.
Langkah pertama yang mereka lakukan adalah
memberikan psy-war kepada kombas lainnya. Di
medsos, dan bikin kombas lain jadi jiper. Usaha
mereka membuahkan hasil.. Mereka keluar se-
bagai juara 2, dengan nilai beti, alias beda tipis
ama Kombas Kowis 2 yang kerenan dikit . Lomba
mewarnai kategori anak anak pun tak kalah
hebohnya, acara ini diikuti oleh sekitar 60 anak,
dan panitia juga membawa sukacita ini kepada
masyarakat Ciangsana, binaan Rumah Pintar
Ciangsana. Mereka berbagi suka cita dalam kom-
petisi ini.—MHA
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Puncak Acara BK 2017, dipusatkan di Aula
TKK Penabur Kota Wisata. Acara ini pertama
kali mengambil moment sore hingga malam,
karena beberapa jemaat masih ada yang
bekerja stengah hari di Sabtu. Puncak Acara
ini diikuti sekitar 450 jemaat. Kendala diawal
acara pada saat mati listrik, tidak mengurangi
antusiasme jemaat untuk Bersama sebagai
satu Keluarga gereja yang peduli dan setia.

Acara puncak diawali dengan keterlibatan An-
gel Voice dan Gita Cantabile yang sangat an-
tusias dalam mempertunjukkan kebolehan
mereka dalam melayani dibidang Tarik suara
dan musik gereja. They are Children and
Teens, tetapi melayani sepenuh hati.
Kemudian acara ini juga ada daya tarik sendiri
ketika Tessa Kaunang, pesinetron, dapat mem-
berikan kesaksian hidupnya kepada Jemaat
GKI Kota Wisata. Dalam kondisi apapun, Tessa
tetap dapat menomorsatukan Tuhan dalam
hidupnya. Dalam perannya dalam bermacam
sinetron, tidak membuatnya melepas Tuhan.
Namun sebaliknya, dia tetap berserah kepada
Tuhan.

Pdt. Gordon S, Hutabarat yang memimpin
khotbah Bulan Keluarga, menyatakan bahwa
Jemaat GKI harus mampu menjadi jemaat yang
peduli bukan hanya kepada gereja, namun
kepada yang terkecil dalam Keluarga, dan sela-
lu setia kepada ajaran Kristus, yang akan men-
jadikan kepedulian tersebut menjadi tearah dan

kudus.

Majelis Jemaat GKI Kota Wisata, dalam sam-
butannya, menyatakan bahwa Bulan Keluar-
ga tahun ini jauh lebih menarik dan seru, ka-
rena keterlibatan jemaat sangat baik, dan
hampir setiap minggunya ada kegiatan yang
dilakukan. Sehingga memang sangat terasa
atmosfir Bulan Keluarga di Jemaat GKI Kota
Wisata. Dalam setiap kebaktian minggu, pa-
nitia juga menghadirkan nuansa Bulan
Keluarga dengan adanya partisipasi jemaat
dalam satu Keluarga untuk mengisi pujian
dan melayani di kebaktian umum. Panitia ju-
ga menambahkan (insersi) dialog pada ke-
baktian umum, sehingga jemaat mengerti
akan arti Bulan Keluarga.

Pada perayaan Puncak, masing-masing
Kombas, menampilkan gerakan kebersa-
maan : Goyang Peduli dan Setia. Tematik
Goyang Kombas ini, memang diajukan oleh
panitia, karena dalam gerak dan tari yang
seragam, jemaat dapat menggambarkan
bagaimana Peduli dan Setia itu dilakukan.
Sembilan Kombas melakukan hal yang mas-
ing masing menarik. Tentu saja masing mas-
ing tampil all-out.

Kombas Kowis 3 mengambil peran boneka si
Unyil ke atas panggung, dan memberikan
keunikan dan kehebohan tersendiri. Kombas
Kowis 4, wow, ada yang semangat ngesot
ngesot dalam goyangan kepedulia mereka.

dan inilah….
Puncak Acara Bul Kel 2017
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Kombas Transyogi1, haha,, “Aku masih anak sekolah” seragamnya mantap banget… Kombas
Kowis 2, seragam Orange Ijo, emang tampil rada banyakan, karena partisipasi anak anak dan
orangtuanya lengkap bingits. Kowis 2 emang selalu semangat, dan kompaks.Akhirnya Kombas
Kowis2 menjuarai Kompetis Goyang Peduli dan Setia ini, diikuti oleh Kombas Kowis 3 yang juga
tak kalah kreatif nya. Pada acara puncak Bulan Keluarga  ini, diberikan Piagam Penghargaan dari
PMI untuk jemaat yang sudah mendonorkan darah sebanyak 50 kali.

Majelis ketika menanyakan kepada Panitia, mengapa acara bisa berlangsung dengan sukses dan
baik, Panitia cuma menyatakan bahwa jemaatlah yang mendukung mereka. Panitia cuma intens di
publikasi dan koordinasi kepada masing-masing kombas sehingga Kombas juga merasa bahwa ini
sejatinya adalah kegiatan kombas. Dan pada dasarnya, justru masing masing Kombas yang mem-
beri semangat kepada panitia.

Saran dari jemaat untuk tahun depan, adalah agar Daster Futsal dan Chef Battle tahun depan
tetap dilanjutkan, pada baper pengen menang, hehe.. Sampai bertemu di BK 2018.– MHA
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Masa Adven 2017

Masa Adven mengingatkan kita pada penantian
akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini,
bukan hanya sekedar mengenang penantian para
nabi dan umat Allah pada masa Perjanjian Lama.
Pada masa kini, bagaimana cara kita merayakan
Adven? Mari sejenak kita menyimak bagaimana
umat GKI Kota Wisata merayakan Adven di tahun
2017.

Tema-tema ibadah Minggu disusun sedemikian
rupa agar dapat membawa umat semakin mengha-
yati Masa Adven. Minggu Adven I dimulai dengan
sebuah pengingat akan hadirnya Sang Tunas
Pengharapan, yaitu Kristus Yesus. Beragam per-
soalan muncul silih berganti dalam kehidupan se-
tiap umat manusia dan melalui Minggu Adven per-
tama ini kita diingatkan kembali bahwa Tunas
Pengharapan Ilahi hadir ditengah-tengah perso-
alan kehidupan kita. Dialah yang membawa
keselamatan dan harapan baru yang tak pernah
mengecewakan bagi seluruh umat manusia.

Sudahkah kita menghayati anugerah kesela-
matan yang Allah berikan dan mengaplikasikann-
ya melalui pembaharuan hidup kita? “Pertobatan
yang Proaktif” merupakan tema dari Minggu Ad-
ven II. Melalui tema ini umat diajak untuk
menghayati anugerah keselamatan Allah dalam
karya penebusan Kristus dan menghidupi perto-
batan tersebut dengan proaktif. Pertobatan
mengandung makna yang aktif, bukan pasif, ka-
rena pertobatan yang sejati akan membawa
pemulihan dan pembaharuan hidup yang ber-
tanggung jawab yang membawa setiap perto-
batnya hidup bersesuaian dengan panggilan se-
bagai murid Kristus.

Setelah kita mengalami keselamatan yang

memulihkan, maka tiba saatnya kita mewartakan
kabar sukacita itu kepada orang lain. “Pewarta yang
Memulihkan” merupakan tema pada Minggu Adven
III. Dengan berefleksi pada apa yang telah dilakukan
Yohanes Pembaptis, umat kembali diingatkan dan
untuk hidup sebagai pewarta Kristus yang telah dip-
ulihkan dan membawa pemulihan bagi keluarga
maupun orang-orang di sekitar kita.

Pada Minggu Adven III ini pula, format kebaktian
umum III sedikit berbeda dari kebaktian-kebaktian
lainnya. Kebaktian Penyegaran Iman (KPI) mem-
berikan sesuatu yang berbeda pada rangkaian Ma-
sa Adven tahun ini.
Tema Minggu Adven IV, yaitu Janji yang Manis,
menjadi peneguhan bagi kita bahwa Allah kita ada-
lah Allah yang setia memenuhi janji-Nya kepada
manusia. Allah memakai cara-cara yang kreatif dan
unik dalam menggenapi janji-Nya dan pengenalan
kita kepada Allah akan membantu kita mengenali
cara-cara Allah tersebut.

Pdt. Imanuel Adam, pelayanan firman dalam Ibadah KPI
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Selain melalui tema-tema Ibadah Minggu, Masa Adven juga dirayakan dengan berbagai aksi kasih. Se-
bagaimana tahun-tahun sebelumnya, aksi kasih diwujudkan dalam sampul persembahan Adven. Tahun ini
sampul persembahan Adven tidak hanya ditujukan kepada para pendeta emeritus, janda pendeta dan guru-
guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) melainkan juga kepada Yayasan KAUM (Kasih Abadi Untuk Menta-
wai). Bersyukur kepada Allah yang menggerakkan hati setiap umat untuk mengambil bagian dalam aksi ini
sehingga pada tahun ini persembahan Adven dapat diberikan kepada 19 orang pendeta emeritus danjanda
pendeta, 52 orang guru PAK, dan Yayasan KAUM.

Salah satu aksi kasih lainnya yang mewarnai Masa Adven tahun ini adalah aksi untuk Panti Asuhan Calvary.
Seluruh umat diajak untuk mengambil bagian dalam aksi ini melalui pemberian Christmas Wish kepada anak-
anak panti asuhan, sponsorship untuk beasiswa sekolah anak-anak panti asuhan, dan penggalangan dana
untuk mendukung kebutuhan panti asuhan. Liputan mengenai Panti Asuhan Calvary akan disajikan secara
terpisah.

Inilah cara kita bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dalam merayakan Masa Adven. Bersyukur un-
tuk setiap hati yang disentuh, diubahkan, dan digerakkan melalui rangkaian Masa Adven ini. Kiranya Allah
Sang Pemilik Persekutuan ini yang senantiasa memampukan kita semua untuk ambil bagian dalam pekerjaan
baik yang telah Ia persiapkan sebelumnya. Soli Deo Gloria! -WSB

Beberapa suasana Ibadah KPI yang terekam: sukacita umat, worship leader dan song leader,
kesaksian, dan persembahan pujian
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Tema Besar Natal Tahun ini adalah
“Bersukacita dalam Kesederhanaan”. Tema ini
mengambil dua kata kunci dari tema ibadah
Malam Natal dan Natal yaitu Sukacita dan
kesederhanaan. Sukacita berarti kegembiraan
akan kelahiran Juruselamat kita Tuhan Jesus
Kristus . Kegembiraan ini juga dimaknai
dengan rasa syukur dan berbagi kepada sesa-
ma yang kurang beruntung.

Kata kesederhanaan sendiri diadopsi dari kata
“keugaharian” di mana makna kata ini kemudi-
an diperluas menjadi doktrin spiritualitas bagi
gereja sesuai dengan yang diserukan oleh
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia . Spir-
itualitas keugaharian mengajarkan kita untuk
mengendalikan keinginan-keinginan dan hawa
nafsu. Dalam kehidupan kebersamaan, spiritu-
alitas keugaharian berarti menghormati orang

lain, menghormati kepentingan bersama dan
kemudian kita harus saling menolong dan
berbagi.

Spiritualitas ugahari adalah kebijaksanaan
hidup bahwa rahmat Tuhan cukup untuk semua
ciptaan-Nya. Karena itu kita didorong mengen-
dalikan diri dan hidup sederhana dalam sikap
kecukupan dan bersedia berbagi dengan orang
lain agar semua ikut merayakan kehidupan.

Spiritualitas ugahari juga mendorong kita untuk
terus mengembangkan kualitas hidup dan pela-
yanan gereja dalam masyarakat Indonesia,
sambil memelihara semangat berbagi dengan
sesama tanpa memandang perbedaan identitas
sosial, terutama dengan mereka yang paling
lemah dalam kehidupan bersama, yakni kaum
marjinal dan tertindas.

Melihat realitas kehidupan sekarang ini, penera-
pan spiritualitas keugaharian menjadi hal yang
tak terhindarkan. Di berbagai sudut negeri ini
selalu kita bertatap muka dengan kemiskinan,
kekurangan gizi, kesenjangan sosial, ketidak-
adilan, radikalisme serta perusakan lingkungan
yang berdampak pemiskinan. Semua ini terjadi
lantaran kerakusan dan ketidakpedulian manu-
sia terhadap sesamanya dan lingkungannya.

Dalam kotbahnya pada Ibadah Malam Natal,
Pendeta Gordon S. Hutabarat juga
menekankan bahwa kelahiran Kristus di palun-

Tata letak ruang ibadah utama atas membuat  terasa lebih lega dan nyaman
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gan mengajarkan bahwa Natal adalah sebuah kesederhanaan yang seharusnya kita maknai se-
tiap mengingat hari kelahiran Yesus Kristus.

Pada ibadah Malam Natal kemaren, jemaat yang hadir membludah. Dari data, tercatat ada 890
umat yang hadir mengikuti Ibadah Malam Natal. Salah satu tantangan dalam menjalankan iba-
dah di ruko adalah bagaimana agar dapat menjangkau semua jemaat yang berada dalam sekat
sekat ruko sehingga dapat merasakan suasana ibadah yang terjadi di atas mimbar utama. Tan-
tangan ini coba diatasi dengan menggunakan kamera mimbar yang kemudian didistribusikan ke
seluruh ruangan melalui TV digital ke seluruh ruangan.

Walaupun demikian usaha ini dirasa masih kurang maksimal sehingga dilakukan usaha lain un-
tuk mengurangi sekat tersebut yaitu dengan membobol tembok  antara ruang ibadah utama
dengan ruang ekstension atas. Selain itu mimbar yang semula terletak di ruang ibadah utama
dipindahkan ke ruang ekstension atas.

Atas pertolongan Tuhan, proses pembobolan tembok dan finishing dapat dilaksanakan dalam
waktu kurang dari seminggu sehingga hasilnya bisa membuat ruang ibadah utama terlihat lebih
luas dan lega sehinggan suasana yang terjadi di mimbar lebih dapat dirasakan dan menjangkau
jumlah jemaat yang lebih besar. Semoga di tahun mendatang kita boleh merasakan suasana
yang lebih nyaman dengan ruangan yang  memadai. Kiranya Tuhan memampukan dan mem-
perlengkapi kita. –TSi

Suasana  ibadah Malam Natal
di beberapa ruangan



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XIV Januari 2018 18

Kelahiran Yesus ditandai dan dirayakan pertama
kali dengan puji-pijian sorgawi, di mana malaikat
dan bala tentara sorga bernyanyi. Jemaat Kris-
ten mula-mula pada abad pertama melanjutkan
tradisi para malaikat, yaitu membawakan puji-
pujian sukacita dari rumah penduduk satu ke ru-
mah penduduk lain.

Sejarah mencatat, pada tahun 129 Masehi, puji-
pujian yang dinyanyikan dari pintu ke pintu ini
ditulis dalam bahasa Latin dan berbentuk himne,
belum berupa Carol yang artinya adalah lagu-
lagu kegembiraan.

Jadi Christmas Carol sendiri artinya? Secara
ringkas arti sesungguhnya lagu-lagu kegembi-
raan tentang kelahiran Yesus Kristus dan dinyan-
yikan pada masa perayaan Natal.

Christmas Carol masih terus dijalankan umat
kristiani, dan berkembang menjadi pembawa
sukacita saat ada jemaat gereja yang membutuh-
kan penghiburan di rumah-rumah, contohnya ka-
rena ada jemaat yang sakit atau jemaat yang se-
dang berduka.

Demikian juga di GKI Kota Wisata, CHRISTMAS

“Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga
yang memuji Allah, katanya: “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai se-

jahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.” (Lukas 2:13-14)
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CAROL menjadi tradisi dan acara yang dinanti-nantikan setiap tahunnya. Membawa kabar dan
sukacita Natal kepada beberapa jemaat yang secara fisik lemah memang  mendatangkan
sukacita juga bagi yang mengunjungi.

Christmas Carol tahun 2017 diadakan pada tanggal 23 Desember 2017.  Untuk pelaksanaan
Christmas Carol ini, Panitia mengajak jemaat ikut ambil bagian, utamanya  jika yang dikunjungi
adalah warga KOMBAS-nya.

Jumlah jemaat yang dikunjungi dalam Christmas Carol tahun 2017 sebanyak 8 jemaat yang se-
dang mengalami lamah fisik/sakit. Karena keterbatasan kondisi fisik itu, mereka tidak bisa datang
beribadah ke gereja. 8 jemaat yang dikunjungi adalah:

1. Oma Meity – Raffles Hills
2. Bu Enny – Riverside
3.. Bapak Hendra Gosana – Montreal Kota Wisata
4. Oma Betty – Rafles Hills
5. Ibu Winarni –Barcelona Kota Wisata
6. Oma Erna—Vancouver Kota Wisata
7. Ibu Lily Kara – Vancouver Kota Wisata
8. Kak Feby – Casta Verde Kota Wisata

Kiranya, damai dan sukacita Natal boleh melingkupi setiap jemaat yang dikunjungi, pun juga pada
Tim Caroling. Bukankah sukacita itu ada ketika kita bisa  membuat oranglain bersukacita.  Namun,
yangterpenting adalah, bercukacitalah terus di dalam Tuhan. Amin-DKW
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“Tuhan pimpin anak-MU, agar tidak tersesat.
Akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat”

Lagu pengutusan pada ibadah awal Tahun
2018, mengajak umat untuk menjalani ke-
hidupan dengan pimpinan Tuhan. BersamaNya,
kita menatap masa depan penuh harapan.

Sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa da-
tangnya Tahun Baru disambut sengan sema-
ngat baru, sukacita, dan harapan-harapan baru.
Namun, benarkah setiap kita merasakan hal
yang sama. Mungkin saja, ada beberapa orang
yang menanggapi Tahun Baru dengan rasa was
was. Persoalan dan tantangan baru yang bakal
dihadapi membuat kita cemas dan akhirnya ti-
dak memiliki semangat. Belum lagi hutang per-
soaln ditahun  sebelumnya yang belum semua
terselesaikan. Nah, bagaimana dengan kita?

Kebaktian  Tahun Baru 2018 yang lalu, dilayani
oleh Bapak Pendeta Gordon S. Hutabarat,
M,Min. Ibadah awal tahun dilaksakan 1 kali, pa-
da jam 09.00.  Tema yang diusung dalam iba-
dah awal tahun adalah “Menyosong Tahun Baru
sebagai Anak-Anak Allah”.

Sesuai dengan temanya, kotbah kali ini mau
mengingakan kepada kita bahwa apa yang kita
pikirkan dan yang kita rasakan ketika memasuki
Tahun Baru, sebagai anak anak Allah, sudah
seharusnya kita melibatkan kehadiran Allah da-
lam menyongsong hari depan.

Sebagai orang beriman, pengharapan itu harus
terus ada. Kehidupan yang terlihat semakin  su-
kar bukanlah satu-satunya kenyataan yang ada
di tahun baru. Ada kenyataan lain yang tidak
boleh kita  lupakan, yakni kehadiran Allah yang
menopang  anakNya.

Jika kita coba untuk melihat kembali hari-hari
yang sudah kita lalui, selalu ada "interupsi Allah"
dalam kehidupan rutinitas kita, baik dalam ben-
tuk kisah duka ataupun suka. Dari sinilah kita
percaya diri untuk menatap masa depan dalam
kesadaran akan penyertaan Tuhan. Karenanya,
sudah selaknya kita memuji dan memuliakan
namaNYa.

Mazmur 8, sebagai mazmur  tanggapan pada
ibadah taun baru ini mau mengingatkan kita un-
tuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan

TAHUN BARU 2018:
MENYONGSONG  TAHUN  BARU  SEBAGAI

ANAK ANAK  ALLAH
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Allah. Gagasan utama Mazmur 8 adalah pada ayat 4-5: “ apakah manusia, sehingga Engkau
mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau te-
lah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hor-
mat”. Ayat ini menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan  beserta  umatNya, meskipun sebenarnya
kita tak layak menerimanya,

Kasih karunia Allah diwujudkan dalam dua hal. Pertama, TUHAN memberikan kekuatanNya untuk
menopang kita yang lemah dan tak berdaya. (Mazmur 8: 2-3). Kedua, TUHAN mengangkat  kita,
sebagai umatNya, memberikan kemuliaan, dan hormat, jauh melampaui ciptaanNya yang lain
(Mazmur 8: 6-9)

Jika demikian, apa lagi yang harus kita takutkan. Janji Allah ya dan Amin!
Semangat memenangkan kesempatan tercermin pada setiap wajah ceria Jemaat, memberikan op-
timisme memasuki tahun yang baru. Kaki pun terasa ringan dan dalam hati terasa tak mau berhenti
berdendang ...

Damai di dunia dan kitalah dutanya.
Damai sejahtera, amalkanlah maknanya,
Allah, Bapa kita, kita anak-Nya,
rukun bersaudara penuh bahagia...

SELAMAT TAHUN BARU 2018. TUHAN YESUS MEMBERKATI.-RWI

Wajah wajah ceria jemaat
yang hadir pada Ibadah

menyambut Tahun Baru 2018
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“Salah satu agenda Panitia Natal 2017, adalah
mengajak jemaat GKI Kota wisata untuk
berbagi kasih kepada Panti Asuhan Calvary.
Siapa sih Panti Asuhan Calvary ini?

Panti Asuhan atau Rumah Bina Kasih Calvary
berdiri pada tahun… Rumah Bina Kasih ini
beralamatkan di Kapling Babelan Indah RT 08/
RW 013 Bekasi Utara.

Panti Asuhan ini adalah sebuah Yayasan yang
diketuai oleh Ibu Pdt Vera L Maspaitella-
Sekeon, MTh. Yayasan ini memiliki visi mem-
persiapkan suatu generasi Kristiani yang utuh,
tangguh dan menjadi hamba Tuhan dalam
profesinya.

Memang Panti Asuhan Calvary ini tidak begitu
besar. Saat ini jumlah anak yang ada di Panti
Asuhan sebanyak 19 anak, dengan rentang
usia beragam. Mulai dari Balita hingga usia
remaja. Panti Asuhan ini tidak memiliki dona-
tur tetap.

Pada Natal kali ini, Panitia mengajak jemaat
untuk berbagi kasih melalui 3 program:

1. Wish List, yakni memberikan keinginan kado
Natal.

2. Sponshorsip Belajar, yakni memberikan
beasiswa kepada salah satu anak selama 6
atau 12 bulan.

3. Voucher Kebutuhan Panti Asuhan. Jemaat
bisa membeli voucher yang dananya akan
dibelanjakan keperluan Panti Asuhan.

Program Berbagi Kasih ini mendapat sambutan
positif oleh jemaat GKI Kota Wisata.

BERBAGI KASIH:
PANTI ASUHAN CALVARY BEKASI

Pan Tal  mengajak jemaat berbagi kasih untuk
anak Pan  Asuhan melalui 3 program

Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih
seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi

kamu.” (1 Tesalonika 3:12)
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Program dimulai pada Minggu Adven 1, yakni tanggal 3 Desember 2014. Panitia Natalpun ter-
lihat semangat untuk mengajak jemaat untuk berbagi kasih. Meja berbagi kasih dibuka di depan
gereja setiap kali sehabis ibadah. Puji Tuhan,  setiap jemaat tergerak untuk ambil bagian dalam
Program ini.

Pada Ibadah malam Natal, Panitia mengundang anak anak Panti Asuhan Calvary. Anak anak
mempersembahakan puisi dan nyanyian. Pada saat ini, beberapa perwakilan jemaat mem-
berikan kado Natalnya dan juga memberikan secara simbolis sponsorship biaya sekolah kepada
perwakilan anak-anak Panti Asuhan. Untuk sumbangan kebutuhan Panti Asuhan diberikan
menyusul pada tanggal 7 Januari 2017. Beberapa panitia dan perwakilan jemaat hadir ke PA
Calvary. Terimakasih kepada jemaat yang sudah ambil bagian dalam program ini.  Tuhan
Yesus memberkati-DKW

Meja Program PA Calvary digelar di depan gereja se ap setelah indah  selama masa Adven

1. Persembahan Pujian dari Anak
Anak PA Calvary di Ibadah
Malam Natal

2. Penyerahan Wish List kepada
perwakilan

3. Penyerahan  secara simbolis
kebutuhan PA Calvary diwakili
oleh Ketua Panitia Natal, Bapak
Todo Simarmata

1

2

3
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“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)

Baptisan Anak adalah baptisan kudus
yang dilayankan kepada anak ber-
dasarkan perjanjian anugerah Allah
dalam Tuhan Yesus Kristus dan
pengakuan iman orang tua/walinya
yang secara hukum.
Baptisan anak merupakan ajaran
reformasi yang dipegang oleh GKI. Hal
itu ditempuh berdasarkan keyakinan bahwa
anak-anak dalam keluarga orang percaya
terhisap dalam perjanjian Allah. Melalui
Sakramen Baptis Anak, GKI menegaskan
pemahaman imannya bahwa perjanjian dan
anugerah keselamatan Allah berlaku bagi
anak-anak dalam keluarga orang percaya.
Melalui baptisan kudus, anak-anakpun turut
dipersatukan dengan tubuh Kristus yaitu
Gereja yang kudus dan am. Roh Kudus
akan memimpin, mengingatkan dan men-
dorong kita untuk berperan serta dalam
melaksanakan misi Allah di dunia.
Roh Kudus jugalah yang akan terus mene-
rus membarui kita hingga kelak dengan ti-
dak bercacat cela kita menghadap Tuhan
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus
Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus akan
terus-menerus menolong orangtua/wali dan
anak-anaknya, sehingga kelak anak-
anaknya akan mengakui iman percayanya
sendiri dalam persatuan dengan jemaat Ye-
sus Kristus.
Pada tanggal 3 Desember 2017 di ibadah

Sakramen Baptis Anak

umum pukul 09.00 WIB GKI Kota Wisata me-
layankan Sakramen Baptis Anak. Berikut nama
anak-anak yang menerima pelayanan baptis
anak:

1. Eri Naomi Keylin Banjarnahor
(Ayah: Feriyal Suhendar Banjarnahor
Ibu: Holong Asi Situmorang)

Kiranya Tuhan memberka  seluruh
peserta bap s anak

Pada bap s anak tgl 3 Desember 2017  ada 5 keluarga
yang membap skan putra putrinya.
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2. Ezeikel Cendekia Priyantomo
(Ayah: Agustinus Ananda Priyantomo Ibu: Matrika Yuni Puspitasari)

3. Jacqueline Gabriella Juliester Silalahi
(Ayah: Jack Edward Parsaoran  Ibu: Laksmi Dewi Willasanti)

4. Libby Coleen Mileta
(Ayah: Budi Rivai Wijaya   Ibu: Mima Elisabeth Naomi)

5. Prabu Nathanael Pardede
(Ayah: Jackson Popo Pardede   Ibu: Nindya Megasari Sihombing)

Pernyataan Iman orang tua/wali yang diikuti dengan pengucapan janji dalam Liturgi Baptisan Ku-
dus Anak mengemban tugas untuk orang tua dalam mengajarkan dan membimbing anak yang
dibaptis agar kelak dapat menyatakan imannya sendiri. Selain itu, orang tua/wali juga perlu men-
didik anak mereka hingga anak mereka yang telah dibaptiskan tersebut, mengerti makna perjan-
jian Allah serta FirmanNya, dan pada saatnya,  mengaku iman percayanya sendiri.
Perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan: “Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari
anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat-
kan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut” (Matius 18:6), tampaknya cukup keras
ditantangkan jika pengabaian terhadap anak terjadi.

Tanggung-jawab orang tua/wali untuk mengasuh, membina, membimbing, mengarahkan dan
mendidik anak-anaknya agar bertumbuh dalam iman sehingga mengerti makna perjanjian Allah
serta FirmanNya dan pada waktunya mengakui iman percayanya sendiri sepenuh hati, memer-
lukan perjuangan terus-menerus dan pantang menyerah.

Pendidikan iman sekaligus proses pewarisan nilai-nilai kristiani, melalui teladan dan ajaran, me-
merlukan waktu yang panjang, sekaligus kesediaan terbuka pada pembaruan pola asuh. Sudah
saatnya Gereja dan orang tua perlu duduk bersama-sama melihat tantangan zaman dalam men-
didik dan membesarkan anak, serta menemukan peluang dalam mewujudkan janji iman yang
telah dinyatakan saat baptisan anaknya.—JES
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Total pasien yang hadir adalah 336 orang,
terdiri dari 232 pasien umum, 29 pasien gigi
dewasa, 75 pasien gigi anak-anak. Sebagai
bahan evaluasi, partisipasi warga yang da-
tang ke kegiatan ini dianggap kurang dari
yang diharapkan karena undangan yang
disebarkan adalah 600. Hal ini dikarenakan
banyak warga dari beberapa dusun yang se-
dang mengadakan acara 17 Agustusan dan
juga beberapa warga yang berasal dari
dusun yang berjarak cukup jauh. Dan ini
merupakan evaluasi agar kegiatan Baksos
selanjutnya tidak dilakukan berdekatan
dengan acara 17 Agustusan.

2. REKREASI BERSAMA
Pada tanggal 14 September, Sie Pelayanan
Masyarakat (Pelmas) mengajak warga kolong
jembatan Nusantara di jalan alternatif Cibu-
bur berdarma wisata ke Kebun Binatang Ra-
gunan. Warga yang ikut dalam kegiatan ini
sejumlah 40 orang, termasuk 15 anak-anak.

Kegiatan ini adalah pertama kalinya dil-
akukan Bidang Kespel untuk berbagi keba-
hagiaan dengan warga yang kurang berun-
tung. Dan antusiasme dan semangat warga
yang ikut terlihat dari wajah-wajah mereka
selama perjalanan hingga saat tiba di lokasi.
Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang

belum pernah pergi ke Kebun Binatang Ragun-
an. Adapun transportasi yang digunakan adalah
dengan bis dan angkot.

Pendampingan oleh para pengurus Sie Pela-
yanan Masyarakat juga membuat suasana  men-
jadi lebih hidup lagi dan membawa kesenangan
bagi setiap orang yang ikut. Kegiatan ini sangat
positif dan diharapkan dapat dilakukan lagi
dengan tujuan wisata yang lain.

Kesaksian & Pelayanan
Tidak terasa waktu berjalan cepat dan program pelayanan setiap bidang untuk periode paruh kedua
tahun 2017 cukup padat termasuk Bidang Kespel di GKI Kota Wisata yang sangat berperan aktif
dalam kegiatan membantu masyarakat sebagai bentuk konkret dari visi GKI Kota Wisata yaitu
“Jemaat yang menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitarnya”.
Dan kegiatan tersebut tidak hanya dalam lingkup Kota Wisata dan sekitarnya tetapi juga dalam ling-
kup Klasikal yang mana GKI Kota Wisata termasuk dalam Klasis Jakarta Timur. Berdasarkan ma-
sukan dari gereja-gereja dalam lingkup Klasis Jakarta Timur, GKI Kota Wisata mendapat apresiasi
yang positif dengan partisipasi yang aktif, apalagi GKI Kota Wisata adalah gereja yang berusia san-
gat muda dibanding dengan gereja-gereja lain tersebut.
Anugerah Tuhan yang diterima warga jemaat Kota Wisata, khususnya pengurus dan anggota Bi-
dang Kespel ini yang dengan semangat untuk saling mendorong satu sama lain agar terus menjadi
berkat bagi masyarakat.
Adapun kegiatan Kespel yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir menjelang akhir tahun 2017 adalah :

1. BAKTI SOSIAL (program Klasis)
Kegiatan rutin dari klasis ini, yaitu pengecekan kesehatan, dilakukan pada tanggal 27 Agustus di
RPC Ciangsana yang bekerja sama antara GKI Kota Wisata, GKI Gading Indah dan GKI Sunter
dengan mengirimkan dokter dan petugas yang melayani.

Bersama dengan Tim KesPel se Klasis melayani
warga di sekitar Rumah Pintar Ciangsana
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3. DONOR DARAH
Kegiatan donor darah merupakan kegiatan rutin
yang dilakukan oleh GKI Kota Wisata secara
berkala bekerja sama dengan PMI Bogor.

Donor darah kali ini diadakan pada tanggal
15 Oktober dan tercatat diikuti oleh 40 orang.
Namun demikian, ada juga beberapa orang
yang ingin mendonorkan darah tetapi tidak di-
perbolehkan oleh dokter PMI yang bertugas
dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak baik
atau hal lainnya yang tidak memenuhi syarat
untuk men-donorkan darahnya pada saat  itu.

Dalam kegiatan Donor Darah ini juga telah dil-
akukan serah terima 57 Piagam Perhargaan dari
PMI Bogor. Piagam Penghargaan ini ditujukan
kepada pendonor aktif, terdiri dari :
Donor 10 x : 10 orang
Donor 25 x : 14 orang
Donor 50 x :  3 orang

Penyerahan Piagam Penghargaan kepada
pendonor aktif ini dilakukan pada tanggal 28 Ok-
tober saat penutupan acara Bulan Keluarga.
Selamat bagi jemaat yang telah menerima Pia-
gam Penghargaan tersebut dan diharapkan
jemaat sekalian untuk dapat berperan serta da-
lam kegiatan Donor Darah yang sangat dibutuh-
kan oleh penderita yang membutuhkan darah.

4. BAKSOS (program Klasis)
Kembali lagi, kegiatan Baksos secara Klasis dil-
akukan pada tanggal 25 November di Aula per-
temuan RW 06 Limus Pratama. Kali ini, kegiatan

ini didukung oleh GKI Kota Wisata, GKI Kayu
Putih dan GKI Rengasdengklok.

Undangan yang disebarkan adalah sebanyak
300 dan warga yang hadir adalah 150 orang,
termasuk 38 pasien gigi.

Seperti biasa, dukungan dari jemaat yang ber-
peran aktif dalam penyelanggaraan kegiatan
Baksos ini membuat pengecekan kesehatan ber-
jalan lancar dan semua warga yang hadir
mendapat pelayanan yang memuaskan.  Antusi-
asme warga yang hadir sangat tinggi

Berkat dukungan jemaat sekalian, khususnya
pengurus dan aktifis Bidang Kespel, GKI Kota
Wisata sangat aktif dalam ikut serta kegiatan
Baksos secara Klasis ini dengan mengirim dok-
ter dan petugas medis.—DMI

Tim PelMas mengajak warga kolong jembatan Nusantara berwisata ke  Kebun Binatang Ragunan
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Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
Merdeka

Sekali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih dikandung badan
Kita tetap setia tetap sedia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap sedia
Membela negara kita

Ibadah dalam rangka merayakan Kemerdekaan Indonesia diadakan di jemaat GKI Kota Wisata,
pada tanggal 17 Agustus 2017 yang lalu. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah selayak-
nya kita mensyukuri Hari Kemerdekaan bangsa kita. Wujud rasa syukur itu, dituangkan oleh
Majelis Jemaat dengan mengadakan kebaktian Merah Putih.

Ibadah Merah Putih tahun 2017 yang lalu bertema Mengisi Kemerdekaan, dengan bacaan teram-
bil dari Yesaya 45:20-25 dan Wahyu 15: 1-4.  Pelayan Firman pada ibadah ini adalah Pdt Gordon
S. Hutabarat.  Dalam kotbahnya, Pdt Gordon menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan yang
diperoleh bangsa Indonesai adalah karya pembebasan dan keadilan Tuhan. Dengan demikian,
kita harus mengisi kemerdekaan dengan benar dan adil.

Bagi saya, ini adalah kali pertama mengikuti ibadah MERAH PUTIH. Ibadah MERAH PUTIH tahun
2017 adalah kali ke-2 dilakukan  di GKI Kota Wisata. Perasaan haru yang berubah menjadi se-
mangat, itu yang bisa saya gambarkan saat mengikuti Ibadah MERAH PUTIH. Warna interior ru-
ang ibadah dan baju para jemaat yang hadir yang bernuansa merah dan putih, mampu  mem-
bangkitkan semangat nasionalisme. Meskipun tidak banyak yang hadir dalam Ibadah Merah Putih
kali ini, tetapi tiakmengurangi semangat dan keseruan Ibadah Merah Putih tahun 2017 yang lalu.

IBADAH  MERAH-PUTIH:

MENGISI   KEMERDEKAAN
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Saya atau bahkan bagi sebagian besar
jemaat dewasa, tentu sudah sangat lama tidak
pernah lagi ikut upacara. Mungkin kita sudah
lupa kapan terkahir kali menyanyikan lagu
kebangsaan INDONESIA RAYA dan lagu
INDONESIA MERDEKA. Nah, dalam Ibadah
MERAH PUTIH yang lalu, kita diajak menya-
nyikan dua lagu tersebut. Ibu Lely Primasari
memimpin umat menyanyikan lagu itu di akhir
ibadah.

Tiba tiba merinding ketika menyanyikan dan
mendengar dua lagu itu. Meskipun jemaat
yang hadir dalam ibadah MERAH PUTIH ini
tidak banyak, tetapi tidak mengurangi makna
dari ibadah syukur memperingati Hari Ulang
Tahun  bangsa Indonesia ulang tahun ke-72.

Akhirnya, ibadah MERAH PUTIH ini cukup
menyejukkan hati. Terutama membaca berita

di koran betapa banyak orang Indonesia tahun ini
yang entah mengapa enggan mengibarkan sang
Merah Putih di halaman rumahnya. Ini tentu
memrihatinkan. Bahkan di satu daerah,  pejabat
pemerintahan sampai harus  mengancam war-
ganya dengan denda bila tidak mengibarkan
bendera. Dan ini lebih menye-dihkan lagi. Harus-
kah kecintaan pada bangsa dan negara sendiri
dipaksa seperti itu?

Memang, yang penting adalah bahwa sang Merah
Putih senantiasa berkibar di hati kita. Dan , yang
tak kalah penting lagi adalah bukan hanya
terpaku pada simbol saja, tetapi bagiamana kita
mengisi kemerdekaan dengan benar. Kiranya
Tuhan memampukan setiap kita memberikan
sumbangsih yang berarti bagi bangsa tercinta,
INDONESIA.-DKW

Kiranya semangat mengisi kemerdekaan senan asa ada di dalam se ap kita.. MERDEKA..!

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur
untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang

dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang
berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua

orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.– 1 Timo us 2:1-4
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"Tak terasa setahun sudah bersama adik-adik ini .. rasanya cepat sekali mereka tumbuh besar.. "
kira-kira demikianlah yang dirasakan oleh Kakak-Kakak Guru Sekolah Minggu.  Tanggal 30 Juli
2017 yang lalu merupakan minggu kenaikan kelas bagi adik-adik sekolah minggu setelah seminggu
sebelumnya diadakan acara Minggu Ceria, merayakan minggu terakhir di kelas masing-masing
dengan perjamuan kasih dan kegiatan-kegiatan yang seru dan ceria.

Pagi itu sebelum adik-adik masuk ke kelas baru, adik-adik berbaris rapi menurut kelasnya masing-
masing dan diperkenalkan dengan Kakak-Kakak kelas yang baru. Kakak-kakak membimbing adik-
adik memasuki kelasnya yang baru dengan kasih dan bersemangat.

Selamat naik kelas Adik-Adik ... selamat bertumbuh dan berkarya dalam bimbingan kasih
penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu setiap langkah kehidupan Adik-Adik semua.
Amin. - RWI

Kenaikan Kelas
Anak Sekolah Minggu
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Pada masa Adven kemaren adik– adik kita  diajak untuk mengumpulkan celengan solidaritas.
Selama kurang lebih 1 bulan, adik adik mengumpulkan uang dalam Celengan. Untuk apa sih
celengan itu/ Celengan adik –adik ASM disumbangkan kepada 2 Yayasan. Yang pertama ada-
lah Yayasan Panti Asuhan Calvary di Bekasi, bekerja sama dengan Panitia Natal Umum. Yang
kedua, diberikan kepada Sagu Foundation di Papua. Melalui kegiatan Celengan Solidaritas ini,
kita mau mengenalkan dan mengajak adik-adik ASM untuk bersimpati kepada saudara-saudara
yang memerlukan bantuan. Ternyata , jumlah celengan yang terkumpul selama 1 bulan luma-
yan lo… terimakasih adik-adik Sekolah Minggu. Teruslah menjadi saluran berkat bagi sesame.
Tuhan memberkati adik-adik.

Nah, sebernarnya siapa sih Sagu Foundation itu?

Sagu Foundation bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka melayani anak-anak di
kawasan Kumuh di Irian Jaya Kawasan kumuh ini rentan terhadap ancaman narkoba . Anak-
anak yang diasuh oleh Sagu Foundation tetap tinggal bersama orang tua mereka. Namun, kare-
na keterbatasan perekonomian orang tua, mereka tidak bisa memberikan pendidikan yanglayak
bagi anak –anaknya. Kiranya, kehadiran Sagu Foundation bis amenjadi saluran berkat bagi
saudara-saudara kita yang berada nun juah di sana,,, Tuhan memberkati - DKW

Celengan Adven:
Solidaritas  ASM untuk

Sagu Foundation
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Tema Ibadah dan perayaan Natal Anak tahun
ini adalah "Bersukacita Dalam Kesederha-
naan"  diambil dari kisah para gembala yang
menerima kabar sukacita kelahiran Sang Ju-
ru selamat sebagaimana tertulis dalam Lukas
2 : 1-20.

Kesederhanaan para gembala dalam
menyambut Natal tidak mengurangi suka cita
mereka. Melalui tema ini, Adik-Adik Sekolah
Minggu diajak untuk menyadari betapa Natal
itu adalah peristiwa besar, di mana Allah
yang Agung turun dalam kesederhanaan
kepada orang-orang terpinggirkan sama sep-
erti kita.  Dari data tercatat pada Natal Anak
Sekolah Minggu kemaren jumlah kehadiran
sebanyak 388 anak dengan 67 GSM.

Dengan tema yang sama, konsep dan
kegiatan acara Natal dilaksanakan secara
berbeda-beda dan penuh makna oleh masing
-masing kelas dan yang pastinya melibatkan
Adik-Adik untuk mengisi acara dan mengam-
bil peran dalam ibadah.

Dengan pelaksanaan Natal di kelas, adik-
adik dirasakan lebih pas dengan mengena.
Dan, tentunya, setiap adik-adik bias terlibat
secara aktif untuk beroleh manka Natal.

NATAL ANAK:
Bersukacita dalam Kesederhanaan

Ada drama Natal, membuat hiasan Natal, mini
liturgi, panggung boneka, wayang potehi, puji-
pujian Natal dalam berbagai bahasa daerah,
puisi Natal, dan masih banyak lagi. Kesederha-
naan suasana Natal juga ditampilkan dengan
sangat kreatif oleh masing-masing kelas dengan
mengelaborasikan dengan suasana budaya
daerah, kampung cina, dan berbagai kreativitas
mandiri Kakak-kakak GSM. Adik-Adik juga
berbagi kasih untuk anak-anak Panti Asuhan
dan anak-anak Papua dengan mengumpulkan
celengan peduli kasih. Luar biasa semangat
adik-adik dalam merayakan Natal walaupun se-
derhana namun penuh makna dan sukacita.
Selamat Natal 2017 adik-adik semua... Selamat
tahun baru 2018. –RWI

Sukacita Natal di kelas SHalo, kami ASM kelas XS
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Hore.., ada  keju-
tan dari si DOM-
BA.. Sukacita Na-
tal di kelas L.

Sukacita Natal anak anak kelas M

Dengarkan cerita Nenek
ya..adik-adik kelas 1..

Ada panggung boneka di
kelas TK B

Drama Natal di kelas 2

Selamat Natal dari kami,  kelas 3 Natal nuansa etnik di TK A

Candle light di kelas 5 Seriusnya adik adik  SD4
Pemusik kelas 6
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“Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun

Setelah ibadah, perayaan Natal dilanjutkan
dengan keceriaan melalui games games yang
sudah dirancang panitia. Seluruh peserta dibagi
ke dalam beberapa kelompok, kemudian setiap
kelompok melalui satu pos ke pos lain. Pada
setiap pos terdapat tantangan tersendiri yang
harus diselesaikan dengan kerja tim yang baik.

Terlihat antusiasme para Praremaja dalam
games tersebut. Perayaan Natal dilanjutkan
dengan acara tukar kado, pembagian hadiah
kepada pemenang pertama dan kedua dari
games yang dilakukan dan ditutup dengan ber-

Natal Pra Remaja

Tahun lepas tahun momen Natal terus
hadir....berbagai bentuk perayaan Natal diper-
siapkan. Meski di Alkitab tidak ada tertulis ten-
tang perayaan Natal namun perayaan Natal ini
sudah menjadi tradisi baik oleh greja, ke-
lompok-kelompok dalam masyarakat.
Nah, kalau begitu sebaiknya Natal dirayakan
dengan cara seperti apa ya??

Pra Remaja GKI Kotawisata pun turut
merayakan Natal. Mengambil tempat di Aula
SD Penabur Kota Wisata, Pra Remaja GKI
merayakan Natal pada hari Sabtu tanggal 16
Desember 2017 mulai pukul 17.00 WIB sam-
pai dengan selesai. Diikuti oleh 47 (empat
puluh tujuh) PraRemaja yang berasal dari ke-
las 7 dan 8 dan kakak-kakak GSM yang sela-
ma ini membimbing. Perayaan Natal diawali
dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt Daud
Naibaho dari GKI Kepa Duri.

Melalui kotbah dengan tema “Bersukacita da-
lam kesederhanaan” Pdt Daud mengajak Pra-
remaja melihat orang lain yang kehidupannya
sederhana dapat tetap berbuat baik dari
kesederhanaan itu. Pdt Daud mengingatkan
agar kitapun tetap bersukacita walau dalam
kesederhanaan.

Keseruan  Natal Pra Remaja GKI Kota Wisata 2017 di Aula SD Penabur
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santap bersama serta evaluasi kegiatan oleh panitia.

Perayaan  Natal Praremaja ini juga menjadi satu sarana mendidik dan melatih  para Praremaja
untuk siap bekerja secara tim, memanajemen sebuah kegiatan dan membangun sebuah komu-
nikasi dan interaksi satu dengan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kesem-
patan kepada para Praremaja.   ini untuk ambil bagian secara penuh dalam kepanitiaan. Kakak
kakak GSM melakukan pendampingan saja. Dalam Perayaan Natal kali ini, Ketua panitia di-
tunjuk Sharen, Prarem kelas 8, dan Vano, prarem kelas 7,  sebagai wakil ketua.

Terlihat sederhana, namun melalui acara perayaan ini setiap anak diajak untuk memberikan pe-
layanan terbaiknya bagi nama Tuhan di masa muda mereka. Semoga, perayaan Natal kali ini
memberikan hikmah bagi Praremaja sebagai generasi muda gereja  untuk tetap meneladani
kesederhanaan Kristus dalam praktik nyata kehidupan mereka sehari hari. Dengan semangat
kesederhanaan para Prarema ini tetap memiliki
spirit melayani Allah.—ESI

Para Guru Sekolah Minggu (GSM) Pra Remaja kelas
7 dan kelas 8  yang dak mau kalah bergaya

dibanding ASM-nya..

Di akhir acara. Perayaan Natl,
kita makan bersama.

Keseruan game “OREO” pada
Natal  Pra Remaja

Ini dia PNJ  Pra Remaja
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KOMISI REMAJA:

PERGUMULAN REMAJA
ZAMAN “NOW”

Hai, teman-teman remaja! Apa kabar? Bagaimana hasil belajar semester ganjil kemaren?  Semo-
ga sesuai dengan yang diharapkan yaa..Oh iya, pada Buletin edisi kali ini kita akan membahas
tentang pergumulan yang sering dialami oleh remaja.

Masa remaja adalah masa di mana seorang remaja beralih dari masa anak-anak dan beranjak ke
dewasa. Memang masa remaja ini sering dibilang masa tersulit. Masa remaja merupakan masa
bagi seseorang untuk mencari jati dirinya. Banyaknya pengalaman, baik suka maupun duka, ten-
tunya akan membuat remaja semakin dewasa.

Masa remaja biasanya diawali pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Di
masa ini, para anak-anak remaja juga akan mengalami beberapa perubahan, baik dari segi fisik
maupun psikis. Perubahan fisik di antaranya, pertambahan berat dan tinggi badan yang drastis,
perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik biologis antara laki-laki dan perempu-
an.

Masa remaja juga dapat dibilang masa yang labil. Agar para remaja dapat mengenali dan dapat
menjadi pribadi yang baik, maka diperlukan bimbingan orang tua dan pendidik di dalamnya(Ams
22:6). Selain itu, tidak sedikit pergumulan yang dialami oleh remaja. Oleh sebab itu, tidak cukup
hanya dengan bimbingan orang tua dan pendidikan saja. Namun,  yang paling diperlukan se-
bagai pegangan  para remaja adalah  ALKITAB! Ya, kita sangat memerlukannya loh, kawan!

Alkitab merupakan standar kebenaran, juga petunjuk agar hidup kita sesuai dengan kehendak
Allah. Nilai-nilai kristiani dalam Alkitab bersifat universal, yang tentunya dapat menjawab pergu-
mulan hidup setiap orang, itulah sebabnya sangat baik bagi kita untuk menjadikan Alkitab se-
bagai pegangan dalam hidup kita.

“Since our society equates happiness with youth, we often assume that sorrow, quiet
desperation, and hopelessness go hand in hand with getting older. They don't. Emotional

pain or numbness are symptoms of living the wrong life, not a long life.” -Martha Beck
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Para remaja seringkali mengalami pergumulan
dalam hubungan pertemanan, keluarga, ling-
kungan sekolah, dan masih banyak lagi. Dalam
hubungan pertemanan dengan sebayanya, tid-
ak sedikit remaja yang melakukan bullying, dan
lebih banyak lagi yang menjadi korban bullying
itu. Selain bullying, seringkali remaja mengala-
mi pertengkaran yang hebat, dan menyebab-
kan hal-hal yang tidak kita inginkan.

Bukan saja dalam hal  berhubungan dengan
teman, hubungan dengan keluarga pun dapat
menimbulkan pergumulan dalam diri remaja.
Misalnya,   remaja sering merasa perkataan
atau pendapatnya tidak didengarkan oleh
orang tua, atau pun sebaliknya. Hal ini pun tid-
ak hanya terjadi antara orang tua dengan anak,
tetapi juga antara kakak dengan adik. Oleh
sebab itu, diperlukan rasa toleransi dan saling
mengerti dalam keluarga, terutama bagi orang
tua dan remaja karena rentang usia yang
cukup jauh.

Pergumulan  juga dapat terjadi di lingkungan
sekolah. Banyak remaja yang mengeluh “ah
pelajarannya susah”, “ah tugasnya banyak”,
“ah gurunya gak enak”, “ah di sini senioritas”,
dan sebagainya. Tentu kalian  sering
mendengar keluhan-keluhan itu. Tidak hanya
itu, remaja juga terkadang sering mengeluh
karena teman-teman satu sekolahnya tidak
seperti yang ia inginkan. Tidak sedikit  remaja
yang mengalami pergumulan di lingkungan
sekolah. Hubungan dengan guru, hubungan
antarteman, atau barangkali permasalahan
dengan pelajaran.

Tidak berakhir disitu, bahkan mungkin remaja
memiliki pergumulan dalam  kehidupan rohani
dan bergereja. Rasa malas menjadi tantangan
tersendiri bagi remaja. Malas bangun pagi un-
tuk ke gereja hingga  malas pelayanan adalah
hal yang banyak terjadi pada remaja  masa
kini.  Biasanya jika hal ini sudah muncul, rema-
ja akan mengeluarkan banyak alasan untuk
menghindari hal ini.

Nah, kita semua sekarang tahu pergumulan-
pergumulan remaja. Sebenarnya tidak hanya
itu saja pergumulan remaja, masih banyak lagi
jika kita jabarkan. Sekali lagi, remaja sangat
membutuhkan bimbingan orang tua, pendidik,
dan tentunya Alkitab untuk menghadapi ba-
nyaknya pergumulan dalam kehidupan remaja.
Harapannya, para  remaja tidak salah dalam
menentukan pilihan dalam mencapai tujuan
hidupnya.

Untuk itu, mari kita sebagai orang tua mem-
bantu dan membimbing anak-anak kita dalam
menyelesaikan pergumulannya, dan untuk kal-
ian para remaja, kalian harus semangat dalam
menghadapi pergumulan-pergumulan, jangan
utamakan emosi sesaat kalian dan uta-
makanlah Tuhan dalam setiap pergumulan
hidup. Seperti pesan pemazmur “Sebab
Engkaulah harapanku, ya Tuhan, ke-
percayaanku sejak masa muda, ya Allah.”
Mazmur 71 : 5  (A&R)
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Hai, teman-teman remaja GKI Kota
Wisata! Bagaimana liburan kalian? Pastinya
seru dong… Teman-teman, kita baru aja
ngelewatin natal dan tahun baru. Oleh kare-
na itu, kita mau ngucapin nih selamat natal
dan tahun baru 2018 yaa, semoga di tahun
yang baru ini kita semakin dekat dengan
Tuhan dan menjadi manusia yang lebih baik
dari tahun sebelumnya.

Nah, dalam rangka merayakan Natal
2017, Komisi Remaja GKI Kota Wisata baru
aja mengadakan Kebaktian Perayaan Natal
yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desem-
ber 2017. Acara tersebut dilaksanakan di
Aula TKK Penabur Kota Wisata. Pada natal
kali ini, Komisi Remaja GKI Kota Wisata
mengambil tema “Sukacita dalam Keseder-
hanaan”.

Kebaktian dimulai dengan menyanyikan

lagu pembuka, lalu dilanjutkan dengan kata sam-
butan dari Ketua Panita Natal Komisi Remaja
2017, Esther Dameria N.S.

Acara selanjutnya adalah game “Scavenger
Hunt”. Game ini dimainkan secara berkelompok.
Ada beberapa misi utama serta tambahan yang
harus dilakukan masing-masing team. Diperlukan
kesabaran dan kekompakan dalam memainkan
game ini.  Misi dalam game   Scavenger Hunt ini
ada dua,  yaitu misi utama dan misi tambahan.
Pertama-tama, kita harus menyelesaikan misi

utama terlebih dahulu, lalu mengerjakan misi
tambahan. Ada 4 misi utama, yaitu membuat vid-
eo inisiatif apapun itu bentuknya, membuat yel-
yel kelompok, mempelajari secret handshake dari
Kak Riki, dan menyampaikan pesan natal kepada
pohon natal.

Setelah menyelesaikan 4 misi utama tersebut,

KOMISI REMAJA:

Sukacita dalam Kesederhanaan

Candle light service di Ibadah Natal Remaja GKI Kota wisata 2017
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ada misi tambahan. Misi tambahan tersebut
berupa game yang harus kita lakukan secara
berkelompok, misalnya berfoto dengan mickey
mouse dan doraemon, membuat gedung dari
Alkitab, group hug di pilar, memberikan pe-
lukan kepada penatua, melamar salah satu
pemusik, foto dengan beberapa anggota pani-
tia sesuai ketentuan yang tertera, melakukan
lompat kodok, melakukan gerobak manusia,
dan berbagai macam misi lainnya yang pasti-
nya seru abis dehhhh.

Dibalik keseruan game Scavenger Hunt ini,
terdapat pesan moral yang sangat penting loh
teman-teman. Pesan moral yang dapat kita
ambil dari game ini adalah dalam diri kita harus
ada yang namanya inisiatif, mau belajar, mau
berusaha dan mau dengan setia mengikuti se-
tiap langkah pembelajaran yang sedang kita
tempuh.

Selain itu, tidak kalah seru juga, ada ice

breaking yang menyambut renungan di ibadah
natal ini. Ice breaking ini merupakan permainan
simulasi, ketika ada yang berbicara ojek, maka
kita harus berpasang-pasangan dan menirukan
layaknya kita menaiki ojek. Selain itu, jika di-
instruksikan sepatu roda atau patung pancoran
kita harus menirukan gaya tersebut.

Game ditutup dengan renungan natal yang
disampaikan oleh Kak Ricky. Setelah game
serta renungan natal, prosesi penyalaan lilin
pun dimulai. Lilin natal pada kali ini dinyalakan
oleh Kak Ricky. Prosesi penyalaan lilin ber-
langsung dengan sangat hikmat dan tenang,
dengan diiringi lagu “O Holy Night. Selanjut-
nya adalah doa syafaat yang dipimpin oleh
Kak Ricky, dan acara pun diakhiri dengan
makan bersama dan photobooth.

Kebaktian Perayaan Natal Komisi Remaja
GKI Kota Wisata 2017 pun berhasil terlaksana
dengan sukses. Kesuksesan acara ini ten-
tunya tidak lepas dari kerja keras para panitia,
kakak-kakak GSM, Pendeta dan segenap
partisipan yang telah ikut serta membantu da-
lam rangka mensukseskan acara ini. Dan
pastinya, kesuksesan acara Natal ini tak lepas
dari campur tangan Tuhan Yesus yang telah
memberkati acara ini, baik dari sebelum,
sesudah, maupun saat acara berlangsung.

Akhir kata, Komisi Remaja GKI Kota Wisata
mengucapkan Selamat Natal 2017 dan
Selamat Tahun Baru 2018. Semoga segala
pengalaman di tahun sebelumnya, akan terus
kita bawa, dan kita jadikan pembelajaran di
tahun berikutnya. Damai Natal selalu menyer-
tai kita semua!!!  (A&R)
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KOMISI PEMUDA

Pada bulan September kemarin, Pemuda GKI
Kota Wisata mengadakan Persekutuan Gabu-
ngan Pemuda GKI Klasis Jakarta Timur.
Persekutuan gabungan ini adalah acara yang
diadakan sebulan sekali dengan tuan rumah
yang berbeda tiap bulan. Untuk bulan Septem-
ber 2017, Pemuda GKI Kota Wisata berkesem-
patan menjadi tuan rumah. Persekutuan gabu-
ngan kemarin dihadiri oleh teman-teman dari
GKI Layur, GKI Bekasi Timur, GKI Buaran, GKI
Harapan Jaya, GKI Kemang Pratama, GKI Agus
Salim dan GKI Cikarang.

Persekutuan gabungan diadakan pada tanggal
16 Septeber 2017 pada pukul 16.00 sore. Acara
persekutuan gabungan kita dipimpin oleh Billy
dan Nila sebagai MC. Ada juga teman-teman
dari GKI sebagai pemusik.  Acara persekutuan
gabungan dibuka dengan menyanyikan lagu-
lagu serta bermain games yang bertujuan agar
teman-teman dari berbagai gereja berbeda
dapat membaur dan saling kenal satu dengan
yang lain.

Pada persekutuan gabungan kali ini, kami dari
pemuda mengangkat tema Stress Management.

Alasan pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh
maraknya anak muda jaman sekarang yang men-
galami stress dan melakukan pelarian ke hal-hal
yang negative.  Sebagai pembicara kita untuk
tema ini, kami mengundang Pdt Charliedus R
Saragih (GKI Camar). Selain itu, kami juga
mengundang Ibu Grace Marlessy (Psikolog) dan
Bp Pontas Tambunan (Presdir PT. Kilat Wahana
Jenggala) sebagai pembicara.

Bp Pontas kemudian menceritakan mengenai
pengalaman hidupnya terkait dengan stress man-
agement hingga beliau dapat berada di posisi
saat ini. Ibu Grace membukakan kita mengenai
stress management dari segi prikologis, dan Pdt
Charliedus membahas mengenai stress manage-
ment dari segi rohani.

Setelah pemaparan dari ketiga pembicara, acara
kemudian dilanjutkan dengan makan bersama
dan ramah tamah. Harapan dari kami, adalah dari
tema yang diangkat pada persekutuan gabungan
kali ini, pemuda dapat memanajemen stress
dengan baik. Selain itu, semoga relasi dengan
pemuda dari GKI Klasis Jakarta Timur tetap ter-
jalin, ya! (DSL)

PEREKUTUAN GABUNGAN
SE KLASIS JAKARTA TIMUR

Game yang dilakukan pada saat
Persekutuan Gabungan manjadikan

suasana lebih asyik dan akrab

Persekutuan Gabungan Pemuda
se-Klasis  diadakan  1 bulan

sekali.
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Tuhan mereka tidak akan seterusnya berada di
dalam kubur, tetapi akan bangkit dari antara
orang mati. Dukacita mereka digantikan oleh
sukacita yang mengubahkan hidup secara
radikal: dari murid-murid yang ketakutan men-
jadi pemberita kabar baik yang tak takut pada
ancaman hukuman mati. Kematian bukan lagi
ancaman bagi mereka karena Tuhan mereka
telah mengalahkan dosa dan maut.
Namun saat apa yang sudah disampaikan
lebih dulu oleh Tuhan Yesus benar-benar ter-
jadi, murid-muridnya tetap gentar dan .
goyah,.Masa 3 hari sejak Dia disalib menjadi
saat-saat yang berat bagi para pengikut Ye-
sus; dunia ini seakan-akan tidak lagi menjadi
tempat yang nyaman untuk didiami. Namun
betapa bersukacitanya mereka ketika pada
akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dan
ini memberikan kekuatan luar biasa bagi mere-
ka untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia.

Dua kisah di atas menggambarkan situasi di-
mana ada dukacita (sesaat) yang segera bisa
berubah menjadi Sukacita. Namun saya ingin
membawa kita ke situasi yang lebih kompleks.
Yang pertama, dapatkah kita bersukacita saat
kita berdukacita?

Yang kedua, dapatkah kita bersukacita saat-
kita tahu bahwa hal yang membuat kita ber-
dukacita tersebut tidak akan berubah? Ada
Dukacita yang tetap ada secara permanen,
namun kita bisa bersukacita. Mungkinkan?
Ataukah ini hanya “bisa-bisanya” orang Kristen
saja?

BERSUKACITA SAAT BERDUKA,
MUNGKINKAH?

KOMISI DEWASA

Betapa susah hati Hana ketika menyadari
bahwa dirinya mandul, situasi dimana -
menurut pandangan masyarakat Israel saat itu
- menetapkan wanita mandul sebagai orang
yang terkena kutukan Tuhan. Hinaan demi
hinaan yang dilontarkan oleh Penina, istri mu-
da suaminya, sangat menyudutkan Hana, dan
membuat Hana benar-benar menderita. Yang
lebih menyedihkan, saat Hana mengadu pada
Tuhan di Bait-Nya, Imam Eli menyangka bah-
wa Hana sedang mabuk ketika ia berdoa ko-
mat-kamit tanpa bersuara di pelataran rumah
TUHAN. Di sini kita melihat kualitas karakter
dan keimanan Hana. Dia menjawab teguran
Imam Eli dengan lembut dan sopan walau dia
disalahmengerti. Hana menerima belas kasi-
han TUHAN. TUHAN menjawab doanya dan
Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang
di kemudian hari diserahkan untuk melayani
TUHAN sesuai dengan nazar Hana kepada
TUHAN.
Kisah ini belum berhenti di sini: masa perpisa-
han dengan Samuel, anaknya, merupakan
masa yang sangat berat bagi Hana. Walaupun
Samuel didapatkan dengan susah payah, dari
mulut Hana tidak terlontar satu kata pun yang
menunjukkan bahwa dia mengasihani diri
sendiri. Tekad Hana untuk menyerahkan anak
pertamanya kepada TUHAN tidak pernah
berubah. Karena kekuatan dan penghiburan
TUHAN, Hana tetap bersukacita walaupun ha-
rus berpisah dengan seseorang yang paling
berharga dalam hidupnya. Kesetiaannya ter-
pancar dalam tindakannya. Dan kisah ini be-
rakhir bahagia tentunya, karena Samuel tampil
menjadi salah satu nabi terbesar dalam perjal-
anan hidup bangsa Israel.

Penulis akan membawa kita untuk me-
renungkan kisah kedua, yaitu saat menjelang
Tuhan Yesus akan memulai penderitaanNya.
Ketika mempersiapkan para murid menjelang
penyaliban-Nya, Tuhan Yesus mengingatkan
bahwa mereka juga akan mengalami pengala-
man dramatis. Mirip dengan pengalaman
seorang ibu yang melahirkan: kesakitan disu-
sul dengan sukacita. Murid-murid juga akan
menanggung dukacita yang mendalam karena
kematian Guru mereka. Namun, dukacita
mereka tidak akan berlangsung selamanya.
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I.

Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang
menghendaki atau merindukan kehadiran
penderitaan dalam hidupnya. Namun
demikian, penderitaan dapat saja secara tiba-
tiba hadir dalam kehidupan siapapun tanpa
diduga apalagi direncanakan. Ia tidak
mengenal waktu, tempat dan latar belakang
seseorang. Kehilangan orang yang kita kasihi
melalui perkara kematian adalah sebuah per-
istiwa yang tentunya menyakitkan. Kita ber-
sedih. Kita menangis, dan mungkin kita
berteriak, mengapa semua ini harus ter-
jadi? Kita mengalami dukacita yang sangat
dalam. Dukacita merupakan respon emosio-
nal, atau sebagai tanda atas ketidakrelaan
kita melepas kepergiaan orang yang sangat
kita kasihi. Tetapi kita tidak berdaya dan tidak
punya kuasa untuk menahannya.

Persoalan silih berganti menghampiri.
Kepahitan dan kesusahan melanda. Ada
perasaan gentar menatap masa depan dan
bimbang mengayuh bahtera kehidupan. Da-
lam situasi demikian, kita tentunya sangat
butuh datangnya pertolongan, tetapi
darimana? Selaku orang percaya, marilah
kita merenung sejenak dan belajar melalui
firman-Nya.

Seperti kebanyakan orang masa kini, para
murid Yesus juga mengikut Yesus dengan
harapan akan mendapat kehormatan dan
kemuliaan. Lalu ketika harapan tidak sesuai
dengan kenyataan, siapkah mereka untuk
tetap ikut Yesus? Yesus mempersiapkan
murid-murid-Nya.Ia berkata bahwa mereka
akan mengalami kesedihan yang teramat da-
lam setelah kematian-Nya. Pada saat yang
sama, orang-orang yang telah menyalibkan
Yesus justru akan bersukacita karena ke-
matian Dia. Hari kematian Yesus bagaikan
hari kemenangan bagi mereka. Namun
kesedihan para murid pada akhirnya berakhir
juga. Betapa besarnya sukacita yang akan

dialami para murid ketika mereka tahu bahwa
Yesus telah bangkit dari kematian (Luk. 24:41,
52). Yang Yesus maksud bukanlah mengganti-
kan duka mereka dengan suka, melainkan du-
ka mereka akan menjadi sukacita. Apa bedan-
ya?
Banyak orang mengharapkan sukacita, tetapi
tidak ingin mengalami dukacita dulu untuk
memperoleh sukacita itu. Namun jika sukacita
yang dimaksud Yesus adalah dukacita yang
ditransformasi Allah menjadi sukacita, maka
murid Kristus harus menanggung dukacita dulu,
baru mengalami sukacita. Kebenaran ini digam-
barkan Yesus seperti seorang ibu yang akan
melahirkan bayinya (ayat 21). Si ibu harus me-
nanggung rasa sakit lebih dulu saat melahirkan.
Sesudah itu, ia dapat bersukacita, yakni saat ia
melihat dan menggendong bayinya. Seperti
itulah derita dan kesedihan dalam hidup murid-
murid Tuhan. Ada rasa sakit untuk seketika
waktu lamanya, tetapi rasa sakit itu ditransfor-
masi ke dalam sukacita kekal (band. 2Kor. 4:16
-18).
Sukacita kita sebagai orang Kristen bukan
ditemukan dalam kepemilikan segala sesuatu
yang kita inginkan. Seharusnya kita bersukacita
karena kita membutuhkan Allah dan mengalami
bagaimana hidup kita dipuaskan oleh Dia.
Sukacita semacam itu adalah sukacita kekal,
yang hanya dapat kita miliki bila kita berpaut
pada Kristus.

Kehidupan selalu terdiri dari dua sisi, yaitu
sukacita dan dukacita. Rasanya tidak pernah
dan tidak akan pernah seorang manusia hanya
akan mengalami sukacita sepanjang hidupnya;
demikian pula sebaliknya, tidak pernah dan tid-
ak akan pernah ada seorang manusia yang
hanya akan mengalami dukacita sepanjang
hidupnya. Suka dan duka dating silih berganti.
Namun persepsi dan respon tiap orang yang
berbeda-beda inilah yang membedakan juga
damai sejahtera yang akan dirasakannya. Kita
perlu memiliki hati yang rindu untuk mengejar
apa yang berkenan kepada Tuhan.

Sebagai orang Kristen, kita bukan bersukacita
karena segala keinginan kita terpenuhi. Kita
bersukacita karena kita telah diselamatkan oleh
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah
sukacita yang kekal, sukacita yang tidak dapat
dirampas oleh penderitaan atau penganiayaan,
dan tidak binasa oleh sengat maut sekalipun.
Bersukacitalah senantiasa!

Sebagai penutup, penulis membagikan suatu
kisah lama yang layak untuk tetap kita re-
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nungkan. Suatu hari seorang anak kecil menulis
sepucuk surat permohonan pribadi. Kertas selem-
bar berisi corat-coretnya itu lalu dimasukkan ke
dalam sebuah amplop, dilem, kemudian dibubuhi
perangko lalu dimasukkan ke dalam kotak surat di
depan rumahnya. Ketika para petugas di kantor
pos menyortir surat-surat yang dikumpulkan hari
itu untuk disampaikan ke alamat tujuan, mereka
terkesima menemukan sepucuk surat beramplop
putih yang beralamat: "Kepada Allah Bapa di Sur-
ga."

Seorang pegawai pos dengan setengah bercanda
menunjukkan surat itu kepada kepala kantor pos,
seorang pria separuh baya yang bijaksana dan
penuh perasaan. Dia mengambil surat itu, membu-
ka amplopnya dan membaca suratnya. Isinya tak
lain dari ungkapan isi hati seorang anak laki-laki
berumur 10 tahun mengenai keluarganya, tentang
dirinya yang menderita kelainan jantung, dan peri-
hal ibunya yang telah menjanda dan harus bekerja
double job (tiap hari bekerja di dua tempat) demi
memenuhi kebutuhan keluarga. Di bagian penutup
suratnya anak itu memohon kesehatan untuk
dirinya dan ibunya, serta keinginan agar dalam
sisa hidupnya yang tinggal beberapa bulan lagi
sesuai ramalan dokter dia bisa membahagiakan
ibunya dan orang lain.

Kepala kantor pos menyerahkan surat itu kepada
salah satu pegawainya, seorang pria yang telah
menduda dan sedang mengalami kekalutan batin
memikirkan rumahtangganya yang berantakan. "Di
amplopnya ada alamat pengirim yang jelas. Coba
kamu baca suratnya dan pikirkan apakah kamu
bisa berbuat sesuatu," pesan kepala kantor pos
itu. Tentu saja pegawai kantor pos yang menduda
ini bingung membaca isi surat tersebut. Dia
melipat surat itu lalu mengantonginya.

Dua hari kemudian surat kedua yang beralamat
"Kepada Allah Bapa di Surga" muncul lagi. Pengi-
rimnya adalah bocah lelaki yang sama. Kepala
kantor pos kembali menyerahkan surat itu kepada
sang duda pegawai kantor pos yang kemudian
membaca dan mengantonginya. Isinya serupa,
hanya bercerita tentang apa yang dialaminya di
rumah dan di sekolah, disertai permohonan agar
Tuhan menyediakan seorang jodoh yang baik un-
tuk ibunya "yang tidak lama lagi akan saya tinggal-
kan."  "Tuhan, saya sudah siap untuk beristirahat
di pangkuan-Mu, tetapi saya khawatir ibu saya
belum siap untuk hidup sendirian." Begitu kalimat
penutup surat itu.

Ketika surat ketiga muncul lagi, pegawai kantor
pos itu bertekad untuk berbuat sesuatu. Dia sen-
gaja menukar rute dengan rekannya supaya dapat
melayani alamat di mana anak kecil pengirim surat
itu tinggal. Suatu hari dia berkenalan dengan anak
itu, bahkan sempat bermain bola sejenak di hala-
man depan rumahnya. Tentu saja petugas pos

tidak menyinggung soal surat yang dikirim anak
itu.

Terjalinlah hubungan yang akrab antara keduan-
ya, bahkan suatu kali sempat bertemu dan
berkenalan pula dengan ibu si bocah. Surat-surat
dari anak itu semakin gencar, antara lain mencer-
itakan tentang kegembiraannya bisa berkenalan
dengan petugas pos "yang baik dan penuh per-
hatian" itu.

Suatu kali terjadi pertengkaran kecil ketika ibunya
dapati bahwa anaknya itu sering diajak bermain
sepakbola di halaman rumahnya oleh petugas pos
itu. "Anak saya sakit jantung. Kamu akan mem-
bunuh anak saya dengan mengajaknya bermain
sepakbola," tukasnya kepada petugas pos itu.
"Nyonya, anda terlalu protektif terhadap anak an-
da. Dia memerlukan olahraga yang ringan, dan dia
akan menjadi sehat," jawab petugas pos itu mem-
bela diri. Pertengkaran yang berakhir dengan si-
kap ketus antara keduanya disaksikan oleh anak
itu dari teras loteng rumahnya. Besoknya dia men-
uangkan isi hatinya di dalam surat, sambil
mengemukakan pendapatnya yang arif tentang
maksud baik si petugas pos maupun ibunya, lalu
memasukkannya ke kotak surat.

Belakangan terjadi pembicaraan empat mata anta-
ra si ibu dan petugas pos itu. Hubungan mereka
berubah menjadi akrab disertai rasa saling
percaya dan kemudian berubah menjadi cinta.
Anak itu semakin bertambah sehat, dan akhirnya
diizinkan oleh dokter untuk ikut bertanding bersa-
ma tim sekolahnya. Ibunya dan petugas pos hari
itu sengaja mengambil cuti untuk menyaksikan
dan sekaligus menjadi pendukung anak itu dan tim
sekolahnya. Selanjutnya, kisah sejati yang di-
filmkan dengan judul "Letters to God" itu ditutup
dengan happy ending. Anak itu berhenti menulis
surat kepada Tuhan setelah semua permintaan
dan kebutuhan lahir-batinnya dipenuhi. Pada
akhirnya, dia tidak perlu meminta apa-apa lagi,
karena - sungguh Tuhan itu baik - Dia “memenuhi”
dan “memelihara”. Selamat menikmati perjalanan
hidup bersama Tuhan - dalam situasi apapun -,
Tuhan memberkati.—ITT
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LANSIA ZAMAN NOW:
BERSUKACITA DI DALAM DIA

membesarkan anak-anak dan menjadi “orang
yang berguna “ dan sekarang dilupakan,
apakah ini balasan dari anak-anak ? sungguh
suatu harapan bagi orang tua berkeinginan
agar-anak-anak mencurahkan kasih sayang
kepada orang tuanya,  perlu perhatian bertatap
muka, bercakap-cakap dengan mereka.

Dari sisi anak-anak kesibukan zaman
sekarang  lebih tendensius berjuang untuk
mengejar kesejahteraan membuat anak-anak
kerja keras.  Suami/istri berangkat pagi dan
pulang malam sehingga waktu dirumah sangat
terbatas, hanya hari Sabtu dan minggu  dan itu
pun dimanfaatkan untuk Quality time dari ke-
lurga mereka.

Banyak anak-anak yang mengandalkan
tehnologi untuk menciptakan komunikasi

dengan orang tua dengan adanya sosial media
dan mobile phone serta Skipe atau dengan
Vidio call, namun bagi orang tua hal tersebut
tidak 100% menggambirakan hati mereka.

Mengantisipasi maraknya masalah yang
dihadapi para lansia maka di Singapura, Per-
dana Menteri Lee Kwan Yeow membuat pera-
turan agar warga Singapura memperhatikan
masa tua mereka. Masa muda sudah berjuang
mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan
memberikan pendidikan yang baik kepada

KOMISI LANSIA

Lansia atau manusia sudah lanjut usia tentu
banyak menghadapi kekurangan, tenaga su-
dah berkurang yang pasti sudah pensiun dari
pekerjaan, oleh karenanya income pun berku-
rang. Badan sudah mulai melemah penyakit
sudah sering berkunjung. Sementara anak-
anak sudah pada mapan dan menikah bahkan
tinggal jauh dari orang tua.

Tidak jarang berada di diaspora manca Nega-
ra sehingga tidak lagi bisa memperhatikan
orang tuanya setiap hari.  Mereka juga lebih
memfokuskan diri untuk mengharmonisasi
keluarganya ketimbang memperhatikan orang
tuanya. Oleh karenanya banyak anak-anak
mengambil keputusan untuk memasukkan
orang tua mereka ke dalam panti jompo.

Menurut pikiran mereka tentunya sangat aman
bagi orang tua di panti jompo, mereka dapat
bercengkrama dengan sesama penghuni panti
jompo, ada suster yang mengurusi dari pada
tinggal divrumah berdua. Tugas mereka ting-
gal membayar uang panti dan mereka sudah
terlepas dari beban tanggung jawab dan kek-
hawatiran terhadap perawatan dan kehidupan
orang tuanya.

Di sisi lain dari perpektif orang tua, panti jompo
adalah tempat pembuangan bagi para lansia,
mereka sedih karena merasa telah berjasa

“Lansia zaman NOW gak boleh gaptek…”

Panji Jompo: Pro dan Kontra…..
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anak-anak sehingga anak-anak menjadi “Human
being” dan bisa mandiri pada saatnya.

Orang tua diberi pengertian agar dapat menik-
mati hidup pada masa tuanya, sehingga perlu
dipersiapkan dukungan finansial agar tidak ter-
gantung kepada anak-anaknya. Banyak kasus
bahwa orang tua  sulit  meminta uang kapada
anak-anak. Sementara anak sangat mudah
minta uang kepada orang tua. Jadi ada pomeo
mengatakan bahwa uang orang tua adalah juga
uang anak-anak, sementara uang anak-anak
bukan uang orang tua.

Dalam peraturan tersebut Perdana Menteri Sin-
gapura Lee Kwan Yoew melarang orang tua un-
tuk membagikan warisan selama dia masih
hidup, biarkanlah anak-anak itu berjuang untuk
kehidupannya sendiri dan orang tua dapat
menikmati sisa hidup ini dengan bersenang-
senang menikmati hasil bekerja kerasnya pada
masa mudanya.

Para lansia diharuskan berlibur bersenang se-
nang hadir dipesta-pesta pakai farfume yang
mahal, kalau perlu jual asset yang dimiliki nga
usah mikir warisan buat anak biar mereka men-
cari sendiri buat mereka.

Sekarang Bagaimana pandangan KeKristen
terhadap hal in,  dalam Matius 19 ayat 5 menga-
takan “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan
ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya itu menjadi satu daging”.
Jadi seorang ayah dan ibu harus melepas ikatan
terhadap anak-anaknya yang telah menikah
menjadi satu keluarga baru yang independen.
Masalahnya, kultur orang timur belum sepe-

nuhnya dapat mengodopsi hal itu karena ikatan
kekeluargaan masih sangat kuat.  Sebagai ilus-
trasi disampaikan kisah dua janda di negeri
Tiongkok sebagai berikut : Mrs Lin Sao Gen di-
tinggal mati oleh suaminya pada  usia 70 tahun,
mereka mempunya anak 2 putra dan 2 putri ser-
ta warisan peninggalan suaminya 10 Jt USD.
Sepeninggal suaminya, Mrs. Lim membagikan
warisan tersebut sama rata kepada empat anak-
nya dengan dasar pemikiran kelak anak-
anaknya akan merawat dia,  tetapi setelah apa
yang terjadi? Ibu itu  dimasukkan ke panti jompo
dan ke empat anak nya tersebut tidak pernah
mengunjunginya. Beberapa tahun kemudian Mrs
Lin meninggal bunuh diri karena depresi.

Kisah lain adalah  Mrs Liu sorang janda yang
juga mempunyai empat anak serta harta warisan
suaminya 10 Jt USD , Mrs Liu memasukan uang
tersebut di deposito, dia hidup dari bunga de-
paosito dan menjalani kehidupan dengan sangat
baik,  dia memilih sebuah rumah panti jompo
yang mewah.  Dia mengatakan kepada anak
dan cucunya” setiap kalian datang menjengukku
akan kuberikan uang USD 100,-, menemaniku
makan, saya yang traktir,  siapa yang ada di
sampingku pada saat aku meninggal  akan
mendapat setengah dari warisanku. Dengan
cara ini beberapa tahun dia tingggal dengan
biaya sendiri di panti jompo yang mewah dan
anak-anaknya setiap bulan dan pada saat li-
buran menemaninya, dia menjalani kehidupan
dengan bahagia.

Mari kita ambil hikmah dari dua contoh itu.
Secara bijak, mrs Liu menikmati kasih sayang
dari keluarganya dan diapun meninggal dengan
tenang. Sementara, Mrs Lin meninggal dengan
cara sesat, bunuh diri.

Dalam Kitab Matius 10 ayat 16 mengatakan Aku
mengutus kamu seperti domba ke tengah ten-
gah serigala oleh sebab itu hendaklah kamu
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati,
tetapi dalam kitab Amsal mengatakan bahwa
Aku akan mengendong mu sampai hari tuamu
jadi tidak ada pembiaran dari Tuhan untuk lan-
sia,  mari lansia zaman now lanjutkan kehidupan
dengan bersukacita dalam Dia.—YAS

Bersekutu dan bermain musik  membuat sukacita senan-
asa di ha  para LANSIA zaman “NOW”
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Apa saja dan dalam hal apa Anda pernah
merasakan sukacita yang tak terlupakan di
sepanjang hidup Anda? Mungkin Anda
menonton komedi atau lawakan dari artis
lawak ternama yang membuat Anda tertawa
terpingkal-pingkal, perut rasanya dikocok
atau bagi orang tertentu sampai mengompol
(maaf) saking tak mampu menahan lawak-
annya yang konyol. Setelah menikmati acara
tersebut, saudara merasakan sukacita, beban
pikiran rasanya lepas, otot menjadi renggang,
stress terasa hilang. Begitulah sukacita yang
dialami ketika menikmati acaranya dan
Saudara mampu menikmatinya.

Bagi Anda sebagai istri sukacita itu pasti
dirasakan ketika sudah 8 tahun menikah pa-
da akhirnya dokter yang memeriksa menga-
takan sambil mengulurkan tangannya
“Selamat Anda tak lama lagi akan menjadi
seorang ibu, Anda hamil sudah memasuki
bulan kedua” Wow....berita baik ini lebih-lebih
terjadi di hari ulang tahun Anda, sebuah
penantian lama yang pada akhirnya terwujud
dan bukankah itu sukacita yang besar setelah
berjuang dan berusaha dan bahkan menjadi
hadiah besar dan lebih besar dari hadiah
apapun. Sukacita ini pada akhirnya dirasakan
bersama oleh suami Anda, atau orangtua
atau mertua Anda karena mereka pada
akhirnya berharap akan mempunyai cucu
pertama, dan mereka siap mempunyai identi-
tas baru yaitu sebagai kakek atau nenek.

Ada banyak sukacita yang dialami
seseorang. Anda pasti bersukacita ketika
mendapat bonus karena  prestasi kerja Anda
dengan mendapat sebuah smartphone terke-

nal keluaran terbaru, atau bonus untuk
melakukan perjalanan wisata ke Eropa selama
14 hari, semua biaya ditanggung oleh perus-
ahaan dimana Anda bekerja. Dan bukan itu
saja tetapi juga pasangan Anda dan anak-
anak ikut serta. Atau mungkin,  Anda juga su-
dah cukup bersukacita ketika cucu-cucu Anda
datang ke rumah dengan membawa setangkai
bunga dan kata-kata yang menguatkan dan
doa yang tulus dari mereka ketika Anda ter-
baring karena sakit. Pada keadaan yang lain,
Anda penuh sukacita ketika gol-gol bersarang
ke gawang musuh dan kesebelasan sepakbo-
la yang Anda dukung menang dengan jumlah
gol yang fantastis. Senang. Gembira. Tapi
terkadang perasaan ini hanya terjadi pada
saat itu saja atau terbatas. Setelah itu, mung-
kin tak berbekas.

Sukacita ternyata didapat ketika sesuatu
mampu memuaskan seluruh jiwa dan
perasaan; ketika perjuangan dan usaha sam-
pai juga pada titik yang diharapkan; ketika
keinginan terwujud dan tercapai. Sukacita di-
alami ketika mendapat sesuatu yang istimewa
padahal orang lain tidak mendapatkannya.

Pdt. Gordon S.  Hutabarat, M.Min
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Sukacita selalu diidentikan dengan sesuatu
benda atau materi atau apapun yang mampu
memberi kelegaan, kepuasan atau perasaan
senang lainnya.

Pada bagian yang lain sukacita ternyata juga
akan kehilangan maknanya ketika bertentangan
dengan perasaan kita, berbeda dengan apa
yang kita harapkan, bertolak belakang dengan
apa yang kita perjuangkan. Atau gagal untuk
mendapat atau menerima sesuatu.

Lalu bagaimana sukacita yang sejati itu. Tema
di atas mengajak kita untuk bersukacita senan-
tiasa. Artinya harus bersukacita terus menerus.
Tidak boleh tidak ada, harus kelihatan dan
dirasakan. Apa memungkinkan karena ken-
yataannya kita dihadapkan pada situasi ke-
hidupan yang tidak homogen? Tema di atas
merupakan kutipan dari  Filipi 4:4 “Bersukacital
senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kuka-
takan: Bersukacitalah !” dan juga dari salah sa-
tu ayat yang paling pendek dalam Akitab yaitu 1
Tesalonka 5:16 “Bersukacitalah senantiasa.”
Mari kita menghitung dulu, ternyata dalam Al-
kitab terdapat 87 kata ‘sukacita’ yang terdapat
dalam 82 ayat, ini memang bukan jumlah yang
spektakuler tetapi kata ini penuh makna untuk
kita pahami. Dalam Perjanjian Lama (Ibrani)
kata sukacita terjemahan dari kata simkha, kata
ini mengandung makna yang berhubungan
dengan kehidupan nasional seutuhnya dan
keagamaan bangsa Israel. Secara khusus
diungkapkan dalam bentuk-bentuk kegembi-
raan pada keramaian dan kemeriahan pesta-
pesta, saat mempersembahkan korban-korban
dan upacara penobatan (Ul 12:6 dab; 1 Sam
18:6; 1 Raj 1:39 dab). Sukacita juga selalu
dikaitkan dengan ibadah (Mzm 42:4; 81:1,Mzm
16:8 dab; 43:4) dan hubungannya dengan
keselamatan yg utuh dari Allah (Yes
61:10 dab).

Dalam Perjanjian Baru kata ‘sukacita’ berasal
dari terjemahan kata Khara (Yunani). Kata
‘sukacita’ dapat ditemukan dalam kitab-kitab
Injil menunjuk kepada suasana sukacita yang
terkait dengan karya keselamatan yang dil-
akukan Tuhan Yesus. Demikian juga sukacita
terjadi sebagai dampak persekutuan yang erat

antara umat dengan Yesus (Yohanes 16:22).
Pada bagian surat Kisah Para Rasul kata
sukacita mencirikan kehidupan gereja per-
tama. Inilah juga yang membuat kehidupan
jemaat mula-mula tersebut disukai semua
orang karena ungkapan sukacita mereka
benar-benar mewujud di dalam perbuatan dan
sikap hidup sehari-hari. Walaupun kehidupan
jemaat mula-mula tidaklah leluasa karena ber-
hadapan dengan pemerintah yang ada juga
sikap pemimpin agama Jahudi yang mem-
benci para pengikut Kristus, tetapi itu tidak
cukup untuk memberhentikan ungkapan
sukacita dalam hidup jemaat mula-mula. Da-
lam surat-surat Paulus, kata ‘sukacita’ terjadi
sebagai karya atau karunia Roh Kudus. Pada
bagian yang lain kata ‘sukacita’ diungkapkan
ketika jemaat yang pernah dibimbingnya yang
telah menunjukkan kemajuan iman yang
benar, misalnya ia mengatakan 'sukacita ka-
mi' (1 Tes 2:19 dab; bnd 1 Tes 2:20) kepada
jemaat di Tesalonika yang sungguh bagi Pau-
lus memberi dampak bagi orang lain dan juga
dirinya. Demikian juga ia sampaikan kepada
jemaat di Filipi. Dalam suratnya kepada
jemaat Filipi (1:4) ia selalu berdoa dengan
sukacita ketika mengingat apa yang dialami
dan dinyatakan dalam kehidupan jemaat ter-
sebut. Ini menunjukkan bahwa dalam ke-
hidupannya, jemaat Filipi telah menyukakan
hati Paulus, dan itu berarti pekerjaan Paulus
tidak sia-sia, sebaliknya jemaat sudah mem-
perlihatkan peran dan panggilan hidupnya
dengan baik dan benar sehingga ini membuat
hati Paulus bersukacita, bahkan dalam
dukungan doanya pun dilakukan tidak
terbeban tetapi penuh dengan syukur dan
sukacita.

Jadi kata “Sukacita” selalu ada kaitan antara
apa yang dilakukan Allah di dalam Kristus dan
respon umat. Dalam hal ini Paulus menggam-
barkannya bahwa kehidupan orang percaya
adalah kehidupan yang harus berbuah.

Itu hasil pertumbuhan yang terus-menerus an-
tara diri orang percaya dengan Kristus. Dalam
Galatia 5:22-23 disebutkan tentang buah-buah
roh tersebut dan salah satunya adalah
‘bersukacita’. Kata ‘sukacita’ sebagai buah
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Roh ini tidak mengandung sukacita duniawi
(material) sebagaimana contoh-contoh di tuli-
san awal. Sukacita tersebut lebih bersifat
‘fun’ atau eforia spontan. Hanya sebatas keg-
embiraan sesaat atau mengejar kepuasan
sendiri sehingga pada akhirya akan mudah
lenyap. Sukacita seperti ini juga bukan kare-
na berhasil mengalahkan orang lain sehingga
bisa langgeng menikmati hidup seolah-olah
sudah tidak ada lawan atau penghalang.
Sukacita yang dimaksud sebagai buah roh ini
hanya berdasar pada Allah saja. Untuk itulah,
rasul Paulus berkata, “Semoga Allah, sumber
pengharapan, memenuhi kamu dengan
segala sukacita.” (Roma 15 :13). Sukacita
sebagai ciri kehidupan orang Kristen ini
didasarkan karena anugerah keselamatan
yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anu-
gerah yang bersifat cuma-cuma itu telah
mengubah hidup kita yang semula berada di
bawah bayang-bayang maut, kini memiliki
pengharapan kepada kehidupan yang kekal.
Kita bersukacita, karena kita sadar bahwa
segala upaya apapun dalam hidup manusia
untuk memperoleh keselamatan, pastilah sia-
sia dan akan gagal. Sebab manusia berada
dalam kondisi tidak selamat. Melalui karya
keselamatan yang dikerjakan Allah dalam diri
Yesus Kristus di kayu salib dan mengima-
ninya, maka kita benar-benar memperoleh
selamat itu.

Jadi, penghayatan sukacita merupakan ek-
spresi dari sikap hidup yang bersandar kepa-
da kuasa Allah dan cara Allah me-
nyelamatkan kita. Perasaan sukacita yang
lahir dari pengalaman iman tidak akan
pernah pudar atau rapuh, walaupun keadaan
terus-menerus mengalami perubahan.
Pengertian khara (Yunani = sukacita) menun-
juk kepada kegembiraan rohani. Kita tetap
dapat bersukacita walaupun berada di ten-
gah-tengah penderitaan atau kesusahan.
Sukacita ini tetap terus bertahan sekalipun
situasi eksternal terus berubah. Inilah yang
dilihat oleh Paulus pada jemaat Filipi juga
Tesalonika. Bahwa sebagai jemaat mereka
juga tak terlepas dari penderitaan se-
bagaimana Paulus dalam menulis suratnya

sedang berada dalam penderitaan di penjara.
Dalam suratnya Paulus berkata  “Aku sangat
bersukacita dalam Tuhan.” (Filipi 4 :10). Untuk
itulah, Paulus dapat menanggung semua perka-
ra dalam hidupnya, sekalipun banyak penco-
baan dan pergumulan berat yang harus ia lewa-
ti sebagai pengikut Tuhan (Filipi 4 :13).
Sekalipun ia dipenjarakan, namun ia tetap
mampu melakukan doa & bernyanyi puji-pujian
(Kisah 16 : 25). =

Lalu, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai
orang percaya agar kita mampu untuk ber-
sukacita senantiasa, padahal dalam ken-
yataannya kita dihadapkan dengan hal-hal yang
dalam ukuran dan penilaian dunia tidak ada hal
yang mampu memberi sukacita?

Hampir sebulan atau lebih kita merayakan Na-
tal. Ada sekelompok orang dalam kisah Natal
yang memiliki sukacita besar, yaitu para gem-
bala dan sukacita mereka tidak diperolehnya
karena  hal-hal yang lahiriah atau terkait
dengan materi tetapi pertama, karena
mendengar berita dari para malaikat seperti
yang dikatakan dalam Lukas 2:10-11 “Jangan
takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan
kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bang-
sa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu
Kristus, Tuhan, di kota Daud..”. Jadi, ada kabar
kesukaan dan yang menerima pertama kali
adalah para gembala bukan pemimpin, pejabat
atau orang berkelas tinggi dan terhormat, tetapi
sekelompok atau kumpulan orang yang secara
status adalah kalangan orang rendah dan hina,
tak terhormat, dapat disebut sebagai kaum
yang terpinggirkan, bahkan orang-orang yang
dibenci oleh para pemimpin agama karena ke-



Bule n Pelangi GKI Kota Wisata-Edisi No. XIV Januari 2018 49

biasaan para gembala yang tidak terlebih dahulu
membasuh tangan ketika mau makan. Kedua,
dengan kabar kesukaan itu memberi kesempatan
kepada para gembala sebagai orang-orang yang
pertama dari sekian banyak kaum dan kelompok
manusia pada jamannya, untuk melihat dan ber-
jumpa dengan bayi yang namanya disebutkan da-
lam Yesaya 9:5b “Penasihat Ajaib, Allah yang Per-
kasa, Bapa yang kekal, Raja Damai” padahal un-
tuk sekian ratus tahun bangsa Israel menanti-
nantikan datangnya Sang Juruselamat atau Mesi-
as, dan ternyata para gembalalah yang berkesem-
patan berjumpa denganNya.

Bukankah ini menjadi sukacita yang tak terhingga
yang tak dapat dibandingkan dengan apapun?
Perjumpaan itu mengubahkan segalanya,
‘sukacita’ menjadikan hidup terasa utuh, apalagi
merasakan kehadiran Tuhan dan kepedulian Tu-
han kepada dunia ini.

Ketiga, dalam sukacita itu mereka mau berbagi
dan menceritakan kabar sukacita tersebut. Inilah
ungkapan syukur. Walau status dan cap yang
diberikan masyarakat kepadanya sebagai orang
rendahan, namun itu tidak mengurangi mereka
untuk menyampaikan kabar baik itu kepada teman
-temannya yang lain. Inilah kesaksian dan sejak
itulah berita sukacita menjadi sampai kepada se-
luruh bangsa.

Bersukacitalah senantiasa memang seharusnya
menjadi bagian yang terlihat dan terjadi dalam ke-
hidupan orang Kristen. Tetapi dalam kenyataann-
ya itu tidak mudah.Kenapa? Ada banyak yang
menghambat, yaitu cara kita mencari dan meletak-
kan sumber sukacita itu di tempat yang salah, yai-
tu pada hal-hal yang eksternal, misalnya

kekayaan, kesehatan, kejayaan, posisi,
ketenaran, kecantikan/ketampanan, dan se-
bagainya. Pilihan-pilihan tersebut tidak
cukup mampu memberikan sukacita yang
sejati, bahkan seringkali menghilangkan
sukacita. Oleh karena itu apapun yang ter-
jadi dalam hidup kita, apapun yang ada di
luar kita, apapun yang mempengaruhi kita,
kita harus meletakkannya dalam sumber
sukacita itu, yaitu Allah. Sukacita akan mun-
cul karena adanya penyertaan Allah atau
karena bersama-sama dengan Allah.
Mazmur 16:8-9 mengatakan : “Aku senanti-
asa memandang kepada TUHAN; karena Ia
berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku ber-
sorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam
dengan tenteram” Adakah keyakinan bahwa
Allah adalah Imanuel? Mampukah itu
menopang dalam hidup kita ketika beban
dan pergumulan menghampiri ?

Bersukacitalah senantiasa, adalah sebuah
harapan tetapi akan benar-benar menjadi
pengalaman hidup iman kita tatkala kita se-
tia dan taat dalam memelihara firman Allah.
Dalam Yohanes 15:10-11 Tuhan Yesus ber-
kata : “Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sep-
erti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan
tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu
Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku
ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi
penuh” Hanya dalam persekutuan dengan
Tuhan kita mengalami sukacita yang sejati
sekaligus yang mampu mendorong dan
menyatakannya dalam kehidupan kita
sehari-hari. “Bersukacitalah senantiasa da-
lam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Ber-
sukacitalah!” (Filipi 4:4). - GSH
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Kombas KOWIS  1

Hiruk pikuk  kesibukan, setiap anggota Kombas untuk  mengejar waktu dan
mengejar target , menyita waktu dan pikiran setiap kami. Namun, setiap kami tetap
rindu bersekutu . Persekutuan menjadi indah dan berharga.  Bernyanyi bersama ,
berdoa , baca Firman Tuhan, makan bersama , tertawa dan bercanda , dan
berbagi berbagai cerita diakhiri, dengan Foto Bersama.....

Waaah.. suasananya seru dan bikin kangen. Bersekutu dalam kasih keluarga Be-
sar Kombas 1 seperti Indahnya suasana kampung halaman ( bonapasogit na Uli ).
Semakin erat dan kompak , semakin semangat melayani Tuhan.

Kombas LEWI 2 Kebersamaan  Lewi 2  diadakan di 3G Resort.
Banyak yang hadir dan suasana sangat seru.

Tim Goyang Turun Naik dan Tim Futsal Daster Kombas Lewi 2. Berani tampil beda...
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Bertempat di Kebun Raya Bogor, pada hari Minggu, Agustus 2017, Keluarga Besar Kombas
Kowis 3 melakukan kebersamaan kombas yang diikuti oleh 12 keluarga dengan total peserta
40 orang. Kebersamaan ini merupakan salah satu program rutin yang diselenggarakan Kombas
Kowis 3 untuk meningkatkan keakraban dan kebersamaan antar keluarga. Tahun ini tema yang
diangkat adalah “Piknik Keluarga” . Masing-masing keluarga membawa potluck . Setelah makan,
diadakan game seru untuk anak-anak dan orangtua antara lain game menebak jenis makanan,
menebak lagu, bermain layang –layang, buble games dan permainan anak-anak seru lainnya.
Pengurus Kombas Kowis 3 juga menyiapkan photobooth dengan tema Piknik.  Acara kebersa-
maan ini perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat
komunitas yang membangun. AMIN!

Kombas KOWIS 3 Goes	to	Kebun	Raya	Bogor

Kombas LINAR

KUBEROLEH BERKAT dinyanyikan oleh
Kombas Linar  saat mengisi pujian pada
tanggal 31 Des 2017 pada KU2.

Lewat lagu ini, kita diingatkan  berkat yang
kita  dapat selama ini  bukan karena
kekuatan kita, tetapi karena penyertaan
Tuhan. Berkat Tuhan untuk kita tidak akan
lenyap sampai selamanya.

Kombas LINAR in action dalam lomba
goyang Turun Naik di puncak acara
Bulan Keluarga 2017 GKI Kota Wisata
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Komunitas Basis atau Kombas Kowis 4 adalah
kombas paling luas dibanding 8 kombas
lainnya. Wilayahnya bukan saja di Kota
Wisata, tetapi juga Villa Nusa Indah, Jatiasih,
Jati Sampurna, bahkan sampai Kranggan.

Kegiatan rutin Kowis 4 adalah persekutuan
setiap bulan, bertugas di kebaktian umum,
mengisi pujian , dan pelawatan. Kowis 4 pun
selalu ambil bagian dari setiap kegiatan yang
dilaksanakan di gereja. Suasana kehidupan
bersekutu di kombas Kowis 4 cukup kompak.
Apabila ada anggota yang tertimpa musibah
dukacita atau sakit, diberi dukungan. Perseku-
tuanpun selalu diwarnai dengan gelak tawa,

Kombas Kowis 4 berbagi kasih dan sukacita

Pelayanan Kombas Kowis 4 sebagai petugas ibadah

Kombas Transyogi 2

Persekutuan Kombas; Pelayanan sebagai
petugas Ibadah; dan Kebersamaan Kombas
adalah kegiatan yang selalu dirindukan oleh
warga  Kombas Transyogi 2
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