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NAMA: _____________________________

RETREAT KATEKISAN
5-6 JULI 2019

PAVILIUN MELATI
KINASIH RESORT & CONFERENCE

BOGOR

GKI KOTA WISATA



Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau
perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada

anak-anakmudan membicarakannya apabila engkau duduk di
rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau

berbaring dan apabila engkau bangun.

Ulangan 6:6-7
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Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada
masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.

Amsal 22:6
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TATA TERTIB RETREAT KETEKISAN 2019

SELURUH PESERTA RETREAT WAJIB :
1. Menempa  villa/penginapan sesuai dengan da ar yang diten-

tukan pani a.
2. Menjaga kebersihan di seluruh area retreat.
3. Menjaga keamanan barang milik pribadi
4. Se ap peserta diwajibkan untuk mengiku  semua session, serta

menjalankan secara disiplin sesuai dengan jadwal yang ada
dalam buku program.

5. Mentaa /mematuhi peraturan QUIET TIME pukul 24.00 s/d
06.00 WIB.

SELURUH PESERTA TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK :
1. Meninggalkan lokasi retreat selama acara berlangsung.
2. Membawa/memakai perhiasan yang berlebihan.
3. Membawa/mengkonsumsi obat-obatan terlarang/miras.
4. Merusak/meme k bunga dan tanaman di seluruh area retreat.
5. Merusak/mengambil barang inventaris villa.
6. Merokok disekitar area/lokasi retreat.

NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI:
0812 6151 5459 : Pnt. Evita Dumaria Siahaan
0813 8134 8055 : Pnt. Olga Diella R. Sihombing
0813 1504 8255 : Pnt. Nina Martha Mahdalena

0811 198 004 : Pnt. Ris  Purwan ni P.
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JADWAL  ACARA
Waktu Acara PIC / Pembicara

JUMAT / 5 Juli 2019
11.30 – 13.00 Menuju Kinasih Resort & Conference,

Caringin, Bogor (Makan siang di bis)
Pnt. Evita Dumaria
Pnt. Olga Diella

13.00 – 13.30 Briefing Peserta: Tata Ter b Retreat &
Pembagian Kamar

Pnt. Evita Dumaria
Pnt. Olga Diella

13.30 – 14.15 Sesi 0: Fellowship Pnt. Olga Diella
14.15 – 15.30 Kebak an Pembuka & Sesi 1:

Aku Warga GKI
Pdt. Gordon S. Hutabarat

15.30 – 16.00 Snack Break Pnt. Evita Dumaria
Pnt. Ris  Purwan ni

16.00 – 17.30 Sesi 2: Who Am I? Pdt. Berghouser Benget
Tambunan

17.30 – 19.00 Is rahat, Mandi, Makan Malam Pnt. Evita Dumaria
Pnt. Ris  Purwan ni

19.00 – 21.00 Sesi 3: Frui ul Chris an Bpk. Nuryanto Gracia,
S. Si (Teol)

21.00 – 22.00 Sharing & Doa Kelompok Penatua pendamping
kelompok

22.00 – ... Is rahat

SABTU / 6 Juli 2019
06.00 – 06.30 Saat Teduh Kelompok Penatua pendamping

kelompok
06.30 – 08.00 Mandi, Sarapan Pagi, Packing Pnt. Evita Dumaria

Pnt. Ris  Purwan ni
08.00 – 08.30 Foto Bersama Angkatan 2018-2019

(dresscode: kemeja/polo shirt pu h &
jeans biru)

Pnt. Andriano Kris awan

08.30 – 10.30 Percakapan Gerejawi Penatua pendamping
kelompok

10.30 – 11.00 Snack Break
(Barang dikumpulkan ke Mee ng Room,
Paviliun Mela )

Pnt. Evita Dumaria
Pnt. Ris  Purwan ni

11.00 – 11.30 Kebak an Penutup Pnt. Nina Marta M.
11.30 – 12.30 Makan Siang Pnt. Evita Dumaria

Pnt. Ris  Purwan ni
12.30 – ... Kembali ke GKI Kota Wisata Pnt. Evita Dumaria

Pnt. Olga Diella
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PENGANTAR MAJELIS JEMAAT

Retreat Katekisan 2019 yang diselenggarakan di Kinasih Resort
& Conference, Bogor pada tanggal 5-6 Juli 2019 merupakan acara
retreat untuk peserta katekisasi periode 2018-2019 dan merupakan
retreat yang didisain secara khusus untuk memantapkan materi
pengajaran yang telah diterima selama 9 bulan.

Is lah katekisasi dak asing lagi dalam kehidupan bergereja.
Is lah ini akrab dengan warga gereja yang ingin mengaku percaya
dan calon warga gereja yang ingin dibap s. Katekisasi dimenger
sebagai suatu masa pengajaran, pendidikan, dan pembentukan para
anggota jemaat, utamanya kaum muda, ke dalam perkataan dan
perbuatan Allah yang dinyatakan dalam karya Kristus yang me-
nyelamatkan di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu semua dilakukan
sebagai suatu persiapan/perlengkapan untuk hidup menurut
kehendak-Nya di dunia ini. Jadi, Katekisasi berfungsi sebagai suatu
sarana bagi tumbuh dan berkembangnya iman warga dan calon
warga jemaat dalam mengikut Kristus sebagai Juruselamat, dengan
tujuan agar mereka dapat mewujudkan iman itu dalam kehidupan
sehari-hari.

Disebut sarana karena merupakan suatu usaha yang
dilakukan untuk menolong warga jemaat dan calon warga jemaat
memahami iman Kristen. Dengan memahaminya diharapkan mere-
ka mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
demikian, katekisasi (pengajaran) itu dak berhen  setelah waktu
katekisasi selesai dan sudah dibap s atau sidi. Sebenarnya
katekisasi itu berjalan seumur hidup, dalam ar  sepanjang hidup
kita harus mau menerima pengajaran Tuhan dan mewujudkannya
dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penger an tentang katekisasi tersebut sangat jelas
katekisasi merupakan hal yang sentral dalam kehidupan gereja,
sebab melalui katekisasi warga jemaat diajak untuk mempercakap-
kan dan memahami isi iman Kristen yang merupakan pedoman bagi
kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari warga jemaat
dihadapmukakan dengan berbagai persoalan yang memerlukan
pegangan/pedoman untuk mengatasinya. Tanpa pegangan/
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pedoman yang benar, mereka akan terombang-ambing dan dapat
membahayakan kehidupan iman mereka, bahkan mereka dapat ke-
hilangan iman.

Secara sederhana dapat dimaknai:
 Katekisasi adalah kegiatan pengajaran iman yang membimbing

seseorang agar ia melakukan apa yang   diajarkan kepadanya.
Bukan transfer pengetahuan isi Alkitab (didache), melainkan,
menekankan pemahaman isi Alkitab dan penerapannya (kate-
kese). Bukan untuk membentuk kemampuan intelektual ten-
tang isi Alkitab, tetapi  pembentukan kemampuan prak kal dari
peserta katekisasi sebagai penerapan dari isi Alkitab.

 Katekisasi adalah kegiatan pengajaran yang pen ng    tentang
iman yang menjadi karekter hidupnya. Karakter yang mengha-
ya  dan memberlakukan kehendak Allah Bapa dalam Yesus
Kristus di berbagai bidang, segi dan ngkat kehidupan. Melalui
wadah ini warga gereja dilengkapi untuk mengenal dan percaya
kepada Allah dalam Yesus Kristus sehingga sanggup menghaya ,
menaa  dan melaksanakan imannya dalam keluarga, gereja dan
masyarakat (Efesus 4 :12-13).

Untuk perserta Katekisasi periode 2018-2019, “Selamat mengi-
ku  Retreat Katekisan 2019 yang merupakan penghujung masa
katekisasi dan selamat mempersiapkan diri untuk mengiku  SIDI
tanggal  4 Agustus 2019.”

Tuhan Yesus memberka  kita. Amin.

Cibubur, 05 Juli 2019
Majelis Jemaat GKI Kota Wisata

Pnt. Hendrikus Arif Pnt. Dwi Kar ka Wardhani
Ketua Umum Sekretaris Umum
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Who Am I ?
Don’t let the excitement of youth cause you to forget your
Creator. Honor Him in your youth before you grow old and

say, ‘Life is not pleasant anymore’.

GKI KOTA WISATA
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Se ap manusia adalah unik. Tidak ada yang betul-betul
sama sekalipun dilahirkan sebagai kembar iden k. Keunikan
manusia membuat dirinya berharga dan memiliki nilai di mata
orang lain. Tidak jarang kita pun dikenal dan disebut secara
khusus oleh orang lain; tentu dengan panggilan yang bisa ber-
beda-beda. Ironisnya, dak semua kita mengenal diri sendiri.
Banyak orang yang gagal mengenal dirinya sebab terlalu suka
hidup dalam gambaran dan pengenalan dari orang lain. Be-
berapa panggilan kita sukai dan terima antara lain: “Anak
baik”, “Cowo Keren” “Gadis Can k”, “Anak rajin” atau “Anak
Tuhan”. Dari semua gambaran itu, apakah kita seja nya selalu
menjadi orang yang demikian? Tentu dak bukan? Pertum-
buh-an dan perkembangan kita membawa diri pada peru-
bahan. Kita dak menger  lagi siapa diri kita.

Pengenalan yang obyek f justru harus kita ketahui dari
sudut pandang Tuhan. Siapa-kah aku ini Tuhan? Firman Tuhan
akan menghantar pencarian ini. Kita adalah mahakarya Allah
yang diciptakan menurut rupa dan gambar-Nya. Sayangnya
ja  diri gambar dan wajah Allah pada diri kita telah mengalami
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kerusakan hebat. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa,
semua berbeda. Dosa telah mengubah hidup kita sangat luar
biasa, hingga menjauhkan kita dari Allah. Keinginan daging
semakin menguat meninggalkan keinginan Roh. Kita menjadi
pribadi pemberontak, pendendam, penuh amarah, kebencian,
perusak dan lain-lain. Hidup kita menderita, sengsara dan
berujung pada maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi
Allah dak nggal diam. Dia menyelamatkan kita. Kristus hadir
untuk memulihkan hidup manusia dan mengembalikan citra
Allah pada diri kita. Dia mengasihi kita sehingga sedia rela
mengorbankan dirinya dan menebus kita dari kema an kekal.
Tuhan membayar hutang dosa kita (I Kor 6:19-20).

- Pdt. Berghouser Benget Tambunan

“Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah
anak-anak pada masa muda.” (Mazmur 127:4)
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I. Sidi/Baptis
Tidak ada seorang pun di dunia in lahir sudah beraga-

ma. Beragama adalah sebuah pilihan yang diteguhkan. Ada
tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk masuk dalam
suatu agama (inisiasi). Pada saat kita lahir, kita dipilihkan aga-
ma oleh orangtua kita. Untuk mengesahkan kita sebagai kristen
maka kita dibaptis (baptis anak). Saat masih kecil, kita sama
sekali tidak mengerti apa itu iman kristen dan kekristenan, apa-
lagi harus memilih kristen sebagai agama secara sadar.

Saat beranjak remaja atau dewasa, kita harus menen-
tukan sikap. Iman tidak lagi didikte oleh orangtua. Kita sendiri
yang harus menentukannya dengan sadar. Dengan sadar
artinya, kita tahu apa yang kita pilih dan sudah mempertim-
bangkannya dengan matang. Itulah kenapa ada katekisasi.
Sebelum di Baptis dewasa/sidi, di GKI kita harus melalui
katekisasi.

"Kenapa sih mau ikut Tuhan aja ribet? Kenapa gak pas
bertobat langsung dibaptis?". Baru katekisasi saja sudah bilang
ribet, padahal masih banyak hal-hal ribet lainnya yang siap me-
nanti kita saat kita berjanji mengikut Tuhan. Jadi kristen bukan
berarti hidup enak layaknya anak raja.

A Fruitful Christian
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Jadi, kenapa harus katekisasi? Minimal ada 3 alasan:
1) Menghindari pertobatan emosional. Pertobatan yang terjadi

karena emosi sesaat tanpa dilandasi pemahaman dan per-
timbangan yang matang.

2) Katekisasi adalah modal tingkat lanjut yang mungkin tidak
didapati saat mendengar khotbah minggu. Di dalam
katekisasi, kita dibekali dengan pokok-pokok iman kristen
yang kadang dibahas jauh lebih mendalam dibanding
khotbah minggu (Kis 8:35-38).

3) Jangka waktu untuk mempelajari, memikirkan, menimbang
dan menentukan apakah ini adalah iman yang akan dijadi-
kan panduan hidup.

II. Baptisan dan kehidupan bergereja
Beragama adalah mengaitkan diri pada Tuhan yang kita

percayai, beserta mengikuti segala ritualnya. Bergereja adalah
berkomunitas atau berorganisasi.  Dalam sebuah organisasi,
ada batasan yang harus dijaga dan ada proses atau ritual agar
bisa masuk ke dalamnya (inisiasi).

Dalam kekristenan, inisiasi yang dimaksud adalah bap-
tisan. Baptisan dalam kekristenan terus mengalami perkem-
bangan:

1) Baptisan kristen diinspirasi oleh baptisan Yahudi, yang
kemungkinan besar disertai sunat (proselit). Itulah kenapa
ada keributan dalam jemaat Roma mengenai kristen yang
bersunat dan tidak (Roma 3:29-30).

2) Baptisan Yohanes/Baptisan Pertobatan (Kis 19:4).
3) Baptisan di dalam nama Yesus saja (Kis 2:38; 8:12,16;

10:48; 19:5).
4) Baptisan Trinitarian (Bapa, Putra, dan Roh Kudus). Bap-

tisan trinitarian dilandasi oleh Matius 28:19. Injil Matius
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ditulis sekitar 10-20 tahun setelah kisah para rasul.
5) Baptisan anak. Landasan alkitab, Kis 16:15,33, 18:8; 1 Kor

1:16. Landasan sejarah, tulisan Tertullianus dan Hippolytus
pada abad ke-3. Dan pada abad ke-5, tradisi baptisan anak
mulai tersebar luas.

Saat sudah masuk dalam komunitas maka kita
mendapat hak dan kewajiban. Mari kita coba pikirkan beberapa
pertanyaan ini:

1) Kebaktian minggu, hak atau kewajiban?
2) Kristen tapi tidak bergereja, mungkinkah?
3) Sudah di sidi/baptis dewasa tapi murtad lalu bertobat lagi,

bisakah? (Ibrani 6:4-6)
4) Baptisan dewasa/sidi, apakah sama dengan pertobatan dan

hidup baru?

III. Komitmen kita
Baptisan dewasa/sidi bisa merupakan pertobatan tapi

bisa juga bukan:
1) Ada yang sudah menerima Yesus sebelum dibaptis dan saat

dibaptis, kita meneguhkannya kembali di depan komunitas
2) Ada yang sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus

saat katekisasi (kisah sida-sida etiopia) karena selama ini
belum mengenal Yesus atau selama ini kekristenannya ha-
nyalah sebuah formalitas

3) Ada yang baru bertobat beberapa puluh tahun kemudian
setelah dibaptis karena katekisasi dan baptisnya hanya for-
malitas.

Oleh karena itu, agar katekisasi dan baptis kita tidak
menjadi sekadar formalitas, kita perlu merenungkan kembali:
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1) Sungguhkah Yesus adalah Tuhan yang memerintah
hidupku?

2) Sungguhkah aku mempercayakan seluruh hidupku kepada-
Nya dalam segala situasi?

3) Maukah aku bertumbuh bersama-sama komunitas gereja?
4) Maukah aku melayani Tuhan dan umat-Nya?

*Disusun oleh Nuryanto Gracia, S.Si (teol)
Pengajar katekisasi di GKI Kavling Polri 2013-2017

bersama Pdt. Yael

Menjadi Kristen artinya siap dibentuk.
Menjadi Kristen artinya siap bahagia dan siap menderita.

Menjadi kristen artinya siap jatuh dan siap bangkit.
Menjadi kristen artinya siap menyangkal diri, memikul salib

dan ikut Yesus.
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Motivasi
Pelayanan

GKI KOTA WISATA
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MOTIVASI PELAYANAN
Oleh Pdt. Eka Darmaputera

Lukas 22:27 merekam pertanyaan Yesus kepada murid-
murid-Nya, “…siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau
yang melayani ?” Jelaslah, ar  yang semula dari kata melayani ada-
lah melayani meja (bandingkan Lukas 4:39;12:37; Yohanes 2:5&9).

Ia merupakan tugas atau pekerjaan yang kurang terhormat.
“Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang
melayani ?” Bukanlah dia yang duduk makan ?” Tidak heran, salah
seorang tokoh dalam dialog-dialog Plato berkata : “Bagaimanakah
seseorang dapat berbahagia, bila ia harus melayani orang lain ?”

Namun sungguh mengejutkan! Yesus berkata : “…Tetapi Aku
ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.” Tuhan, Mesias yang
dijanjikan itu memperkenalkan diri sebagai seorang pelayan,
seorang waiter.

Paulus lebih hebat lagi. Yesus yang setara dan sederajat
dengan Allah itu “telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan
mengambil rupa seorang hamba…” (Filipi 2 : 7) Seorang budak, bu-
dak belian!.

Seluruh misi, maksud kedatangan Yesus ke dunia ini, dapat
diungkapkan dengan satu perkataan saja: untuk melayani. “Aku da-
tang untuk melayani, bukan untuk dilayani.” (Markus 10 : 45) Sang
Raja Mesias itu menjalankan pemerintahan-Nya bukan sebagai
seorang jenderal terhadap prajurit-Nya, tetapi sebagai seorang
pelayan yang seluruh hidup-Nya diabdikan bagi kebaikan orang-
orang yang dilayani-Nya.

Yohanes mendrama sir pekerjaan yang kurang terhormat
itu dengan kisah tentang Yesus yang membasuh kaki murid-murid-
Nya (13 : 1–20). Yesuslah yang mengambil prakarsa untuk melayani.
Dan kita ? Seper  yang dikatakan oleh William Temple, “dengan
gembira kita akan bersedia mencuci kaki Tuhan kita. Tetapi Ia mem-
basuh kaki kita ?! Dan kita membasuh kaki sesama kita ?!”
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Tuhan toh tak memberi kemungkinan yang lain.
“Sesungguhnya seorang hamba daklah lebih daripada tuan-
nya…” (Yohanes 13:16) “Jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang
adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh
kakimu.” (Yohanes 13:14)

Begitulah. Pelayanan kita adalah pelayanan yang sepe-
nuhnya ditentukan oleh pelayanan Kristus. Bukan kitalah yang
menentukan siapa dan bagaimana kita mes  melayani.
“Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengiku  Aku dan di mana
Aku berada, di situ pelayan-Ku akan berada.” (Yohanes 12:26)

Tetapi kita sering memberi ar  yang terlalu sempit dan terla-
lu manis untuk kata pelayanan itu. Kadang-kadang kita mengar kan
pelayanan sebagai : membagi kebaikan, amal, derma, sedekah.
Misalnya, kita melayani mereka yang ter mpa musibah. Caranya ?
Mengumpulkan barang-barang yang sudah dak kita pakai lagi.
Memberikan barang-barang yang kelebihan. Sebagai simbol
simpa  dan rasa kemanusiaan kita. Perha kanlah di sini kata-kata :
yang dak terpakai lagi, yang sisa, lambang. Hubungkanlah ini
dengan pelayanan kita. Bila ada sisa tenaga. Bila ada kelebihan
waktu. Lambang keterlibatan kita di dalam pelayanan jemaat.

Itu dak buruk. Tapi sama sekali dak cukup. Pelayanan itu
menyangkut seluruh diri kita, seluruh hidup kita, seluruh waktu kita,
seluruh tenaga kita. Bila Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya, itu

dak sekedar berar  Yesus sedang memberi contoh tentang
bagaimana sikap pelayanan yang benar, lalu kita jadikan ritus. Kisah
itu adalah undangan untuk suatu revolusi total dalam hidup kita,
sikap dan pandangan hidup kita. Penjungkir-balikkan norma-norma
dan nilai-nilai yang lazim dalam hidup kita. Norma-norma dan nilai-
nilai Kerajaan Allah dijunjung dan diperlihatkan oleh perbuatan Ye-
sus. Di kerjaan dunia, para tuan memegang peranan. Di Kerajaan
Allah, para pelayan memegang peranan. Apa yang dilakukan oleh
Yesus bukan hanya untuk kita ketahui (dan kita jadikan cerita yang
indah dan menarik). Tetapi untuk kita contoh, iku , teladani dalam
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seluruh hidup kita. Kata Paulus, “Hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
Kristus Yesus..."” (Filipi 2:5),

Pelayanan juga sering diar kan sebagai hobby. Pertanyaan
yang sering kita dengar: “Apakah anda mempunyai minat untuk me-
layani di…?” Atau : “Kalau-kalau anda berminat melayani, kami akan
berterima kasih sekali.”

Minat? Kita melayani bukan karena pertama-tama berminat,
kepingin, bersedia, hobby. Tetapi karena Yesus memanggil kita,
karena Ia mau memakai kita. Baru setelah itulah : kita mau atau -
dak memenuhi panggilan-Nya.

Apalagi, kalau kita benar-benar menger  ar  pelayanan yang
sesungguh-nya, siapakah yang akan berminat melayani ?! Pekerjaan
pelayanan juga diar kan sebagai pekerjaan sukarela, volunteer. “Ini
hanya untuk pelayanan, saya dak cari untung.” “Lho, saya ‘kan
hanya melayani. Tidak digaji. Kok pakai diatur-atur segala.”
Bukankah banyak yang dak berdisiplin dan bertanggung-jawab
karena ini toh hanya sekedar pekerjaan pelayanan ?

Pelayanan bukanlah pekerjaan sukarela. Pelayanan adalah
perintah. Suka atau dak suka, kita harus melayani. Dan harus mela-
yani dengan baik! Mungkin kita dak suka, tetapi demi pelayanan itu
harus kita lakukan.

Inilah pesan Yesus sendiri: “Apabila kamu telah melakukan
segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berka-
ta: Kami adalah hamba-hamba yang dak berguna; kami hanya
melakukan apa yang harus kami lakukan.” (Lukas 17 : 10) Pelayanan
itu tanpa pamrih, tanpa kebanggaan, tanpa mengharap pujian apala-
gi bintang jasa, tanpa menan  ucapan terima kasih. Kita harus terus
melayani.

Di mana kita harus berdiri ke ka kita melayani? Berdiri?
Mungkin dak berdiri, tetapi berjongkok! Seper  Yesus yang mem-
basuh kaki murid-murid-Nya.

Melayani berar  berada di tempat dan keadaan orang yang
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kita layani itu, demi Kristus ! Demi Kristus, sebab kita dak memper-
hambakan diri kepada orang lain, mengiku  begitu saja semua selera
dan keinginan mereka. Tetapi melayani mereka demi Kristus.
Bacalah I Korintus 9:19-23.

Demikianlah secara ringkas apa yang dikatakan oleh Firman
Tuhan tentang mo vasi pelayanan kita. Kita melayani karena Kristus.
Kita melayani karena kita telah dilayani oleh-Nya. Kita melayani  un-
tuk Kristus. Biarlah kita semakin berkurang, dan Ia semakin ber-
tambah. Kita melayani bersama Kristus. Kristuslah Pelayan satu-
satunya. Kita hanya mengiku -Nya.

Ini semua kita lakukan melalui pelayanan kita terhadap sesa-
ma kita. Mengasihi Kristus berar  mengasihi saudara-saudara
Kristus. Siapakah saudara-saudara-Nya itu? Mereka yang lemah,
yang membutuhkan dukungan dan kekuatan kita.***

1 KORINTUS  9:19-23
9:19 Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diri-
ku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak
mungkin orang. 9:20 Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi
seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Ya-
hudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi
seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri
tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan
mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 9:21 Bagi orang-orang yang
tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak
hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum
Allah,    karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat
memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Tau-
rat. 9:22 Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang
lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi
semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat
mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 9:23 Segala
sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian
dalamnya.



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 24



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019  | 25

Spiritual
Gifts

GKI KOTA WISATA



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 26

SPIRITUAL GIFTS

PENDAHULUAN
Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa karunia

rohani hanya terdapat atau nampak pada abad pertama, ke ka bagi
kelahiran gereja dibutuhkan suatu pekerjaan Roh Kudus yang hebat,
sedangkan karunia rohani pada jaman modern saat ini hanya
bohong belaka. Namun benarkah demikian? Sebab bila karunia-
karunia itu oleh Tuhan dimaksudkan untuk segala jaman, niscaya
dalam abad-abad berikutnya pun mereka masih nampak juga dalam
hidup gereja-gereja.

Atau juga ada sementara gereja saat ini, dengan munculnya
aliran Pentakosta dan Kharisma k, telah mengklaim bahwa
gerejanyalah yang memiliki karunia-karunia roh itu, seper  karunia
bahasa lidah dan bap san roh, sedangkan gereja lain dak. Alasan
mereka, di dalam gerejanyalah terjadi semangat membara dalam
pelayanan dan pertobatan yang luar biasa. Orang-orang Kristen
yang berpikir demikian menyebabkan perpecahan yang mbul di
dalam diri orang-orang Kristen sendiri. Padahal, benarkah Tuhan
Yesus menghendaki hal seper  itu?

Dengan demikian, bagaimana kita menyikapi hal itu. Tidak
ada pilihan lain, selain kita menggali penger an yang benar tentang
karunia rohani itu, agar kita dapat dengan bijaksana menyikapinya
dengan tepat dan benar, tanpa harus meremehkan dan menghakimi
pihak lain. Dan kita semakin memahami karunia rohani yang ada
dalam diri kita untuk kita kembangkan karena karunia rohani adalah
hadiah anugerah dari Tuhan.

ISTILAH KARUNIA ROHANI
Is lah Yunani untuk “karunia-karunia” adalah charismata

bentuk tunggalnya charis yang secara umum berar  “hadiah,
pemberian, karunia, anugerah”. Sedangkan ar  kris ani yang
khusus untuk kata tersebut ialah “karunia rohani yang berasal dari
Allah” (Roma 1:11). Dari kata charismata inilah muncul kata
“kharisma k”, yang kemudian digunakan untuk “gerakan
kharisma k”, yaitu gerakan yang memberikan tekanan kuat pada
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kharismata yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan
Tuhan kepada gereja-Nya.

DEFINISI DAN PENGERTIAN KARUNIA ROHANI
Ken Hemphill mendefinisikan karunia rohani sebagai

"manifestasi individu anugerah dari Bapa yang memungkinkan kita
untuk melayani-Nya dan dengan demikian memainkan peran-
pen ng dalam rencana-Nya bagi penebusan dunia. "

Peter Wagner mendefinisikan karunia rohani sebagai
"atribut khusus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk se ap anggota
Tubuh Kristus menurut kasih karunia Allah untuk digunakan dalam
konteks Tubuh."

Sedangkan menurut Gene Wilkes, “Sebuah karunia rohani
adalah ekspresi dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya
yang memberdayakan mereka untuk melayani tubuh Kristus,
gereja”.

Dari beberapa definisi menurut ahli ini, kita dapat
mendefinisikan dalam ga hal yang harus dipahami yaitu:

1) Karunia-karunia rohani adalah kemampuan-kemampuan
khusus, kemampuan khusus ini dak sama dengan talenta atau
pun kemampuan alami yang dibawa se ap orang sejak lahirnya.
Sebagai contoh, ada yang dapat menyanyi atau belajar
memainkan sebuah alat musik dengan baik, ada yang pandai
melukis gambar yang indah atau mengukir bentuk-bentuk dari
kayu, dan lain-lainnya. Tuhan memberikan kemampuan-
kemampuan ini, tetapi itu bukanlah karunia rohani. Walaupun
demikian, ke ka kemampuan alamiah ini dipersembahkan
kepada Tuhan untuk kepen ngan-Nya, kemampuan itu dapat
menjadi suatu cara untuk mengekspresikan sebuah karunia
rohani.

2) Karunia-karunia rohani adalah pemberian Tuhan, ar nya,
karunia rohani dak diperoleh karena pekerjaan yang baik,
punya talenta atau kemampuan-kemampuan alamiah. Karunia
rohani merupakan pemberian dari Tuhan, oleh sebab itu dak
mungkin seseorang mendapatkannya melalui kerja keras,
memperoleh karena layak atau mempelajarinya dari buku-buku.

3) Karunia rohani adalah untuk memuliakan Kristus dan



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 28

membangun gereja-Nya, karunia rohani harus digunakan untuk
pelayanan di dunia ini. Karunia-karunia tersebut diberikan untuk
memuliakan Kristus dan menolong gereja untuk bertumbuh.

DAFTAR KARUNIA ROHANI
Berikut ini ayat-ayat yang memuat da ar karunia-karunia

(charismata) yang Tuhan berikan kepada Gereja yaitu :
1) Da ar karunia-karunia dalam Roma 12:6-8, yaitu karunia:

bernubuat, melayani, mengajar, menaseha , membagi-
bagikan, memberi pimpinan, dan kemurahan (karunia
pelayanan).

2) Da ar karunia-karunia dalam 1 Korintus 12:4-11, yaitu karunia:
hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat,
bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan
bahasa roh (karunia penyataan atau manifestasi Roh).

3) Da ar karunia-karunia dalam Efesus 4:11-12, yaitu karunia:
rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar (karunia jabatan
kepemimpinan).

4) Da ar karunia-karunia dalam 1 Petrus 4:11, yaitu karunia:
berbicara (khotbah), melayani (karunia pelayanan).

5) Da ar karunia-karunia rohani dalam 1 Korintus 12:28-30, yaitu
karunia: rasul, nabi, pengajar, mujizat, menyembuhkan,
melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa
roh.

Saat diteli  dan dibuat da ar lengkap, para ahli Alkitab ada
yang menemukan sembilan belas karunia rohani, ada yang dua
puluh tujuh, dan ada jumlah lainnya. Rupanya Paulus dan lainnya,

dak bermaksud membuat da ar yang lengkap mengenai karunia
rohani. Tampaknya karunia yang disebutkan dalam Alkitab hanya
sebagai contoh tentang bagaimana Tuhan memberikan kemampuan
dan kuasa kepada umat-Nya untuk melaksanakan perintah-Nya dan
kehendak-Nya (Ma us 28:19-20).
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KARUNIA ROHANI
1. LEADERSHIP

Suatu karunia yang diberikan kepada seseorang untuk
membantu tubuh dengan memimpin dan mengarahkan anggota
untuk mencapai tujuan dan tujuan dari gereja. Kepemimpinan
yang memo vasi orang untuk bekerja bersama-sama dalam
kesatuan menuju tujuan bersama (Roma 12:8). Kepemimpinan
yang mampu memimpin kepada kebenaran sesuai rencana dan
kehendak Tuhan (I Korintus 12 : 28).

2. ADMINISTRASI
Suatu karunia yang diberikan kepada seseorang untuk
memimpin tubuh dengan kemudi orang lain untuk tetap pada
tugas. Administrasi memungkinkan tubuh untuk mengatur
sesuai dengan tujuan yang diberikan Tuhan dan tujuan jangka
panjang (1 Kor. 12:28).

3. TEACHING
Suatu karunia yang diberikan kepada seseorang untuk

BEDA KARUNIA ROHANI, BUAH ROH DAN TALENTA
Karunia Roh Buah Roh Talenta

Kepemilikan
Dimiliki setelah
pertobatan

Dikembangkan
setelah perto-
batan

Dimiliki sejak
lahir

Sifat Kemampuan
rohaniah

Sifat rohaniah Kemampuan
lahirian

Penggunaan Kebaikan tubuh
Kristus

Kebaikan diri
dan orang lain

Kebaikan orang
lain

Jumlah Terbatas Satu dengan
Sembilan rasa

Tidak terbatas

Pengoperasian Kuasa Roh
Kudus

Kehadiran Roh
Kudus

Diri sendiri
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menginstruksikan dan mengajar orang lain tentang iman Kristen
dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam kebenaran
dan ajaran Firman Allah untuk tujuan membangun, pemersatu,
memelihara tubuh dan meneruskannya kepada generasi
berikutnya, orang yang baru mengenal iman Kristen atau yang
sama sekali dak menger  tentang iman Kristen. (1 Korintus
12:28; Roma 12: 7; Efesus 4:11.).

4. PENGETAHUAN
Karunia berkata-kata dengan penuh pengetahuan merupakan
memanifestasikan dirinya dalam pengajaran dan pela han di
pemuridan. Ini kemampuan untuk belajar, tahu, dan
menjelaskan kebenaran berharga dari Firman Allah yang
diberikan Tuhan. Sebuah kata pengetahuan adalah
mengungkapkan kebenaran Roh (1 Kor. 12:28).
Yunani, λογος γνωσεως -'LOGOS GNOSEÔS', perkataan
"pengetahuan". Dalam konteks 1 Korintus 12:8, λογος γνωσεως
- 'LOGOS GNOSEÔS' berar  kecakapan membentangkan dan
menerangkan secara teori s prinsip-prinsip mendasar atau
pengetahuan yang lebih dalam dari doktrin Kristen, barangkali
dapat disamakan dengan ungkapan "kunci pengetahuan", 1
Korintus 13:2 "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk
bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki
seluruh 'pengetahuan'; dan sekalipun aku memiliki iman yang
sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku dak
mempunyai kasih, aku sama sekali dak berguna."

γνωσις - 'GNÔSIS', "pengetahuan" berbeda dengan 'SOPHIA',
"hikmat". γνωσις - 'GNÔSIS' merujuk kepada pengetahuan itu
sendiri, sedangkan σοφια - 'SOPHIA' merujuk kepada
kebijaksanaan yang diterapkan dalam ndakan. γνωσις -
'GNÔSIS' menerapkan secara ringkas penger an tentang
kebenaran, sedangkan σοφια - 'SOPHIA' menerangkan lebih
rinci makna kebenaran dalam segala aspeknya.

Roh Kudus memberikan kemampuan bagi orang percaya untuk
mengingat perkara-perkara yang telah dikatakan oleh Yesus
pada saat bersama-sama dengan mereka. Hal itu sesuai dengan
apa yang telah dikatakan oleh Yesus yang akan dilakukan Roh
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Kudus apabila Roh Kudus turun (Yohanes 14:26) “...... ialah akan
mengajarkan kepadamu segala perkara itu dan akan
mengingatkan kamu segala sesuatu yang Aku sudah katakan
kepadamu.” Allah dak ingin agar FirmanNya itu dilupakan
begitu saja melainkan Dia menginginkan agar firmanNya itu
tetap disimpan didalam ha  se ap orang yang percaya (Kolose
3:16-17).

Contoh: Ke ka Petrus menghadapi kasus Ananias, ba- ba dia
mendapatkan karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu.
Karunia ini sering muncul dalam konteks khotbah atau
konseling, tatkala Tuhan memberikan karunia sehingga kata-
kata kita mengandung pengetahuan tentang keadaan dan
kebutuhan pendengar kita.

5. KEBIJAKSANAAN
Suatu karunia yang diberikan kepada seseorang sehingga orang
itu mampu berkata-kata dengan penuh bijaksana. Itu bukan
berar  bahwa orang tersebut memiliki kekuatan gaib, namun
Tuhanlah yang menolong orang tersebut sehingga ia mampu
membimbing dan mengarahkan seseorang dengan penuh
bijaksana. Biasanya, karunia ini begitu nyata ke ka seseorang
berhasil memecahkan suatu persoalan hangat tertentu di
tengah situasi yang sulit atau berbahaya.

Yunani λογος σοφια - 'LOGOS SOPHIA', perkataan " bijak" ,
"arif". λογος σοφια - 'LOGOS SOPHIA' merupakan ucapan yang
berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Inilah penerapan
penyataan firman Allah atau hikmat Roh Kudus pada suatu
keadaan atau masalah yang khusus (Kisah Para Rasul 6:10;
15:13-22).

Hikmat yang demikian inilah yang diminta Salomo dari Allah
sehingga dia mampu untuk menyelesaikan perkara dua orang
perempuan sundal yang memperebutkan seorang anak (1Raja-
raja 3:16-28). Yesus menubuatkan tentang penderitaan dan
penganiayaan yang akan menimpa murid-murid-Nya sehingga
Dia berkata, “Apabila kamu diperhadapkan kepada pemimpin-
pemimpin jangan kua r sebab Roh Kudus yang akan
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mengatakan perkataan-perkataan yang akan kamu ucap-
kan” (Ma us 10:28). Tanpa mendapat hikmat dari Allah maka
para rasul dak akan dapat memberikan solusi pada masalah
yang dihadapi oleh Jemaat abad pertama yaitu adanya sikap
pandang rupa dalam memberikan kebajikan kepada janda-janda
dengan melalaikan janda-janda keturunan Gerika (Kisah rasul 6).

Kebijaksanaan adalah karunia yang dicerna pekerjaan Roh
Kudus dalam tubuh berserta ajarannya dan ndakan untuk
kebutuhan tubuh (1 Kor. 12:28).

6. NUBUAT (I Korintus 12 : 10)
Suatu karunia yang diberikan kepada seseorang untuk
menyampaikan pesan atau penyataan Allah kepada manusia,
sehingga ia membangun, menasiha  dan menghibur, bahkan
dapat juga memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Biasanya
karunia ini diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam
Tubuh Kristus untuk menggali kebutuhan-kebutuhan yang
belum dipenuhi yang termasuk suatu tugas yang berhubungan
dengan pekerjaan Tuhan serta menggunakan sumber daya yang
tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan mem-
bantu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Yunani: προφητεια - 'PROPHÊTEIA', " nubuat", dari kata
προφητευω - 'PROPHÔTEUÔ',, " bernubuat ". Kata προφητευω
- 'PROPHÔTEUÔ', sendiri berasal dari kata προφητης -
'PROPHÊTÊS', "nabi".

Dalam teks ini kata bernubuat adalah Propheteia yang berar :
Menyatakan hal-hal yang pas  akan terjadi pada hari yang akan
datang. Ditujukan untuk mengajar. Dalam teks ini ar  bernubuat
cenderung ditujukan kepada ndakan seseorang yang
mengajarkan firman Allah sesuai dengan apa yang dinyatakan
Roh Kudus kepadanya. Hal itu dengan jelas digambarkan Paulus
dalam 1 Korintus 4:4, 29-31.

Kita harus membedakan di antara nubuat sebagai suatu
penyataan sementara dari Roh (1 Korintus 12:10) dan nubuat
sebagai suatu karunia pelayanan jemaat (Efesus 4:11). Sebagai
suatu karunia pelayanan, nubuat hanya diberikan kepada
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beberapa orang percaya, yang kemudian harus berfungsi
sebagai nabi di dalam jemaat. Sebagai penyataan rohani,
nubuat itu sebenarnya tersedia bagi se ap orang Kristen yang
dipenuhi Roh (Kisah Para Rasul 2:17-18).
Nubuat merupakan suatu karunia is mewa yang memung-
kinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan atau
penyingkapan secara langsung dari Allah di bawah dorongan
Roh Kudus (1 Korintus 14:24-25, 29-31). Ini bukanlah
penyampaian sebuah khotbah yang telah dipersiapkan
sebelumnya.

Nubuat dijalankan di bawah kehendak Allah dan bukan
kehendak manusia. Perjanjian Baru dak pernah menunjukkan
bahwa jemaat secara ak f mencari penyataan atau petunjuk
dari mereka yang mengaku sebagai nabi. Nubuat diberikan
kepada jemaat hanya pada waktu Allah memprakarsai beritanya
(1 Korintus 12:11; 2 Petrus 1:21).

7. DISCERNMENT
Karunia yang berfungsi untuk membantu tubuh dengan
mengenali maksud sebenarnya dari orang-orang dalam atau
terkait dengan tubuh. Penegasan menguji pesan dan ndakan
orang lain untuk perlindungan dan kesejahteraan tubuh (1 Kor.
12:10).

Suatu karunia yang diberikan kepada seseorang untuk dapat
membedakan antara ilham yang berasal dari Roh Kudus dan
ilham yang berasal dari roh-roh lain (adanya penegasan).
Karunia ini memberi pengetahuan ke dalam hal-hal yang rohani,
yang dipakai untuk menyatakan sumber suatu ilham (bdk. I
Korintus 2:15). Dalam ayat tersebut karunia pembedaan roh-roh
dihubungkan secara khusus dengan nubuat, dan fungsinya
terutama untuk membedakan antara nubuat yang benar dan
nubuat yang palsu (bdk. I Tesalonika 5:19-21; II Tesalonika 2: 1-
2).

Karunia ini berguna juga untuk se ap situasi di mana sumber
suatu ilham atau karunia harus ditentukan, apakah itu dari
Tuhan atau dak. Contohnya, Yesus sendiri melihat ha
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manusia dengan tajam dan mengetahui apa yang berasal dari
iblis. Paulus juga memiliki karunia ini sebagaimana nyata sewak-
tu dia bertemu di Filipi dengan seorang nabi perempuan (Kisah
16:16–18). Perempuan itu menubuatkan apa yang benar,
namun tujuannya untuk mengganggu dan Paulus mengetahui
bahwa nubuat itu diilhami oleh roh jahat.

Yunani: διακρισεις πνευματων-'DIAKRISEIS PNEUMATÔN', "
pembedaan roh-roh". Kata διακρισις - 'DIAKRISIS' berasal dari
διακρινω - 'DIAKRINÔ', "membedakan", "memutuskan",
"menghakimi".

διακρισις - 'DIAKRISIS' adalah ndakan atau kuasa melihat
perbedaan dengan jelas, bukan διακνοσις-'DIAGNOSIS',
menganalisa berdasarkan pemikiran atau penger an diri sendiri.

Karunia ini merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh
Roh untuk membedakan dan menilai nubuat-nubuat secara
tepat dan membedakan apakah ucapan itu berasal dari Roh
Kudus atau bukan (1 Yohanes 4:1; 1 Korintus 14:29). Menjelang
akhir zaman ini ke ka guru palsu (Ma us 24:5) dan
pemutarbalikan Kekristenan yang alkitabiah akan berkembang
secara pesat (1 Timo us 4:1), maka karunia ini akan menjadi
sangat pen ng bagi jemaat.

Karunia seper  ini ditujukan kepada karunia yang dimiliki
seseorang untuk membedakan pengajaran. Dalam 1 Yohanes
4:1, 2 Yohanes menasehatkan orang Kristen abad pertama
untuk menguji roh (pengajaran), tentu mereka harus mendapat
karunia Roh agar dapat melakukannya.

8. EXHORTATION
Karunia ini mendorong anggota untuk terlibat dan antusias
tentang pekerjaan Tuhan. Anggota dengan karunia ini adalah
konselor yang baik dan memo vasi orang lain untuk layanan.
pameran Anjuran itu sendiri dalam khotbah, pengajaran, dan
pelayanan (Rom 12: 8).

Karunia memberi nasihat adalah kemampuan is mewa yang
diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam Tubuh
Kristus untuk memberikan kata-kata penghiburan, dorongan,
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dan nasihat dengan cara sedemikian kepada anggota-anggota
lain dalam Tubuh itu sehingga mereka merasa tertolong dan
dipulihkan.

9. SHEPHERDING
Karunia penggembalaan diwujudkan pada orang yang melihat
keluar untuk spiritual kesejahteraan orang lain. Meskipun
pendeta, seper  gembala, lakukan perawatan bagi anggota
gereja, ini hadiah dak terbatas pada seorang pendeta atau staf
anggota (Ef. 4:11).

Karunia gembala adalah kemampuan is mewa yang diberikan
oleh Allah kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus untuk
menerima tanggung jawab pribadi jangka panjang demi
kesejahteraan rohani sekelompok orang percaya.

10. FAITH
Karunia yang diberikan kepada seseorang sehingga ia memiliki
keyakinan yang teguh akan janji-janji Tuhan dan taat kepada
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Di sinilah kita
harus memahami, bahwa iman bukan merupakan hasil usaha
manusia. Apapun upaya manusia untuk beriman kepada Kristus
Yesus melalui kekuatannya sendiri, maka hal itu hanyalah suatu
kesia-siaan. Tuhanlah yang memberikan iman itu kepada se ap
orang, sehingga mereka dapat benar-benar menangkap,
merasakan, menerima dan mensyukuri pekerjaan Allah dalam
hidupnya. Bahkan karunia iman pun mencakup soal iman secara
khusus, dalam konteks seseorang berharap hal-hal tertentu
(misalnya : dalam hal menginginkan mujizat kesembuhan,
keturunan dan sebagainya)

Karunia iman ini ditujukan kepada cara bagaimana seseorang itu
percaya yaitu dengan mendengarkan firman Allah (Roma10:17)
tentunya firman yang disampaikan langsung oleh Roh Kudus
terhadap seseorang. Dalam tulisannya Paulus berkata “Roh
Kudus berkata” (1 Timo us 4:1 ; Ibrani 3:7). Ini berar  bahwa
adakalanya Roh Kudus berbicara langsung terhadap seseorang
Kristen yang menjadikan iman orang itu semakin bertambah.

Yang dimaksud di sini bukan karunia iman yang dimiliki se ap
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orang beriman sebagai syarat keselamatannya. Bukan pula
op misme seper  yang banyak dianut orang masa kini. Karunia
ini adalah kemampuan untuk melihat janji dan rencana Allah
dalam suatu situasi tertentu. Karunia ini bisa berhubungan
dengan dua karunia berikutnya (kesembuhan dan mujizat)
seper  yang ditunjukkan dalam I Kor. 13:2b

Orang-orang yang memiliki karunia iman ini dengan karunianya
dapat mendorong orang lain untuk percaya pada Tuhan dalam
menghadapi rintangan yang tampaknya tak teratasi (1 Kor.12:
9).

11. EVANGELISM
Karunia pemberita Injil adalah kemampuan is mewa yang
diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota Tubuh Kristus
untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang dak
percaya dengan cara sedemikian sehingga pria dan wanita
menjadi murid Tuhan Yesus dan anggota Tubuh Kristus yang
bertanggung jawab.
Dengan penginjil untuk memimpin orang lain kepada Kristus
secara efek f dan antusias. Karunia ini membangun tubuh
dengan menambahkan anggota baru untuk persekutuannya (Ef.
4:11).

12. APOSTLESHIP
Karunia rasul adalah kemampuan is mewa yang diberikan oleh
Allah kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus yang
memungkinkan mereka untuk menerima dan menjalankan ke-
pemimpinan umum di atas sejumlah gereja dengan kekuasaan
luar biasa dalam soal-soal rohani yang secara spontan diakui
dan dihargai oleh gereja-gereja itu.

Kerasulan dalam Gereja mengirimkan rasul untuk menanam
gereja atau menjadi misionaris. Rasul memo vasi tubuh untuk
melihat melampaui dinding dalam rangka untuk melaksanakan
Amanat Agung (. 1 Kor 12:28; Ef 4:11)



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019  | 37

13. SERVICE/HELPS
Pelayanan diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam
Tubuh Kristus untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan yang
belum dipenuhi yang termasuk suatu tugas yang berhubungan
dengan pekerjaan Tuhan serta menggunakan sumber daya yang
tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan mem-
bantu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Membantu mengenali kebutuhan prak s dalam tubuh dan
sukacita memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Kristen dengan karunia ini dak keberatan bekerja di
balik layar (1 Kor 12:28; Roma 12:7).

14. MERCY
Karunia kemurahan adalah kemampuan is mewa yang
diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam Tubuh
Kristus untuk merasa empa  dan belas kasihan yang sungguh-
sungguh terhadap orang-orang, baik yang Kristen maupun yang
bukan Kristen, yang men¬derita masalah fisik, mental, atau
emosional, serta mewujudkan belas kasihan itu dalam per-
buatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang ha  yang
mencerminkan kasih Kristus dan meringankan penderitaan itu.
Seseorang yang memiliki karunia ini membantu tubuh dengan
berempa  dengan anggota menyaki . Mereka menjaga tubuh
tetap sehat dan disatukan dengan menjaga orang lain
menyadari kebutuhan di dalam gereja (Roma 12: 8)

15. GIVING
Karunia membagi-bagikan sesuatu adalah kemampuan is mewa
yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam
Tubuh Kristus untuk menyumbangkan dari sumber penghasilan
mereka kepada pekerjaan Tuhan dengan kemurahan ha  dan
dengan sukacita. Keceriaan dan kemurahan adalah karakteris k
individu dengan karunia ini (Roma 12: 8).

16. HOSPITALITY
Orang dengan karunia ini memiliki kemampuan untuk membuat
pengunjung, tamu, dan orang asing merasa diterima dan
diberikan pertolongan. Mereka sering menggunakan ha  dan
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seluruh hidup mereka untuk menolong dan menghibur (1 Pet
4:9)

TUJUAN KARUNIA ROHANI
Karunia-Karunia Roh Kudus diberikan oleh Roh Kudus

dengan tujuan tertentu, dan tujuan itu dapat dibagi dalam ga
bagian besar yaitu:

1) Bertujuan untuk meneguhkan Jemaat (1 Korintus 14:2)
2) Bertujuan untuk meneguhkan individu
3) Untuk meneguhkan firman Allah

SIKAP ORANG PERCAYA
Melalui penjelasan di atas, kita dapat mengetahui, bahwa

karunia itu bermacam-macam, yang diberikan Tuhan kepada se ap
orang percaya sesuai tujuan yang hendak dinyatakan-Nya. Seorang
yang percaya tentu saja dak akan dapat memiliki semua karunia
itu, dan dak juga orang percaya memiliki salah satunya. Pendek
kata, orang dapat memiliki karunia-karunia itu karena kehendak
Tuhan dan bukan karena usahanya atau kehebatan imannya. Tuhan
sendiri yang menganugerahkan karunia tertentu bagi pembangunan
jemaat. Se ap kita memiliki karunia Rohani nggal bagaimana kita
mau menghidupi dan menyadarinya atau dak. Selamat mengem-
bangkan karunia yang Tuhan berikan.

DAFTAR PUSTAKA
h p://mintools.com/gi s-list.htm#

Pnt.Topson Siagian & Pdt Wee Willyanto,
Buku Pegangan Katekisasi, Bandung
Ar kel-ar kel tentang spiritual gi s
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Mengenal
Gereja Kristen

Indonesia

GKI KOTA WISATA



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 42

SEJARAH

Gereja Kristen Indonesia (GKI) dapat dikatakan sebagai se-
buah “gereja baru” di Indonesia sebagai buah penyatuan dari GKI
Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur.

Berdirinya GKI melewa  perjalanan sejarah yang panjang,
dimulai dengan berdirinya ke ga gereja yang menyatu itu sebagai
gereja yang berdiri sendiri-sendiri. Pada tanggal 22 Februari 1934 di
Jawa Timur berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa
Timur. Demikian juga, pada tanggal 24 Maret 1940 di Jawa Ba-rat
berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Barat, dan pada
tanggal 8 Agustus 1945 di Jawa Tengah berdirilah gereja yang
kemudian disebut GKI Jawa Tengah.

Awalnya, ke ga gereja ini dikenal dengan nama Tiong Hoa
Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH) yaitu gereja berbahasa Hokian. Ger-
eja THKTKH di Jawa Tengah dan Jawa Timur didirikan oleh Zending
dari Belanda (Nederlandsche Zendings Vereeniging) sedangkan di
Jawa Barat diawali oleh penemuan sebuah Alkitab berbahasa Mela-
yu oleh Bapak Ang Boen Swie di tahun 1858.

Nama Gereja Kristen Indonesia sendiri mulai digunakan
pada tahun 1950. Penetapan nama ini menunjukkan kesadaran GKI
untuk dapat menjalankan misi dan panggilannya secara nasional,

dak lagi terikat pada suku tertentu saja.

Sejak tanggal 27 Maret 1962 ke ga gereja itu memulai
upaya menggalang kebersamaan untuk mewujudkan penyatuan
GKI, dalam wadah Sinode Am GKI. Sesudah melewa  perjalanan
hampir ga dekade lamanya, pada tanggal 26 Agustus 1988 ke ga
gereja tersebut diikrarkan menjadi satu gereja.
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SEJARAH SINGKAT GKI
(Khusus GKI Sinwil Jabar)

Pada tahun 1858, seorang pedagang asal Indramayu berna-
ma Ang Boen Swie dalam perjalanannya ke desa Karangampel (30
Km dari Indramayu) melihat seseorang yang sedang membaca Al-
kitab. Ia tertarik akan isi buku itu, karena sejak beberapa tahun tera-
khir ia mencari pegangan hidup dalam ajaran-ajaran Tiong Hoa dan
agama Islam. Dengan diantar temannya, ia berkenalan dengan
seorang pendeta Belanda di Cirebon dan hasilnya ia mendapat Al-
kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa. Setelah mempelajari
dengan seksama bersama istri dan sanak-saudaranya, maka ia
berkata, “Inilah emas tulen yang telah lama kucari.”

Pada tanggal 13 Desember 1858, bersama 13 orang lainnya,
ia minta dibap skan. Dengan itu, berdirilah Jemaat Kristen pertama
di Indramayu. Di Jakarta Kota, Penginjil Gan Kwe mulai mengabar-
kan Injil pada tahun 1856, hasilnya pada tahun 1857 dibap slah 17
orang. Karenannya, muncullah Jemaat Kristen (Gereja) di jalan
Perniagaan. Tahun-tahun berikutnya, Jemaat-Jemaat di Bandung
dan Cirebon bermunculan satu persatu.

Pada waktu itu Jemaat-Jemaat belum mempunyai gedung
Gereja. Kebak an-kebak an yang dilakukan mirip dengan perseku-
tuan Rumah Tangga. Orang belum tertarik menjadi guru Injil atau
pendeta. Pada tahun 1933 ada Guru Injil bernama Tan Goan Tjong,
yang kemudian ditahbiskan menjadi pendeta. Kemudian, sekitar
tahun 1940-an muncul 20 orang tamatan pertama dari STT (Sekolah
Tinggi Teologia) Jakarta yang kemudian ditahbiskan ke dalam ja-
batan pendeta. Oleh karenanya, Jemaat-Jemaat makin bertambah
banyak dan hal ini mendorong untuk mewujudkan persekutuan
antara Jemaat di Jawa Barat. Pada tanggal 12 Nopember 1938
dibentuklah Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Khoe Hwee West Java.
Pada tanggal 24 Maret 1940 dinyatakan oleh Zending Consulaat
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(NZV) di Jakarta, bahwa Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee West Java
berdiri sendiri selaku Gereja, yang diresmikan dalam Kebak an
Paskah di Jemaat Perniagaan pada tanggal 29 Maret 1940. Setelah
mengalami perkembangan yang pesat beberapa waktu kemudian,
nama Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee West Java dirubah namanya
menjadi Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat pada Persidangan
Sinode tanggal 29 Maret – 2 Oktober 1958. GKI Jabar diakui oleh
pemerintah Indonesia sebagai Gereja yang berbadan hukum dengan
pengakuan pemerintah tanggal 2 April 1968. Pada tanggal 26
Agustus 1988, Sinode GKI Jabar bergabung dengan Sinode GKI
Jateng dan Sinode GKI Ja m menjadi 1 (satu) sinode yaitu Sinode
GKI.

Sampai dengan saat ini (Juli 2016), Sinode Wilayah GKI Jabar
merupakan satu kesatuan dari 97 Jemaat yang tersebar di beberapa
tempat di Jawa Barat dan Sumatera, yang terhimpun dalam 8 Klasis,
yakni : Klasis Jakarta Utara, Klasis Jakarta Barat, Klasis   Jakarta
Timur, Klasis Jakarta Selatan, Klasis Bandung, Klasis Cirebon, Kla-
sis Priangan dan Klasis Banten.

SISTEM ORGANISASI: PRESBITERIAL SINODAL
Ada beberapa ciri yang dapat kita perha kan bersama

mengenai sistem pemerintahan gereja bernafaskan presbiterial si-
nodal, yakni :
1. Gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gerejawi, yang secara

kolek f disebut Majelis Jemaat. Para pejabat gerejawi ini bukan-
lah wakil-wakil dari jemaat melainkan orang yang memegang
jabatan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus dan berhadapan
dengan jemaat. Se ap anggota Majelis Jemaat mempunyai
kedudukan yang sama; dak ada seorang pun yang lebih nggi
atau lebih rendah dari yang lain. Masing-masing mempunyai
tugasnya sendiri-sendiri.

2. Ciri utama dari sistem ini ialah kepenuhan dalam kesatuan.
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Tiap- ap jemaat yang dipimpin oleh Majelis Jemaat mempunyai
kemandirian penuh; tetapi pada saat yang sama ap- ap
jemaat yang ada berada dalam kesatuan dengan jemaat-jemaat
lain dalam wadah satu sinode sebagai wujud nyata berjalan ber-
sama para presbiter dalam memimpin gereja yang Tuhan Yesus
percayakan kepada mereka. Hal ini mempunyai implikasi posi f,
yakni : Jemaat mempunyai otonomi (kemandirian penuh) tetapi
terbatas; yang membatasi adalah persidangan yang lingkupnya
lebih luas, yakni persidangan Klasis dan persidangan Sinode.
Dalam sistem presbiterial sinodal, semua keputusan yang diam-
bil (baik dalam aras jemaat, Klasis maupun sinode) diambil ber-
dasarkan kesepakatan bersama melalui persidangan, dan bukan
didasarkan pada wewenang yang ada pada salah satu pihak.

3. Dalam sistem ini terdapat dua garis mbal balik antara
Jemaat – Klasis – Sinode Wilayah maupun Sinode; tetapi juga
antara Sinode - Sinode  Wilayah – Klasis – Jemaat. Hubungan
yang ada dak bersifat hirarki (dari atas ke bawah) melainkan
lebih bersifat kepemimpinan bersama (mengarah kepada
kesatuan sebagai keluarga besar).

4. Kekuasaan ter nggi ada pada persidangan-persidangan peja-
bat gerejawi, yakni bermula dari PMJ (Persidangan Majelis
Jemaat)– PMK (Persidangan Majelis Klasis) – PMSW
(Persidangan Majelis Sinode Wilayah – PMS (Persidangan
Majelis Sinode). Persidangan yang satu dak boleh menguasai/
memerintah persidangan yang lain; sebagaimana pejabat ge-
rejawi yang satu dak boleh menguasai/memerintah pejabat
gerejawi yang lain. Sebab Penatua/Pendeta yang berada di ling-
kungan Jemaat setara dengan yang berada di aras Klasis mau-
pun Sinode. Dengan demikian, sistem ini mengharuskan banyak-
nya terjadi dialog dan komunikasi yang intensif antara pengam-
bil keputusan dalam persidangan (rapat).
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VISI DAN MISI

VISI
GKI menjadi mitra Allah yang melaksanakan karya keselamatan
dengan mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di dunia.

MISI
1. Mengembangkan spiritualitas yang berpusat pada hubungan

yang hidup dengan Allah, sesama dan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan kerjasama ekumenis dengan Gereja lain dalam
hal pemberdayaan.

3. Meningkatkan keterlibatan GKI dalam transformasi sosial
kemasyarakatan.

4. Meningkatkan kesadaran umat dan pimpinan gereja untuk
mengambil bagian dalam Pengembangan Demokrasi dan
Penguatan Masyarakat Berkeadaban.

5. Meningkatkan kesadaran dan par sipasi umat dan pimpinan
gereja untuk mengambil bagian dalam pelestarian dan penyela-
matan Lingkungan Hidup.
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LO G O

Logo GKI terdiri dari 4 (empat) komponen utama yaitu perahu,  salib,
gelombang, serta Alfa Omega.

Empat komponen tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Perahu melambangkan gereja Tuhan yang bergerak maju meme-
nuhi tugas panggilannya di dunia dan pengakuan GKI sebagai bagian
yang dak terpisahkan dari gereja-gereja Tuhan untuk mewujudkan
Gereja Yang Esa di Indonesia dan di dunia.

Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus
yang menentukan jalan hidup GKI.

Gelombang melambangkan dunia yang penuh tantangan dan pelu-
ang di mana GKI diutus.

Alfa dan Omega melambangkan Tuhan Allah yang kekal, yang
berkuasa menetapkan dan menyertai seluruh perjalanan GKI.
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PENGAKUAN IMAN

GKI mengaku imannya bahwa Yesus Kristus adalah :

1. Tuhan dan Juruselamat dunia, Sumber kebenaran dan hidup

2. Kepala Gereja, yang mendirikan gereja dan memanggil gereja
untuk hidup dalam iman dan misinya.

GKI mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
adalah Firman Allah, yang menjadi dasar dan norma satu-satunya
bagi kehidupan gereja.

Dalam persekutuan dengan Gereja Tuhan Yesus Kristus di segala
abad dan tempat, GKI menerima Pengakuan Iman Rasuli,
Pengakuan Iman Nicea Konstan nopel, dan Pengakuan Iman Atha-
nasius.

GKI dalam ikatan dengan tradisi Reformasi, menerima Katekismus
Heidelberg.
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KONFESI GKI 2014
PENGANTAR

Sebagai kelanjutan dan wujud kesatuan dari Gereja Kristen
Indonesia Jawa Timur, Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, dan
Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, maka Gereja Kristen Indone-
sia (GKI) hadir di tengah-tengah dunia dalam konteks Indonesia.
GKI, dalam persekutuan kasih yang akrab dan karya keselamatan
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hidup dan berkarya di tengah
kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan ling-
kungan alam, baik di dalam tubuhnya sendiri, maupun di tengah
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak pengikraran satu GKI
pada 26 Agustus 1988, GKI ingin memiliki sebuah konfesi GKI se-
bagai penegasan iman yang kontekstual dan formal di hadapan Al-
lah dan dunia, secara khusus di Indonesia.

Konfesi GKI merupakan sebuah ekspresi dari pengakuan
iman yang diakui dan dihaya  oleh GKI. Dalam prak knya GKI
mengakui Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstan-

nopel, dan Pengakuan Iman Athanasius. Ke ga Pengakuan Iman
tersebut merupakan pengakuan iman yang bersumber dari Alkitab
dan diterima, serta dimiliki oleh gereja secara ekumenis. Jadi, di sa-
tu sisi, dengan mengakui ke ga pengakuan iman tersebut, GKI mau
mengikatkan diri pada persekutuan ekumenis dalam gereja yang
universal. Di sisi lain, dengan merumuskan konfesinya, GKI mau
mengikatkan diri pada persekutuan kasih, baik dalam tubuh GKI
maupun dalam konteks hidup GKI di tengah kekayaan dan kepel-
bagaian lingkungan alam, budaya, dan agama di Indonesia.

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

KONFESI GKI
1. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah pencip-

taan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indo-
nesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian
warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia.

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

3. yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam,
4. yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam,

seper  pemilik taman,
5. yang merawat dan menjaga anak-anak-Nya, seper  ibu atau

bapa,
6. yang mengundang dan memanggil kami untuk berperanserta

dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik.
7. Kami percaya kepada Yesus Kristus,
8. Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari

rahim perawan Maria,
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9. yang diutus untuk menegakkan Kerajaan Allah bagi seluruh cip-
taan,

10. yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat,
mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadi-
lan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberka  se ap
pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang
miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang ter ndas,
menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan,

11. yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan pender-
itaan hingga ma  di kayu salib dan pada hari yang ke ga dibang-
kitkan dari kema an, agar kami bebas dari kuasa dosa dan
maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan
melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup
yang abadi,

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

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

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

percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi fir-
man Allah,

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

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

18. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dak
pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-
lamanya. Amin.
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Identitas dan
Jatidiri GKI

GKI KOTA WISATA

Pdt. Em. Kuntadi Sumadikarya



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 54

Gereja Kristen Indonesia sangat mirip dengan Jemaat di Efesus.
Efesus bukanlah jemaat yang homogen melainkan yang heterogen.
Para pendatang di Jemaat Efesus adalah orang-orang  yang datang
dengan budaya, tradisi dan  kebiasaannya masing-masing, tetapi
yang oleh karena Kristus dipersatukan. Ibarat Kristus batu pen-
jurunya, maka gereja dibangun dan bertumbuh   dengan rapih ter-
susun, ter b secara insani dan ter b secara ilahi. Di dalam
Kristuslah kita masing-masing dan kita bersama-sama dibangun
untuk maksud yang mulia. Dalam tulisan ini saya mengajak kita
berekskursi untuk melihat gereja kita GKI bagaimana iden tasnya
(yang di luar) dan bagaimana ja dirinya (yang di dalam), agar kita
dibangun  untuk maksud mulia itu

IDENTITAS  G K I
GKI adalah Gereja yang Berspiritualitas Moderat, sebab ia adalah
gereja Protestan mainstream, bukan Katolik, bukan Ortodoks,
bukan  Anglikan, bukan Pentakostal, bukan Kharisma k, bukan
Sektarian. GKI adalah gereja Calvinis mainstream, yang sering disebut
juga sebagai  gereja Presbyterian (sebutan di dunia Anglo-Saxon)
atau Reformed (sebutan di Amerika). GKI berada dalam Gerakan
dan Tradisi Ekumenis.

GKI adalah Gereja dan Pelopor Ekumenis. GKI ikut mendirikan DGI
(kini PGI) pada tahun 1950, ikut mendirikan Dewan Gereja Asia (kini
CCA, Chris an Conference of Asia) pada tahun 1957. GKI juga
merupakan anggota dari WCC (World Council of  Churches) sejak
1962 dan ikut mendirikan WCRC (World Council of Reformed
Churches) 2010, yang merupakan kelanjutan dari WARC (World Alli-
ance of Reformed Churches) dan REC(Reformed Ecumenical Coun-
cil) yang sudah diiku  sejak 1962. Jadi GKI berada di tengah Gerakan
Ekumene dan berperan ak f di dalamnya. Dalam Gerakan Ekumenis
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gereja-gereja berusaha untuk mewujudkan hidup bergereja yang
“satu  Tuhan, satu iman, satu  bap san, satu Allah dan Bapa dari
semua.” (Ef. 4:5-6). Para pelopor Gerakan Ekumenis adalah gereja-
gereja Protestan mainstream yang merasa sakit dengan perpecahan
gereja, sementara ada gereja-gereja lain senang dengan perpecahan
dengan  alasan “Injil makin tersebar.”

GKI Satu-satunya Gereja yang Mengesa di Indonesia. Di kalangan
ekumenis Indonesia GKI dikenal sebagai satu-satunya gereja yang
mewujudkan tujuan PGI: keesaan gereja. Pendahulu GKI; GKI Jabar,
GKI Jateng dan GKI Ja m merupakan ga gereja dengan ga
keanggotaan dan ga hak suara di PGI. Kini telah menyatu dan
menjadi satu gereja dan satu keanggotaan dan satu hak suara. Keru-
gian organisasional ini direlakan demi se a kepada perintah Kristus
agar murid-murid “semua menjadi satu” (Yoh. 17:21). Bahkan    Ge-
reja Hervorm dan Gereja-gereja Gereformeerd Belanda, yang dise-
but sebagai gereja pengasuh GKI, baru berhasil mengesa sesudah
GKI.  Sementara itu, anggota-anggota PGI lainnya yang dulu satu
gereja ada yang pecah menjadi dua Gereja Bethel Injil Sepenuh dan
Gereja Bethel Indonesia (GBIS-GBI), Gereja Kristus dan Gereja
Kristus Yesus (GK-GKY). Ada gereja yang menjadi ga Gereja Kristen
Jawa, Gereja Kristen Indonesia Sumatra Utara dan Gereja Kristen
Sumatra Bagian Selatan (GKJ, GKI Sumut, GKSBS), Gereja Nias men-
jadi empat Banua Niha Keriso Protestan, Awungolua Masehi Indone-
sia Nias, Orahua Niha Keriso Protestan dan Angowuloa Fa Awosa
Kho Yesus (BNKP, AMIN, ONKP, AFY). Selain GKI merupakan satu-
satunya gereja yang mengesa di Indonesia, ia juga hanya satu dari
delapan di Asia Pacific dan satu dari delapanbelas di dunia. Ada
seloroh: GKI mudah menyatu karena  sama-sama (berasal) Gereja
Tionghoa? No! Ada dua kekeliruan pada pertanyaan itu. Pertama,
Kalau keesaan gereja menjadi mudah karena dasar etnik, mengapa

dak terjadi pada ge-reja etnik Batak, Jawa, Nias, Sulawesi? Kedua,
GKI bukan lagi gereja etnik, tapi gereja mul -etnik secara sengaja.
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Penyatuan GKI adalah perwujudan “satu tubuh, dan satu Roh” (Ef.
4:3), sebuah proses  pengosongan diri ketaatan kepada Firman Al-
lah.

GKI Satu-satunya Gereja yang Keluar dari Gereja Suku. Gereja-gereja
di Indonesia umumnya merupakan gereja suku (Batak, Nias, Menta-
wai, Jawa, Toraja, Bali, Timor, Sumba, Ambon, Papua dll) termasuk
GKI dari suku Tionghoa, yang dulunya bernama Tiong Hoa Kie Tok
Kauw Hwee. Dulu kalau bertemu di gereja, orang dak bersalaman
tetapi melakukan “pai” ala Tionghoa. GSM dak disebut “kakak,”
tapi “engko” dan “enci.” GKI telah berubah. Sadar akan  perannya di
Indonesia dengan pergumulan teologis, poli k dan    sosial, THKTKH
berubah menjadi GKI, bukan saja namanya namun juga isi dan teo-
loginya. Oleh karena itu, ada alasan kuat mengapa GKI menganut
sikap kepelbagaian dan pemikiran kemajemukan.

GKI Gereja yang Menghargai Warisan-warisan Spiritualnya, Na-
mun demikian GKI adalah gereja yang memelihara dan menghargai
warisan spiritualnya. Ada banyak warisan   spiritual, tetapi GKI dak
harus memakai  sel uruh warisan tersebut. GKI memakai warisan
yang relevan saja dan menyimpan ( dak membuang) warisan yang
sudah dak relevan. (warisan 10 Jam tangan, tentulah naif kalau
dipakai lima di tangan kanan dan lima di tangan kiri).

GKI Merelevansikan Spiritualitasnya Sesuai Konteks dan Zaman. Di
antara warisan  spiritual GKI ada yang dak relevan dengan konteks
dan zaman. Misalnya fakta bahwa GKI ditempatkan Tuhan di tengah
komunitas Muslim  terbesar di dunia. Warisan spiritual GKI dak
bicara tentang hal itu. GKI mes  mengembangkan spiritualitas yang
merespon konteks ini. Di tahun 1970-an ke ka  mulai kewalahan
karena banyaknya imigran Turki dan Maroko, Gereja Belanda
mengundang Pdt. Lukito Handojo (alm. Mantan Ketua   Sinode GKI
Jabar) selaku missionaris Indonesia untuk menolong Gereja Belanda
memahami bagaimana hidup bersama komunitas Muslim. Dengan
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karunia itulah GKI berkiprah di Indonesia   dengan karya-karya pela-
yanan terbaiknya. Kita membina persahabatan dengan pihak Mus-
lim yang sejalan tentang kemajemukan. Mereka dan kita saling bela-
jar memperkaya spiritualitas masing-masing dari spiritualitas pihak
lain juga. Pdt. Davidy, ketua GKI Sinwil sekarang bahkan pernah
memimpin kebak an minggu di dalam sebuah mushola di dalam
lingkungan pesantren! Ada yang bertanya dengan nada nega f,
“Apakah GKI memakai ‘teologi situasi’?” Kalau situasi berubah GKI
berubah? Jawabnya, kalau Anda menye r mobil apakah Anda akan
merespon situasi atau dak? Jawabnya, tentu merespon, tapi
apakah Anda kehilangan tujuan Anda? Jawabnya, tentu dak. Itu
sebabnya kita meyakini GKI bersikap terbuka namun berpendirian.
Merespon situasi, tapi bukan hanyut dalam arus.

GKI Meneruskan Tradisi Mengajar Yesus. Dalam rangka meneruskan
tradisi mengajar Yesus, GKI bukan saja mengajar di gereja dan
jemaat, melainkan juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan
Kristen. GKI secara mandiri, bersama dan filial mendirikan lima Uni-
versitas Kristen di Indonesia: Ukrida (Universitas Kristen Krida Waca-
na) di Jakarta didirikan dan dimiliki GKI Sinwil Jabar, Universitas Kris-
ten Maranatha (UKM) di Bandung didirikan dan dimiliki bersama GKI
Sinwil Jabar dan Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP), Universitas
Kristen Satya Wacana (UKSW) di Sala ga didirikan oleh GKI Sinwil
Jateng dan Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) didukung oleh gereja-
gereja lain, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) di Jogyakarta
yang berasal dari STT DW didirikan oleh GKI Sinwil Jateng dan Si-
node GKJ didukung oleh 12 gereja lain. UK Petra di Surabaya didiri-
kan dan dikelola oleh eksponen dan anggota GKI Sinwil Ja m.
Kekuatan (center of excellence) Ukrida adalah pada FK yang salah
satu lulusannya adalah Komisaris Besar Polisi dr. Anton Cas lani,
Direktur Ekseku f DVI Mabes Polri yang berperan mengiden fikasi
korban kecelakaan Sukhoi Superjet 100. Selain itu, GKI Sinwil Jabar
mendirikan dan memiliki BPK PENABUR salah satu badan pendi-



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 58

dikan Kristen terkuat di Indonesia baik dalam prestasi, sistem, dana
dan karya. BPK PENABUR mempunyai + 44.000 siswa dan  + 4.000
staf di 15 kota. Siswa SMAK I BPK PENABUR di Jakarta hampir  selalu
berhasil meraih medali emas dan perak Olympiade Fisika Inter-
nasional.

GKI Meneruskan Tradisi Menyembuhkan Yesus. Dalam rangka
meneruskan tradisi menyembuhkan Yesus GKI sudah dan sedang
dan akan mendirikan banyak balai pengobatan, klinik, poliklinik di
jemaat-jemaat dan Rumah sakit. Salah Satunya adalah RS Bethesda
Di Jogyakarta Milik Yakkum  yang didirikan Oleh GKI Sinwil Jateng
Dan Sinode GKJ, yang bermoto “rawat dulu, bayar belakangan.”
Ukrida sedang mendirikan satu rumahsakit dan akan membeli dua
RS yang sudah berjalan untuk menjadi teaching hospitals. UK Mara-
natha dan juga GKI Sinwil Ja m akan mendirikan RS dengan niat dan
teologi yang disebutkan di atas.  Mengapa GKI dak meneruskan
tradisi menyembuhkan dengan pengusiran setan dan mujizat? Kare-
na mengingat Mat. 7:22-23, “Pada hari terakhir banyak orang akan
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi
nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan
banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan
berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku dak pernah
mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat
kejahatan!” Iman dak bisa didasarkan kepada mujizat, yang terjadi
hanya sekali-sekali. Iman kita harus didasarkan pada apa yang ber-
langsung se ap hari yaitu kasih Allah kepada kita.

GKI Tidak Buka “Cabang” di Luar Indonesia. GKI menyakini Tuhan
menempatkannya di Indonesia. Indonesia adalah “wilayah yang
dipatok Allah” bagi GKI. (bdk.  Kor.10:13). Sebab itu GKI dak buka
“cabang” di luar Indonesia. Jemaat-jemaat GKI terentang dari Pulau
Batam sampai Pulau Bali. Kalau orang mendengar ada ada “GKI” di
luar Indonesia, misalnya GKIN (Belanda), GKI San Francisco, GKI San
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Jose, GKI Monrovia di Los Angeles (AS), GKI Perth dan GKI Neutral
Bay di Sydney (Australia) adalah mitra-mitra kerja dan bukan bagian
dari tubuh GKI. GKI dak mematenkan nama GKI, sehingga nama ini
dipakai juga oleh  banyak gereja lainnya,    namun bukan bagian dari
organisasi GKI kita.

GKI Tidak Pernah Bertujuan Menjadi Gereja yang Nomor Satu.
Sekalipun paparan di atas GKI memperlihatkan iden tas GKI yang
tampak bagus. Namun GKI dak pernah punya ambisi menjadi
gereja yang paling kuat, paling besar, paling banyak, paling kaya
atau paling diperhitungkan. GKI hanya mau makin se a kepada
Kristus dalam ar  sedalam-dalamnya, bukan dalam rumusan klise
atau slogan yang kosong.   GKI adalah Gereja yang Tidak Sempurna
dan Tidak Akan Pernah  Sempurna. GKI dak sempurna namun sela-
lu ingin    menjadi lebih baik, relevan dan se a pada Kristus. GKI raj-
in    mengoreksi diri dan  melakukan perubahan. GKI me-miliki Tata
Gereja yang dihaya  sebagai “investasi” pengalaman bergereja
lebih dari setengah abad. Tata Gereja GKI mengatur banyak hal, tapi
bukan semua hal, sesuai keter ban insani dan ilahi. GKI dak
memulai kehidupan bergerejanya dari k nol. Dalam dunia Tata
Gereja, Tata Gereja GKI adalah sebuah “adi karya” (master piece).
Banyak gereja lain dengan ijin menyontoh atau tanpa ijin meng-
copy dan memakai Tata Gereja GKI. Namun demikian tampaknya

dak bisa mereka jalankan, karena roh dan spirit GKI hanya ada pa-
da GKI.

JATIDIRI   G K I
Sikap GKI yang Unik. Dengan spiritualitas moderat GKI menganut
sikap either or (ini ya itu ya) apakah GKI konvensional? Ya. GKI
masih suka Kebak an penyegaran iman model zaman dulu. Nya-
nyian bersemangat dan khotbah berapi-api. Masih memakai organ
dan piano seper  orgel zaman dulu. Apakah GKI kontemporer? Ya



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 60

juga. GKI suka akan kebak an dengan budaya etnik. Suka memakai
band atau kolintang atau angklung. Kolintang dan angklung sebagai
alat musik adalah klasik, tapi kontemporer sebagai alat musik ger-
eja. GKI juga menganut sikap neither nor (ini dak itu dak) apakah
GKI   fundamentalis? Tidak. GKI dak menganggap doktrin ge-eja
sebagai  sesuatu yang mutlak, karena yang mutlak hanyalah  Allah.
Apakah GKI  liberal? Tidak juga. GKI dak membongkar dasar-dasar
kepercayaannya karena batu penjuru bangunan GKI  tetaplah Tuhan
Yesus Kristus.  Apakah sikap either or dan neither nor ini berar  GKI
menganut sikap hitam atau pu h, sehingga GKI menjadi abu-abu?
Jawabnya bukan! GKI bukan hanya memiliki warna hitam, pu h
dan abu-abu. Dengan sikap moderat dan kontekstualnya GKI sadar
bahwa sejak dulu ada lebih banyak warna, misalnya mejikuhibiniu.
Seiring  kemajuan teknologi dan peradaban, warna seper  di layar
komputer bukan lagi hitam-pu h, tetapi mencapai 65 ribu bahkan
1,6 juta warna. Kita telah disembuhkan dari “buta warna” yang
hanya  mengenal hitam-pu h-abu abu.

GKI Yakin Memegang dan Mengajarkan Pengajaran yang Benar. GKI
tentu dak mengajarkan ajaran yang sesat, melainkan ajaran sehat
yang diyakininya benar. GKI memegang pengajaran baku tapi dak
beku. Ajaran dapat berubah, tapi prosesnya seksama melibatkan
ribuan kepala dalam persidangan-persidangan gerejawi (PMJ, PMK,
PMSW, PMS) untuk memikirkannya. Dalam rangka ini, GKI dak
“memonopoli” kebenaran  Allah, Kristus dan Roh Kudus (ar nya
hanya GKI yang benar dan yang lain dak boleh benar). Kebenaran
Allah terlalu besar untuk dapat dimonopoli oleh satu   gereja atau
satu agama. GKI sudah melangkah ke depan  dimana  kalau GKI
benar, pihak lain yang bukan GKI, yang  berbeda, juga boleh benar.
Ini sikap yang dak se ap gereja memilikinya. Lazimnya gereja
menganggap dirinya benar dan semua yang berbeda darinya dak
benar bahkan sesat.
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GKI tidak memegang doktrin inerrancy, (doktrin yang secara ekstrim
beranggapan Alkitab dak ada salahnya dalam segala hal baik
secara penulisan,  terjemahan, penyalinan, cetakan, atau iptek) tapi
juga bukan  memegang doktrin errancy, karena dak ada doktrin
seper  itu. GKI memahami Alkitab  sebagai tulisan yang diinspirasi
Allah tetapi manusia yang  terbatas diikutsertakan dalam prosesnya.
Alkitab bukan sebagai buku  iptek, atau sejarah atau astronomi, bi-
ologi atau geografi. Alkitab adalah buku yang berisikan Firman Allah
yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
oleh karena  itu, Alkitab jangan dipakai dengan maksud lain da-
ripada itu. GKI dak hanya mengajarkan  kese aan membaca Al-
kitab, tapi kese aan mendalami Alkitab. Bukan prak kal tapi esensi-
al! GKI bersifat posi f, krea f, relevan, kri s dan realis s. (kasus
Bala Keselamat an yang sering dianggap sektarian karena dak
membap skan  orang dengan air melainkan bendera, jelas beda
dari GKI tapi kita menghargainya. Moto Bala Keselamatan Hand to
man, Heart to God, yang sudah  dilakukan selama nyaris 1,5 abad
adalah buk  konsistensi dan ketaatannya kepada Allah).

GKI Melalui Leksionari Ingin Makin Bersama-sama dengan Banyak
Gereja lain. Bacaan Leksionari-Bersama dipergunakan oleh banyak
denominasi besar demi makin auten k pada esensi Gereja Mula-
mula. Gereja di zaman PB selalu membaca PL,  Mazmur, Epistel
(Surat Rasuli) dan Injil. Leksionari dipakai oleh Katolik   Roma,
Ortodoks Timur, Lutheran. Anglikan, Presbyterian,  Methodist, Bap-

s, Menonite dll. Firman Allah yang dibaca dan direnungkan di GKI
se ap Hari Minggu; dibaca dan direnungkan juga di seluruh dunia,
sebagai pertanda GKI adalah bagian dari Tubuh Kristus yang Esa.
Ke ka 10 orang pendeta Gereja Uni ng  Australia datang dan akan
berkhotbah di jemaat-jemaat GKI, mereka   ber-tanya, “Kami harus
khotbah apa?” Jawab saya singkat: “Leksionari!” Dan mereka
menger  karena itu yang dipergunakan juga di gereja mereka.
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GKI Meyakini bahwa Jabatan Gereja mesti Bertumpu pada Gereja.
GKI menghaya dak ada pendeta tanpa bergereja. Jabatan
pendeta adalah jabatan gerejawi bukan jabatan pribadi. Pendeta
bukan wartawan yang bisa berprofesi tanpa koran. GKI   menanggal-
kan jabatan pendeta yang putus pelayanan dari GKI.  Sebab itu GKI
menganggap   begitu   pendeta yang putus  pelayanan dari gereja-
nya. Sayang, gereja lain banyak yang membiarkan pendetanya yang
putus pelayanan, tetap menjadi pendeta tanpa      gereja.

GKI Lebih Percaya Tuhan Ketimbang Percaya Doktrin. GKI mengha-
ya  bahwa doktrin/dogma pengajaran dak mutlak, hanya Allah
yang mutlak/ absolut. Jika doktrin dimutlakkan maka ia   menjadi
“Tuhan,” ilah dan berhala. Sayang banyak orang justru dak menya-
dari sikap demikian, seper  dalam cerita “Jari yang Menunjuk ke
Bulan,” murid-murid alih-alih memandang bulan hanya melihat
terbatas ke jari sang guru. Ilustrasi ini membedakan percaya kepada
Allah alih-alih kepada doktrin. Bukankah Peta Bali bukan Pulau  Bali?
Melihat dan memelajari Peta Bali, bukanlah hadir di Pulau  Bali. Jauh
panggang dari api!

GKI Percaya Tuhan Berbagi Rencana dan Kuasa-Nya dengan Manu-
sia. Dulu pasangan keluarga jika ditanya akan punya anak berapa?
Jawabnya terserah kepada Tuhan. Tuhan telah berbagi kuasa itu
kepada manusia. Kini kalau ditanya mau anak berapa? Umumnya
orang GKI akan menjawab: dua atau ga. Anak memang dari Tuhan
tapi jumlahnya kita yang    memutuskan. Tuhan berbagi kuasa-Nya.
Entah dalam hal ini maupun dalam banyak hal lain. mereka yang
menerima kuasa Allah mes   memakainya dengan bijak dan ma-
tang.

GKI Tidak Menyalahkan Tuhan atas Segala Sesuatu yang Buruk. Jika
terjadi hal yang  buruk atas kehidupan kita. Katakanlah sudah
makan, dur    teratur, dak merokok, rajin olahraga,  tapi orang
terkena kanker juga.  Secara tradisional banyak  anggapan kanker ini
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dari Tuhan. Tapi Tuhan dak merancangkan sesuatu yang buruk
bagi manusia. Tidak menghendaki kebinasaan manusia. Kalau Dia
mau begitu, Allah Sang Bapa dak usah mengutus Anak-Nya Tuhan
Yesus   Kristus untuk ma  di kayu salib menggan kan hukuman dosa
manusia. Kanker dan hal-hal buruk dapat terjadi pada manusia kare-
na badan manusia dak sempurna, badan manusia terbatas dan
badan manusia dapat mengalami error. Begitu juga pada alam
sebagai makhluk atau ciptaan semua dapat mengalami error, kare-
na keterbatasan dan ke daksempurnaannya. Hal buruk bukanlah
rancangan oleh Allah.

GKI Berupaya Mengusung Etika Kristiani. GKI menghindari pengha-
kimanatas tradisi dan kepercayaan kepada pihak lain. GKI menghar-
gai tradisi dan kepercayaan yang berbeda, namun GKI dak men-
campuraduk tradisi dan kepercayaan yang berbeda.  Mencampur-
aduk selalu menimbulkan gesekan dan luka. GKI adalah gereja yang
ingin membalut luka, bukan menyebabkannya.

GKI dalam Polemik tentang Keselamatan. Dalam polemik soal
keselamatan (siapa selamat dan siapa dak), GKI mengadopsi SR-
DGD IX tahun 2006 di Porto Alegre Brazilia: “Kami tidak  dapat  menun-
juk jalan keselamatan lain kecuali Yesus Kristus; pada saat yang sama
kami tidak dapat membatasi kuasa penyelamatan    Allah.” GKI dak ber-
pretensi menghakimi siapapun sebagai yang dak selamat, karena
hal itu adalah sepenuhnya rencana dan hak   Allah. Kita mes  cukup
sibuk mempercayai keselamatan kita, sehingga dak punya waktu
untuk menghakimi keselamatan pihak lain. Jika keselamatan mutlak
hanya disyaratkan mengenal dan percaya kepada Yesus, maka
semua tokoh PL dak akan ada yang selamat. Oleh karena mereka
semua dak ada yang mengenal dan percaya kepada  Yesus karena
perbedaan zaman. Jadi kita berserah kepada kuasa penyelamatan
dan kehendak Allah, sebab bukan kita yang menentukan karena itu
jangan menjadi hakim.
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GKI Memandang Misi Allah Dilakukan Setiap dan Seluruh Anggota.
GKI percaya se ap  anggota adalah pembawa terang  dalam dunia.
GKI memandang Misi Allah ini dak sama dengan pekabaran Injil
model Abad ke-19 yang makin terdistorsi di Abad   ke -20 menjadi
Kristenisasi atau ‘proselitasi.’ Kenapa? Karena kita belajar PI dari
penjajah yang berkarakter menaklukkan. Kita belajar lagi dari Injil di
mana PI adalah bersifat menabur. Tumbuh atau dak yang ditabur
adalah hak Allah, bukan manusia. (1 Kor. 3:6). GKI percaya   per-
jumpaan   seseorang dengan Kristus adalah  pekerjaan Roh Kudus,
panggilan kita adalah memberitakan Kristus dan kasihNya dengan
Cara yang  e s. Kalau Kita mau diperlakukan e s, maka kita juga
harus ber ndak e s (Mat. 7:12). GKI percaya anggota bukanlah ha-
nya domba yang pasif, tapi pembawa terang dalam profesinya ma-
sing-masing dalam rangka  menjalankan misi Allah.  (penjelasan ten-
tang esensi  Company! Kol. 3:23).

GKI adalah Gereja yang Berpihak kepada yang Miskin. Lain dari
beberapa gereja yang berpihak kepada yang kaya, GKI justru
memihak kepada yang miskin. Kenapa? Karena Yesus  selalu me-
mihak kepada yang miskin. Mereka yang miskin dan lemah memer-
lukan perlindungan lebih daripada yang kaya. Apakah GKI menga-
baikan yang kaya? Tidak! Mereka yang kuat  dan terberka  disadar-
kan bahwa karunia Tuhan pada mereka, mes  berimbas kepada
yang lemah. Sebab itu GKI ak f dalam menolong korban bencana,
kemiskinan dan keputusasaan. (Anak piatu Mentawai dan Yayasan
KAUM).

GKI Mendorong Anggota Menyadari bahwa Spiritualitas Mengan-
dung Paradoks. GKI percaya di balik realitas biasa  terdapat realitas
luhur. GKI percaya hal-hal eksterior yang   material ada   sebagai sa-
rana dari hal-hal interior yang spiritual. GKI percaya bahwa realitas
luhur adalah tujuan hidup seja . (Kalau melihat Bunga Bakung jan-
gan hanya melihat kembang!)



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019  | 65

PENUTUP
Paparan di atas tentu saja belum semua aspek dari iden tas

dan ja -diri GKI, sebab dak mungkin memaparkannya dalam tuli-
san yang amat  ringkas ini. Namun hal-hal paling esensial sudah di-
paparkan. Dalam semua iden tas dan ja diri yang dipaparkan, GKI
menerima dan menjalankan tanggungjawab panggilannya sebagai
respon kepada Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Kita belajar me-
ngosongkan egoisme, egosentrisme, egofilia dan narsis dalam ke-
hidupan bergereja dan pribadi. Itu berar  kita menjalankan bersa-
masama dan dak memaksakan keinginan pribadi yang subyek f
dalam  kehidupan bergereja.

Kita masih harus belajar banyak dari Allah dengan penuh
kerendahan ha , karena, seper  kata seorang teolog, kita semua
adalah orang-orang Kristen yang belum selesai (unfinished Chris-

ans). Hanya kalau Kristus datang kembali semuanya menjadi genap
dan tuntas. Namun sebelum itu kita menan -nan kan-Nya dengan
membarui diri dan mengerjakan segala kehendak-Nya di dunia ini,
supaya “Di dalam Dia tumbuh seluruh  bangunan, rapih tersusun, menjadi
bait Allah yang kudus.” (Ef. 2:21). Amin.
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GKI Kota Wisata

GKI KOTA WISATA



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 68

GKI KOTA WISATA
S E J A R A H

Catatan berdirinya GKI Kota Wisata diawali dengan adanya
sebuah kesepakatan dalam sebuah rapat kerja yang diadakan oleh
BPMSW GKI SW JABAR dengan BPMK-BPMK GKI SW JABAR pada
sekitar bulan November tahun 2003. Rapat kerja ini menetapkan
perlunya pengembangan jemaat di wilayah Kota Wisata dan menun-
juk BPMK Jakarta Timur untuk menindak-lanju  kesepekatan ini. Ide
pengembangan ini diterima oleh BPMK Jakarta   Timur dan dalam
Persidangan Majelis Klasis Jakarta Timur ke-9  tahun 2004, ditunjuk-
kan GKI Kayu Pu h sebagai jemaat yang akan menindak-lanju
pelaksanaannya.

Menindaklanju  keputusan PMK JT tersebut maka Majelis
Jemaat GKI Kayu Pu h mulai melakukan koordinasi dengan bebera-
pa orang warga GKI yang nggal di Kota Wisata, Legenda Wisata
dan sekitarnya. Pengkoordinasian ini terjadi melalui dukungan dari
BPMK Jakarta Timur dan jemaat-jemaat GKI dalam memberikan in-
formasi keberadaan anggota jemaat yang berada di wilayah Cibu-
bur. Hasil pengkoordinasikan tersebut adalah terbentuknya perse-
kutuan wilayah perdana pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2004, jam
19.00 wib di rumah keluarga Harijanto Soepangkat - Sri Se asih
yang beralamat di Pesona Florence H 1/2 Kota Wisata Cibubur.
Persekutuan ini dipimpin oleh Pdt. Linna Gunawan serta di ha-diri
oleh 24 (duapuluh empat) orang pengunjung.

KEBAKTIAN PERDANA
Setelah proses pengevaluasian dan melihat perkembangan

Kebak an Minggu selama berlangsung beberapa bulan, maka
Majelis Jemaat GKI Kayu Pu h pada tanggal 24 April 2005 meresmi-
kan Pos PKP Kota Wisata melalui Kebak an Minggu yang dipimpin
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oleh Pdt. Ayub Yahya. Kala itu tempat ibadah masih menggunakan
rumah Ibu Sri Se asih. Dukungan dari warga jemaat GKI maupun
gereja tetangga di sekitar Kota Wisata terlihat pula melalui ke-
hadiran mereka pada kebak an tersebut.

Pos PKP Kota Wisata terus berkembang. Kehadiran
pengunjung kebak an Minggu semakin hari semakin ber-
tambah. Tempat nggal keluarga Harijanto Soepangkat/Sri Se asih

dak lagi cukup menampung pengunjung kebak an. Oleh karena itu
Majelis Jemaat GKI Kayu Pu h memberikan wewenang kepada pen-
gurus Pos PKP untuk menyewa 3 unit ruko di Sentral Eropah Trafal-
gar Blok SEI No. 18-20 Kota Wisata selama 3 tahun. Kebak an per-
dana pemakaian gedung ibadah baru dilakukan pada tanggal 10 Juli
2005 dengan menempa  ruko tersebut di lantai 2. Sementara lantai
1 digunakan untuk kelas sekolah minggu. Kesemua ruko tersebut
saat ini telah diperpanjang penggunaannya.

Persidangan Majelis Klasis Jakarta Timur ke-11 pada tanggal
30 Juni–1 Juli 2006 memutuskan peningkatan status Pos PKP Kota
Wisata menjadi Bakal Jemaat. Keputusan tersebut tentunya
menggembirakan ha  Majelis Jemaat GKI Kayu Pu h sebagai
Jemaat Induk untuk mendorong dan mengupayakan persiapan
peresmian Bakal Jemaat. Dalam rangka upaya mempersiapkan Pos
PKP menjadi Bakal Jemaat bahkan Jemaat dewasa nan nya, Majelis
Jemaat meneguhkan dua orang anggota jemaat yang berdomisili
dan sejak awal melayani di Kota Wisata sebagai penatua GKI Kayu
Pu h. Peneguhan tersebut terjadi atas diri Bp. Candy Deswert dan
Ibu Elysa S. Prayogo. Dengan hadirnya dua orang penatua yang
berasal dari wilayah Kota Wisata dan sekitar diharapkan Pos PKP
semakin belajar dan bertumbuh menjadi jemaat dewasa. Peresmian
Bakal Jemaat Kota Wisata dilakukan dalam Kebak an Minggu yang
diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2006 dan dipimpin oleh
Pdt. Natan Kris yanto. Kebak an Minggu ini dihadiri pula oleh para
anggota Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Timur dan anggota
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Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, sebagai dukungan terhadap
keberadaan Bajem Kota Wisata.

Majelis Jemaat GKI Kayu Pu h menunjukkan keseriusannya
untuk memproses pelembagaan Bakal Jemaat Kota Wisata menjadi
jemaat dewasa. Keseriusan itu ditunjukkan oleh MJ melalui upaya
mempersiapkan Bajem dan segenap pengurus, ak vis, anggota
jemaat maupun simpa san agar mereka siap membentuk dan men-
jalani tugas-tugas gereja secara mandiri. Upaya ini diwujudkan
dengan dibentuknya Badan Penyiapan Pelembagaan Bakal Jemaat
(BP2BJ) disamping Badan Pengurus Bakal Jemaat (BPBJ) yang telah
ada. Dengan tetap bersinergi kedua Badan tersebut berbagi tugas
agar masing-masing dapat memfokuskan diri kepada upaya pen-
capaian tujuannya. BP2BJ fokus pada upaya mempersiapkan se-
luruh persyaratan pelembagaan bakal jemaat dan kesiapan kebu-
tuhan pelayanan sebuah Jemaat yang berkualitas, sedangkan BPBJ
memimpin perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan pela-
yanan Bakal Jemaat Kota Wisata. BP2BJ mempunyai masa kerja se-
jak pengangkatannya di tahun 2009 sampai Bakal Jemaat Kota
Wisata dilembagakan.

Akhirnya atas perkenanan Sang Kepala gereja, Yesus
Kristus, GKI Kayu Pu h Bajem Kota Wisata resmi didewasakan men-
jadi jemaat GKI Kota Wisata dalam ibadah pelembagaan yang di-
laksanakan di GKI Kayu Pu h pada tanggal tanggal 16 Mei 2011,
sebagai Jemaat ke 219 Lingkup Sinode GKI, Jemaat ke 94 lingkup
GKI SW Jabar dan sebagai Jemaat ke 14 dalam lingkup GKI Klasis
Jakarta Timur. Pada tanggal tersebut juga, secara resmi Pdt. Ellisa-
beth Hasikin (GKI Citra 1) menjadi pendeta konsulen hingga tang-
gal 20 Mei 2013, saat Pdt. Gordon Suhardo Hutabarat,
M.Min diteguhkan sebagai pendeta jemaat GKI Kota Wisata di
Meilia Golf Driving Range Legenda Wisata.
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DASAR KEPERCAYAAN
Pengakuan Iman

1. GKI Kota Wisata  mengaku imannya bahwa Yesus Kristus ada-
lah:

A. Tuhan dan Juru Selamat dunia, sumber kebenaran dan
hidup.

B. Kepala gereja, yang mendirikan gereja dan yang
memanggil gereja untuk hidup dalam iman dan misinya.

2. GKI Kota Wisata  mengaku imannya bahwa Alkitab Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru  adalah Firman Allah, yang menjadi
dasar dan norma satu-satunya bagi kehidupan gereja.

3. GKI Kota Wisata, dalam persekutuan dengan Gereja Tuhan
Yesus Kristus di segala abad dan tempat, menerima Penga-
kuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstan nopel, dan
Pengakuan Iman Athanasius.

4. GKI Kota Wisata, dalam ikatan dengan tradisi Reformasi,
menerima Katekismus Heidelberg sebagai kekayaan warisan
historis untuk memberikan kepada GKI Kota Wisata ciri Refor-
masi dan secara khusus Reformasi Calvinis.

5. GKI Kota Wisata, dalam persekutuan dengan gereja-gereja di
Indonesia, menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen
(PBIK) dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

GEREJA & MISINYA
1. Secara universal, gereja bersumber pada Allah yang me-

nyelamatkan  melalui karya-Nya di dalam dan sepanjang se-
jarah. Karya penyelamatan Allah yang mencapai puncakny da-
lam Tuhan Yesus Kristus dilakukan secara menyeluruh dan meli-
pu  segala sesuatumenuju pemenuhan Kerjaan Allah. Melalui
perjanjian-Nya, Allah menghimpun umat pilihan-Nya yang di-
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mulai dari umat Israel dan dilanjutkan dengan umat Allah yang
baru dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, yaitu
ge-reja. Sebagai umat baru, gereja itu esa. Keesaan gereja itu
adalah keesaan dalam kepelbagaian. Dengan demikian, gereja
adalah persekutuan yang esa dari orang-orang beriman kepada
Yesus Kristus – Tuhan dan Juru Selamat dunia yang dengan
kuasa Roh Kudus dipanggil dan diutus Allah  untuk berperanser-
ta dalam mengerkalan misi Allah, yaitu karya  penyelamatan
Allah di dunia.

2. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah, gereja
melaksanakan misinya, baik dengan mewujudkan persekutuan
dengan Allah dan sesame secara terus-menerus berdasarkan
kasih, maupun  dalam bentuk kesaksian dan pelayanan. Misi
geeja itu dilaksanakan oleh  seluruh anggota gereja dalam
konteks masyarakat, bangsa dan Negara di mana gereja ditem-
patkan. Anggota gereja berperan secara hakiki sesuai dengan
panggilan Allah dan karunia Roh Kudus.

3. Secara khusus, GKI di samping memahami dirinya sebagai bagi-
an dari gereja Tuhan Yesus Kristus Yang Esa, juga memahami
dirinya sebagai bagian dari gereja-gereja di Indonesia, dan bagi-
an dari masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai ge-
reja di Indonesia, GKI mengakui bahwa gereja dan Negara mem-
iliki kewenangan masing-masing yang dak  boleh dicampuri
oleh yang lain, namun keduanya adalah mitra sejajar yang saling
menghorma , saling mengingatkan dan saling membantu. GKI
membuka diri untuk bekerjasama dan berdialog dengan gereja-
gereja lain, pemerintah serta kelompok-kelompok yang ada di
dalam masyarakat, guna mengusahakan kesejahteraan, keadi-
lan, perdamaian dan keutuhan ciptaan bagi seluruh rakyat Indo-
nesia.
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KEPEMIMPINAN GEREJA
1. GKI Kota Wisata dipimpin oleh Majelis Jemaat yang anggotanya

terdiri dari  Penatua dan Pendeta.

2. Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) adalah sarana bagi Majelis
Jemaat untuk mengambil keputusan.

3. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang ada, Majelis Jemaat
dapat  membentuk badan pelayanan yang diangkat oleh dan
bertanggung jawab kepada lembaga yang mengangkatnya.

4. Masa pelayanan Penatua adalah 3 tahun, dan jika sangat
dibutuhkan seorang Penatua dapat dipilih dan diteguhkan
kembali untuk 1 kali masa  pelayanan. Sesudah itu ia dak
dapat dipilih dan diteguhkan kembali untuk waktu sekurang-
kurangnya  1 tahun.

VISI MISI & TEMA PELAYANAN
URUSAN INTI (CORE BUSINESS)

Dalam hidup jemaat yang mula-mula jelas terasa gairah
mereka sedemikian  besar. Mereka dipenuhi cinta kasih yang sangat
dalam dan tulus sehingga  mereka rela membagi diri tanpa ragu.
Mengapa demikian? Satu-satunya  kesimpulan adalah jemaat mula-
mula tersebut sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan
Allah dalam Tuhan Yesus. Bagi mereka Allah dak merupakan
sesuatu yang abstrak dan jauh. Allah hadir dan dialami ke-
hadiranNya oleh mereka.

Bercermin kepada kenyataan  itulah, GKI merumuskan bah-
wa yang menjadi urusan in  (core business) gereja (baca: jemaat-
jemaat GKI, termasuk GKI  Kota Wisata di dalamnya) adalah per-
jumpaan manusia dengan Allah dalam Tuhan Yesus. Perjumpaan
berar  kein man, persekutuan, komitmen, dan keindahan hu-
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bungan cinta kasih yang saling memberi dan sama-sama bertum-
buh.

Sehat daknya sebuah jemaat ditentukan oleh frekwensi,
kedalaman, kesungguhan dan kelanggengan peris wa perjumpaan
anggota jemaat dengan Tuhan Yesus. Indikator dari perjumpaan
antara manusia dengan Allah :

1. Persembahan Diri
2. Persembahan Waktu
3. Persembahan Dana
4. Persembahan Tenaga

PEMERCAYA (STAKE HOLDER)
Sejak dari awal berdirinya, gereja senan asa memiliki

orang-orang yang terlibat atau terkait dengan mereka, baik secara
langsung seper  para anggota jemaat dan para rasul/pemimpin,
maupun dak langsung seper  anggota masyarakat sekitar,
pemerintah, dan lain-lain. Mereka semuanya, ditambah dengan Tu-
han Yesus sendiri sebagai Pendiri dan Sang Kepala Gereja, disebut
pemercaya (is lah bahasa Inggris dari dunia manajemen adalah
stake-holder) karena  mereka memilki kepen ngan langsung atau

dak langsung dengan keberadaan  gereja. Mereka juga memiliki
harapan mengenai apa yang akan gereja lakukan.

Apabila keberadaan gereja mengabaikan salah satu di anta-
ra pemercaya itu, maka akan mbul masalah. Di antara pemercaya
itu, Tuhan tentunya  merupakan pemercaya yang utama.
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VISI DAN MISI

VISI:
“Menjadi gereja yang dewasa, dinamis, dan misioner”.

Dewasa (Ibrani 5:14)
 Menjadi tubuh Kristus yang hidup, kudus dan berkenan kepada

Allah
 Mampu membedakan kebenaran dan kesalahan dalam ajaran
 Bertumbuh secara kualita f dan kuan ta f.

Dinamis (Roma 12:2)
 Terbuka terhadap perkembangan zaman dengan tetap ber-

pegang pada nilai-nilai Kris ani dalam koridor GKI

Misioner (Mat 28:19-20)
 Melakukan pelayanan sosial kemasyarakatan
 Berperan ak f dalam pelayanan pemberitaan Injil

MISI:
1) Membangun persekutuan di dalam tubuh Kristus yang hidup,

kudus, dan berkenan kepada Allah
2) Menggerakkan umat untuk terlibat dalam pelayanan & menjadi

saksi di manapun mereka ditempatkan
3) Menjadi gereja yang merespon perkembangan teknologi/digital

untuk pengembangan pelayanan
4) Mampu menyikapi masalah-masalah yang terjadi di ma-

syarakat.
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KEANGGOTAAN
Anggota GKI Kota wisata terdiri dari:

1. Anggota bap san, yaitu anggota GKI Kota Wisata yang telah
menerima bap san  kudus anak.

2. Anggota sidi, yaitu anggota GKI Kota Wisata yang telah meneri-
ma bap san  kudus dewasa atau anggota bap san yang telah
menerima pelayanan pengakuan percaya/sidi.

Anggota berfungsi melaksanakan misi gereja dan pembangunan
gereja.



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019  | 77



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019 | 78



Retreat Katekisan GKI Kota Wisata 2019  | 79

Badan
Pelayanan

GKI KOTA WISATA



BADAN PELAYANAN
Dalam pelaksanaan pelayanan, Majelis Jemaat dibantu oleh

para  ak vis dalam komisi-komisi. Berdasarkan Tata Gereja Sinode
Wilayah Jawa Barat, komisi-komisi yang berada di bawah Majelis
Jemaat disebut Badan Pembantu. Sebutan itu selanjutnya berubah
menjadi Badan Pelayanan, sesuai Tata Gereja Sinode GKI tahun
2003.

Tugas yang diemban oleh Badan Pelayanan adalah
melaksanakan program di bidang masing-masing, dengan tetap
melakukan koordinasi dengan Majelis Jemaat. Selain Badan Pela-
yanan yang terdiri dari komisi-komisi, terdapat pula unsur-unsur
pendukung pelayanan lainnya yang ikut memberikan kontribusi
dalam dinamika dan pertumbuhan pelayanan di GKI Kota Wisata.

Badan Pelayanan di GKI Kota Wisata terdiri dari  Bidang,
Komisi, Seksi dan Tim, sebagai berikut:

 BIDANG PEMBINAAN
1) Komisi Anak
2) Komisi Remaja
3) Komisi Remaja
4) Komisi Pemuda
5) Komisi Dewasa
6) Komisi Lansia
7) Komisi Perpustakaan
8) Seksi Katekisasi dan Pemahaman Alkitab
9) FKPK-Forum Kerjasama Pelayanan Kerohanian

 BIDANG PERSEKUTUAN
1) Komisi Kesenian Gerejawi
2) Komisi Perlawatan
3) Tim Liturgi
4) Tim Petugas Ibadah
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5) Seksi Sakramen, Pernikahan, Doa
6) Seksi Doa Pagi
7) Komunitas Basis

 BIDANG KESAKSIAN DAN PELAYANAN
1) Komisi Rumah Pintar Ciangsana
2) Tim Pelayanan Masyarakat
3) Tim Pelayanan Kesehatan
4) Tim Pelayanan Kesaksian

 BIDANG SARANA PENUNJANG
1) Tim Rumah Tangga dan Inventaris
2) Tim Pemeliharaan Aset Gereja
3) Tim Pembelian
4) Tim Mul media dan Sound System

 TIM, SEKSI,  DAN PANITIA DI BAWAH MAJELIS JEMAAT
1) Seksi Program Pelayanan
2) Seksi Rencana dan Pengembangan
3) Seksi Kepani aan
4) Tim LKKJ dan Keanggotaan
5) Seksi SDM dan Penghubung Pendeta
6) Seksi Diakonia
7) Seksi Pencari Pendeta
8) Tim Warta dan Website
9) Komisi Bule n
10)Pani a Pengadaan Gedung Ibadah
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Lagu-lagu

GKI KOTA WISATA
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SESI 0 - FELLOWSHIP
PKJ 216 – Berlimpah Sukacita Di Hatiku
Syair dan lagu: I Have The Joy, Joy, Joy, Joy, oleh George W. Cooke
Terjemahan: Yamuger, 1999. do = c, 4 ketuk

Berlimpah sukacita di ha ku, di ha ku, di ha ku.
Berlimpah sukacita di ha ku, tetap di ha ku!

Ref:
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.

Damai sejaht’ra melampaui akal di ha ku, di ha ku.
Damai sejaht’ra melampaui akal tetap di ha ku!

Berlimpah kasih Yesus di ha ku, di ha ku, di ha ku.
Berlimpah kasih Yesus di ha ku, tetap di ha ku!

Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan
Ref:
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan (2x)
Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan

Bagaimana aku harus mengatakannya,
perasaan yang ada di ha ku
Tuhan, tolong aku untuk mengatakannya:
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan

Mentega dengan Roti
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama;
Seper  mentega dengan ro
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama;
Seper  celana dengan baju

Ref:
‘Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju
Dan bila kau sedih, ‘ku akan memelukmu dalam Tuhan
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SESI 1 – AKU WARGA GKI
KJ. 257 – Aku Gereja, Kau Pun Gereja
(Referensi: 1 Ptr 2:5; Ef 2:21)
Syair: We Are the Church, oleh Donald Stuart Marsh
Terjemahan: A. Simanjuntak, 1978, Lagu: Richard K. Avery, dis-
esuaikan oleh A. Simanjuntak, 1978. do = g, 4 ketuk

Ref:
Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja, dan
pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

1. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya;
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, Gereja adalah orangnya.
(Referensi: Yoh 2:21)

2.  Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa,
lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga.
(Referensi: Kis 2:5-11; Kol 3:11; Why 5:9; Why 7:9)

3.  Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia;
G'reja disuruh-Nya membawa berita kepada umat manusia.

KJ. 256 – Kita Satu di Dalam Tuhan
Syair dan lagu: A. Simanjuntak, 1980. do = d, 4 ketuk

1.  Kita satu di dalam Tuhan, satu G'reja yang esa.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
(Referensi: Yoh 17:21-23; Rm 12:5; Ef 4:3-6; Kol 3:11; Gal 6:2; 1
Ptr 4:10)

3.  Tuhan s'lalu memelihara s'luruh alam semesta,
kita pun disuruh-Nya juga, menyatakan kasih-Nya.
Kita pun disuruh-Nya juga, menyatakan kasih-Nya.
(Referensi: Mzm 104:10-18)
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NKB 230 – Berderaplah Satu (Himne GKI)
Syair dan lagu: H. Abdi Widhyadi

Berderaplah satu, pertegap langkahmu!
Junjunglah panggilan-Nya, perjuangkan kasih-Nya!
Bergandengan erat, rintanganmu berat,
‘tuk masyhurkan beritakan perdamaian kekal.
Kristus adalah Kepala G’reja-Nya,
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya.
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia!

Majulah serentak dengan langkah tegap
dan berdoa, berkarya dalam hidup semesta!
Dengan iman teguh, kerahkan dayamu,
kebenaran wujudkan demi sesamamu!
Kristus adalah Kepala G’rejaNya,
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya.
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia!

SESI 2: WHO AM I?
KJ. 246 – Ya Allah Yang Mahatinggi
Syair: Nande Rohani Bangun 1978. Lagu: Daniel Papa +/- 1975
do = c, 4 ketuk

1. Ya Allah yang Maha nggi, Kau Pencipta dunia ini;
kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji.
Engkau Bapa yang memberka ap orang yang rendah ha .
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.
(Referensi: Why 4:11; 1 Kor 8:6; 2 Kor 1:3; Yak 1:17; Mat 5:3)

2. Ya Allah yang Mahakasih, Engkau lahir di dunia ini;
Engkau ma  di kayu salib; Engkau rela menggan  kami.
Dari kubur telah Kau bangkit; kuasa maut ada lagi.
Pimpinlah kami sebab Engkaulah Jalan yang benar.
(Referensi: Gal 4:4; Ibr 12:2; Flp 2:6-8; 1 Kor 15:54-56; Yoh 14:6)
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Kub’brikan Hatiku
Inilah rinduku kepada-Mu,
Seg’nap ha ku menyembah-Mu
Seluruh hidupku memuji-Mu
Ku menyembah-Mu ya Allahku
Kub’rikan ha ku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu
Di dalam hidupku di se ap waktu… nyatakan jalan-Mu

This is my desire to honor You
Lord, with all my heart I worship You
All I have within me I give You praise
All that I adore is in You
Lord, I give You my heart, I give You my soul
I live for You alone
Every breathe that I take, Every moment I'm awake
Lord, have Your way in me

NKB 127 – Ya Tuhan, ‘Kaulah Penebus
Syair dan lagu: O God, die mij hebt vrijgekocht; Leger des Heils,
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI

Ya Tuhan, ‘Kaulah Penebus yang b’rikan darah-Mu menjadi kurban
yang kudus, mulia bagiku. Kenda  jalan hidupku berliku dan berat,
Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat.

Ref:
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku,
supaya ha ku rendah dan mengasihi-Mu

Meskipun diriku lemah ha ku tak gentar, sebab ‘Kau, Tuhan adalah
penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku, genggam-
lah tanganku erat sepanjang jalanku.

Dan baharui hidupku menurut citra-Mu, inilah kerinduanku di da-
lam ha ku. Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, serta ha-
puskan dosanya, ya Tuhan, Allahku.
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SESI 3: FRUITFUL CHRISTIAN
Besar Anugrah-Mu
‘Ku ada sebagaimana ku ada
Berdiri menghadap tahta-Mu, Bapa
Semua karna anugrah-Mu yang t’lah s’lamatkan ‘ku
‘Ku hidup dalam s’gala kelimpahan;
‘Ku layak untuk melayani Tuhan;
Semua karna anug’rah-Mu tercurah bagiku

Ref:
Besar anugrah-Mu, berlimpah kasih-Mu
Semakin hari, s’makin bertambah besar anugrah-Mu

All We Like Sheep
Songwriters: Moen Donald James

All we like sheep have gone astray
Each of us turning ourown seperate way
We have all sinned and fallen short of Your glory
But Your glory is what we desire to see
and in Your presence is where we long to be
Ref:

Oh Lord, show us your mercy and grace,
take us to Your holy place
Forgive our sin and heal our land
We long to live in Your presence once again

Taking our sickness, taking our pain
Jesus, the sacrifice lamb, has been slain
He was despised, rejected by men He took our sin
Draw us near to You Father through Jesus Your son
Let us worship before You, cleansed by Your Blood

NKB 009 – Engkau Sabar Menanti
Syair: O Jesus, Thou Art Standing; W.W. How
Terjemahan: E. L. Pohan.  Lagu: Edward Husband & Jus n H. Knecht

Engkau sabar menan , sedikit tak jemu
Menunggu ‘ku bukakan bagi-Mu pintuku.
Tuhanku, ‘ku akui: ‘ku pakai nama_Mu,
tetapi ‘ku biarkan di luar Rajaku.
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Engkau ketuk pintuku, ‘ku lihatlah jelas.
bekas luka di tangan dan muka yang welas.
Sebab dosaku jua terkancing pintuku;
dan ‘Kau sabar menunggu ‘ku buka ha ku.

Engkau menyapa daku dengan lemah-lembut:
“Untukmu t’lah ‘Ku tahan derita kemelut.
Beginikah caramu menyambut Tuhanmu?”
O Yesus, b’rilah ampun! Masuki ha ku.

Kupersembahkan Hidupku (Lord, I Offer My Life)
Songwriters: Claire Cloninger / Claire D. Cloninger / Don Moen

Ini aku, s'mua milikku kuserahkan pada-Mu, Tuhan:
Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, s'mua kuserahkan

Yang t'lah lalu, yang ‘kan datang: hasrat dan harapan yang terba-
yang; masa depan dan rencanaku
S'mua kuserahkan dalam tangan-Mu

Ref:
Kupersembahkan hidupku kepada-Mu, Tuhan
‘tuk kemuliaan-Mu
Kuberikan hidup ini s'bagai persembahan yang berkenan pada-Mu

All that I am, all that I have
I lay them down before you, oh Lord
All my regrets, all my acclaims
The joy and the pain, I'm making them yours

Things in the past, things yet unseen;
Wishes and dreams that are yet to come true
All of my hopes, and all of my planes,
my heart and my hands are li ed to You

Ref:
Lord, I offer my life to You
Everything I've been through use it for Your glory
Lord, I offer my days to You, li ing my praise to You,
as a pleasing sacrifice
Lord, I offer You my life
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SESI 4 (PERCAKAPAN GEREJAWI)
NKB 021 – ‘Ku Diberikan Kidung Baru
Syair dan lagu: I Have a Song That Jesus Gave Me; oleh Elton M.
Roth, Terjemahan: Yamuger; P. H. Pouw (refrein),

‘Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku:
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu

Ref:
Ha ku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Ha ku bersukacitalah di dalam Yesus, Tuhanku.

‘Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
segala dosaku dihapus-Nya, hingga baru kidungku.

Kumuliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu;
kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku.

KJ. 450 - Hidup Kita yang Benar
Syair dan Lagu: J.M. Malessy 1980
1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.

Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
(Referensi: Mzm 92:2; Mzm 107; Mzm 136; 2 Kor 9:12; Ef 5:20;
Kol 2:7; Kol 4:2; 1 Tes 5:18; 1 Tim 2:1)

Ref:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya!

2. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang,
aku akan bersyukur kepada Tuhanku.

3. Apa ar  hidupmu: Bukankah ungkapan syukur?
Kar'na Kristus, Penebus, berkurban bagimu!

4. Bertekun bersyukurlah hingga suaraNya kaudengar:
"Sungguh indah, anak-Ku, ungkapan syukurmu."

5. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku.
Roh  Kudus berkuasalah di dalam hidupku!
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Kupersembahkan Hidupku (Lord, I Offer My Life)
(lihat lirik di halaman sebelumnya)

PENUTUP
NKB 104 – Api-Nya Berkobar dalam Hatiku
Syair dan lagu: I Can Feel the Fire Aburning; W. Elmo Mercer,
Terjemahan: K. P. Nugroho

Api-Nya berkobar dalam ha ku,
‘Ku girang kar’na Yesus yang memb’ri.
Dihangatkan jiwaku, tak perlu ‘ku mengeluh,
darah-Nya membasuh diriku bersih.

Ref:
Api-Nya terang, jiwaku senang,
muliakanlah Tuhanku;
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar,
api-Nya berkobar dalam ha ku.

Api-Nya berkobar dalam ha ku,
gembira ha ku selamanya.
‘Ku bersaksi berseru: ”Yesus Jurus’lamatku”
kar’na ‘ku berpegang pada janji-Nya.

Api-Nya berkobar dalam ha ku,
jiwaku s’lamat kar’na kuasa-Nya.
Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru;
Roh memimpin hidupku seluruhnya.

Api-Nya berkobar dalam ha ku,
dinyalakan iman, harapanku.
‘Ku bersaksi bagi-Nya, muliakan nama-Nya,
agar nyata kasih Kristus, Tuhanku.
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Kamar Perempuan Kamar Laki-Laki
1. - Janet 1. - Dedi

- Destryana - Ryan
- Inessa - Andrew

2. - Erni 2. - Alfansia
- Melissa - Irby
- Annabele - Noel

3. - Elisabeth Tasya 3. - Jonathan K
- Irene - Joel
- Kayla - Joshua Antonio

4. - Nathania 4. - Jonathan C
- Fiona - Barney
- Micha - Ardi

5. - Clarissa 5. - Kevin
- Nessya - Guido
- Erin - David

6. - Ratri 6. - Nico
- Lyli - Graemmy
- Sharon - Juan

7. - Timmothy
- Hans
- Gabriel

8. - Nozzel
- Joshua Revian
- Marvel

PEMBAGIAN KAMAR
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No. NAMA KATEKISAN JK KEL SHARING &
SATE

1 Dedi L 1 GSH
2 Erni Se awa P 1 GSH
3 Jonathan Kristanto L 1 GSH
4 Lydia Hartono P 1 GSH
5 Noel Christoffel S L 1 GSH
6 Platon Irbi T.H L 1 GSH
7 Irene Claudia Ro nsulu P 1 GSH
8 Joshua Antonio Jonathan L 2 EDS
9 Juan Eduardo L 2 EDS

10 Clarissa Tania Tunggal P 2 EDS
11 Kyla Theophilia P P 2 EDS
12 Imanuella Erindri P 2 EDS
13 Andrew Raphael Zebua L 2 EDS
14 Joshua Revian Hamonangan Siagian L 2 EDS
15 Alfansia Gabriel Putra L 3 ODR
16 Elizabeth Tasya Octavianes T P 3 ODR
17 Jonathan Felix Antonius Chandra L 3 ODR
18 Michaela Christabel P 3 ODR
19 Inessa Gianina Amabel Gultom P 3 ODR
20 Timothy Joseph L 3 ODR
21 Gde Putu Guido Parsanda Budhiman L 3 ODR
22 Barney Sondang Yosafat Siagian L 4 NMM
23 Kevin Noviandika P L 4 NMM
24 Fiona Dumaria Clarissa P 4 NMM
25 Nicolas Arya Baskara L 4 NMM
26 Ratri Kirana Putri Sriyadi P 4 NMM
27 Janet Hutagalung P 4 NMM
28 David Ivanderi Sijabat L 4 NMM

KELOMPOK SHARING DAN SAAT TEDUH
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KELOMPOK SHARING DAN SAAT TEDUH
No. NAMA KATEKISAN JK KEL SHARING &

SATE
29 Sharon Theodora Estella P 5 RPP
30 Nathania Avan P 5 RPP
31 Jonathan Ardi Putranto L 5 RPP
32 Graemmy Geovando Gita L 5 RPP
33 Annabel Natasha Prameswari P 5 RPP
34 Nozzel Seagal Simanjuntak L 5 RPP
35 Marvel Yosia Budianto L 5 RPP
36 Melisa Leonita Purba P 6 AKR
37 Immanuel Ryan L 6 AKR
38 Destriyana Natalia P 6 AKR
39 Nesya Margareth Angelique

Theresia Simarmata
P 6 AKR

40 Gabriel Marcellino Joes awan L 6 AKR
41 Hans Stephano Edbert Njotohardjo L 6 AKR
42 Joel Benaya Wenosony Tampubolon L 6 AKR

KELOMPOK PERCAKAPAN GEREJAWI
No. NAMA KATEKISAN JK KEL PERCAKAPAN

GEREJAWI
1 Dedi L 1 GSH
2 Erni Se awa P 1 GSH
3 Jonathan Kristanto L 1 GSH
4 Lydia Hartono P 1 GSH
5 Noel Christoffel S L 1 GSH
6 Joshua Antonio Jonathan L 2 EDS
7 Juan Eduardo L 2 EDS
8 Clarissa Tania Tunggal P 2 EDS
9 Kyla Theophilia P P 2 EDS

10 Imanuella Erindri P 2 EDS
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KELOMPOK PERCAKAPAN GEREJAWI
No. NAMA KATEKISAN JK KEL PERCAKAPAN

GEREJAWI
11 Alfansia Gabriel Putra L 3 ODR
12 Elizabeth Tasya Octavianes T P 3 ODR
13 Jonathan Felix Antonius Chandra L 3 ODR
14 Melisa Leonita Purba P 3 ODR
15 Barney Sondang Yosafat Siagian L 4 NMM
16 Kevin Noviandika P L 4 NMM
17 Fiona Dumaria Clarissa P 4 NMM
18 Nathania Avan P 4 NMM
19 Jonathan Ardi Putranto L 5 RPP
20 Graemmy Geovando Gita L 5 RPP
21 Joshua Revian Hamonangan Siagian L 5 RPP
22 Annabel Natasha Prameswari P 5 RPP
23 Marvel Yosia Budianto L 6 AKR
24 Destriyana Natalia P 6 AKR
25 Gde Putu Guido Parsanda Budhiman L 6 AKR
26 Nesya Margareth Angelique Theresia

Simarmata
P 6 AKR

27 Michaela Christabel P 7 BWI
28 Nicolas Arya Baskara L 7 BWI
29 David Ivanderi Sijabat L 7 BWI
30 Gabriel Marcellino Joes awan L 7 BWI
31 Platon Irbi T.H L 8 HBN
32 Andrew Raphael Zebua L 8 HBN
33 Inessa Gianina Amabel Gultom P 8 HBN
34 Ratri Kirana Putri Sriyadi P 8 HBN
35 Immanuel Ryan L 9 HPT
36 Hans Stephano Edbert Njotohardjo L 9 HPT
37 Irene Claudia Ro nsulu P 9 HPT
38 Sharon Theodora Estella P 9 HPT
39 Timothy Joseph L 10 PSI
40 Janet Hutagalung P 10 PSI
41 Nozzel Seagal Simanjuntak L 10 PSI
42 Joel Benaya Wenosony Tampubolon L 10 PSI
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