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Bersukacitalah senantiasa!

Sukacita menjadi tema kita di edisi kali ini.  Sukacita karena 
ditambahkan satu tahun lagi usia pelayanan Sahabat dan 
GKI Kebayoran Baru pada tanggal 24 Februari 2019.  Sukacita 
juga dirasakan karena banyak tulisan yang dihadirkan bisa 
memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik 

Sukacita makin bertambah karena tahun ini Sahabat sudah bisa 
dibaca melalui situs www.sahabatgkikb.or.id.  Warna tulisan 
di edisi kali ini menjadi warna yang akan ditemui oleh pembaca 
Sahabat di situs dan sosial media Sahabat.  Segala tulisan yang 
mendidik, mencerahkan dan memberikan hikmat akan selalu 
menjadi nafas dari semua tulisan yang dihadirkan.  

Besar harapan Sahabat untuk seluruh umat yang menyukai dunia 
jurnalistik, mau melayani lewat Sahabat dengan mengirimkan 
tulisan-tulisan dan foto yang bisa memberikan manfaat positif 
bagi setiap orang yang membacanya.

Salam Sahabat!

“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakukan dan untuk 
mendidik orang dalam kebenaran” (2 Timotius 3:16)

MENDIDIK . MENCERAHKAN . MEMBERIKAN HIKMAT

DISCLAIMER
Selaras dengan visi GKI Kebayoran Baru, Jakarta untuk “Menjadi Gereja 
yang Berkarya bagi Seluruh Umat,” Tim Redaksi Sahabat menerima 
kiriman artikel dan foto dari para jemaat dan simpatisan. Tulisan 
dan atau foto mengandung unsur yang mendidik, mencerahkan dan 
memberikan hikmat bagi setiap pembaca. Redaksi berhak untuk 
menyunting setiap naskah, tulisan, dan foto yang akan dimuat. Majalah 
Sahabat bertujuan untuk menjadi majalah gereja dengan karakter: 
Akrab dan Setara, Dapat Diandalkan, Jujur dan Berhikmat, Mau Berjalan 
bersama Mencari Kebenaran. 
Kirimkan naskah dan foto melalui e-mail: 
redaksi@sahabatgkikb.or.id
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KABARHIDUP

Air mata haru tak dapat saya tahan ketika 
melihat tayangan Brooklyn Beckham (19 
tahun) yang datang jauh-jauh dari New York 
untuk memberikan kejutan di hari ulang 

tahun ayahnya, David Beckham, ke-43. David-pun 
terlihat dengan mata berkaca-kaca memeluk 
dan mencium anaknya, sedangkan Brooklyn 
tanpa malu-malu menunjukkan rasa sayang pada 
ayahnya. Satu-satunya pertanyaan di benak saya 
adalah: “Dapatkah saya mengalami momen seperti 
itu? Dapatkah dengan kondisi hubungan kami 
saat ini, anak saya kelak akan tanpa malu-malu 
memeluk dan membiarkan saya menciumnya di 
depan banyak orang?”

Anak saya lahir sebagai bagian dari Generasi 
Z dengan ciri khusus menyukai segala yang 
‘berbau’ gadget dan sangat mampu melakukan 
banyak hal dalam waktu bersamaan: makan, 
minum, nonton, mendengarkan musik, membalas 
pesan, chat, mengerjakan PR dan online gaming. 
Luar biasa!! Sedangkan saya akan memilih 
untuk menghabiskan kerupuk lebih dulu baru 

Mari Bicara
Hai Dilan…

Ternyata yang berat itu bukan rindu.
Tapi berbicara dengan anak zaman now

Kamu gak bakal kuat, biar kami saja
-Mama Noel-

kemudian nasinya. Sehingga rasanya keleyengan 
membayangkan betapa multitasking-nya anak 
saya, dengan fakta bahwa saya tidak bisa 
mengejarnya. Kami punya cara berkomunikasi 
berbeda. Saya memilih untuk menatap wajah 
anak saya dan berbicara, sedangkan dia lebih 
menyukai menatap wajah saya di layar ponsel dan 
berbicara. Saya memilih untuk bertemu teman-
teman saya dan berbicara di pojokan café yang 
nyaman sambil tertawa lepas, sedangkan anak 
saya bisa ngobrol seru dengan grup chat-nya tanpa 
suara dan hanya dengan jempol, emotikon dan 
stiker. Kami berbicara dengan cara yang langit-
bumi bedanya. Tapi apakah berarti  kami tidak bisa 
bicara? Saya tetap meyakini satu hal: ada ikatan 
unik antara saya dengan anak saya yang membuat 
kami sebenarnya masih bisa berbicara dan saling 
memahami.

Filipi 2: 1-4 memberi pengertian dan menjadi 
jembatan dalam berbagai perbedaan yang terjadi 
dalam sebuah komunitas: kerendahan hati 
(kesediaan mengutamakan orang lain) menjadi 

Oleh: Pendeta Grace Bustami 
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sakura. Bunga sakura selalu tumbuh mendahului 
daun, menjadi pertanda musim semi dan sekalipun 
bertahan hanya 7-10 hari namun memberi rasa 
bahagia dalam hati semua orang yang merasakan 
kehadirannya. 

Menjalani pilihan yang “tidak biasa” demi 
memberi kebaikan bukan sebuah hal yang tidak 
bisa dijalani. Untuk itulah saya memilih untuk 
merepotkan diri memberi pemahaman tentang 
gadget dan bukannya mengawasi tiap kali dia 
memegang ponsel. Saya memilih untuk tidak 
mendaftarkannya mengikuti berbagai les dan 
membiarkan dia bangga saat bercerita karena 
berhasil mengerjakan tugas sekolah dengan 
memanfaatkan panduan dari situs yang dibuat 
oleh guru-guru. Saya memilih untuk membiarkan 
dia menghabiskan kuota mencari panduan 
bermain gitar dari internet sekalipun saya bisa 
memasukkannya di tempat les musik karena 
setelah itu dia akan memamerkan kemampuannya 
pada saya dan itulah kesempatan kami untuk 
berbicara.

Saya memilih berjuang keras untuk memahami 
selera musiknya hanya demi bisa berbicara tentang 
para penyanyi yang tidak bisa saya ingat wajahnya 
(rasanya semua mirip). Saya memilih untuk saat 
sedang tidak bersama dengan dia maka saya akan 
“berbicara” melalui chat dengan berbagai emotikon 
J. Saya memilih untuk tidak menginap jika sedang 
bertugas di luar kota hanya supaya anak saya tahu 
bahwa saya merindukan mereka dan berjuang 
untuk pulang sekalipun berarti harus bolak-balik. 
Saya memilih untuk hadir dalam hidupnya dan 
memberi arti sekalipun saya tidak tahu berapa lama 
kesempatan itu diberikan Tuhan bagi saya. 

Memang sangat merepotkan dan bahkan 
berat (makanya Dilan ga bakal sanggup) saat kita 
mengutamakan pihak lain yang notabene mereka 
adalah anak yang diharapkan melakukan apapun 
untuk menyenangkan dan membanggakan orang 
tuanya. Tapi saya bersedia menjalani semua 
kerepotan itu hanya supaya saat anak saya pulang 
ke rumah, karena ia ingin berjumpa dengan saya, 
supaya ia memanggil saya “Mama” karena ia 
menyayangi saya yang melahirkannya, supaya ia 
pergi bersama saya ke gereja karena ia memerlukan 
Yesus yang menjadi Sahabat terbaiknya. 

Anak belajar mengutamakan orang tua 
saat orang tua dengan cara yang bijak juga 
mengutamakan anak. Anak belajar menghormati 
orang tua ketika orang tua juga dengan hikmat 
berusaha menghargai dunia dan perkembangan 
anak. Mari ubah cara pandang mengenai cara 
orangtua berbicara dengan anak-anak zaman now 
hanya supaya kita bisa bicara.

Jadi, mari bicara!

modal untuk menjaga hubungan tetap baik dalam 
berbagai perbedaan. Ketika orang tua dan anak 
begitu berbeda dalam pemikiran, pengalaman 
hidup atau bahkan pilihan cara berkomunikasi, 
paling tidak orang tua dan anak sama-sama bisa 
belajar untuk mengutamakan yang lain. Orang 
tua belajar untuk menerima dan bahkan berani 
masuk dalam dunia dan pemikiran anaknya untuk 
menyampaikan pesan: “Kami berjuang mendekati 
agar memahamimu, Nak.” 

Efesus 6: 1-4 tidak dibaca sebagai nasihat 
yang mengikat kebebasan pihak anak-anak dan 
tidak juga dibaca sebagai pembelaan bagi orang 
tua supaya tetap dihormati anak. Ayat-ayat ini 
menyampaikan fakta mengenai hubungan orang 

tua dan anak seharusnya menjadi hubungan saling 
menjaga: menjaga perasaan, menjaga ucapan, 
menjaga tingkah laku, menjaga pemikiran demi 
bertahannya hubungan yang bukan hanya baik-
baik saja melainkan manis.

Selama orang tua tidak bersedia menyelami 
dunia anak-anak dan berkeras sebagai satu-
satunya pihak yang seharusnya dihormati maka 
kita telah kehilangan mereka, bahkan sejak mereka 
masih tinggal bersama kita dan bergantung 
sepenuhnya pada kita. Mereka akan pulang ke 
rumah bukan karena ingin; melainkan karena tidak 
ada tempat tinggal lain. Mereka akan menganggap 
kita orang tua, bukan karena sayang melainkan 
karena yang mereka tahu kita-lah yang melahirkan 
mereka, mereka akan pergi ke gereja bukan karena 
rindu mengalami perjumpaan dengan Kristus, 
tetapi karena di gereja mereka bisa ketemu teman-
temannya dan main game bersama.

Prihatin, kritis, ngeri dan tidak bisa diubah, tapi 
bisa dijalani asal bersedia. Kesediaan saya berawal 
ketika saya mengetahui fakta mengenai bunga 
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Apakah di antara Anda ada yang 
punya pengalaman pertobatan 
seperti yang dialami oleh Saulus 
(Kisah Para Rasul 9:1 – 19a), atau 

paling tidak mirip? Mungkin saja ada tapi 
mungkin juga tidak, semua berlangsung 
dalam rancangan dan kedaulatan Tuhan. 
Setiap individu diciptakan unik, tidak 
ada yang sama, bahkan kembar identik 
sekalipun.

 Demikian pula cara Tuhan untuk menyapa kita 
juga berbeda-beda. 

Perjumpaan yang dialami Saulus dengan 
Tuhan Allah terbilang spektakuler dan radikal. 
Allah melakukan kehendak-Nya untuk memanggil 
manusia melalui berbagai cara ataupun proses; 
misalnya: 

• pergumulan hidup yang berat
• sakit yang tak kunjung sembuh / tak 

tersembuhkan
• luka batin yang mendalam
• dan berbagai pergumulan lainnya.

Kita tak pernah tahu mengapa beberapa orang 
harus mengalami hal-hal yang dianggap tidak 
nyaman tersebut merupakan jalan untuk berjumpa 
dengan Tuhan. Perjumpaan biasanya didahului 
dengan pertobatan tapi bisa juga berhadapan 
secara langsung dalam keabadian; artinya saat 
kita mengalami ‘sakratul maut’ menjelang kita 
dipanggil-Nya. 

Allah menggerakkan individu untuk melakukan 
pertobatan. Ada kuasa dan campur tangan Allah 
yang berperan penting bagi titik balik kehidupan 
seseorang. Selanjutnya, bagaimana pasca 
pertobatan itu kita dapat hidup dengan buah-buah 
pertobatan.

Merawat dan Mengelola Hidup Pertobatan
Secara naluri, setelah kita mengalami 

pertobatan ada hasrat-hasrat atapun 
kecenderungan-kecenderungan baru. Ini terjadi 
dengan sendirinya tanpa ada paksaan atau 
rekayasa dari pihak manapun. Jika kita tidak 
merespon pembaharuan hidup dengan benar, 
maka lambat laun pertobatan itu bisa meredup 
dan akan mati; dan bisa jadi kita kembali 
menjalani hidup seperti sebelumnya. Tragis. 

Salah satu bentuk merawat dan mengelola 
hidup setelah pertobatan adalah bergabung 
dalam persekutuan jemaat Tuhan.  Sebagai 
orang percaya, kita tidak dapat hidup sendirian 
- di luar persekutuan jemaat Tuhan. Naluri kita 
sebagai orang beriman adalah hidup di dalam 
persekutuan. Antaranggota persekutuan saling 
mengingatkan, menguatkan dan menghibur. 
Dalam bagian akhir ‘Tata Ibadah Pengakuan 
Percaya atau Sidi’ menyatakan hal tersebut. 
Nukilannya sebagai berikut:

PESAN BAGI JEMAAT  
(Para anggota Baptisan Kudus Dewasa dan 

Sidi baru diminta menghadap ke arah anggota 
Jemaat) 

Pdt: Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah 
saudara-saudara ini sebagai sesama anggota 

Persekutuan Setelah 
Pertobatan

Oleh: Sidharto Hadi

MATAHATI
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tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan Allah dengan 
penuh kasih sayang.  Saling merawatlah, saling 
memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam 
kesatuan jemaat, karya Allah nampak nyata. 

Umat: Dengan sukacita dan syukur kepada 
Tuhan, kami menyambut saudara-saudara, untuk 
bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi 
dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh 
di dalam Dia.

Itu merupakan pesan gerejawi, oleh karena itu, 
“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-
pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan 
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling 
menasehati, dan semakin giat melakukannya 
menjelang hari Tuhan yang mendekat (Ibrani 
10:25).”

Mensana in Corpore Sano
Ini adalah ungkapan lama yang artinya “di 

dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat.” 
Ungkapan tersebut dapat pula diinterpretasikan 
bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat 
badan yang sehat. Ngga percaya? Coba kita 
perhatikan. Sekarang ini banyak orang yang 
pergi ke dokter untuk memeriksakan diri, namun 
sakit penyakitnya tak terdeteksi. Konon, sakit 
yang diderita sang pasien berkaitan erat dengan 
masalah kejiwaan. Nah! Artinya, bila kita tidak 
pandai mengelola hati dan pikiran kita secara 
positif, maka tubuh kita akan terkena dampak 
negatif. Renungkan ayat berikut: “Jagalah hatimu 
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah 
terpancar kehidupan” (Amsal 4:23).

Latihan Rohani
Banyak orang melakukan gym, jogging dan 

berbagai bentuk olah raga lainnya untuk menjaga 
kebugaran tubuh agar senantiasa sehat, tidak 
mudah sakit. Itu adalah untuk jasmani kita. 
Bagaimana melatih agar jiwa atau rohani kita juga 
bugar? Bagi penulis, gereja adalah semacam base 
camp, tempat menjalani latihan-latihan iman 
sebelum masuk ke realitas kehidupan. Alangkah 
baiknya bila kita mau ikut ambil bagian dalam 
pelayanan, karena melalui interaksi dengan 
sesama anggota jemaat, kita berlatih agar tetap 
bugar secara rohani. 

Konkritnya demikian: bagi orang yang selama 
ini belum pernah ambil bagian dalam pelayanan, 
mereka sangat berharap bahwa di dalam gereja, 
mereka akan menjumpai suasana sorgawi. Namun 
pada kenyataannya gereja itu kan masih ada di 
muka bumi, bukan di atas langit sana. Di gereja 
mereka akan menjumpai orang-orang dengan 
berbagai latar belakang dan karakter yang 
berbeda. Bukan mustahil mereka akan bertemu 

dengan orang-orang yang temperamental, garang, 
ketus, suka ngegosip, dan lain sebagainya yang 
pada akhirnya membuat mereka kecewa dengan 
gereja. 

Tipe seperti ini akan dengan cepat 
berkesimpulan bahwa kehidupan di gereja tidak 
ada bedanya dengan dunia luar. Padahal dalam 
gereja ada banyak anggota jemaat yang hidup 
layaknya murid Kristus. Sebenarnya bukan 
tanpa sebab Tuhan mengijinkan hal-hal yang 
tidak nyaman terjadi. Hal ini sebagai sarana 
bagi-Nya untuk membentuk setiap warga gereja 
agar menjadi lebih sabar, rendah hati dan 
lemah lembut, dengan jalan mencicipi sedikit 
penderitaan Tuhan Yesus. Melalui latihan-latihan 
atau pengalaman seperti itu, sesungguhnya kita 
sedang mengalami proses pemurnian; yang pada 
akhirnya kita akan memanen buah-buah Roh 
sebagaimana terdapat dalam Galatia 5:22-23a.

KTB / Cell Group
Mengembangkan kehidupan beriman kita 

melalui pertemuan rutin 3-4 keluarga yang 
rumahnya berdekatan, disebut Cell Group atau 
Kelompok Tumbuh Bersama (KTB). Dalam 
pertemuan tersebut, antar warga jemaat 
melakukan sharing, doa bersama dan berbagai 
bentuk lain yang menggunakan bahan sesuai 
dengan kebutuhan kelompok tersebut. Melalui 
persekutuan, kita dapat saling mendukung dan 
menguatkan. Bila dilakukan secara intensif dan 
konsisten, niscaya berkat Tuhan akan tercurah; 
tak hanya  berupa materi namun kesehatan, 
kerukunan dan keutuhan keluarga.

Mezbah Keluarga
Ketahanan iman yang perlu untuk diwujudkan 

adalah dengan membangun ‘mezbah keluarga.’ 
Artinya: suatu kebaktian atau ibadah doa keluarga 
yang diadakan oleh setiap rumah tangga dengan 
tertib dan teratur. Melalui cara ini kita mengundang 
Tuhan secara khusus hadir di tengah-tengah 
keluarga kita. Tradisi ini jika dikembangkan 
dapat menjadi momen indah bagi setiap anggota 
keluarga, bahkan menjadi kenangan yang 
terindah saat anak-anak nantinya satu persatu 
berumah tangga. Mezbah keluarga dapat menjadi 
wadah / sarana  pendidikan iman yang efektif.                                                                                                                                         
    

MATAHATI

“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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MATAHATI

Tahun ini, kita memasuki masa 
pemilihan presiden (pilpres). Ada 
humor politik: “Pemilu ibaratnya rakyat 
memberhentikan pemimpin yang 

selama lima tahun menghardik-hardik mereka, 
dan memilih pemimpin yang lima tahun lagi akan 
menghardik-hardik mereka.” 

Memilih Presiden di Indonesia berbeda dengan 
memilih Perdana Menteri (PM) di Singapura 
atau Malaysia. Di Indonesia, Presiden adalah 
Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara. 
Di Malaysia, PM hanya menjabat sebagai Kepala 
Pemerintahan yang sewaktu-waktu dapat ditegur 
bahkan diberhentikan oleh Kepala Negara. Tak 

yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk 
berkuasa,” tutur Romo Prof. DR. Franz Magnis-
Suseno, seorang rohaniawan Katolik dan Guru Besar 
di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Dalam dua tahun terakhir, ke-bhineka tunggal 
ika-an bangsa Indonesia tercabik-cabik oleh 
berbagai konflik yang timbul. Konflik politik 
dicampuradukkan dengan konflik agama, yang 
membangun sebuah tembok diametral antara 
penganut agama tertentu dan lawannya yang 
disebut sebagai para “kafir.” Pasca peledakan bom 
di sejumlah gereja di Surabaya membuat anak-
anak Tuhan merasa ngeri. Tingkat kewaspadaan 
ditingkatkan di GKI Kebayoran Baru. Pada saat 

heran, pilpres di Indonesia ibarat penyakit malaria 
yang mewabah dengan gejala panas dingin, 
meriang, mulas-mulas, hingga diare. 

Pilpres tahun 2019 diprediksi akan berlangsung 
seru. Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana 
telah menetapkan KH Prof. DR. Ma’ruf Amin 
sebagai calon wakil presiden (cawapres). Ma’ruf 
Amin dikenal sebagai tokoh PBNU sejati dan Ketua 
Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang disegani. Ma’ruf pernah 
menyatakan diri sebagai penggerak “Kelompok 
212.” Penantang Jokowi - Ma’ruf Amin adalah 
Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga 
Uno. Pasangan tokoh ini tak kalah kontroversialnya. 
Kedua pasangan capres-cawapres ini menghadirkan 
pilihan yang tidak mudah; karena harga yang 
harus dibayar ke depan tidaklah murah.                                                                   
“Tapi tak apa, pemilu itu bukan untuk memilih 

tulisan ini dibuat, masih tersisa trauma di kalangan 
para anggota jemaat sehingga penutupan tiga 
pintu masuk gereja, menjadi satu pintu tetap 
dipertahankan. Khotbah mimbar berhenti di “titik-
titik aman,” tanpa dapat menjelaskan mengapa ini 
terjadi, dan harus bagaimana kita berbuat. 

“Pertanyaannya adalah, apakah yang harus 
dilakukan oleh anak-anak Tuhan, para jemaat, 
dan gereja adalah Jemaat, bukan pada kondisi di 
tengah kegalauan anak bangsa Indonesia? “

Sungguh tidak mudah menjawabnya. Faktanya, 
tekanan ekonomi di dalam negeri, pelemahan 
Rupiah terhadap dolar Amerika membuat harga-
harga meroket, komoditi pertanian di tingkat petani 
anjlok, pedagang perantara kecil di pasar tradisional 
terdesak, pedagang retail besar kian merugi. 
Tarif listrik, toll, BBM terus bergerak ke atas.  Apa 

Mencari
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MATAHATI

pelayanan. Caranya? Kurangi sedikit, sampai 
takarannya pas. Berdamailah dengan diri sendiri, 
dan berdamailah dengan sesama anak Tuhan. 
Yakinlah itu bisa. Jangan pernah bisa berdamai 
dengan Tuhan jika tidak bisa berdamai dengan 
sesama anak Tuhan, apalagi dengan diri sendiri.

 Ketiga, tanamkan dalam pikiran, hati, 
dan jiwa bahwa menjadi anak Tuhan 
adalah sebuah kehormatan. Tak lagi sekedar 
panggilan atau kewajiban. Dengan kehormatan, 
kita akan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu 
yang sia-sia dalam setiap pekerjaan kita, yakni 
menyatakan kasih dan kebenaran di dalam 
dunia yang kekurangan pelita. Anak-anak Tuhan 

yang harus dilakukan anak-anak Tuhan di tengah 
kegalauan bangsa? Setidaknya ada tiga jawaban.

Pertama, ini adalah panggilan yang 
harus direspon dan dijawab oleh anak-anak 
Tuhan. Syaratnya: anak-anak Tuhan harus tidak 
takut. Di dalam Alkitab disebutkan Jangan Takut 
sebanyak 365 kali, artinya jangan pernah satu 
hari pun kau merasa takut, karena Tuhan selalu 
di sisimu, bahkan menggendongmu, kalau perlu. 
Jangan pernah takut. Takut apa? Takut untuk 
menyatakan berita kasih dan kebenaran. Jika 
sesuatu salah, katakan salah. Jika sesuatu benar, 
katakan benar. Tetapi, kan ada risikonya? Benar, 

karena itu menyatakan berita kasih dan kebenaran 
haruslah dengan cara cerdas, tidak boleh naif. 
Komunikasi menjadi penting dan menentukan pada 
saat kita harus menyampaikan pesan yang berat, 
berisiko, dan komplikatif. Kuncinya: tahu pesannya 
apa (termasuk jenisnya), tahu audiensnya, dan tahu 
caranya (termasuk medianya, waktunya, dan aktor 
penyampainya).

Kedua, anak-anak Tuhan harus bersatu. 
Tak salah jika Tuhan Yesus mengibaratkan kita 
sebagai domba-domba-Nya. Layaknya film Shaun 
the Sheep, domba-domba itu biasanya bandel, 
tidak akur satu sama lain. Nah, sudah saatnya 
kita tahu kalau kita mudah tidak akur dengan 
sesama anak Tuhan.  Terbukalah, kurangi tebalnya 
“awan kecurigaan” di antara sesama anak Tuhan. 
Kesampingkan kepentingan pribadi di dalam 

perlu menjaga agar pelita kasih tetap menerangi 
sekelilingnya. Cerdaslah dan bijaksanalah, dalam 
mengomunikasikan kasih dan kebenaran Allah di 
dunia ini.

Hari masih panjang. Luka-luka yang kita alami 
adalah “luka-luka kecil” yang akan segera pulih. 
Kita memang tak perlu menjadi pahlawan dalam 
kegalauan bangsa, tapi jadilah guru-guru bangsa.” 
Pahlawan, seperti kata Chairil Anwar: “sekali berarti, 
lalu mati,” sedangkan Jakoeb Oetama memberi 
nasehat: “Jadilah guru, karena guru tidak boleh 
mati, karena ia harus berarti berkali-kali, dan 
berkali-kali.” 

Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati kita 
semua dan mengulurkan tangan-Nya serta sigap 
menggendong,  jika angin ribut datang melanda 
kita. 

Mencari
Oleh: Riant Nugroho



10 sahabat VOL.06 - FEBRUARI 2019

Masih ingat isi Dasa Titah? Dasa 
Titah atau 10 Perintah Allah adalah 
peraturan yang diberikan Tuhan 
Allah secara langsung kepada bangsa 

Israel. Dasa Titah adalah tolok ukur untuk menilai 
kesetiaan dan kualitas interaksi umat Israel dengan 
Allah, yang telah mengentaskan mereka dari masa 
perbudakan di tanah Mesir. Dasa Titah dibagi 
menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi empat 
titah yang menata hubungan vertikal manusia 
dengan Allah. Bagian kedua berisi enam titah yang 
mengatur hubungan horisontal manusia dengan 
sesama. 

Menurut Anda, dosa paling serius apakah yang 
dapat dilakukan seseorang terhadap sesamanya? 
Maksud saya, jenis perbuatan apakah yang layak 
dikategorikan sebagai perbuatan jahat paling 
utama? Apakah teror? Membunuh? Kebohongan 
publik? Korupsi? Politik uang? Pelecehan seksual? 
Atau apa? Kejahatan-kejahatan tersebut, memang 
amat mengerikan akibatnya. Namun apakah 
kejahatan-kejahatan itu pantas disebut sebagai 
dosa paling “serius?” 

Dalam Dasa Titah, Allah bersabda bahwa relasi 
dengan sesama adalah yang paling pertama kali 
disebut,  dan yang paling menuntut perhatian kita: 
masalah hubungan dengan orangtua! Soal relasi 
seseorang dengan ayah dan ibunya!  “Hormatilah 
ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di 
tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu” 
(Keluaran 20:12).

Bila kita mencermati bunyi titah kelima dengan 
saksama, kita akan menemukan keistimewaannya; 
misalnya soal bentuk kalimatnya. Seperti kita 
ketahui, Dasa Titah terkenal dengan bentuk kalimat 
larangan.

Maksudnya, dari titah pertama hingga 
kesepuluh, mengandung kata “JANGAN.” Jangan 
ini, jangan itu. Jangan begini, jangan begitu. Tidak 
boleh begini, tidak boleh begitu. Baik bagian 
pertama yang menyangkut hubungan dengan Allah, 
dan bagian kedua yang menyangkut hubungan 
dengan sesama manusia. Kecuali, titah keempat: 
”Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat…”, dan titah 
kelima: “Hormatilah ayahmu dan ibumu….” Melalui 
dua titah tersebut, Allah memberitahukan apa yang 
harus kita lakukan, bukan apa yang tidak boleh kita 
lakukan. 

Coba simak:
“Hormatilah ayahmu dan ibumu” dibandingkan 

dengan, misalnya, “Jangan begitu dong sikapmu 
terhadap orangtua! Jangan kurang ajar!”

Apa sih yang dikategorikan “kurang ajar”? 
Apakah mendebat pendapat atau tidak menaati 
keputusan orangtua termasuk di dalamnya? 
Hmmm…sepertinya begitu. Tapi bagaimana bila 
justru pendapat atau keputusan orangtua itulah 
yang “nyeleneh”? Apakah tidak ada bedanya antara 
mendebat dengan sopan, dan melawan sambil 
membentak-bentak? 

Perintah “Hormatilah ayahmu dan ibumu” 
sangat jelas. Pertama, orang tua (ayah dan ibu) 
adalah representasi Tuhan Allah di dunia ini. Bila 
kita tidak dapat menghormati orang tua, itu sama 
saja kita abai terhadap eksistensi dan kekuasaan 
Allah terhadap hidup kita di dunia ini. Kedua, kita 
harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu 
jangan kita bersikap remeh terhadap orangtua kita, 
terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang 
lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan 
mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati 
dan mengasihi dan menyelami jiwa mereka, serta 
senantiasa berbuat baik kepada mereka. 

“Boleh beda pendapat atau berdebat dengan 
orang tua, ngga?” Boleh saja. Kemukakan 
atau ekspresikan perbedaan pendapat itu 
dengan cara-cara yang elegan, sopan, etis, dan 
bertanggungjawab. Tak perlu bakar-bakar bendera 
atau ban mobil, menghina, menyebarkan ujaran 
kebencian, atau melempar bom molotov segala. 
“Hormatilah ayahmu dan ibumu…” ini sudah 
“harga pas”; tidak bisa ditawar lagi.

Oleh: Benjamin Simatupang 

[ko]RELASI Menghormati
Orang Tua
ada batasnya
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Perintah Tuhan sajalah yang mutlak. 
Pendapat dan perintah manusia tidak 
pernah mutlak. Kita harus menaati Tuhan, 
lebih daripada menaati manusia – siapa 
pun dia (Kisah Para Rasul 5:29). 

Termasuk orangtua kita, pemimpin kita, bos 
kita, bahkan petinggi-petinggi agama kita. Mereka 
semua bisa saja berpendapat, berpikiran, dan 
berbuat salah.

Betapa acap orang kristiani menjadi batu 
sandungan bagi orang-orang lain, karena 
menampilkan citra buram sebagai orang-orang 
yang tak punya sopan santun dan respek terhadap 
orang lain. Betapa menyakitkan ketika itu dilakukan 
dengan sadar, serta dengan alasan yang pasti 
mendukakan hati Allah.

”Lho, saya kan anak Tuhan! Peduli amat dengan 
manusia!” Atau, “Pokoknya saya hanya mau 
menaati Tuhan. Titik. Bukan manusia!” Astaganaga!

 Bibi saya pernah mempunyai pengalaman 
pribadi mengenai ini. Putrinya mendadak 
kehilangan seluruh rasa hormat, baik terhadap 
kakak-kakaknya maupun terhadap ibunya yang 
janda. Ia jarang pulang ke rumah. Seluruh gaji dan 
hasil tabungannya diserahkan kepada pendeta. 
Ibunya ia umpat dan kutuk sebagai “iblis”, yang 
mau menghalang-halanginya menyerahkan seluruh 
hidupnya untuk Tuhan. Pandangan seperti ini 
sengaja “dipompakan” oleh si pendeta. Pendeta 
tersebut melarang anak itu untuk menaati dan 

menghormati orangtuanya, dengan alasan ia harus 
hanya menaati Tuhan. Namun ia sendiri menuntut 
ketaatan total dari anak itu kepadanya. Artinya, 
pendeta itu telah mengidentikkan dirinya sendiri 
sebagai Tuhan!  

Bagi umat Israel di masa pengembaraan, 
“tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu” itu adalah 
tanah Kanaan, Tanah Perjanjian. Bagi kita, umat 
Israel baru di masa penantian, “tanah” itu tak 
lain adalah surga yang abadi. “Tetapi sekarang 
(kita) merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu 
satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu 
disebut Allah (kita), karena Ia telah mempersiapkan 
sebuah kota bagi (kita)” (Ibrani 11:16).  

Bayangkan! Kerinduan manusia yang paling 
mulia – kedambaan akan surga – dipertaruhkan 
melalui sikap terhadap orangtua! Sangat jelas 
dan dahsyatnya janji Allah bagi mereka yang 
menghormati kedua orangtuanya: “Hormatilah 
ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah 
yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.” Oleh 
sebab itu, hai anak-anak, hormatilah orangtuamu! 
Hai orangtua, jagalah kehormatanmu! Buktikanlah, 
bahwa sebagai orangtua memang pantas menerima 
hormat dari anak-anakmu.

Sampai kapan kah – kita berutang hormat 
kepada orangtua kita? Hukum kelima ini tidak 
memberikan rincian lebih lanjut. Itu berarti bahwa 
dalam hal apa pun dan sampai kapan pun, selama 
orangtua kita masih merupakan orangtua, titah 
itu mengikat kita. Padahal, sampai kapan sih 
orangtua kita itu berhenti dan tidak lagi menjadi 
orangtua kita? Mereka tetap orangtua kita, terlebih 
ketika fisik mereka melemah, dan berbalik menjadi 
tergantung kepada cinta kasih serta pemeliharaan 
kita.

Apakah kita tetap berutang hormat kepada 
mereka, walaupun mereka – melalui sikap 
dan tingkah lakunya – sama sekali tidak 
memperlihatkan bahwa mereka layak dihormati? 
Jawabnya tetap YA!  Selama mereka adalah 
orangtua kita. Selama mereka adalah ayah dan ibu 
kita.  

Kewajiban anak-anak adalah menghormati 
orang tua, dalam keadaan apa pun dan sampai 
kapan pun.  Kewajiban orangtua adalah menjaga 
kehormatan itu.  

Sumber: 
2005. Eka Darmaputera, Sepuluh Perintah Allah 
Museumkan Saja. Yogyakarta: Gloria Graffa.
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Pengantar Umum
Salam damai sejahtera bagi kita semua yang 

mengasihi dan dikasihi Tuhan Allah Bapa dalam 
Yesus Kristus. Bangsa kita telah merdeka selama 
lebih dari 70 tahun; banyak yang hidupnya 
sudah mapan bahkan mewah. Dengan harta 
kekayaan melimpah, manusia hidup dengan 
bebas dan sesukanya. Namun ada juga sebagian 
besar kalangan yang masih hidup miskin dan 
berkesusahan, bahkan hidupnya terkekang oleh 
berbagai kendala, sehingga tidak bebas, dan tiada 
damai sejahtera. Apakah sebabnya dan di manakah 
kesalahannya?

Paparan Masalah
Sungguh menyedihkan ketika ada hakim-

hakim tertangkap basah menerima suap. Bahkan 
panitera di Mahkamah Agung, tempat tertinggi 
dimana keadilan ditegakkan, menjual keputusan 
pengadilan. Sepertinya yang berkuasa sampai di 
pengadilan adalah uang. Inilah dosa manusia sejak 
dahulu kala.

Pengkhotbah dalam kitabnya pasal 3:16 
menyatakan “ada lagi kulihat di bawah matahari; 
di tempat pengadilan, di situ pun terdapat 
ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun 
terdapat ketidakadilan.”

1.Pertanyaan:
Uang sebenarnya merupakan alat tukar yang 
netral dan baik untuk memudahkan orang 
melakukan penukaran benda atau jasa, 
tetapi mengapa menjadi begitu berkuasa? 
Uang bisa mengatur nasib seseorang; bahkan 
dapat mencelakakan orang secara tidak adil. 
Bagaimana pandangan kristiani kita?
Jawaban:
Tuhan Yesus Kristus pernah mengingatkan murid-
murid-Nya bahwa kita tidak dapat mengabdi 
kepada dua tuan yaitu Allah dan Mamon (Matius 
6:24). Mengabdi berarti menghormati, mematuhi 
dan setia kepada siapa kita mengabdi. Mamon 
adalah harta benda yang bisa juga diwujudkan 
dalam bentuk uang. Mengabdi pada uang berarti 
menjadikan uang sebagai berhala yang disembah 

dan dipuja. Akan tetapi pada dasarnya yang 
berkuasa ialah si pemilik uang sendiri, karena 
uang hanyalah benda mati. Jadi mengabdi 
pada Mamon sebenarnya mengabdi pada diri 
sendiri, dan dengan menggunakan uang untuk 
memenuhi kemauan diri sendiri. Maka jikalau 
orang masih hidup dalam kuasa dosa, dia tidak 
segan menggunakan uangnya untuk perbuatan 
dosa, perbuatan jahat yang tidak adil. Orang 
yang masih hidup dalam kuasa dosa adalah 
mereka yang tidak takut kepada Tuhan yang 
Mahakuasa dan adil. Amsal 1:7 “takut akan Tuhan 
adalah permulaan pengetahuan.” Jadi orang 
yang tidak takut akan Tuhan adalah mereka yang 
tidak punya pengetahuan yang benar, maka 
yang dilakukan tentunya yang menguntungkan 
diri sendiri, tidak peduli apakah merugikan atau 
mencelakakan orang lain.

2.Pertanyaan:
Jadi untuk mengatasi ketidakadilan yang hanya 
merugikan dan mencelakakan banyak orang, 
bagaimana semestinya hidup orang percaya? 
Jawaban:
Tuhan Allah yang Mahaadil dan Mahakasih 
melalui pengorbanan Yesus Kristus rela 
mengampuni dosa-dosa kita dan menguduskan 
kita supaya hidup bebas / merdeka dari kuasa 
dosa. Inilah pertobatan, yaitu supaya kita hidup 
dalam kasih dan adil. Hukum yang utama adalah 
hukum kasih yang intinya mengasihi Allah dan 
mengasihi sesama.

Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 13:6 
menyatakan kasih tidak bersukacita karena 
ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 
Maksudnya, hidup dalam kasih akan menghindari 
ketidakadilan dan hidup dengan benar seturut 
kehendak Allah Bapa, berarti kasih dan benar 
serta adil mau berjalan seiring. Maka betapa 
pentingnya orang percaya betul-betul hidup 
dalam kasih dan tidak hanya mau menerima dan 
menikmati kasih Allah semata. Pertobatan itu 
bukan hanya untuk menerima pengampunan 
dosa akan tetapi pembebasan dari kuasa dosa, 

KETIDAKADILAN 
DALAM HIDUP

Oleh: Pdt. JH. Wirakotan

[ko]RELASI
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dan hidup merdeka dari perbuatan-perbuatan 
dosa termasuk ketidakadilan.

3.Pertanyaan:
Nampaknya ketidakadilan juga terjadi dalam 
kehidupan rumah tangga orang percaya. 
Mengapa, bukankah mereka menyatukan diri 
sebagai suami isteri dalam kasih?
Jawaban:
Memang menurut ajaran Kristen, suami isteri 
menyatu dalam kasih dan bukan sekedar cinta, 
sebab cinta sifatnya egois, mencintai karena 
mau memiliki dan menguasai yang dicintai, 
sehingga mudah luntur kalau yang dicintai 
sudah tidak menarik lagi; misalnya: tidak cantik 
atau tidak gagah lagi, atau tidak kaya lagi, 
atau tidak lagi berkedudukan dan berjabatan 
penting. Berbeda dengan kasih. Yesus Kristus 
mengajarkan dan memberi teladan: karena 
kasih-Nya, Ia rela memberi diri untuk kebaikan 
dan keselamatan yang dikasihinya. Bahkan 
sampai menderita dan berkorban mati disalib 
Ia rela menjalaninya. Rasul Paulus menulis 
dalam surat Efesus 5:8-9 “memang dahulu kamu 
adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah 
terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah 
sebagai anak-anak terang, (9) karena terang 
hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan 
kebenaran.” Sebagai anak-anak terang mestinya 
hidup kita terang benderang dan tidak lagi ada 
kegelapan yang penuh dengan kemunafikan 
dan kejahatan yang merusak persatuan dalam 
keluarga. Akibatnya hidup keluarga tiada damai 
sejahtera bahkan akhirnya menuju kehancuran. 
Maka sebagai anak-anak terang kita harus selalu 
ingat untuk berbuahkan kebaikan, keadilan, dan 
kebenaran.

4.Pertanyaan:
Banyak yang berdalih bahwa mereka 
melakukannya dengan pertimbangan dan 
pengetahuannya yang matang dan adil menurut 
pendapatnya, seperti para hakim yang menjual 
keputusan atau jabatan yang menuntut bagian 
dari dana proyek. Bagaimana?
Jawaban:
Memang mereka itu tentunya melakukan 
dengan pertimbangan dan pengetahuannya, 
tetapi yang egois. Padahal pengetahuan yang 
dipakai tidaklah benar, tidak sesuai dengan 
hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. 
Maka inti permasalahannya adalah mereka itu 
mengakui sebagai orang beragama, percaya 
pada Allah yang Mahakuasa dan adil, tetapi 
sebenarnya hanya sebatas upacara ritual, 
seperti mengangkat sumpah. Isi sumpah adalah 
janji mematuhi hukum dan peraturan yang 

berlaku dengan Tuhan Allah sebagai saksi dan 
juga Hakim Agung. Tetapi dalam kenyataannya 
mereka tidak peduli dan tidak takut lagi pada 
Tuhan Allah, sehingga berani menyimpang dari 
hukum dan peraturan yang berlaku. Ini contoh 
jelas dari orang beragama palsu dan munafik. 
Apa maknanya beragama dan rajin melakukan 
upacara ritualnya tetapi tidak ada rasa takut 
pada Tuhan Allah? Inilah sumber ketidakadilan, 
kejahatan, dan kehancuran.

5.Pertanyaan:
Nah, kalau inti masalahnya adalah relasi kita 
dengan Tuhan Allah, bagaimana Pendeta yang 
melayani dan membina keimanan para warga 
jemaat, ikut bertanggung jawab mengatasi 
ketidakadilan dalam hidup ini?
Jawaban:
Terus terang sebagai pendeta yang sudah 
melayani 50 tahun lebih, penulis merasa sedih 
dan malu kalau ada warga jemaat gereja yang 
hidupnya masih tidak adil terhadap sesamanya. 
Penulis merasa ikut bertanggung jawab, walau 
tidak sepenuhnya. Hal seperti ini harus menjadi 
evaluasi dan refleksi terhadap bentuk-bentuk 
pelayanan dan pembinaan iman yang dilakukan 
oleh para pendeta atau rohaniawan. Tugas 
pelayanan utama para pendeta dan rohaniawan 
adalah menghantarkan warga jemaat kepada 
Tuhan Allah untuk menjalin hubungan iman 
dan batin, serta kedekatan seperti anak dan 
bapaknya, sehingga ada keakraban dan kasih 
sayang serta rasa hormat dan takut. Para 
pendeta dan rohaniawan juga melakukan hidup 
dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran seturut 
kehendak Tuhan Allah serta mentaati hukum dan 
peraturan Negara Indonesia yang berlaku.

Kesepakatan dalam bentuk hukum dan 
peraturan dimaksudkan supaya terjadi kehidupan 
bersama dalam damai sejahtera yang merata di 
semua lapisan masyarakat. Kalau ada satu atau 
beberapa orang saja yang menyimpang dari hukum 
dan peraturan, maka pasti membuat kekacauan 
dan pertentangan. Maka kita sebagai anak-anak 
terang harus selalu menggunakan pengetahuan 
kita yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan 
Allah dan berusaha sungguh-sungguh hidup baik, 
adil dan benar supaya tercipta kehidupan bersama 
yang damai sejahtera.

[ko]RELASI
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PIJAR

Menurut sensus ekonomi Biro Pusat 
Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah 
wirausahawan, pengusaha atau 
entrepreneur di Indonesia hanya 

mencapai 3,1% dari jumlah penduduknya. 
Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 
5%, Singapura 7%, China 10%, Jepang 11% atau 
Amerika 12%. Dapat dikatakan: semakin banyak 
jumlah wirausahawan yang terdaat di suatu 
bangsa, maka semakin maju bangsa tersebut. 
Jadi, mengapa banyak orang yang mau menjadi 
pengusaha, tapi tidak memulai merintis usahanya? 

Simak Tips berikut, dan mulailah usaha Anda!
  

1. Strong Motivation: Miliki Motivasi Yang Kuat 
dan Benar

Usaha atau bisnis diartikan sebagai kegiatan 
bersifat ekonomi yang terus menerus dan regular 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta 
menghidupi seseorang. Jadi berbisnis bukan upaya 
untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya 
dengan biaya sekecil-kecilnya.  

Apa motivasi Anda untuk punya usaha? Bila 
Anda hanya ingin mendapatkan penghasilan 
tambahan sambil tetap bekerja sampai pensiun, 
maka sebaiknya carilah pekerjaan sampingan 
atau part-time (side job) saja. Motivasi semacam 
ini sah-sah saja dan tidak salah; tetapi tidak cukup 
kuat untuk membuat Anda menjadi seorang 
entrepreneur. Tumbuhkan motivasi diri Anda yang 
kuat, fokus pada usaha yang akan dilakukan. Usaha 
yang dirintis dengan tekun, ulet, cermat “membaca 
peluang,” kreatif dan inovatif akan menjadikan 
Anda entrepreneur sukses.  

Lalu, Usaha Apa Donk? 
Usaha bidang apa yang cocok buat Anda? 

Jawabnya: ikuti passion Anda. Passion di sini 
maksudnya gairah Anda dalam melakukan sesuatu 
hal dengan rasa gembira, penuh semangat, dan 
suka cita. Kalau Anda punya passion jalan-jalan, 
bisa saja membuka usaha di bidang biro perjalanan 
wisata. Industri pariwisata masih terbuka lebar di 
Indonesia: mulai dari jasa tour guide, ticketing, atau 
fokus pada Meeting, Incentives, Conference, dan 

oleh: Richson Ray Silitonga

Entrepreneurship 
is Joyful!
Tips Memulai Usaha dengan Penuh Sukacita:

 Di era yang serba Internet of things, semua orang nampaknya mau punya usaha atau bisnis 
sendiri. Kesannya keren dan menjanjikan. Tetapi dari sekian banyak orang yang tertarik memiliki 

bisnis sendiri, ternyata hanya sedikit yang benar-benar melaksanakannya.
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Exhibition (MICE). Atau, menjadi pemerhati di dunia 
pariwisata yang aktif menulis di blog atau menjadi 
youtuber bidang travelling.

Punya hobi kulineran? Bisnis di bidang makanan 
dan minuman bisa dipilih. Mulai dari buka warung 
makan, usaha catering, reseller, atau menjadi 
vlogger atau youtuber yang memberikan testimoni 
dan rekomendasi di bidang kuliner nusantara pun 
dunia.

Jadi, passion adalah modal vital dalam memilih 
bidang usaha. Passion akan membawa Anda 
untuk memulai dan membangun usaha Anda. 
Passion akan membuat Anda bersemangat dalam 
mempelajari bidang usaha yang digeluti, sehingga 
orang akan melihat Anda sebagai ahli di bidang 
tersebut.

Produk atau Jasa Apa? Your Business is Problems 
Solving

Sudah tahu bidang usaha yang dipilih, lalu apa 
yang akan diusahakan? Produk apa yang akan 
dibuat atau dikembangkan? Jasa apa yang akan 
ditawarkan? Perhatikan dan kenali masalah-
masalah yang dihadapi para pelaku pasar (market) 
yang ingin dimasuki. Dalam suatu market ada 
pelaku-pelaku yang terlibat, minimal tiga pihak 
yaitu: produsen atau pelaku usaha, pemasok bahan 
baku dan konsumen. Contohnya: passion Anda 
berbisnis kulineran. Produsennya: warung makan di 
sekitar lokasi rumah, pemasoknya dari pasar atau 
agen setempat, target konsumennya: masyarakat 
yang tinggal di lingkungan perumahan anda, 
tetangga atau anda sendiri. 

Perhatikan para pelaku tersebut dan cari 
tahu apa masalah-masalah yang mereka hadapi. 
Lakukan percakapan dengan masing-masing pihak. 
Istilah kerennya lakukan market study. Caranya 
bisa dengan diskusi langsung, observasi, hingga 
memecahkan masalah mereka (problem solving). 
Pasang mata, pasang telinga, dan dengarkan 
keluhan mereka. Misalnya: dari pelaku warung 
makan, Anda dapat informasi bahwa mereka susah 
mendapatkan es batu kristal untuk minuman. Es 
batu kristal adalah es batu dalam bentuk kotak 
atau tabung kecil, seperti yang biasa dibuat dalam 
kulkas rumahan. Info ini mungkin bisa jadi peluang 
bagus untuk usaha pembuatan es batu atau 
jadi agen penjualan es batu. Tak sulit, kan untuk 
mencari peluang bisnis; asalkan Anda bersikap 
ramah dan mau mendengarkan orang-orang sekitar 
Anda. 

2. Start Small, Set Your Plan
Setelah tahu bidang usaha dan produk yang mau 

ditawarkan, buatlah rencana usaha kecil yang bisa 
dikerjakan sendiri, swamodal dan yang segera bisa 
dimulai. Start small. Contohnya: usaha pembuatan 

es batu bisa dimulai dari menggunakan freezer di 
rumah; jangan langsung berpikir untuk membuat 
pabrik es batu. Pelan-pelan saja. Ingat: siapa 
konsumen Anda (target market), apa jenis produk 
yang mau dibuat, berapa harganya dan bagaimana 
cara memasarkannya. Pada saat memulai, harga 
produk sebaiknya lebih murah atau lebih bersaing 
dari produk sejenis yang sudah ada di pasar.

Bagaimana cara memasarkannya? Usaha ini 
adalah milik Anda sendiri, jadi milikilah komitmen 
dan keberanian untuk memasarkannya sendiri: 
mulai dari mendatangi, menawarkan, hingga 
menginformasikan ke banyak orang, teman, kawan 
dan kerabat bahwa Anda sekarang sudah mulai 
usaha. Jangan malu punya usaha yang masih kecil 
atau masih rumahan. Merek dan produk ternama 
Apple dimulai dari garasi. Bakmi GM dimulai dari 
jualan di pinggir jalan Gajah Mada. Bolu kukus 
“Amanda” (akronim dari “Anak-Menantu Damai) 
adalah buah kerja keras seorang istri untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan, ternyata 
mampu bertahan puluhan tahun karena kualitas 
cita rasa dan inovasinya.

3. Just Do it!
Kata orang bijak: “rencana sebagus apapun tak 

ada gunanya bila tidak lakukan.” Jadi, setelah tahu 
apa dan bagaimana yang harus dilakukan, langsung 
saja diimplementasikan. Just do it! Tak perlu 
dipikir-pikir lagi dan lagi. Kata penulis: “Bagaimana 
bisa tahu rasa sambal itu pedas kalau belum 
dimakan?” 

  
Fleksibilitas

Entrepreneur biasanya adalah orang yang 
fleksibel; mudah beradaptasi dengan perubahan. 
Bahkan, entrepreneur mampu membuat arus 
perubahan baru. Bila usaha Anda ternyata 
tidak berjalan sesuai rencana, lakukan evaluasi. 
Kaji kembali tentang produk, harga dan cara 
pemasarannya. Jangan ragu untuk banting stir 
mengubah rencana Anda. Ingat! Bisnis jaman 
now adalah bisnis yang memecahkan masalah 
konsumen; bukan memecahkan masalah Anda! 

Sukacita Berusaha
Last but not least, berusahalah dengan penuh 

sukacita. Ubahlah tantangan menjadi peluang. 
Jadikan kegagalan sebagai kesuksesan yang 
tertunda karena dengan motivasi yang kuat dan 
benar, bisnis Anda akan mampu memecahkan 
masalah konsumen dan membantu orang lain! 
So, doing your own business is joyful! 
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“Kenali, Terima, dan Nyatakan Sang Terang” 
(Yoh 1:1-14) menjadi tema Natal GKI Kebayoran 
Baru tahun 2018. Ada 3 kata kerja yang terkandung 
di dalamnya. Dua kata kerja yang pertama (Kenali, 
Terima) banyak implikasinya pada pribadi kita 
sebagai anak Allah. Kata kerja ketiga: ‘Nyatakan,’ 
mengandung implikasi lebih luas dari Allah dan 
kita. Menyatakan Sang Terang baru bisa dicapai jika 
kita melakukan tindakan atau kerja nyata ke luar 
dari lingkungan kita. 

Pendeta Janoe Widyopramono dalam 
pengantarnya menyampaikan: “setiap individu 
diberi kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus 
kepada orang lain, bahkan kepada orang yang 
tidak seiman dengan kita.” Untuk itu, Panitia Natal 
bekerja optimal mewujudkan tema tersebut melalui 
aksi-aksi Natal yang sejiwa dengan tema besar di 
atas.

Ada 3 (tiga) pedoman untuk setiap aksi Natal 
yang dilakukan oleh jemaat, yaitu:
1. Berkesinambungan. Setiap aksi Natal 

sebaiknya melanjutkan aksi yang pernah 
dilakukan sebelumnya. Hal ini untuk 
menghindari aksi hit and run. Aksi yang 
berkesinambungan akan lebih mudah 
diingat karena sebagian umat sudah pernah 
mendengar atau malah terlibat di dalamnya

2. Menjangkau ke Luar. Natal adalah saat yang 
tepat untuk mengimbangi atau memperbanyak 
aksi yang bisa dirasakan oleh orang-orang 
di luar gereja. Banyak program yang telah 
dilakukan untuk umat di dalam gereja. 

3. Kebangsaan. Seringkali, nilai-nilai kebangsaan 
sesama warga negara dikacaukan demi 
kepentingan politik. Sebisa mungkin, aksi Natal 
kali ini mengajak umat untuk kembali pada 
pemahan Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Setelah melaui proses pembahasan yang cukup 
panjang, ditetapkan ada 4 (empat) aksi Natal pun 
dilakukan, yaitu :
1. Carolling Wilayah ke Rumah Sakit disekitarnya
2. Eduwisata anak-anak sekitar kali Ciliwung – 

Cawang ke TMII
3. Kunjungan kasih ke anak-anak penderita kanker 

di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)
4. Dukungan kepada sahabat-sahabat Gereja, 

yaitu mereka yang ada di sekitar gereja dan telah 
membantu kelancaran ibadah Gereja.

Aksi Natal nomor 1, dilakukan oleh wilayah-
wilayah, sedangkan aksi Natal lainnya dilakukan 
oleh umat secara bersama-sama. Untuk 3 (tiga) aksi 
Natal yang dilakukan di Pusat disebut Wall of Love.

Untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi Natal 
ini, Panitia membuat video yang diputar di ibadah 
Minggu selama bulan Desember 2018. Video 
tersebut berisi sharing tentang pemilihan aksi natal 
dan bagaimana cara jemaat terlibat dalam aksi 
Natal. Yuk, kita ikuti aksi-aksi apa saja di Natal lalu:

Caroling Wilayah
Natal biasanya dirayakan dengan berbagai 

kegiatan, termasuk beribadah bersama di gereja. 
Namun, ada kalanya rekan atau kerabat kita 
berhalangan untuk merayakannya. Jika tidak 
bisa datang ke acara Natal, maka Tim Caroling 
yang mendatangi mereka di rumah sakit, asalkan 
mereka mau menerima kunjungan kasih tersebut. 
Umat Tuhan yang dikunjungi bisa dari berbagai 
denominasi. Ada dua wilayah yang melaksanakan 
aksi ini yaitu Wilayah 2 dan Wilayah 5. Setelah 
kegiatan dilaksanakan, kami menerima kesaksian 
luar biasa dari para umat dan pengurus wilayah 
tadi. Banyak di antara mereka yang awalnya enggan 
atau bingung bagaimana melaksanakannya, namun 
karena pertolongan Tuhan, banyak jalan dibukakan. 

Oleh: Poltak Edison Hutauruk

WALL of LOVE
A k s i  N a t a l  2 0 1 8
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Banyak rumah sakit menerima kunjungan ini, 
bahkan memberi dukungan yang sangat baik. 
Sedangkan dari umat yang dikunjungi, banyak 
kesan positif yang diperoleh.

Eduwisata anak-anak sekitar kali Ciliwung – 
Cawang

Subyek pelayanan ini adalah anak-anak binaan 
dari Komunitas Gumul Juang Ciliwung, yang terdiri 
dari berbagai usia, suku dan agama. Mayoritas 
anak-anak berasal dari keluarga prasejahtera yang 
tinggal di bantaran kali Ciliwung, sekitar Cawang 
(belakang kampus UKI ). Untuk aksi tahun 2018 
ini, umat GKI KB mengajak 54 anak ke Museum 
Iptek dan Sky World di TMII. Dukungan jemaat 
dinyatakan dalam bentuk dana yang dipakai untuk 
membeli tiket masuk TMII, Museum Iptek dan Sky 
World. Sedangkan panitia menyediakan konsumsi 

dan transportasi anak-anak. Selain dukungan 
dana, panitia juga menyediakan kartu yang bisa 
diisi pesan oleh jemaat dan akan disampaikan 
kepada anak-anak yang datang. 

Acara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 
22 Desember 2018. Dengan sangat baik, terlihat 
jelas kegembiraan anak-anak dalam bermain dan 
berwisata bersama. Banyak anak-anak datang 
didampingi oleh orang tua mereka jadi mereka 
bisa bersama-sama merasakan kegembiraan. Pada 

saat makan siang, anak-anak diberi kesempatan 
untuk menulis kesan-kesan mereka terhadap 
acara ini, semua kesan yang masuk menyatakan 
kegembiraan dan terima kasih kepada umat yang 
telah mendukung.

Kunjungan Kasih kepada anak penderita Kanker
 di YKAKI

Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia adalah 
sebuah yayasan sosial yang menyediakan rumah 
singgah bagi anak-anak penderita kanker dari 
luar Jakarta yang sedang di rawat di RS Cipto 
Mangunkusumo, Salemba. Proses perawatan 
anak-anak penderita kanker membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Sehingga keluarga anak-anak 
tersebut membutuhkan akomodasi dan dukungan-
dukungan lainnya dalam menjalani proses 
perawatannya. YKAKI berlokasi di jalan Percetakan 
Negara, Jakarta Pusat. Mereka menyediakan 
akomodasi yang layak bagi keluarga anak 
penderita kanker, bahkan lebih dari itu Yayasan 
juga mendukung keluarga dengan memberikan 
bantuan uang belanja dan fasilitas antar jemput 
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ke rumah sakit, bahkan Yayasan juga memberikan 
pendidikan setara sekolah kepada anak-anak, 
agar setelah sembuh mereka tidak tertinggal jauh 
dalam hal pendidikannya. Orang tua atau keluarga 
anak yang sakit bergotong royong setiap hari 
untuk membantu kegiatan bersama. Setiap hari 
ada yang bertugas belanja, atau memasak, atau 
membersihkan rumah singgah, dan berbagai tugas 
lain.

Dukungan jemaat GKI Kebayoran Baru 
dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu: 

• Memberikan susu. Setelah mendapat berbagai 
terapi penyembuhan, anak-anak mengonsumsi 
susu yang bernilai gizi tinggi untuk mempercepat 
pemulihan mereka

• Minyak goreng. Digunakan untuk menggoreng 
aneka masakan bagi anak-anak 

• Dana. Bantuan dana berasal dari umat GKI 
Kebayoran Baru sebesar Rp52.000.000,00 (Lima 
puluh dua juta rupiah). Biaya tersebut digunakan 
untuk operasional rumah singgah. 

Ratusan kardus susu dan ratusan pouch minyak 
goreng telah diberikan pada tanggal 29 Desember 
2018. Tak hanya itu, Tuhan juga berkarya dan 
menggerakkan dengan ajaib melalui anak-anaknya 
yang terlibat dalam pelayanan ini. Seorang anak 
berinisiatif menjadi Pembawa Acara dan lainnya 
mengisi acara dengan peragaan sains. Pada saat 
kunjungan, Tuhan juga mengirim lebih dari 20 
anak-anak-Nya untuk terlibat di saat acara. Kiranya 
Tuhan selalu menanamkan benih-benih kasih-Nya 
kepada anak-anak ini.

Dukungan untuk Sahabat Gereja
Pada setiap ibadah yang berlangsung dengan 

baik di GKI Kebayoran Baru, ada banyak orang 
yang digerakkan Tuhan untuk melayani. Tak hanya 
umat-Nya di dalam gereja, namun juga yang berada 
di sekitar gereja; ikut membantu kelancaran ibadah 
baik secara langsung ataupun tidak langsung. 
Setiap pagi ada belasan orang dari pasukan oranye 
yang membersihkan lingkungan sekitar gereja, 
dan pada saat ibadah ada banyak tukang parkir 
yang membantu kelancaran dan keamanan parkir 
mobil-mobil umat. Kami menyebut mereka dengan 
istilah sahabat-sahabat gereja. Panitia Natal tahun 
2018 mengajak umat untuk menyatakan syukurnya 
dalam bentuk tindakan kasih, berupa pemberian 
voucher belanja, kepada para sahabat gereja.

Selain lebih praktis, para sahabat gereja juga 
bisa berbelanja sesuai kebutuhannya. Penyerahan 
bantuan berlangsung pada hari Sabtu, 5 Januari 
2019 kepada 135 sahabat gereja. Tak  hanya 
voucher belanja, namun juga beras 5 kg. Para 
sahabat gereja bersuka cita dan bersyukur atas 
antusiasme yang diberikan dari umat.

Didit Tumakaka
Sosok yang aktif dan gesit di balik Sie Acara Natal 

adalah Ibu Didit Tumakaka. Bu Didit memiliki visi 
yang jelas, bahwa kasih Tuhan harus disampaikan 
kepada semua orang, dan kita harus menjadi 
saluran untuk berkat Tuhan kepada semua orang. 
Semangatnya luar biasa, walau saat pelayanan ini 
beliau sedang menderita berbagai penyakit. Untuk 
koordinasi acara, beberapa kali kami harus rapat 
di luar gereja, dan Bu Didit selalu hadir dengan 
semangat. Penglihatannya yang sudah memburuk 
akibat gula darah yang tinggi, membuat beliau 
sering terbentur benda-benda di sekitarnya ketika 
berjalan. Selain itu kondisi ginjalnya juga sudah 
cukup parah.
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Namun, secara aktif beliau selalu berkoordinasi 
baik dengan sesama Panitia atau pihak-pihak lain 
yang menjadi subyek pelayanan seperti Komunitas 
Gumul Juang dan YKAKI. Pergaulannya yang luas 
menjadi bukti bahwa ia cakap dalam berhubungan 
dengan orang lain, dan ini sangat dibutuhkan 
oleh Panitia. Keterlibatan Bu Didit tak hanya 
sebatas konsep namun juga mau terlibat seperti 
menyiapkan amplop-amplop yang akan dipakai 
untuk pesan umat kepada subyek pelayanan Wall 
of Love.

Di suatu rapat, tanggal 17 Desember 2018 
malam, Bu Didit hadir dengan kondisi yang sangat 
lelah karena seharian beraktivitas di kantornya. 
Ia menyerahkan undangan untuk acara sahabat 
gereja yang telah selesai dibuatnya kepada saya 
Poltak Edison Hutauruk. Ia juga menyampaikan 
perkembangan dan catatan untuk pelaksanaan 
aksi natal. Setelah selesai laporan, Bu Didit 
tampak sangat lemah dan tak sanggup lagi untuk 
mengambil minuman. Setelah itu ia terkena 
serangan stroke, dan segera dibawa ke ruang 
gawat darurat Rumah Sakit Asih, dirujuk ke Rumah 
Sakit Medistra. Rupanya Tuhan berkehendak lain. 
Tuhan lebih mencintai hamba-Nya. Pada tanggal 26 
Desember 2018 Ibu Didit Tumakaka berpulang ke 
Surga. Sampai bertemu kembali di meja perjamuan-
Nya, mbak Didit. Terima kasih atas teladan dan 
karya pelayananmu.

Harapan di Masa Depan
Kami berharap pelayanan kasih seperti aksi 

Natal ini akan terus berlanjut, karena sesuai 
Firman Tuhan: ‘Orang miskin selalu ada padamu 
...,’ maka pekerjaan pelayanan ini seharusnya 
selalu dilakukan oleh anak-anak-Nya di mana 
pun. Saya pribadi telah melihat dengan nyata 
campur tangan Tuhan melalui anak-anak-Nya yang 
mendukung pelayanan ini. Tuhan bisa mengirimkan 
begitu banyak orang untuk membantu. Mulai 
dari perhatian, dukungan yang sangat khusus 
dibutuhkan pada saat tertentu seperti orang-orang 
yang membatu desain Wall of Love, mereka yang 
bersedia membantu melayani di meja Wall of Love, 
dukungan materi, dan masih banyak lagi lainnya.

Semoga di waktu mendatang , panitia dapat 
dibentuk lebih awal sehingga cukup untuk 
berkoordinasi. Selain itu untuk melaksanakan 3 
aksi natal Wall of Love ini, dibutuhkan relawan yang 
tulus hati melayani.

Tuhan yang memulai pelayanan ini, Tuhan yang 
melengkapi, maka segala kemuliaan bagi Tuhan 
dan kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi kita 
semua.
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yuk, isi waktu 
dengan baca artikel menarik di  
www.sahabatgkikb.or.id
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 Kamu suka menulis tentang topik-topik menarik, 
kirimkan tulisan kamu ke redaksi@sahabatgkib.or.id
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Kita telah mendengar bahwa Tuhan datang 
ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ia 
hadir dalam wujud manusia agar manusia 
bisa menerima kehadiran-Nya—meskipun 

tak disangkal ada banyak penolakan yang terjadi 
atas keberadaan-Nya. Penerimaan atas diri-Nya 
terjadi melalui berbagai proses. Kehadiran-Nya 
dimaknai oleh setiap insan melalui berbagai cara 
yang dikehendaki-Nya. Kita diperkenalkan dengan 
firman-Nya melalui bacaan dan pendalaman 
kitab suci, penyampaian firman dalam khotbah, 
perenungan firman Tuhan melalui kelompok kecil, 
dan berbagai aktivitas gereja lainnya. Bahkan, 
kita diajak-Nya untuk menyelami makna firman 
Tuhan melalui berbagai pengalaman hidup yang 
terjadi dalam keseharian kita. Kita—dalam hal ini—
merujuk pada setiap insan ciptaan-Nya, termasuk 
bagi mereka yang ‘mendengarkan’ firman Tuhan 
dengan cara yang berbeda, yaitu Sahabat Tuli.

Gereja, khususnya GKI Kebayoran Baru, hadir 
dalam pemenuhan kebutuhan jemaat disabilitas 
untuk turut menyelami dan merasakan firman 
Tuhan. Setelah tersedianya layanan bagi jemaat 
yang menggunakan kursi roda, kini GKI Kebayoran 
Baru hadir untuk memberikan pelayanan bagi 
Sahabat Tuli. Pemberian layanan ini diinisiasi oleh 

Panitia Bulan Seni dan Budaya 2018. Beberapa kali 
pertemuan diadakan antara Panitia Bulan Seni dan 
Budaya 2018 dengan Majelis Bidang Persekutuan 
dan Ibadah. Selain itu, kunjungan pun dilakukan 
ke beberapa gereja sahabat, seperti GKI Pinangsia, 
GBI Sungai Yordan, dan Gereja Katedral Jakarta. 
Hasil pertemuan dan kunjungan kerja tersebut 
ditindaklanjuti dalam percakapan Lintas Majelis 
Bidang sampai dibentuklah “Tim Kerja Ibadah 
Ramah bagi Sahabat Tuli” sebagai wujud kerinduan 
bersama seluruh Majelis Bidang untuk melayani 
Sahabat Tuli.

Melalui tim kerja ini, GKI Kebayoran menyadari 
bahwa pelayanan bagi Sahabat Tuli tidaklah 
hanya sebatas pemberian fasilitas dan layanan 
yang sesuai. Oleh karena itu, gereja memberikan 
kesempatan bagi setiap anggota jemaat yang 
terlibat sebagai pelayan, serta yang memiliki 
kerinduan untuk melayani, untuk mengenal pribadi 
Tuli beserta kebudayaan dan kebiasaan yang 
mereka lakukan dengan mengadakan kegiatan 
Deaf Awareness pada 24 Agustus 2018. Kelas 
bahasa isyarat dasar bagi 10 (sepuluh) penyambut 
jemaat pun dibentuk. Dengan adanya kegiatan ini, 
para peserta diharapkan memiliki pemahaman 
dasar dan kepekaan terhadap keberadaan Tuli 
serta cara hidup mereka. Gereja berprinsip bahwa 
layanan perlu diawali dengan hati yang peka 
sehingga Sahabat Tuli diharapkan bisa merasakan 
penerimaan yang seutuhnya sebagai seseorang.

Ibadah Ramah 
bagi Sahabat Tuli

“Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh 
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah “

1 Petrus 4: 10
oleh: Adhika “Khakha” Irlang
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Ibadah Ramah bagi 
Sahabat Tuli dimulai sejak 
tanggal 27 November 2018. 
Ibadah ini dilakukan setiap 
hari Minggu pada pukul 
10.00 WIB dan hari-hari besar 
Kristiani. Dalam setiap ibadah 
pada waktu tersebut, gereja 
mempersiapkan diri melalui 
fasilitas-fasilitas, baik fisik 
maupun nonfisik. Sahabat 
Tuli dalam ibadah pukul 10.00 
WIB tersebut bisa mengikuti 
ibadah secara langsung dengan 
menduduki dua baris bangku 

paling depan di area Kavling 1 (dekat mimbar kecil). 
Oleh karena itu, mereka bisa mengikuti ibadah 
melalui layanan juru bahasa isyarat (JBI) atau sign 
language interpreter yang ditempatkan di dekat 
mimbar kecil dengan baik. Selain melalui JBI, 
Sahabat Tuli juga bisa membaca teks yang terdapat 
di layar yang ada di dalam gereja. Gereja berusaha 
untuk terus dapat menjembatani kebutuhan 
Sahabat Tuli dalam mengakses tata ibadah, baik 
melalui bahasa isyarat maupun teks.

Ibadah Ramah bagi Sahabat Tuli merupakan 
salah satu bentuk nyata dari kerinduan GKI 
Kebayoran Baru untuk memberikan layanan bagi 
yang mengenal, mengetahui, dan mendalami 
firman Tuhan, salah satunya untuk Sahabat Tuli. 
Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4: 10 yang 
berbunyi ”Layanilah seorang akan yang lain, 
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-
tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih 
karunia Allah”, Tuhan memakai anak-anak-Nya 
untuk merengkuh sahabat-sahabat yang rindu akan 
firman Tuhan dengan memberikan layanan yang 
aksesibel bagi mereka. Kerinduan yang disertai 
dengan komitmen ini kiranya senantiasa dalam 
penyertaan Kristus Yesus dan membuahkan hasil 
yang seturut dengan kehendak-Nya. 

BENTARAGKI
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BENTARAGKI

Mission Trips
GKI Kebayoran Baru
untuk Sumba
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BENTARAGKI

Kebaktian Peresmian Gedung Gereja GKS Payeti Rating Latang

Baptisan Massal Bersama Bupati Sumba Timur dan KETUM GKS
Rabu, 19 September 2018
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Yuk, ke Panti Werda!
“Yeeeee…horeee…kita akan ke Panti Werda!” 

Mmm, apa sih Panti Werda itu? Antusiasme dan 
keceriaan tergambar jelas di wajah anak-anak 
dari Komisi Anak GKI Kebayoran Baru. Beragam 
pertanyaan muncul saat anak-anak diajak 
berkunjung ke Panti Werdha “Bina Bhakti” di 
kawasan Babakan, Setu, Tangerang Selatan. Lalu, 
apa yang dirasakan anak-anak saat bertemu 
dengan para orang tua lanjut usia? 

Coba kita tanyakan kepada adik-adik yang ikut 
berkunjung ke panti werda ya: “Adik-adik, saat kita 
ke Panti Werda “Bina Bhakti” hari Sabtu, 19 Januari 
2019, ada siapa saja kah di sana?” tanya seorang 
pelayan anak pascakunjungan, di kelas AT A (kelas 4 
SD). Terdengar jawaban di tengah komentar teman-
teman sekelas: “Ada manusiaaaa….” Itulah jawaban 
Josiah William Christiano Terik alias Jojo 

Jawaban itu, sungguh tak dinyana,  bukan?  
Kita berharap akan mendengar “Oma dan Opa” 

sebagai jawabannya. Namun itulah realitanya saat 
ditanyakan: Ada siapa sajakah di Panti Werdha 
(yang juga dikenal dengan sebutan panti jompo). 

Ketika jaman kian canggih dan sudah 
semakin digital, masih saja ada kaum muda yang 
menganggap para orang tua lanjut usia sebagai 
‘barang.’. Wow kasar sekali! 

Panti Werda “Bina Bhakti” adalah salah satu 
panti sosial yang melayani orang-orang lanjut usia 
(lansia). Awal mulanya, para pengurus merasa 
prihatin karena opa oma tidak mendapatkan 
tempat yang layak di masa tuanya. Alasan dari 
keluarganya pun beragam: ada yang karena tak ada 

waktu, tak ada biaya, tak disayang anak-cucu, dan 
masih banyak lagi alasan lainnya. Maka, tak heran 
bila banyak yang menitipkan orangtua mereka di 
panti werda, tanpa merasa bertanggung jawab 
untuk menengok dan berkomunikasi secara rutin 
dengan para oma dan opa itu. Bahkan, masih ada 
yang menganggap panti werdha sebagai ‘tempat 
penitipan. ”Pokoknya semuanya beres, asal saya 
setor uang bulanan tak terlambat, maka orangtua 
saya pun terjamin hidupnya di sana…” 

Masa’ Iya? 
Apakah oma dan opa itu sama sekali tidak 

kangen, tidak butuh interaksi, dan komunikasi 
dengan keluarga mereka, anak cucu mereka, pun 
kerabat mereka seperti layaknya seorang manusia? 
Ahhh…kita akan tersentuh dengan jawaban oma-
opa berikut ini: 

“Duh, kalau kalian pulang oma sama siapa 
dong?” ratap seorang oma yang duduk di berkursi 
roda kepada seorang anak. Anak yang diajak bicara 
pun seketika berubah diam dan tak bisa berkata 
apa-apa. Yang dia lakukan hanya tersenyum dan 
memeluk oma tersebut…

Ya, oma itu kangen dengan anak cucunya yang 
sudah lama tak mengunjunginya.berjumpa. Walau, 
lanjut oma tersebut, mereka sering bertelepon, 
namun sentuhan fisik berupa pelukan atau elusan 
hangat, dirasa langka.  

Kehadiran anak-anak dari Komisi Anak GKI 
Kebayoran Baru saat itu sungguh membuat akhir 
pekan oma opa di Panti Werda “Bina Bhakti” terasa 
semarak dan berwarna. Mereka merasa tidak 
sendiri, masih ada yang memberi perhatian dan 

Bersuka cita Bersama Oma Opa di 
Panti Werda “Bina Bhakti”
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terus mendukung mereka dalam doa. Di sisi lain, 
anak-anak pun belajar mengamini misi Allah buat 
manusia saat hadir di dalam diri Yesus, yang hadir 
pula bagi kaum lansia di bumi ini. 

“More compassion, less celebration,” kita 
(khususnya anak-anak -Red.) belajar memberi hati 
kita lebih lagi buat sesama manusia di Masa Raya 
Natal ini,” pungkas Pdt. Janoe Widyopramono, 
yang melayani Firman Tuhan saat itu. 

Walaupun usia sudah lanjut, bahkan tubuh tak 
lagi kuat saat seperti masih muda dulu, oma dan 
opa di panti werdha tetaplah manusia. Manusia 
yang harus diperhatikan, disayangi, dimanusiakan 
oleh setiap orang muda, terutama keluarga 
terdekat mereka. Walaupun sudah tak dapat 
berdiri lagi, hanya bisa terbaring di tempat tidur, 
namun biarkan jiwa dan semangat oma opa tetap 
menyala dan terus mengucap syukur.

Usai dari kunjungan tersebut, banyak anak 
yang belajar hal kecil yang akan mereka hadapi di 
masa depan, yaitu mereka akan tetap mengurus 
orangtua mereka saat lanjut usia menjelang…

“Aku akan tetap sayang mama papa sampai 
oma opa…” 

Sabtu, akhir pekan itu, seratus lebih anak 
dari Komisi Anak GKI Kebayoran Baru, belajar 
memanusiakan manusia di Panti Werdha “Bina 
Bhakti.” Selain memberikan kenang-kenangan 
berupa barang, anak-anak itu pun berhasil Tuhan 
pakai untuk memberikan kenangan kecil yang tak 
terlupakan buat oma opa di sana. 

Berkebaktian bersama, bernyanyi memuji 
Tuhan bersama, menari dan bermain bersama, 
memberi sentuhan kemanusiaan kepada para 
penghuni panti jompo di bilangan Tangerang 
Selatan itu. Tak kurang canda tawa mengiringi 
momen-momen berkesan dengan oma dan opa 
saat berbagi pantun ceria. Mau tahu pantun karya 
Jojo dibawakan bersama rekan satu kelasnya, Abel 
Azarel Yohanes Simon Hutapea? )

Buah kurma buah kelapa,
Di beli di pasar Kamis.

Selamat pagi Oma dan Opa,
Kami berikan senyuman manis

Pagi hari main kulintang,
Ditemani sobat sobat tersayang.

Hari ini hatiku riang
Bertemu Oma Opa tersayang.

Nasi uduk masih anget,
Belinya di pinggir jalan.

Oma yang lagi duduk manis banget,
Bolehkah kita kenalan?

Burung pipit turun ketawa,
Kakinya panas kena belerang.

Nenek sedih jadi tertawa,
Melihat kakek main kelereng. 

ANAKPANAH
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ANAKPANAH

Halo Sahabatians, ibadah syukur Natal ke 
Panti Werda Bina Bhakti, Serpong yang 
diadakan pada tanggal 19 Januari 2019, 
memang telah berlalu. Teman-teman 

kita dari kelas AK-B sampai AT-C mengunjungi oma-
opa yang tinggal di Panti Werda tersebut. Namun, 
ada cerita seru yang mungkin kita ngga tau. Apakah 
itu? 

Dalam ibadah tersebut, teman-teman dari 
kelas AT-C berkesempatan melayani sebagai 
pemusik dan story teller. Tak hanya itu, mereka juga 
mempersembahkan waktu dan talentanya untuk 
melayani Tuhan. Wuihhh…keren, yah!  Biar ngga 
pada penasaran, yuk kita kenalan dan ngobrol-
ngobrol dengan 8 sahabat kita yang super cool itu

Tanya: Apa sih yang memotivasi kalian untuk 
mau melayani di ibadah syukur Natal bersama oma-
opa di Panti Werda Bina Bhakti?

Jawab:
Velin: Oma-opa yang 

tinggal di Panti Werdha 
adalah orang-orang 
tua yang jauh dari 
keluarganya. Mereka 
butuh hiburan. Bisa 
jadi tidak setiap tahun 
mereka bisa merayakan 
Natal kayak kemarin. 
Jadi, kalau kita, anak-
anak kecil datang ke sana, pasti mereka merasa 
senang dan terhibur karena (anggap aja kami ini) 
cucu-cucunya yang datang. 

Moses: Kalo aku sih ngerasa karena aku punya 
kemampuan, kenapa ngga dikembangkan untuk 
menjadi berkat bagi orang lain?

Abigail: Saya mau melayani Tuhan karena sudah 
diberi talenta untuk bermain gitar.

Tanya: Mengapa kalian mau menjadi ‘pelayan’ 
saat itu? 

Jawab:
Abigail: Karena kita sudah diberi karunia oleh 

Tuhan dan karena Tuhan sudah memberikan 
contoh untuk melayani sesama

Giza: Kalo aku, karena saya ingin memuji Tuhan.
Moses: Supaya bisa banggain orang tua dan bisa 

memuliakan nama Tuhan.

Tanya: Di mana kalian biasanya berlatih untuk 
menjadi pelayan?

Jawab:
Moses: Di tempat les dan 

di gereja.
Hassel: Berlatih di rumah, 

di gereja, dan sekolah. Di 
rumah belajar sendiri, di 
gereja dengan Oom Reza, 
dan di sekolah kadang 
dengan teman.

Tanya: Siapa saja yang mendukung kalian dalam 
pelayanan?

Jawab:
Jojo: Oom Reza, Guru Sekolah Minggu dan 

keluarga di rumah.
Moses: Yang pasti papa dan mama, keluarga, 

teman, pokoknya orang yang terdekat.

Tanya: Kapan kalian biasanya berlatih dari saat 
menentukan siapa saja yang melayani sampai hari 
pelayanan? Apa saja tantangannya?

Oleh: Dheva Sari Silaban

Tentang

“Melayani dengan Hati”
Ngobrol Seru bersama 8 Sahabat Tuhan
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Jawab: 
Raja: Aku sekolah dari jam pukul 07.00 hingga 

15.00, trus les sampai  pukul 17.00, lanjut belajar 
di rumah, kemudian biasanya pulang sekolah 
latihannya.

Hassel: Aku latihan kalau sedang tidak ada 
kerjaan aja, misalnya habis belajar baru latihan.

Moses: Kadang aku nggak latihan, cuma tinggal 
ngikutin aja. Kadang latihan juga tiap ada waktu 
senggang. Pasti ada kesulitan sih, kalau aku lupa 
posisi salah satu chord di gitar. 

Abigail: Aku biasanya latihan di hari Minggu 
dan hari biasa. Tantangannya ya jika ada yang sulit 
kuncinya dan lagunya belum tahu.

Tanya: Kalian mengatur waktu antara pelayanan 
dan belajar?

Jawab:
Giza: Menentukan 

berapa jam untuk 
belajar seperti 2 jam 
dan menentukan berapa 
menit untuk latihan 
seperti 45 menit. Jadi 
waktunya sudah dibagi-
bagi.

Abigail: Pelayanan di 
hari Minggu, belajar di 
hari biasa, dan  disempatkan latihan setelah belajar.

Tanya: Kalian sebentar lagi akan SMP dan tidak 
sekolah minggu lagi. Apakah kalian akan tetap 
melayani? Mengapa? Pelayanan seperti apa yang 
akan kalian kerjakan?

Jawab (semua): Masih ingin melayani di kelas 
praremaja.

Velin: Kalau melayani tidak harus dengan 
teman-teman lama, yang penting melayani dengan 
hati. Aku masih mau melayani, pengen coba-coba 
yang lain, pengen jadi penatua gitu.

Jojo: Aku masih ingin melayani karena seru aja. 
Hassel: Karena kalau kita melayani tidak peduli 

muda atau tua. Tuhan mengasihi kita dari muda 
sampai tua, jadi kalau kita melayani Tuhan ya dari 
muda sampai tua. Aku masih pengen main gitar.

Moses: Tetap melayani karena masih ingin 
berkarya buat Tuhan. Aku ingin bermain musik di 
gereja umum seperti menjadi pengiring lagu.

Sharen: Sekarang aku aktifnya main pianika, 
nanti mau melayani main gitar dan song leader.  

Tanya: Ada pesan yang ingin disampaikan 
kepada adik-adik atau teman-teman supaya mau 
melayani seperti kalian?

Jawab:
Moses: Untuk adik-adik 

dan teman-teman, ayo 
ikut melayani seperti kita 
untuk melayani Tuhan dan 
mengasah kemampuan 
kalian. Terima kasih dan 
selamat melayani ya...

Abigail: Kita harus 
melayani Tuhan karena kita sudah diberkati dan 
kita bisa melayani dengan melakukan apapun; 
tidak.harus sebagai pemusik, tapi sesuai dengan 
talenta yang Tuhan berikan.

Hassel: Melayani Tuhan harus dengan ikhlas. 
Raja: Tidak usah terpaksa kalau mau melayani, 

ikhlas saja sudah cukup.
Jojo: Kita harus mau melayani Tuhan.
Velin: Kita harus sadar 

sendiri saat untuk melayani. 
Kalau dipaksa untuk 
melayani, ya harus ikhlas. 
Kalau ikhlas melayani pasti 
nanti enak-enak aja. Ga 
guna juga dipaksa…

Sharen: Melayanilah 
dengan tulus. 

Giza: Layanilah Tuhan 
dengan talentamu dan dengan sepenuh hati untuk 
Tuhan.

Seru ya, bincang-bincang kita dengan teman-
teman yang sudah melayani di ibadah syukur 
Natal kemarin. Ternyata mereka juga mengalami 
beberapa tantangan seperti kesulitan mencari 
chord. Tapi karena niat dan motivasi mereka 
mau melayani adalah untuk memuliakan Tuhan, 
mereka tetap menjalaninya dengan ikhlas dan 
penuh sukacita, demikian kata Oom Ereza Gandi 
yang bertindak sebagai pemusik pendamping 
Pelayan Anak Kelas AT C. “Mereka antusias untuk 
belajar melayani (menjadi pemusik gereja). Melihat 
progress setiap minggu, dan semangat mereka 
dalam melayani, saya merasa senang banget,” 
begitu ujar Oom Reza.

Saat mereka bersama-sama melayani Tuhan, 
bersama, terbangunlah rasa persahabatan sehingga 
membuat mereka terlihat lebih akrab karena 
mendukung satu sama lain. 

Nah, buat adik-adik, kita juga bisa melayani 
Tuhan walaupun kita masih kecil. Mari kita 
belajar melayani Tuhan melalui kegiatan apapun 
seperti teman-teman kita tersebut. Tuhan kiranya 
memampukan dan memberkati kita. Amin. 

ANAKPANAH
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Sebenarnya, apa sih arti kata resolusi? 
Kalau kita googling ke Wikipedia 
Indonesia, diceritain detil tuh mulai 
dari asal mula atau sejarahnya kok 

bisa timbul kata ‘resolusi.’ Singkatnya, tradisi 
membuat resolusi itu diawali oleh penduduk 
Babilonia kuno. Jaman dulu, seseorang akan 
berjanji untuk melakukan tindakan perbaikan diri 
yang akan dimulai pada awal tahun baru. Saat itu, 
mereka janjinya kepada para dewa yang mereka 
sembah setiap awal tahun bahwa mereka akan 
mengembalikan semua benda yang telah mereka 
pinjam dan membayar hutang mereka. Ternyata, 
bangsa Romawi pun mempunyai tradisi serupa. 
Setiap awal tahun, mereka berjanji kepada dewa 
Janus, yang namanya diabadikan menjadi nama 
bulan Januari. Di Abad Pertengahan, para kesatria 
mengucapkan ‘sumpah merak’ di akhir musim 
Natal setiap tahunnya untuk menegaskan kembali 
komitmen mereka sebagai kesatria. 

Tradisi membuat resolusi pun terus bergulir 

ANAKPANAHANAKPANAH

INI RESOLUSIKU.
APA RESOLUSIMU?

Resolusi. Kata ini sering diucapkan menjelang akhir tahun atau awal tahun baru. Tak hanya orang 
dewasa, remaja, anak-anak pun sudah biasa membuat resolusinya sendiri. Di tahun baru ini, apa yang 

menjadi resolusi teman-teman kita? Cekidot: “Aku pengen dapat nilai Math yang bagus.” “Aku mau rajin 
berdoa setiap hari.” “Aku mau patuh pada orang tua,” dan masih banyak lagi resolusi lainnya. Emang, 

perlu gitu punya resolusi? Trus apa gunanya kalau kita punya resolusi?

Oleh: Yancen Piris

hingga di jaman digital ini. Kata ‘resolusi’ telah 
mengalami pelebaran makna, tak hanya resolusi 
dari satu bangsa, tapi bisa menjadi resolusi 
pribadi. Makanya jangan heran ya…kalau kamu 
baca resolusi pribadi dari teman-teman Sekolah 
Minggu. Intinya, resolusi (pribadi) itu merupakan 
suatu harapan sungguh-sungguh dari seseorang, 
yang ingin 
diwujudkannya. 
Resolusi berguna 
untuk menjadi 
daftar komitmen 
atau aktivitas 
yang menjadi 
prioritas agar 
dapat terlaksana 
dalam satu kurun 
waktu tertentu.

Di awal tahun 
2019, anak-anak 
Kelas 4 atau AT A 
(Anak Tanggung 
A), Komisi Anak 
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GKI Kebayoran Baru ditanya oleh para Pelayan Anak 
di kelas mereka: “Apa resolusimu di tahun 2019?” 
Secara umum, teman-teman kita nih ingin menjadi 
pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun 2018. 
Ada juga yang berpikir: “Ingin membahagiakan 
orangtua” (wuih, dalem banget, yah?!). Yuk, kita 
selami buah pikir teman-teman kita...

Di atas kertas hijau, teman-teman dari kelas 4 
(AT A) menuliskan sendiri resolusinya. “Oom, tante, 
kenapa kertasnya berwarna hijau?” Warna hijau 
memiliki arti, salah satunya: harapan. Teman-
teman, kita harus terus memiliki harapan yang kuat, 
bahwa kita akan terus bertumbuh dan bertambah 
bersama Tuhan Yesus dalam mewujudkan resolusi 
di tahun 2019. Selamat tahun baru! 
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Marx – Dari sosialisme utopis ke perselisihan 
revisionisme”) itu menjadi gambaran ideal dari 
komunitas orang percaya. Bahkan ada gereja 
saat ini yang menamakan dirinya sebagai Gereja 
Perjanjian Baru dan mempunyai visi untuk 
mengikuti pola gereja mula-mula secara otentik. 
Apakah visi tersebut berhasil dicapai?  

Perlu diingatkan bahwa dalam sejarah, 
eksperimen yang paling besar untuk 
mengumpulkan produk dari pembudidaya 
dan pengrajin untuk kemudian dibagikan 
kepada yang membutuhkan (seperti gereja 
mula-mula?), dilakukan oleh negara Uni Soviet, 
dan….gagal total. “Setiap orang bekerja sesuai 
kemampuannya, dan menerima sesuai yang dia 
butuhkan” pada praktiknya berubah menjadi 
“setiap orang bekerja sesedikit mungkin, dan 
menerima sebanyak yang bisa mereka sambar” 
(Yuval Noah Harari, “Sapiens – Riwayat Singkat 
Umat Manusia”).      

Gereja mula-mula rupanya juga tergelincir 
dari sebuah komunitas orang percaya yang ideal, 
menjadi sebuah komunitas manusia normal 
dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 
Dimulai dari tindakan Ananias dan Safira (Kisah 

JEJAKMU

MENANGKAP ‘API’ 
JEMAAT MULA-MULA

Oleh: Benjamin Simatupang

Clifford Geertz menyebutkan bahwa jati 
diri dan kepribadian khas suatu agama 
itu amatlah ditentukan oleh sejarah awal 
ketika agama itu lahir. Ketika kita berbicara 

mengenai kekristenan, hal apa yang bisa dijadikan 
acuan sesuatu yang unik dan dianggap sebagai 
jati diri serta kepribadiannya? Hal apa yang bisa 
dipandang sebagai DNA (DNA adalah suatu asam 
nukleat yang menyimpan segala informasi biologis 
yang unik dari setiap makhluk hidup) dari gereja 
sebagai persekutuan orang percaya? 

Salah satunya adalah gaya hidup jemaat 
mula-mula, sebagaimana tercantum di dalam 
Kisah Para Rasul 2:41-47, dan Kisah Para Rasul 
4:32-37. Sebuah jemaat dimana “segala kepunyaan 
mereka adalah kepunyaan bersama…tidak ada 
seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; 
karena semua orang yang mempunyai tanah 
atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil 
penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di 
depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada 
setiap orang sesuai dengan keperluannya…”

Gaya hidup jemaat mula-mula seperti 
“komunisme purba” (sebagaimana disebut 
oleh Franz Magnis dalam buku “Pemikiran Karl 
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Para Rasul 5:1-11), yang menahan sebagian dari 
hasil penjualan tanah mereka, namun tidak 
dilakukan dengan terus terang. Ketika ketahuan, 
Petrus menyatakan mereka sebagai “mendustai 
Roh Kudus,” “mendustai Allah”, dan kemudian 
“rebahlah…dan putuslah nyawa.”  Kejadian 
berikutnya yang membuat jemaat mula-mula 
mulai disusupi perpecahan adalah konflik yang 
muncul akibat sungut-sungut atau ketidakpuasan 
para janda yang merasa tak terlayani dengan baik 
(Kisah Para Rasul 6:1-6).    

Namun demikian, keinginan untuk menjadi 
seperti gereja mula-mula tidak pernah 
meninggalkan komunitas orang Kristen. Pdt. Joas 
Adiprasetya (dalam buku “Labirin Kehidupan 
– Spiritualitas Sehari-hari bagi Peziarah Iman”) 
pernah membandingkan pencarian kata “Acts 2 
Church…” di mesin pencari Google, dan hasilnya 
: tahun 2012 sekitar 93 juta laman, tahun 2014 
sekitar 167 juta laman, dan di tahun 2015 sekitar 
179 juta laman. Saat menulis artikel ini (Agustus 
2018), penulis mendapati sekitar 184 juta laman. 
Wow!

Apakah realistis untuk mengharapkan gereja 
masa kini kembali ke masa awal gereja mula-
mula? Jujur saja, untuk meniru secara serupa, 
serasa “bagaikan menegakkan benang basah.”  
Pemahaman mengenai harta milik pribadi dan 
paham individualisme rasanya membuat kita tidak 
mudah meniru gaya hidup jemaat mula-mula. 
Seperti pernah dilontarkan Bung Karno, kita harus 
mencoba menemukan ‘apinya’ dan bukan sekedar 
‘abunya’ dari revolusi. Kitapun, di sini dan kini 
ditantang untuk menemukan ‘api’ dari jemaat 
mula-mula yang bisa kita terapkan di abad 21 
ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan 
sedekat mungkin gaya hidup komunitas gereja 
masa kini kepada gaya hidup komunitas gereja 
mula-mula, dengan memohon pertolongan Roh 
Kudus.  

Yang pasti, dengan segala daya dan 
keterbatasannya, gereja harus tetap bertumbuh! 
Bukan sekedar bertumbuh secara fisik, seperti 
bangunan gereja yang makin megah. Lalu apa 
parameternya? Spiritualitas umatnya. Apakah bisa 
mengukur spiritualitas? Penulis menemukan dari 
internet, sebuah disertasi tahun 1985 dari Fred 
Hayes Smith dengan judul “Measuring Quality 
Church Growth.”  Dari penelitian yang dilakukan, 
dalam disertasinya, ia mengusulkan sebuah 
instrumen yang diberi nama “Spiritual Life Survey”, 
yang diisi oleh umat dalam sebuah gereja, untuk 
mengukur 10 variabel.  Ke-10 variabel tersebut 
adalah: Worship (Peribadatan), Personal Devotions 
(Saat teduh pribadi), Giving (Persembahan), 
Lay Ministry (Pelayanan kaum awam), Bible 
Knowledge (Pengetahuan Alkitab), Attitudes 

Toward Religion (Sikap terhadap agama-agama), 
Fellowship (Persekutuan), Service and Social Justice 
(Pelayanan berkeadilan social), Witnessing and 
Missions (Kesaksian dan misi), dan Distinctive 
Lifestyle (Gaya hidup yang berbeda).  

Penelitian Fred Hayes Smith dilakukan 33 
tahun lalu, dan barangkali sudah ada instrument 
lain yang lebih baik.  Tentulah menarik apabila 
GKI Kebayoran Baru melakukan survey tersebut, 
sehingga menjadi gambaran bagi kita semua untuk 
minimal mengetahui spiritualitas umat saat ini, 
dan tidak hanya mengukur pertumbuhan gereja 
berdasarkan bangunan fisik gedung gereja.

PA Wilayah kita 
Gedung gereja memang penting, tapi di 

samping itu, menarik juga apa yang telah 
dilakukan jemaat mula-mula dalam Kisah Para 
Rasul 2:46b: “Mereka memecahkan roti di rumah 
masing-masing secara bergilir dan makan 
bersama-sama dengan gembira dan dengan 
tulus hati sambil memuji Allah.”  Dalam kisah ini, 
para leluhur rohani kita selain berkumpul tiap 
hari di Bait Allah untuk melakukan kegiatan yang 
sifatnya lebih informal, lebih personal dan jauh 
dari kegiatan protokoler dan birokrasi.  Hal ini 
yang bisa jadi merupakan cikal bakal dilakukannya 
persekutuan antar keluarga Kristen berdasarkan 
wilayah/sector.  Jemaat mula-mula tidak hanya 
dibatasi oleh tembok bangunan gereja.  Ketika 
jemaat mula-mula tidak boleh lagi memanfaatkan 
fasilitas Bait Allah (karena saat itu dianggap agama 
sesat yang berbahaya), persekutuan di rumah-
rumah secara bergiliran itulah yang membuat 
kekristenan bukan saja bisa bertahan, tetapi 
bertumbuh dan berkembang!  300 tahun lebih 
orang Kristen beribadah tidak di gedung gereja.  
Sampai akhirnya kekristenan diproklamirkan 
sebagai agama negara oleh kekaisaran Romawi.  

Pengalaman di RRC dan negara-negara 
totaliter yang menghambat rakyatnya memeluk 
agama, kekristenan juga berkembang melalui 
jemaat rumah ke rumah dan gereja bawah 
tanah.  Semakin dihambat dan dibabat, semakin 
merambat dan merayap.  

Bagaimana dengan PA wilayah di GKI Kebayoran 
Baru? Apa hal yang bisa membuat PA wilayah kita 
menjadi sama atau mendekati jemaat mula-
mula?  Sudahkah PA Wilayah kita lebih bebas, 
spontan, ada diskusi dan tanya jawab, saling 
memperhatikan, saling melawat dan saling 
membantu?  Rasanya kerja keras yang dilakukan 
oleh GKI Kebayoran Baru dalam hal ini sudah 
sangat banyak. Mungkin giliran kita sebagai umat 
untuk menanggapi undangan PA Wilayah. 

JEJAKMU
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Di sebuah rumah duka. Sebelum para pelayat 
memadati ruangan, nampak seorang laki-laki paruh 
baya datang dan menyapa beberapa orang yang hadir 
terlebih dahulu. Hadirnya sosok laki-laki tersebut 
sempat mengundang tanya: siapakah sesungguhnya 
dia. Sejurus kemudian, ia duduk, melipat tangan, 
memejamkan mata, dan berdoa. Usai berdoa, 
dilihatnya jasad yang terbaring di dalam peti jenazah. 
Ia tundukkan kepala dan menuju mimbar kecil.

Di mimbar tersebut, ia kembali menundukkan 
kepala, memejamkan mata, melipat tangan dan 
kembali berdoa. Kemudian, ia mengeluarkan buku-
buku pujian kedukaan dari tas yang dibawanya dan 
meletakkannya di atas tempat duduk. 

Ketika keluarga duka berdatangan dan disusul 
para pelayat yang memasuki ruang duka, Nampak 
sosok laki-laki yang telah mempersiapkan pelayanan 
itu berbaur dengan para pelayat. Keberadaannya 
sungguh tak dikenal oleh orang-orang yang datang. 
Ia tidak populer, dan apa yang dilakukannya tidak 
diketahui oleh orang yang hadir di tempat tersebut. 
Usai kebaktian, buku-buku kidung pujian pun 
dikumpulkan kembali oleh beberapa orang. Dia 
menerima buku yang terkumpul dan menghitung 
satu per satu sampai jumlah buku lengkap diterima. 

Di tengah pelayanan kedukaan semacam itu, 
adakalanya orang berpikir: siapakah pendeta 
yang akan melayani? Siapa yang akan memainkan 
musik? Siapa saja yang akan tergabung dalam koor, 
kelompok vokal, atau pengisi pujian solo? Bagaimana 
dengan penyambutan dan pelayanan lain yang 
lebih nampak dan terlihat banyak orang, namun 
tidak pernah terpikir adanya orang yang rela datang 
terlebih dahulu untuk mempersiapkan pelayanan? 

lustrasi di bagian awal tulisan ini sangat 
dimungkinkan terjadi. Si bapak tersebut bukanlah 
pengurus gereja, bukan karyawan gereja, bukan 
pula penatua; namun dia adalah orang yang 
mendedikasikan diri untuk melayani dengan 
kemampuan yang dimiliki. Semua itu dia lakukan 
karena merasa sudah dilayani terlebih dahulu 
oleh Tuhan, sehingga dia menyediakan diri untuk 
melayani Tuhan dan sesamanya. 

Kedukaan adalah peristiwa yang tidak pernah 
diinginkan oleh siapa pun. Sekalipun ada anggota 
keluarga yang terbaring sakit bahkan dalam kondisi 
koma, kita semua tentu berharap orang yang kita 
kasihi mendapatkan kesembuhan. Apa daya jika 
kematian tiba-tiba datang menjemput? Betapa 
sering kita dikejutkan dengan berita kematian 
secara mendadak? Kenyataan seperti itu membuat 
anggota keluarga yang tidak siap harus menerima 

REFLEKSI

kenyataan pahit: tidak tahu harus bertindak apa 
dan bagaimana. Ketidakmengertian itu sering 
dimanfaatkan pihak tertentu yang berusaha 
membantu mengatasi persoalan, namun pihak terkait 
sedang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. 
Ada pula biro atau jasa kedukaan yang menawarkan 
paket perawatan, peti jenazah, rumah duka seringkali 
dengan mudah diiyakan. Di tengah kebuntuan dan 
kepanikan semacam itu, tanpa berpikir panjang 
keluarga mengiyakan dan berujung pada biaya yang 
membengkak. besar yang tidak terduga. Bagi mereka 
yang mampu, mungkin semua biaya tersebut tak 
menjadi soal. Bagaimana dengan keluarga yang 
memiliki keterbatasan biaya? Tentu hal tersebut  akan 
menjadi persoalan. 

Lalu, siapa yang harus membantu mereka saat 
menghadapi kematian orang terkasih? Bisa jadi 
keluarga inti mengalami kebingungan, kepanikan, 
karena larut dalam kedukaan. Tidak tahu kepada 
siapa harus menghubungi, dan bagaimana caranya? 
Di tengah situasi demikian dibutuhkan orang yang 
menyediakan hati dan diri untuk membantu. Orang 
yang dimaksud mestinya adalah orang yang dan 
dapat dipercaya. 

Kehadiran anggota jemaat yang menyediakan 
diri secara khusus membantu kedukaan memang 
hal yang positif dan diperlukan bagi keluarga. Siapa 
pun orangnya, gereja kita membutuhkan orang yang 
memiliki kepekaan dan kepedulian atas orang-orang 
yang tengah menghadapi musibah. 

Peristiwa kematian memang menjadi persoalan 
bagi siapapun, tidak memandang usia dan status 
sosial. Bagi yang meninggal memang tidak ada 
persoalan lagi dan semua berakhir, namun persoalan 
justru terjadi kepada orang-orang yang ditinggalkan. 
Mereka yang menghadapi secara langsung tidak lain 
adalah pasangan hidup almarhum atau almarhumah, 
anak-anak dan mereka yang terikat dalam ikatan 
keluarga inti. Ketidaksiapan atas berpulangnya orang 
terkasih sering membuat keadaan berubah drastis, 
keputusasaan, kekecewaan bahkan tidak jarang 
ada orang yang marah kepada Tuhan. Di tengah 
keadaan seperti itu dibutuhkan orang yang memiliki 
kepedulian untuk memberikan kekuatan, dorongan, 
doa, dan perhatian.  Bukan sekedar orang yang tahu, 
namun juga orang yang bisa “klik” dengan orang yang 
ditinggal. Artinya, orang tersebut haruslah orang yang 
dapat diterima dan dapat dipercaya sepenuh hati. 

 Menjadi sahabat di kala duka memang bukan hal 
mudah. Diperlukan kerelaan dan ketulusan hati untuk 
memberikan waktu, kesempatan, kepedulian dan 
memahami orang yang berada dalam kedukaan. 

PELAYANAN DI KALA DUKA
Sebuah refleksi sejauh manakah kita berempati bagi keluarga duka

Oleh: Pdt. Slamet Riyadi Siswaantara
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KUISALKITAB

Tiap warna melambangkan posisi dalam keluarga tersebut dilihat dari nama yang tertulis
SILSILAH KELUARGA
Arti warna itu adalah:
Ungu - suami | Pink - istri | Orange - kakek | Abu-abu - nenek |
Merah - bapak | Kuning - ibu | Biru tua - anak | Hijau - mertua | Putih - menantu | Biru 
muda - cucu | Hijau muda - Saudara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tersedia hadiah berupa voucher belanja senilai Rp 100.000,- bagi 5 orang pemenang. 
Kirimkan jawaban beserta nama lengkap dan nomor HP melalui email: redaksi@sahabatgkikb.or.id
Untuk pengambilan hadiah, pemenang akan dihubungi oleh Redaksi.
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Gereja Saints Sergius and Bacchus, atau 
dikenal dengan Gereja Abu Serga, terletak 
di kota Kairo, Mesir. Gereja tertua ini 
memiliki jejak kekristenan yang selalu 

mengundang decak kagum para peziarah pun 
wisatawan dari berbagai belahan dunia.

Kairo, sebagai ibukota negara Mesir, dikenal 
sebagai Kairo Moderen (Modern Cairo) dan Kairo 
Lama (Old Cairo). Kairo Moderen merupakan pusat 
aktivitas ibukota negara Mesir, sama seperti kota-
kota metropolitan pada umumnya. Kairo Moderen 
memiliki banyak jejak sejarah seperti piramid 
dan Sphinx. Sedangkan Kairo Lama kaya dengan 
berbagai peninggalan dan puing reruntuhan kota 
yang memiliki nilai sejarah dan pesona budaya 
tiada duanya. 

Salah satu peninggalan yang terkenal dan 
masih banyak dikunjungi wisatawan hingga kini 
adalah Gereja Abu Serga, demikian penuturan 
Jhon Louis, sang pemandu wisata. Menurut Jhon, 
warga asli Mesir yang fasih berbahasa Indonesia, 
gereja tua yang diberi nama Abu Serga berasal dari 
nama dua orang kudus yaitu Sergius (Serga) dan 
Bacchus. Berlokasi sekitar 25 kilometer dari pusat 
kota,  Gereja Abu Serga dibangun sekitar abad ke-4 
dengan gaya arsitek Mesir Koptik. Ada perasaan 
‘wow’ ketika memasuki bangunan gereja ini. Bentuk 
bangunannya sangat klasik dan cantik. Seluruh 
bagian gereja dihiasi dengan relief-relief cantik khas 
Koptik Mesir. Gereja Abu Serga dianggap sebagai 
model awal Gereja Kristen Koptik. Pemimpin 
tertinggi pertama gereja Koptik yaitu Patriark Isaac 
(tahun 681-692).

Oleh: Tina Rumondang Siahaan

Tempat Pelarian Keluarga Kudus di Negara Mesir

Pesona Gereja 
Abu Serga, 
Kairo
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BATUPENJURU

Gereja Abu Serga dianggap istimewa karena 
memiliki ruang di bagian bawah gereja. Ruang 
bawah tanah ini dalamnya sekitar 10 meter. 
“Dahulu kala aliran Sungai Nil diyakini melewati 
tempat ini, sehingga ketika tingkat air Sungai Nil 
tinggi, maka ruang bawah tanah ini akan banjir,” 
ujar Jhon Louis. Tempat ini sangat menarik karena 
merupakan salah satu tempat yang dianggap 
bersejarah. Ketika memasuki bangunan utama, 
penulis diajak menuju bagian bawah dengan 
menuruni beberapa anak tangga hingga sampai ke 
titik lokasi sejarah yang dipercayai sebagai tempat 
pelarian dan persembunyian Yusuf, Maria, dan bayi 
Yesus (disebut dengan Keluarga Kudus).

“Setelah orang-orang majus itu berangkat, 
nampaklah malaikat  Tuhan kepada Yusuf dalam 
mimpi dan berkata: “Bangunlah, ambillah Anak itu 
serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana 
sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes 
akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia.” Maka 
Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-
Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan 
tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi 

supaya genaplah 
yang difirmankan 
Tuhan oleh nabi: 
“Dari Mesir Ku-panggil 
Anak-Ku” (Matius 2: 
13-15). Maka Keluarga 
Kudus itu menyingkir 
ke Mesir karena 
ada perintah dari 
Raja Herodes untuk 
membunuh semua 
anak di Bethlehem 
yang berumur dua 
tahun ke bawah 
(Matius 2: 16).

Memasuki gua bawah tanah, terdapat beberapa 
ruangan kecil dan masing-masing berukuran sekitar 
2x2 meter. Ada ruang peristrahatan, sumur sebagai 
sumber air selama  persembunyian, dan ruangan 
tempat aktivitas. Di tempat inilah Keluarga Kudus 
tinggal selama masa pengungsiannya di Mesir 
hingga Herodes mati (Matius 2: 19 – 10). 

Dokumentasi: Tina Rumondang Siahaan
Referensi:  https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_Sergius_and_
Bacchus_Church_(Abu_Serga)

Ruang Istirahat

Terowongan Sungai Nil
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SIMFONI

Oleh: Yancen Piris

 Bilamana orang terdekat kita mendapat 
musibah, apa yang akan kita sampaikan 
kepadanya? Ketika seseorang mengalami 
keputusasaan, apa yang akan kita katakan 
kepadanya? Apa yang harus kita perbuat saat 
menemui jalan buntu? Apa yang akan kita lagukan 
dalam hati? 

Don Moen, seorang pendeta sekaligus musisi 
Kristen asal Amerika Serikat, memiliki satu 
pengalaman iman yang luar biasa, ketika ia mesti 
memberikan penghiburan kepada keluarga adik 
istrinya, Susan Phelps. Susan dan suaminya, 
Craig, kehilangan anak laki-lakinya, Jeremy, 
yang meninggal di tempat kecelakaan mobil 
yang menimpa mereka di Texas. Untuk acara 
pemakaman Jeremy, Susan meminta sesuatu 
yang, menurut Don Moen, teramat berat untuk 
diwujudkan. 

Kepada laman milik St. Augustine Record, 
Doen Moen berkata, “Mereka (Susan dan Craig) 
memintanya untuk bernyanyi di saat pemakaman 
(Jeremy). Lalu saya terbang di hari berikutnya, 19 
Maret 1987, dan langsung menuju ke Oklahoma 
(rumah Susan dan Craig). Saat saya duduk di 
pesawat, saya masih bingung: apa gerangan apa 
yang akan saya katakana kepada mereka. Di tengah 
kebingungan itu, saya membaca Kitab Yesaya. Mata 
saya tertuju pada Pasal 43 ayat 19: “Ya, Aku hendak 
membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai 
di padang belantara.” Tiba-tiba Tuhan memberikan 
sebuah lagu untuk saya nyanyikan (di pemakaman 
Jeremy). Ya, walaupun mereka sudah menyiapkan 
sebuah lagu untuk saya nyanyikan, tapi Tuhan 
berikan saya sebuah lagu baru.

“Setelah pemakaman, saya duduk bersama 
mereka, memeluk mereka. Saya menangis bersama 
mereka, dan dengan air mata yang terus menetes, 
Tuhan mampukan saya untuk menyanyikan lagu 
yang Tuhan berikan.”

God will make a way
Where there seems to be no way
Don melanjutkan, “Saya merekam lagu tersebut 

untuk Susan. Saya tahu bahwa saat semua orang 
pergi, saya meyakinkan Susan bahwa usai acara 
pemakaman, Susan harus menjalani hidup 
selanjutnya. Susan harus yakin penuh bahwa Tuhan 
terus bekerja dalam jalan-Nya yang tidak Susan 
lihat.”

He works in ways we cannot see
He will make a way for me 
Don Moen mengatakan bahwa Susan akhirnya 

berhasil memilih sikap yang benar. Sikap untuk 
memilih tetap yakin penuh terhadap rencana Tuhan 
dalam keluarga dan hidupnya;  daripada hidup 
dengan penuh kegetiran dan kemarahan kepada 
Tuhan yang mengijinkan kecelakaan itu terjadi. 

Sama seperti Susan, Don Moen pun ingin 
siapapun yang mendengar lagu yang Tuhan berikan 
melalui dia itu, dapat pula terhibur secara utuh dan 
memilih untuk tetap berkeyakinan penuh bahwa 
Tuhan punya jalan terbaik bagi setiap kehidupan 
anak-Nya.

“… I will even make a way in the wilderness, and 
rivers in the desert.”   

*disarikan dari berbagai sumber

oleh: Yancen Piris

God 
will 

Make 
a WaySebuah Lagu Penghiburan Plus Keyakinan Penuh
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RESENSI FILM 
Tanggal rilis: 19 Desember 2014 (Indonesia)
Director: Rajkumar Hirani 
Writers: Rajkumar Hirani, Abhijat Joshi 
Stars: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay 
Dutt 

Ketika Agama dan 
Tuhan Dipertanyakan

Oleh: Benjamin Simatupang

Saat seorang mahasiswa program doktoral 
di Universtas Princeton, Amerika Serikat 
bertanya, “Apa lagi 
yang tersisa di dunia ini 
untuk dapat menjadi 
peneliti disertasi yang 
orisinil?” Albert Einstein 
menjawab, “Cari tahu 
tentang doa. Harus ada 
orang yang mencari 
tahu mengenai doa.”

Film Kontroversial
PK adalah sebuah 

film produksi 
Bollywood, India, tahun 
2014.  Sebagaimana 
layaknya produksi 
Bollywood, di film PK 
juga terdapat tarian 
yang rancak, lagu-
lagu gembira maupun 
sedih, persahabatan 
manusia, dan kisah 
cinta romantis. Tapi 
PK bukanlah film 
India biasa.  Kisah 
cintanya dibalut dengan 
adanya prasangka dan 
diskriminasi mendalam 
antara seorang pria 
Pakistan dan seorang 
perempuan India (India 
dan Pakistan adalah 
dua negara berbatasan 
yang sering berselisih).  

Di India sendiri, film PK penuh kontroversi, 
dan menuai kecaman dari berbagai pihak yang 
mengatasnamakan agama.  Di pihak lain, tak 
kurang juga yang memberikan pujian.

 Sampai di sini, jangan salah kira ya kalau 
ini film “serius” penuh dialog ala filsuf mulai 
Aristoteles hingga Bertrand Russel yang membuat 
penonton pusing. Film ini sama sekali tidak 
membuat kening kita berkerut. Pesan “berat” 
yang dibawa film PK dibawakan dengan santai, 
humor, dan dialog yang sederhana, tapi mengena.  

Kisah seorang Alien
Di film ini, tokoh utamanya adalah seorang 

alien dari planet lain yang datang ke bumi, namun 
segera menjadi korban keserakahan manusia 
bumi, ketika “remote control” (berupa mata 
kalung) untuk pesawat luar angkasanya, dicuri.  
Kehilangan “remote control” sang alien terancam 
tidak dapat kembali ke planet asal.  Sang alien 
kemudian melakukan perjalanan mencari “remote 
control” tersebut di kota New Delhi (penduduk 
New Delhi tahun 2018 diperkirakan 18.6 juta 
orang). Upayanya sendiri menemukan “remote 

control” di tengah jutaan 
manusia, sia-sia.  Tidak 
ada yang mengetahui 
keberadaan “remote 
control” miliknya.  Orang 
yang ditanya oleh sang 
alien sering berucap : 
“hanya Tuhan yang bisa 
membantumu.”  

Dari sinilah cerita 
bergulir seru. Sang alien 
berupaya keras mencari 
Tuhan! Sang alien keluar 
masuk tempat-tempat 
ibadah berbagai agama, 
melakukan bermacam 
ritual, memberikan 
persembahan, bahkan 
menyebarkan pamphlet 
“mencari Tuhan”…namun 
hasilnya nihil.  Polisi 
menganggapnya mabuk 
(bahasa Indianya: Pee 
Kay / PK).  

Suatu malam, PK 
terlihat lelah, dan 
menemukan sebuah 
gang penuh patung 
dewa Hindu.  Ia masuk ke 
gang tersebut, menjerit 
dan meminta Dewa-nya  
segera mengembalikan 
“remote control” miliknya.  
Resensi di web BBC.
com menyebutkan mata 

para penonton di bioskop terlihat basah saat 
menyaksikan adegan ini.  Mungkin karena jeritan 
doa kepada Yang Maha Kuasa, dan terasa tidak 
dijawab  membuat frustrasi, adalah juga hal yang 
sering kita rasakan sebagai manusia.  Seorang 
jurnalis TV perempuan membantu PK dalam 
upayanya tersebut.  Bahkan PK dijadikan bintang 
utama di salah satu acara TV nya.   

Seperti kata PK, “Believe in the God who 
created you, not the one you created.”  

Anda berani menonton PK? 
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Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung pada-Nya; 
semua orang jujur akan bermegah.

Mazmur 64:11 


