sahabat
G K I K E B AYO R A N B A R U

V O L . 01 - F EB 2017

M E N D I D I K . M E N C E R A H K A N . M E M B E R I K A N H I K M AT

KABAR HIDUP

MENJADI
TERANG
DUNIA
MATA HATI

JITU
7PANDUAN
PAHAMI SAHABATMU
[ko]RELASI

PERSAHABATAN DALAM KELUARGA
sahabat VOL.01 - FEB 2017

1

DAFTARISI
DARI REDAKSI

03

KABAR HIDUP

04

MATA HATI

06

04 MENJADI TERANG DUNIA

PIJAR

12

[KO]RELASI

16

BENTARA GKI

22

JEJAKMU

26

PERSAHABATAN

06

RESENSI

28

KUIS ALKITAB

30

SIMFONI

16 PERSAHABATAN DALAM KELUARGA

31

DARI REDAKSI : Pengantar dari Redaksi.
KABAR HIDUP : Kabar kesukaan berlandaskan Firman Tuhan, yang disampaikan oleh Pendeta.
MATA HATI

: Ragam tulisan dari para kontributor, sesuai dengan tema utama.

PIJAR

: Artikel tentang etika, lingkungan hidup, dan kewirausahaan.

[ko] RELASI

: Rubrik tetap yang diisi oleh Pendeta Tohom Tumpal Marison Pardede.

JEJAKMU

: Membangun pemahaman tentang tokoh/kejadian yang ditulis dalam Alkitab.

BENTARA GKI : Foto dan liputan singkat dari semua wilayah GKI Kebayoran Baru.
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SIMFONI

: Kisah / sejarah di balik lagu atau musik gerejawi.

RESENSI

: Ulasan buku dan film terkini dilihat dari perspektif kekristenan
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DARIREDAKSI
Lahirnya SAHABAT

MENDIDIK . MENCERAHKAN . MEMBERIKAN HIKMAT

Shalom!

PENERBIT
Majelis Jemaat
GKI Kebayoran Baru

Ulang tahun GKI Kebayoran Baru ke-55 tak hanya diisi dengan
perenungan dan semaraknya ragam perayaan, namun juga
ditandai dengan lahirnya majalah Sahabat.
Hadirnya majalah Sahabat adalah jawaban atas kerinduan
kita yang tercermin dari hasil survey yang diadakan jelang akhir
tahun lalu. Salah satu pertanyaan yang diajukan Tim Redaksi
adalah tentang nama majalah. Ada 8 pilihan nama, dan nama
“Sahabat”-lah yang paling banyak dipilih para responden (30%).
Sebanyak 140 responden lebih (jemaat dan simpatisan GKI
KB), atau >10% dari jumlah total jemaat dan simpatisan GKI KB
mengikuti survey tersebut.
Edisi perdana majalah ini mengangkat tema utama:
Persahabatan. Melalui persahabatan yang dilandasi kasih,
sebagai ciri pengikat yang dimiliki oleh setiap pengikut Kristus.
Majalh Sahabat memiliki beragam rubrik yang ditata sedemikian
rupa (lihat: Inbox) dalam bagian lain, pada halaman ini.
C.S. Lewis dalam bukunya The Four Loves menyampaikan:
persahabatan lahir saat seseorang mengatakan kepada yang lain,
bahwa ia (kita) dapat menjadi sahabat bagi orang lain ketika ada
persamaan yang mempertautkan keduanya.
Kiranya majalah Sahabat sungguh-sungguh menjadi sahabat
setia kita semua di segala suasana.
Salam Sahabat!
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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. 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:
sahabat.gkikb@gmail.com
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KABARHIDUP

MENJADI TERANG
DUNIA
Oleh: Yancen Piris

F

Setiap orang yang percaya
irman Tuhan di atas
“Kamu adalah
dan beriman kepadaNya, wajib
jelas menegaskan:
terang dunia.
menjadi terang di dalam seluruh
siapapun kita, usia
aspek kehidupan. Bila tidak, apa
berapapun, dan dalam
Kota yang terletak
yang akan terjadi?
kondisi apapun, kita dipanggil
di atas gunung
Simaklah Matius 5 ayat : 20,
Tuhan dengan seruan “Kamu
“Maka Aku berkata kepadamu:
adalah terang dunia”.
tidak mungkin
Kata ‘kamu’ dalam
Jika hidup keagamaanmu
tersembunyi”
pesan tersebut bukan untuk
tidak lebih benar dari pada
seseorang atau satu orang
hidup keagamaan ahli-ahli
(Matius
5:14)
saja, tapi kata tersebut
Taurat dan orang-orang Farisi,
menunjuk kepada kita semua.
sesungguhnya kamu tidak akan
Sebagai pengikut-Nya, kita
masuk ke dalam Kerajaan Sorga”.
Jadi, sekalipun kita mengaku percaya kepada Tuhan
harus memancarkan terang dari dalam kita kepada
dan melayani-Nya, namun apabila dalam kehidupan
dunia. Menjadi terang dunia berarti hidup seturut
sehari-hari kita tidak dapat menjadi terang bagi
dengan standar Tuhan. Hidup dengan identitas,
sesama, maka kita tidak akan beroleh bagian dalam
fungsi, dan peran yang Tuhan kehendaki, dalam
Kerajaan Sorga.
kehidupan kita sehari-hari, di manapun kita berada.
Merujuk pada kitab Yohanes 1 : 5:, ‘Terang itu
Perintah Tuhan Allah kepada kita untuk menjadi
terang dunia, tak dapat ditawar-tawar. Allah datang
bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan
ke dunia menjadi manusia dan mengorbankan
itu tidak menguasainya’. Fungsi dan peran kita
diri-Nya melalui rupa Yesus Kristus, agar hidup
sebagai anak - anak adalah menjadi terang dunia.
kita mempunyai arti. Siapapun kita, kaya atau
Kita menjadi terang dunia agar hidup kita memberi
sederhana, laki-laki atau perempuan, anak-anak
cahaya dan memancarkan cahaya tersebut, walau
hingga orang dewasa, tanpa terkecuali, Tuhan
di tempat gelap sekalipun.
mengasihi dan mati untuk kita.
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KABARHIDUP
Matius 5 ayat 15 bertutur mengenai sasaran
terang kita, yakni: siapa saja dan di mana saja.
Pernah mengalami mati lampu di rumah? Apa
yang terjadi bila kita menyalakan lilin? Cahaya
yang bersumber dari lilin tersebut akan berpendar
dan menerangi ruangan di sekitarnya. Demikian
pula terang yang terpancar dari diri kita adalah
pengejawantahan dari semua perkataan,
perbuatan, pemikiran, dan tindak-tanduk kita
seturut dengan kehendak Allah. Sehingga, mereka
yang mendengar dan menyaksikan perbuatan baik
kita akan memuliakan Allah Bapa di sorga.
Rasul Paulus mengatakan dulu kita hidup dalam
kegelapan, tetapi karena Kristus, maka kita adalah
terang. Hidup kita tidak hanya berarti, tapi hidup
kita juga punya peran menentukan masa depan
orang-orang di sekitar kita. Orang yang hidup

Terang yang terpancar
dari diri kita adalah
pengejawantahan
dari semua perkataan,
perbuatan, pemikiran, dan
tindak-tanduk kita seturut
dengan kehendak Allah.

dalam kegelapan dunia, membutuhkan kehadiran
kita sebagai terang dunia. Kehadiran kita wajib
melepaskan orang dari rasa kuatir dan takut.
Kehadiran kita harus memberikan harapan dan
memberi semangat bagi sesama untuk hidup
penuh arti.
Mari kita telisik lebih dalam lagi. Apakah hidup
keagamaan kita masih mementingkan diri sendiri?
Apakah kita sudah menjadi terang bagi sesama
tanpa pandang bulu? Sudahkah kita meneladani
Yesus Kristus saat berlaku sebagai terang dunia di
tengah keluarga, gereja, kota dan bangsa ini? Atau
alih-alih menjadi terang dunia, kita justru menjadi
batu sandungan buat sesama? Kiranya Tuhan
memampukan kita untuk menjadi terang dunia dan
menjadi sahabat yang menerangi. Terpujilah nama
Tuhan, Amin! 

*Sumber:
Khotbah Minggu Pdt. Titus Gunawan H.,
5 Februari 2017, pukul 17.00 WIB.
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MATAHATI

PERSAHABATAN

Sampai di manakah perjalanan hidup kita?
Apakah kehidupan spiritualitas kita makin
bertumbuh, atau status quo? Bagaimana makna
relasi yang terjalin antarsesama? Apakah ada
perubahan signifikan yang terjadi pada karakter
kita? Atau, justru kekhawatiran hidup yang sering
mendominasi hati kita? Bagaimana peran sahabat
bagi pertumbuhan rohani murid Kristus?
Oleh: Ichwan Panggabean
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MATAHATI

S

ahabat adalah salah satu
anugrah dalam hidup. Tidak
semua orang bisa memiliki
seorang sahabat. Ketika
Yesus mengajar dan bermetafor
demikian: “Akulah pokok anggur
yang sejati....” , kemudian Yesus
melanjutkan pengajaran-Nya
tentang relasi sahabat dan hidup
yang menghasilkan buah yang
tetap. Sahabat Yesus mengerti dan
melakukan apa yang dikehendaki
Firman Tuhan untuk menghasilkan
hidup yang bermakna dan berbuah.
Namun, persahabatan bisa jadi
relasi yang rawan dimanipulasi.
Ketika kasih persahabatan berubah
menjadi kasih yang ingin menguasai
pihak lain, maka persahabatan
itu sudah tidak sesuai dengan
hakekatnya. Ketika persahabatan
dihubungkan dengan pertanyaan:
“Apa gunanya bersahabat dengan
orang ini, bagi kepentingan dan
ambisi saya?”, maka arti persahabatan bergeser
dari relasi yang pada dasarnya indah dan tulus,
menjadi sarana untuk memperalat pihak lain.
Ketika persahabatan hanya dihubungkan dengan
aspek ekonomi saja, maka persahabatan menjadi
kehilangan aspek ketulusannya.
Persahabatan perlu ditumbuh kembangkan dan
mengarah pada kehidupan spiritual yang sehat di
dalam Kristus. Hidup yang menghasilkan buah.
Bila kita merujuk pada visi misi GKI - KB tahun
2017, maka telah jelas memberikan arah yang
indah: Hidup yang berpusatkan pada Kristus,
melalui misi suara kenabian, kuasa doa, dan
pemberdayaan jemaat menjadi tujuan utama.
Kehidupan persahabatan pada 50 tahun kedua
perjalanan GKI Kebayoran Baru, bisa saja diwarnai
dengan relasi-relasi masa lalu: persahabatan yang

Persahabatan perlu
ditumbuhkembangkan
dan mengarah pada
kehidupan spiritual
yang sehat
di dalam Kristus.
Hidup yang
menghasilkan buah.
pernah mengalami konflik, kesalahpahaman, dan
peristiwa yang tidak mengenakkan. Indikatornya
ada pada jumlah kehadiran di paduan suara
wilayah dan pertemuan PA wilayah. Persahabatan
memerlukan kualitas yang baik. Saya melihat relasi
yang berkualitas itu pada teladan persahabatan
mas Rio Wisaksono dan bapak Widjanarko, juga
pada kelompok tumbuh bersama dari Korem
angkatan 86 dsk.
Persahabatan yang berkualitas bukan utopia,
bukan pula sesuatu yang abstrak. Pada buku
Sacred Companion (“Sahabat Kudus”) karya David G
Benner, terbit pada bulan Maret 2012 oleh penerbit
Perkantas, persahabatan itu bertujuan: menjadi
seorang kekasih Kristus yang luar biasa, menjadi
pribadi yang utuh dan kudus, dan menjadi diri kita
yang sejati di dalam Kristus (halaman 29).
Kiranya perjalanan spiritual Majalah Sahabat
dari komisi Infokom ini bisa mendorong dan
menginspirasikan persahabatan yang sejati kepada
murid Kristus yang setia beribadah di GKI KB.
Kita semua rindu untuk selalu bertumbuh dalam
relasi persahabatan di tengah zaman yang gencar
berubah. Semoga setiap karya yang dihasilkan
dapat memancarkan kehangatan kasih Kristus di
sagala aktivitas. Coram Deo. 
*Teladan persahabatan.
sahabat VOL.01 - FEB 2017
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MATAHATI

MENJADI SEORANG

SAHABAT...

“

Hadirkanlah kasih dalam
ketidaksempurnaan
persahabatanmu, maka
engkau akan menemukan
keistimewaan sahabatmu.

”

Ronald Pekuwali,

Tenaga Pelayanan Khusus GKI KB dan
pemerhati masalah sosial.

Oleh: Yancen Piris

W

illiam Shakespeare, pujangga dari Inggris menyatakan bahwa,
“Kata-kata itu mudah dibuat, seperti angin; Ssahabat yang
setia sulit ditemukan.”
Di setiap masa kampanye pemilihan pemimpin di negeri
ini ,janji-janji manis mulai bertebaran. Impian tentang kehidupan yang
lebih baik dan sejahtera, kesempatan mendapatkan pekerjaan, jaminan
keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, sangat mudah
diucapkan. Kenyataannya? Belum tentu dapat terwujud. Demikian pula
seseorang yang dengan mudah berjanji untuk menjadi sahabat sejati. Pada
praktiknya? Bak jauh panggang dari api.

8
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MATAHATI
Mengapa menjadi sahabat sejati itu sulit?
Band asal Bandung, Sindentosca, menggambarkan
sebuah persahabatan yang dapat lenyap
seketika. Coba simak potongan lirik lagu berjudul
‘Kepompong’ berikut:
Dulu kita sahabat
Dengan begitu hangat
Mengalahkan sinar mentari
Kini kita berjalan berjauh-jauhan
Kau jauhi diriku karena sesuatu
Jelas dikatakan bahwa ada sesuatu yang
membuat sepasang sahabat menjadi berjauhan
dan tak sepikir lagi. Ichwan Panggabean, pegiat
layanan di GKI Kebayoran Baru mengatakan
bahwa persahabatan bisa jadi relasi yang rawan
dimanipulasi. Ketika kasih persahabatan berubah
menjadi kasih yang ingin menguasai pihak
lain, maka hakekat persahabatan sudah pula
berubah. Ketika persahabatan dihubungkan
dengan pertanyaan: “Apa fungsinya orang ini bagi
kepentingan dan ambisi saya?.”Arti persahabatan
mulai bergeser: dari relasi, yang pada dasarnya
indah dan tulus, menjadi sarana untuk memperalat
pihak lain. Begitu pula ketika persahabatan hanya
dihubungkan dengan aspek ekonomi saja, maka
persahabatan menjadi sesuatu yang menegangkan
dan kehilangan aspek ketulusan.
Seorang pemuda Kristen, sebut saja Irawan,
mengaku bahwa dalam bersahabat dengan sesama
pemuda di gereja, ia lebih memilih orang-orang
yang memiliki kelebihan yang tidak ia miliki. Terus
terang, ia mengatakan bahwa aspek ekonomi
menjadi pertimbangan utama untuk mengikat tali
persahabatan dengan seseorang.
“Kalau nanti saya sedang tidak punya uang,
pasti sahabat saya akan membantu,” ujar Irawan
disambung tawa ringannya saat melontarkan
pandangannya.
Apa yang dirasa baik oleh Irawan, mungkin
dirasakan pula oleh banyak orang. Di sisi lain, ada
pula kelompok yang menjadi antipati dengan kata
‘persahabatan’. Mengapa?
“Males gue, berkali-kali gue dimanfaatin oleh
orang yang mengaku sebagai sahabat. Pas dia
butuh, gue dikejar-kejar. Eh…pas giliran gue yang
butuh, dia kabur gak jelas ke mana,” tukas Dewi
Purnama, salah satu pemudi Kristen.
Masih lanjut Dewi, ada seorang pemuda yang
berdalih menjadi sahabat. Pada akhirnya jalinan
persahabatan selama 5 tahun pun kandas. Dewi
dengan sepihak memutuskan jalinan persahabatan
karena ia mengetahui bahwa si pemuda mau

menjadi sahabatnya hanya untuk memanfaatkan
kekayaannya. Kini, Dewi (dan mungkin juga Anda)
memilih untuk tidak menjalin persahabatan
dengan siapapun. Hal tersebut tentunya sangat
disayangkan mengingat saat kita terhubung dengan
seseorang (menjadi sahabat), Randy Pausch dalam
bukunya berjudul ‘The Last Lecture’, mengutarakan
agar kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik.
Selain aspek ekonomi yang kentara menjadi
penyebab rusaknya persahabatan, Ronald
Pekuwali, Tenaga Pelayanan Khusus (TPK) GKI
KB mengatakan, saat ini persahabatan pun
dapat hilang karena aspek politik dan perbedaan
keyakinan. Terkait dengan asas manfaat dalam
sebuah persahabatan, menurut pria lulusan STT
Jakarta itu memaparkan bahwa, kembali kepada
motivasi seseorang dalam menjalin persahabatan.
Masih menurut Ronald ,persahabatan itu
dimungkinkan terjadi saat ada perbedaan dan
ketidaksempurnaan antarmanusia. Bisa jadi yang
satu kaya, dan yang lain miskin. Si A berpartai
merah, B pengikut partai hijau. Perbedaan menjadi
kekayaan sebuah persabahatan saat tidak disikapi
dengan menggunakan asas manfaat, tapi kasih
semata dari dua belah pihak. 

KASIH DALAM
PERSAHABATAN,

pertama kali, diperkenalkan
oleh Allah sendiri dalam rupa
Yesus Kristus. Penatua Daniel
Bani Winni Emma mengatakan,
Allah jelas berbeda dengan manusia. Tetapi
alih-alih membangun tembok, Allah justru
berinisiatif untuk membangun jembatan.
Jembatan yang menghubungkan antara
Surga dan Bumi, yang terpisah karena dosa.
Perbedaan antara Allah dan manusia tidak
membatasi-Nya untuk menjalin relasi dengan
manusia. Bahkan sebagai bukti otentik kasih
Allah, sepanjang masa pelayanan-Nya di
bumi, Yesus menawarkan diri menjadi seorang
Sahabat buat manusia. Yesus memberi teladan
dengan rela mengorbankan nyawa-Nya buat
semua manusia, yang Dia sebut sebagai
Sahabat. Manusia, bukan yang Kristen atau
yang berkulit putih saja, bukan pula yang kaya
ataupun yang pintar saja. Menjadi sahabat
tanpa tujuan memanfaatkan, tapi justru
mengorbankan diri buat sesama.
Bagaimana dengan Anda? 

sahabat VOL.01 - FEB 2017
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MATAHATI

PERSAHABATAN
LINTAS IMAN
Sejatinya, persahabatan antar
umat manusia, bisa dilakukan
oleh siapa saja, kapan saja, dan
di mana saja.

Oleh: Pnt. Daniel Bani Winni Emma
Foto diunduh dari http://regional.kompas.com/read/2014/01/15/1503352/
Ningrum.Bersyukur.Fotonya.dengan.Suster.Patrice.Jadi.Inspirasi
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N

ingrum, perempuan berhijab,
bersahabat dengan Suster Maria Patrice
OSF. Mereka bergandengan tangan
dan bersiap menyeberang di salah
satu jalan raya di kawasan Kidul Loji, Yogyakarta.
Adegan tersebut tertangkap kamera Lexy, rekan
Ningrum, yang kemudian mengunggahnya di media
sosial. Tak dinyana, foto tersebut menjadi viral di
awal tahun 2014.
Baik Ningrum dan Suster Maria Patrice OSF
berpendapat bahwa persahabatan mereka adalah
hal yang biasa saja. Tak ada yang istimewa. Namun,
bagi netizen dan masyarakat luas, foto tersebut
dianggap sebagai oase yang menyejukkan. Betapa
indahnya persahabatan lintas iman.

MATAHATI
Entah sejak kapan iman seakan menjadi batas
pemisah antara seseorang dengan yang lain,
sehingga perlu dilintasi dan dilompati. Identitas
iman-lah yang membedakan seorang Kristen
dengan penganut agama atau kepercayaan lain.
Tak berarti pula bahwa dari perbedaan tersebut,
terbangun tembok atau batas pemisah. Disadari
atau tidak, justru orang beriman yang sering
membuat garis batas dan membangun tembok
pemisah itu.
Ingatkah Anda nukilan syair lagu berikut : “Oo
betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara
seiman hidup dalam persatuan.” Lagu gubahan
dari Mazmur 133 adalah mazmur yang indah. Dalam
Alkitab TB-LAI syair aslinya demikian: “Sungguh,
alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudarasaudara diam bersama dengan rukun!”
Amat disayangkan, ketika digubah menjadi lagu,
keindahan persatuan saudara-saudara dipersempit
menjadi saudara seiman. Apakah keliru? Tidak juga.
Dalam konteks keberagaman denominasi gereja
masa kini beserta konflik-konflik yang mengiringi,
lagu itu memang kontekstual. Tetapi keindahan
tidak hanya terlihat dari persatuan saudara seiman.
Kerukunan antarumat yang berbeda iman juga
menampilkan keindahan. Coba simak kembali
foto Ningrum dan Suster Maria. A picture is worth a
thousand words. Ya! Sebuah foto lebih bermakna
daripada seribu kata.
Paradigma membangun tembok justru
bertolak belakang dengan tindakan Allah pada
manusia. Allah adalah Sang Pencipta, dan manusia
adalah makhluk ciptaan-Nya. Tetapi alih-alih
membangun tembok, Allah justru berinisiatif
untuk membangun jembatan! Perbedaan antara
Allah dengan manusia tidak membatasi-Nya
untuk menjalin relasi dengan kita. Alkitab kita
adalah catatan panjang contoh-contoh tindakan
nyata Allah kepada manusia. Ketika Adam dan
Hawa melanggar perintahNya, Allah mencari,
manusia bersembunyi. Ketika bangsa Israel keluar
dari Mesir, Allah sendiri yang menuntun mereka ke
tanah perjanjian. Allah terus menunjukkan inisiatifNya membangun jembatan lewat hakim, nabi, raja
yang dipilih-Nya.
Hingga era Perjanjian Baru, Yesus adalah bukti
nyata inisiatif Allah untuk membangun jembatan
dengan manusia. Setelah Yesus naik ke surga, Roh
Kudus diutus untuk menjadi jembatan sehingga
relasi manusia dengan Allah tidak terputus.
Tindakan Allah kepada manusia dapat menjadi

inspirasi bagi setiap orang yang percaya kepadaNya untuk menjalin persahabatan lintas iman.
Perbedaan sama sekali bukan alasan untuk
membangun tembok. Perbedaan justru melahirkan
keindahan dalam keberagaman dan kekuatan
dalam persatuan.
Foto di sebelah kiri memberi kita dua inspirasi:
Pertama, secara komunal. Sebagai gereja,
kita perlu membangun dan menjalin kerja sama,
tak hanya dengan saudara seiman tetapi juga
saudara lintas iman. Misalnya, problema sosial
dan ekonomi di kalangan masyarakat miskin kota
Jakarta memerlukan uluran tangan kita. Bergerak
bersama-sama dengan para sahabat lintas iman
yang memiliki kepedulian sama, akan mewujudkan
gerakan bersama nan elok.
Kedua, secara personal. Sebagai seorang
pribadi, kita juga tidak perlu menunggu program
gereja, dialog-dialog lintas iman, karya-karya
bersama. Yang menarik dari foto di atas adalah
karena pemandangan itu tidak terjadi di dalam
gedung pertemuan atau dalam acara dialog-dialog
lintas iman. Pemandangan itu terjadi di jalan raya,
yaitu dalam keseharian. Artinya, secara personal,
persahabatan lintas iman bisa kita mulai dengan
tetangga kompleks di mana kita tinggal. Kita bisa
mulai dengan grup-grup WhatsApp alumni sekolah
di mana kita menjadi bagiannya. Kita bisa mulai
persahabatan itu di tengah keseharian. Stop
mempertebal tembok, mulai bangun jembatan! 

Persahabatan
lintas iman bisa
kita mulai dengan
tetangga kompleks
di mana
kita tinggal.
sahabat VOL.01 - FEB 2017
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Oleh: Harez Posma Sinaga, M.Psi
Ratmiwiyanti, M.Psi

T

au dong apa itu FWB (Friend with Benefit) dan BFF (Best Friend Forever)?
Nah, bila filsuf terkenal Aristoteles mengidentifikasi 2 ciri utama dalam
persahabatan berdasarkan preferensial atau memilih-milih, dan mutual
atau saling menguntungkan, maka Raja Salomo pun mengungkapkan
prinsip utama dalam persahabatan: “Ada teman yang mendatangkan
kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang
saudara”, Amsal 18:24.
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“Seorang sahabat menaruh kasih
setiap waktu, dan menjadi seorang
saudara dalam kesukaran” (Amsal
17:17).
Dalam Perjanjian Baru dikemukakan
bahwa Yesus pernah mengatakan
“Tidak ada kasih yang lebih besar dari
pada kasih seorang yang memberikan
nyawanya untuk sahabat-sahabatnya”,
Yohanes 15:13.
Berikut 7 Panduan Jitu, Pahami
Sahabatmu:

1. Saling Memperhatikan

“Dan marilah kita saling
memperhatikan supaya kita saling
mendorong dalam kasih dan dalam
pekerjaan baik.” (Ibrani 10:24)

“... dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya
sendiri, tetapi kepentingan orang lain
juga.” (Filipi 2:4).
“Dan sebagaimana kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga
demikian kepada mereka.” (Lukas 6:31)

Siapa bergaul dengan orang
bijak menjadi bijak, tetapi siapa
berteman dengan orang bebal
menjadi malang.

Prinsipnya, kita pengen diperlakukan gimana sih
oleh sahabat kita? Nah, lakukan itu terlebih dahulu
kepada sahabat kita.

2. Saling Membangun

“Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak,
tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi
malang.” (Amsal 13:20).
Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan
yang baik. Persahabatan yang dibangun hendaknya
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan
perkembangan jiwa dan jasmani kita.
Tuhan menciptakan manusia sebagai mahluk
yang paling mudah beradaptasi. Saat kita mencium
bau busuk, kita akan menutup hidung kita. Namun
bila kita tinggal atau berada di lingkungan yang
penuh dengan aroma busuk, maka aroma busuk
itu akan ‘melekat’ di sekujur tubuh kita. Untuk itu,
mawas diri lah dalam setiap pergaulan.

3. Siap Menjadi Tempat Curhat

“Hai, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah
hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk
mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan
juga lambat untuk marah.” (Yakobus 1:19).

14
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Teman atau sahabat yang baik akan saling
mendengarkan. Bila sahabat kita sedang
mencurahkan isi hatinya (curhat), maka sebaiknya
kita dapat memosisikan diri. Kita harus tahu kapan
saatnya mendengarkan dengan empati (to listen,
not just to hear). Tahu kapan harus menasehati,
mengapresiasi, bahkan paham saat yang tepat
utnuk menegurnya.
Ketika ia bercerita, tunjukkanlah perhatian yang
tulus, tataplah matanya dengan sejuk, tidak sambil
memainkan gadget, mengatakan ‘ya..’, ‘hmm..’,
‘begitu..’ atau merefleksikan kembali perkataannya,
menepuk / merangkul pundaknya, menggenggam
tangannya, adalah hal-hal yang dapat menjadi
pertanda bahwa kita sedang mendengarkannya.
“Seorang kawan memukul dengan maksud baik,
tetapi seorang lawan mencium secara berlimpahlimpah” (Amsal 27:6).
“...perkataan yang diucapkan tepat pada
waktunya adalah seperti buah apel
di pinggan perak.” ( Amsal 25:11).
Di balik teguran yang dilontarkan sahabat kepada
kita, perlu dicerna secara positif.
Siapkan hati dan serahkan kepada Tuhan (tak
perlu ill-feel) kalau pesan kita tidak ditanggapinya
sesuai harapan kita. Cari waktu dan suasana hati

PIJAR
yang tepat. Gunakan kalimat positif dan jaga nada
suara agar tetap rendah atau netral. Berikan contoh
nyata atau analogi untuk membuka cakrawala
berpikirnya agar tak terkesan mengguruinya.
Pilih kata-kata yang sejuk. Jangan memaksakan
pemikiran atau kehendak kita. Beri waktu
kepada sahabat untuk merenung, mencerna, dan
menentukan pilihan atau tindakannya kemudian.

4. Tidak Mudah Tersinggung

”Seorang kawan memukul dengan maksud baik,
tetapi seorang lawan mencium secara berlimpahlimpah.” (Amsal 27:6)
“Besi menajamkan besi, orang menajamkan
sesamanya.” ( Amsal 27:17).
Jangan dikit-dikit ‘baper’ ah .. Kalau sahabat kita
mengatakan sesuatu yang kurang mengenakkan,
berpikirlah untuk mencari bagian positif dari
perkataan sahabat kita itu. Jika belum ketemu juga,
tanyakanlah maksud penyampaiannya tersebut dan
tak perlu terkesan ‘defensif’.

5. Memelihara Persahabatan

“Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman
ayahmu ... “ (Amsal 27:10).
Bagian ini sering terlupakan: merawat
persahabatan. Kesibukan masing-masing biasanya
menjadi alasan klasik untuk tidak merawat
persahabatan. Cobalah buat rencana temu
dengan sahabat kita pada waktu-waktu tertentu.
Mengirim ucapan selamat ulang tahun, hari raya,
atau mengingat momen indah bersama sahabat.
Menelepon atau berinteraksi melalui media sosial
juga merupakan salah satu cara untuk stay in touch.

6. Menjaga Kepercayaan

Banyak persahabatan hancur karena hilangnya
kepercayaan. Jagalah rahasia yang telah
dipercayakan oleh sahabatmu.
“Belalah perkaramu terhadap sesasamu itu,
tetapi jangan buka rahasia orang lain” (Amsal 25:9)
“Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri
daripada kota yang kuat, ...”. (Amsal 18:19)
Lebih mudah membangun ‘trust’ daripada harus
membangun-ulang ‘trust’ yang pernah runtuh.
Mintalah “gembok” dari Bapa di Surga agar kita bisa
menjaga kepercayaan yang diberikan sahabat kita.
Hindari mengatakan “eh, jangan bilang siapa-siapa
ya.. ini hanya untuk kamu aja”, sekalipun kepada
orang yang kita percayai.

7. Waspada Terhadap Gosip dan Fitnah

“Orang yang curang menimbulkan pertengkaran,
dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang
karib.” (Amsal 16:28).
Selalu ada alasan bagi orang fasik untuk tidak
betah melihat kebaikan. Jadi, lakukan cek-ricek
kepada sahabat setiap kali kita mendengar atau/
mengetahui bila ada hal yang di luar kewajaran.
Salah satu keunikan ajaran Tuhan Yesus adalah
mengasihi sesama manusia. Matius 5:44 jelas
mengatakan: “Tetapi Aku berkata kepadamu:
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu.”
Berpegang pada ajaran tersebut, orang Kristen
tidak dilarang menjalin persahabatan dengan orang
tidak seiman. Justru melalui jalur persahabatan
kita dapat menyampaikan kabar keselamatan
Kristus. Bila Tuhan berencana, justru kita dapat
membimbing mereka ke Jalan Keselamatan.

SELAMAT MENJALIN
PERSAHABATAN DAN MENJADI
SAKSI KRISTUS.

TUHAN MEMBERKATI. 
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“Persahabatan adalah penangkal yang ampuh
untuk semua malapetaka” (Seneca)

PERSAHABATAN
DALAM KELUARGA
16
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Sahabat dan Saudara

Kata persahabatan berarti persaudaraan atau
perhubungan selaku sahabat. Kata sahabat berarti
kawan, teman, handai (KBBI, 1995, hlm. 860).
Jadi jika seseorang dikatakan bersahabat dengan
yang lainnya, maka mereka dapat disebut juga
bersaudara. Semangat ini apa yang disampaikan
dalam Amsal 17:17, “Seorang sahabat menaruh
kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran” dan Amsal 18: 24, “...tetapi ada
juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang
saudara.” Dalam dua ayat tersebut, jelas disebutkan
bahwa sahabat dapat menjadi saudara, bahkan
lebih akrab dari seorang saudara. Sementara,
memahami keluarga berarti memahami relasi
antarsaudara, bahkan lebih. Sebab apa yang
dikatakan saudara dalam keluarga, adalah adanya
relasi antaranak, adik - kakak, sulung - bungsu.
Ada juga yang disebut sebagai saudara sepupu,
karena adanya pertalian keluarga, ada juga saudara
belahan yaitu orang-orang yang senenek moyang
(KBBI, 1995, hlm. 883).
Memahami lebih dalam kata “saudara”, ada
baiknya kita mengenal istilah tersebut dalam tradisi
Perjanjian Baru. Kata ‘saudara’ sudah mengandung
makna sosial. Kata yang digunakan dalam teks
Yunani adalah kata avdelfo,j . Kata ‘adelphos’
semula merupakan istilah yang berhubungan
dengan pertalian keluarga. Kata ‘adelphos’ dibentuk
dari kata ‘delphis’ yang artinya rahim dengan kata
sambung ‘a’ dan artinya menjadi satu kelahiran
dari rahim yang sama. Ini semula ditujukan untuk
saudara laki-laki, dan kata ‘adelphe’ untuk saudara
perempuan. Dalam literatur Yunani, kata ini
digunakan untuk menjelaskan saudara laki-laki
secara fisik atau hubungan yang sangat dekat, dan
kiasan untuk persahabatan, pertemanan. Kata
ini juga diterapkan untuk menunjuk keanggotaan
sebuah komunitas atau kelompok sosial.1
‘Adelphos’2 berarti keturunan atau anak cucu dari
rahim ibu yang sama. Arti yang lebih luas adalah
anggota dari keluarga, suku bangsa dan bangsa
yang sama. Sementara itu arti kiasannya adalah
pribadi-pribadi yang mempunyai relasi secara
spiritual oleh karena iman kepada Yesus Kristus.
1. Colin Brown (editor), The New
International Dictionary of
New Testament, Volume 1: A-F,
Zondervan Publishing House,
Grand Rapids, Michigan, 1975, hlm.
254-255.

Mengerti pemahaman saudara yang demikian
mengarahkan kita pada kedalaman dan keluasan
arti persahabatan dan persaudaraan dalam
keluarga. Siapapun dan apapun sebutan yang
berhubungan dengan keluarga pasti mereka adalah
saudara, mereka adalah sahabat. Suami - isteri
adalah sahabat, orangtua - anak adalah sahabat,
kakak - adik adalah sahabat, mertua - menantu
adalah sahabat, kakek – nenek - cucu adalah
sahabat, besan adalah sahabat, anak – mantu
- mertua adalah sahabat, paman - bibi adalah
sahabat, sepupu adalah sahabat dan semua
sebutan pertalian keluarga yang ada3, semuanya
adalah sahabat.

Fakta menunjukkan
bahwa masih banyak
keluarga yang tidak
menghadirkan
persahabatan bagi
keluarganya sendiri.
Bagaimana mewujudkan hal ini di tengahtengah dunia yang menggiring dan mengiring
keluarga masuk dalam kungkungan keterasingan
antaranggota keluarga? Apa yang harus diketahui
dan dilakukan agar setiap keluarga tidak terjebak
dengan giringan itu? Yang perlu dilakukan adalah
menumbuhkembangkan keluarga dan mewujudkan
panggilan Tuhan. Sebab begitu banyak orang tidak
menyadari atau tidak membutuhkan pengetahuan
dan pengalaman bertumbuh dalam keluarga
sebagai sahabat.

2. Xavier Leon-Dufour, Dictionary of
The New Testament, Harper and
Row Publisher, San Fransisco,
1983, hlm. 122.

3. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia
penuh dengan kekayaan istilah
yang menggambarkan pertalian
antarkeluarga, bahkan sebutan
untuk generasi-generasi yang jauh
lebih tua.
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Banyak orang sudah merasa yakin bahwa relasi
antar anggota keluarga itu terjadi sedemikian rupa.
Tidak perlulah hal itu. “Keluarga kami baik-baik
saja kok, tidak ada masalah dengan keluargaku.
Kami sebagai suami - isteri baik-baik saja kok,
demikian juga dengan anak-anak kami.” Sekalipun
masih ada yang menganggapnya demikian, tetap
saja persahabatan dalam keluarga perlu dibangun,
semata-mata bukan karena itu kebutuhannya,
tetapi karena itu panggilan-Nya dan karena kita
adalah keluarga Allah di dalam Yesus Kristus.
Fakta menunjukkan bahwa masih banyak keluarga
yang tidak menghadirkan persahabatan bagi
keluarganya sendiri.

Akibat Hidup Sendiri

Lalu bagaimana menghadirkan persahabatan
dalam keluarga? Apa saja yang perlu diketahui dan
dipahami? Sebelum mencapai hal tersebut, marilah
kita mengetahui apa akibatnya bila hidup sendiri.
Pertama, kita akui bahwa hidup seorang
diri, hidup sendiri itu, terasa sunyi, sepi dan
nyeri. Tepatnya tidak baik. Ini disampaikan
TUHAN dalam Kejadian 2:18, “Tidak baik, kalau
manusia itu seorang diri saja.” Seorang diri bukan
hanya melambangkan kesunyian dan kesepian,
tetapi juga kelemahan dan ketiadaberdayaan
bahkan kedinginan dan kekakuan. Pengkhotbah
menuliskan: “Berdua lebih baik dari pada seorang
diri, .... Karena kalau mereka jatuh, yang seorang
mengangkat temannya, tetapi wai orang yang
jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk
mengangkatnya! Juga kalau orang tidur berdua,
mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang
saja dapat menjadi panas? Dan bilamana seorang
dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan.
Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.” (4: 9- 12).
“No man is an island (tidak ada manusia yang bisa
hidup sendiri)”, kata filsuf John Donne.4
Kedua, bahwa hidup dalam kesendirian
itu mengenaskan, mengerikan, teralienasi
dan menderita. Kesepian itu bersumber pada
keterpisahannya dari orang lain. Perasaan terasing

4. Parrot, Les and Leslie,
Relationships (terj: Hari
Suminto), Gospel Press,
Batam, 2001, hlm. 9.
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5. Hulme, W. E., Kesepian:
Sumber Hikmat Yang
Kreatif (terj: Heuken, A.
Dkk.) Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1993, hlm.
22-23.
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yang kita alami dalam kehidupan bersama orang
lain. Mungkin kita pernah merasa begitu terasing
dengan seseorang, sehingga kita tidak merasakan
adanya hubungan sedikit pun dengannya.5
Ketiga, seorang diri mengandung dan
melahirkan sikap egosentris. Sikap ini seringkali
membuat kita mudah curiga terhadap orang
lain. Kemampuan kita untuk memercayai orang
lain dengan tulus dan ikhlas, dirongrong oleh
semacam kecemasan dasar. Kita merasa sepi dan
mudah terluka oleh dunia yang kejam ini. Oleh
sebab itu, kita merasa perlu membangun benteng
pertahanan diri. Kita mulai curiga dan bersikap
hati-hati pada orang lain di sekitar kita; sementara
kuda-kuda senantiasa kita pasang untuk menjaga
jangan sampai orang lain menyerupai lawan
daripada kawan.6

6. bid., hlm. 32- 33.

7. arrot, op.cit.,
hlm. 93.

8. Ibid., hlm. 94

9. Band., ibid.,
hlm. 98.
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menimbang pikiran maupun mengukur kata-kata
yang diungkapkan, dicurahkan, hanya membiarkan
saja mengalir, menyeruak apa adanya, apabila
mencurahkan isi hati. Kita butuh dan bisa menjadi
sahabat yang setia mendengarkan, memahami,
menyaring dan menyimpan curahan hati tersebut
dalam bungkus kepercayaan dan kejujuran.9

Keluargaku adalah Sahabatku

Persahabatan Dibutuhkan dan
Menjadi Sahabat

Apa yang terjadi jika kita terjerumus ke
dalamnya? Apa yang terjadi jika hal itu memasuki
keluarga saudara atau komunitas saudara? Agar
kita tidak terjerumus kepada 3 hal tersebut, maka
dibutuhkan persaudaraan dan persahabatan.
Filsuf Francis Bacon mengatakan: “Persahabatan
menggandakan sukacita dan memangkas
kesedihan setengahnya.”7 Sahabat membuat
hal yang biasa menjadi sangat menyenangkan,
meredakan rasa sakit kita, memperingan
beban hidup kita. Sahabat juga memperkuat
kita, memperhatikan kita, dan membantu
kita bertumbuh, bahkan menyelamatkan
hidup kita. Sahabat membantu kita mencegah
depresi, meningkatkan sistem kekebalan
tubuh, merendahkan kolesterol, meningkatkan
kemampuan untuk bertahan dari penyakit
jantung, dan mengendalikan hormon stres, bahkan
meningkatkan harapan hidup.8
Sedemikian luar biasanya arti seorang sahabat,
maka tidak ada pilihan lain kecuali menghidupkan
semangat persahabatan di mana pun kita berada.
Kita butuh dan bisa menjadi sahabat yang
memberi rasa aman dan nyaman, yang tidak perlu

Dalam bahasa Inggris, kata FAMILY berarti
keluarga. FAMILY bisa juga merupakan akronim
dari: Father And Mother I Love You (papa dan
mama aku mengasihimu). Semangat persahabatan
pertama-tama didasari dan didahului dengan love:
dengan cinta, dan kasih sayang. Dasar ini sungguh
menjadi dasar relasi antara manusia dengan Tuhan
dan sesama, seperti apa yang disampaikan dalam
Matius 22: 37- 40 dan Lukas 10: 27, yaitu mengasihi
Tuhan Allah dan sesama manusia, seperti diri
sendiri. Mengasihi di sini dengan kasih yang
berkualitas, kasih yang terbaik.
Formula dengan segenap hati, dengan segenap
jiwa, dengan segenap kekuatan dan dengan
segenap akal budi, menunjukkan kualitas kasih
itu. Kasih sebagai dasar persahabatan dinyatakan
juga dengan kualitas waktu (Amsal 17: 17) dan
kualitas kehidupan (Yohanes 15: 13), “Tidak ada
kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya.” Dalam setiap waktu dan memberikan
nyawa ini, sangat erat sekali dalam hidup keluarga,
dalam hidup suami - isteri, orangtua - anak dan
kakak - beradik.
Suami isteri bahkan sejak awal mereka
memutuskan untuk bersama, didasari atas cinta
dan keputusan dalam kekuatan cinta dan anugerah
Tuhan. Di dalam liturgi pernikahan, calon suami
dan isteri mengucapkan janji, “di hadapan Allah
dan Jemaat-Nya aku mengaku dan menyatakan
menerima dan mengambilmu sebagai isteriku/
suamiku. Sebagai suami/isteri yang beriman,
aku berjanji akan memelihara hidup kudus
denganmu, dan akan tetap mengasihimu pada
waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada
waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu
dengan setia, sampai kematian memisahkan kita/
sampai selama-lamanya. Kata sampai kematian
memisahkan kita atau sampai selama-lamanya di
sini menunjukkan bagaimana kualitas kasih itu.
Oleh sebab manusia memiliki kebutuhan
diterima, dimiliki dan dikasihi, demikian juga
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Kebersamaan dalam sebuah keluarga amatlah
penting untuk pembentukan karakter dan keutuhan
sebuah keluarga.
dengan suami dan isteri. Sebagai sahabat mereka
perlu memiliki waktu bersama; bukan hanya
tidur bersama, makan bersama, jalan bersama,
nonton bersama, ibadah bersama, tetapi lebih dari
itu. Satu sama lain perlu mempunyai waktu dan
menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan
perasaan masing-masing. Entah seminggu sekali,
dua minggu sekali atau mengikuti program km3
dan retret pasutri atau Week End Pasutri (WEP).10
Covey mengatakan bahwa waktu berdua dengan
pasangan ini adalah salah satu struktur landasan
keluarga terpenting.11
Demikian halnya dengan persahabatan antara
orangtua, ayah dan ibu dengan anak atau anakanak. Orangtua - anak pun harus mengupayakan
waktu untuk bersama. Dimulai sejak anak atau
anak itu masih bayi, bahkan sejak di dalam
kandungan. Ada kisah selama perang dunia kedua,
diidentifikasi bahwa sekelompok bayi yatim
piatu mengalami penyakit yang dikenal dengan
marasmus.12 Sekalipun mendapatkan akomodasi
dan makanan yang cukup dan memadai, tetapi
secara bertahap kehilangan nafsu makan, lalu
beberapa anak meninggal. Setelah diteliti,
ternyata anak itu tidak mengalami persahabatan.
Tidak ada sentuhan, tidak ada teman, baik untuk
berbicara maupun bermain. 			

Penyembuhan penyakit marasmus ini menjadi
sederhana dan cepat, dengan cara, bayi digendong
selama sepuluh menit setiap jam, dipeluk, dicium,
diajak bermain dan diajak berbicara, baik oleh
dokter maupun perawat. Akhirnya anak-anak
sembuh dari penyakit marasmus.13
Kisah tersebut menunjukkan betapa penting dan
berharganya kualitas waktu dan kualitas kehidupan
dalam persahabatan antara orangtua dan anak.
Ini menjadi tantangan bagi orangtua, sebab waktu
bersama menjadi sebuah kebutuhan di tengah
kebutuhan dan di sela kesibukan si ayah, si ibu,
dan si anak sendiri. Kebersamaan dalam sebuah
keluarga amatlah penting untuk pembentukan
karakter dan keutuhan sebuah keluarga. Untuk
itu, waktu bersama tidak dapat ditawar lagi. Covey
juga menyampaikan bahwa waktu bersama yang
dimaksudkan adalah waktu antara satu orangtua
dan satu anak.14 Jika memiliki satu anak, maka
waktu berdua itu ayah - anak dan ibu - anak. Jika
memiliki dua anak, maka waktu berdua itu adalah
ayah dengan anak pertama, ibu dengan anak
pertama, ayah dengan anak kedua dan ibu dengan
anak kedua; dan seterusnya tergantung jumlah
anaknya. Dibutuhkan komitmen dan kerelaan dari
setiap anggota keluarga untuk mewujudkannya. 

10. GKI Kebayoran Baru memiliki program pembinaan pasca nikah
yang biasa disebut Km3, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk
pasangan suami isteri yang usia pernikahannya dibawah atau
sama dengan tiga tahun. Sementara week end pasutri adalah
program pembinaan pasca nikah untuk pasangan suami isteri
yang sudah menikah selama tiga tahun atau lebih. Pengalaman
membuktikan bahwa pasutri yang usia pernikahannya sudah
lima puluh (50) tahun pun ada yang mengikuti program week
end ini.

11. Covey, Stephen R., The 7
Habits of Highly Effective
Families (terj: Sofia F. M.),
Dunamis Publishing, Jakarta,
2015, hlm. 192.
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12. Marasmus adalah bentuk kekurangan gizi yang
buruk pada balita penyebabnya antara lain
karena masukan makanan yang kurang, infeksi,
pembawaan lahir, prematuritas, penyakit pada
masa neonatus serta kesehatan lingkungan.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Marasmus)

13. Band. Parrot,
op.cit., hlm. 13.

14. Covey., op.cit.,
hlm. 196

[ko]RELASI

Semangat persahabatan pertama-tama didasari,
dan didahului dengan love, dengan cinta, kasih sayang
Dasar ini sungguh menjadi dasar relasi antara manusia
dengan Tuhan dan sesama.
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BENTARAGKI

Oleh: Pdt. Tohom Tumpal Marison Pardede

SEJARAH GEREJA DAN
GEREJA BERSEJARAH
Refleksi 55 tahun GKI Kebayoran Baru, 25 Februari 1962 – 25 Februari 2017

Sejarah Gereja

Dengan tidak bermaksud melupakan bagaimana
GKI Kebayoran Baru ada dan berada dalam
sejarahnya, pastinya gereja hadir karena Allah.
Allah yang hidup yang kita kenal dari Alkitab
adalah Allah sejarah, Allah Abraham, Allah Ishak,
dan Yakub, Allah Musa dan para nabi, Allah Tuhan
kita Yesus Kristus dan para rasul-Nya, dan Allah
gereja pasca-para rasul (John Stott: 2016, hlm. 159),
termasuk Allah gereja yang di Panglima Polim I/51-A
ini. Dia ada sebelum sejarah itu, lebih tepat Dia
adalah pencipta sejarah, Dia ada dalam sejarah dan
senantiasa Dia mempengaruhi perjalanan sejarah,
baik itu dunia maupun gereja.
Dalam hubungannya dengan sejarah gereja,
Stott mengutip Max Warren, yang mengatakan
bahwa “sejarah Gereja adalah kisah kesabaran
Allah” (John Stott: 2016, hlm. 168). Kisah kesabaran
Allah memahami Adam dan Hawa, kesabaran
Allah menemukan Nuh, kesabaran Allah memilih
Abraham, kesabaran Allah menghadapi Musa,
kesabaran Allah mendampingi bangsa Israel.
Kesabaran Allah di dalam Kristus menahan derita
dan sengsara, kesabaran Allah menguatkan gereja
menghadapi penindasan dan penganiayaan.
Kesabaran Allah menuntun gereja memberitakan
Injil, kesabaran Allah mendampingi gereja untuk
mendapatkan sebuah ijin membangun. Kesabaran
Allah menghadapi GKI Kebayoran Baru dengan apa
yang ada di dalamnya, termasuk saudara dan saya.
Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma,
kesabaran Allah disejajarkan dengan kekayaan
kemurahan-Nya dan dengan kelapangan hati-Nya
(Roma 2: 4). Juga dihubungkan dengan sikapNya menghadapi dosa manusia dan manusia
yang berbuat dosa (Roma 3: 25, juga 1 Timotius
1: 16) serta keselamatan manusia (1Petrus 3: 9,
15). Menggunakan kata-kata Max Lucado, sejarah
gereja adalah sejarah gereja meneguk kesabaran
Allah (Max Lucado: 2009, hlm. 28). Berapa pun usia
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gereja itu maka sejumlah itu pula gereja meneguk
kesabaran Allah.
Memerhatikan hal tersebut maka sejarah
gereja juga dapat dimaknai pertama sebagai
Eben-Haezer Allah bagi manusia (baca: gereja), di
mana manusia selalu diajak mengingat momenmomen Allah menolongnya (1 Samuel 7: 12),
apakah itu dapat dihitung atau diingat maupun
sebaliknya tidak terhitung dan terlupakan oleh
manusia. Kedua sebagai Israel, di mana gereja
telah bergumul “melawan” dan menang (Kejadian
32: 28) serta ketiga sebagai Pniel di mana gereja
telah melihat Allah berhadapan muka dan gereja
tertolong (Kejadian 32: 30). Lalu yang keempat
sebagai Tabera, di mana gereja bersungut-sungut
di hadapan TUHAN, lalu TUHAN menyalakan api
TUHAN di antara gereja, kemudian gereja berdoa
dan padamlah api itu (Bilangan 11: 1- 3).

Kesabaran Allah
di dalam Kristus
menahan derita dan
sengsara, kesabaran
Allah menguatkan
gereja menghadapi
penindasan dan
penganiayaan.

BENTARAGKI
Semua makna gereja tersebut rasanya dapat
disingkat sebagai sejarah Tuhan yang menegur
dan mendidik, melukai dan membebat dan sejarah
tangan Tuhan memukuli dan sekaligus tangan
Tuhan yang menyembuhkan gereja (Ayub 5: 17- 18).
Memaknai sejarah secara demikian bukanlah
hal yang baru, melainkan melanjutkan semangat
teologi para nabi Israel. Bagi mereka sejarah bukan
sekadar rangkaian peristiwa-peristiwa di masa
lampau, melainkan ada makna bagi kehidupan
dan pergumulan manusia di zamannya. Bagi
mereka rangkaian peristiwa yang membentuk
sejarah itu tidak dapat dilepaskan dari penyataan
dan tindakan-tindakan Allah di dalamnya. Sejarah
tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi karena
Allah menghendakinya (Mawene: 2004, hlm. 88). Ia
akan melaksanakan dan menyelesaikan rencanaNya (band. Ayub 42: 2) untuk menegakkan dan
mewujudkan dan memperlihatkan pemerintahanNya atas seluruh dunia (Niftrik dan Boland: 2008,
hlm. 423). Sejarah gereja juga perlu dipahami
sebagai sejarah mengenal maksud dan kehendak
Allah bagi umat-Nya, lalu memberitakan maksud
dan kehendak Allah itu ke dalam dunia.
Sehubungan dengan visi dan misi gereja, maka
sejarah gereja juga sedang mendeskripsikan apa saja
yang telah dilakukan gereja dalam ketundukan dan
ketaatan-Nya kepada Tuhan. Karena pada dirinya
sendiri gereja tidak pernah mempunyai visi dan misi,
melainkan semata-mata terikat dan melanjutkan visi
misi Allah dan visi misi Tuhan Yesus Kristus di dunia.
Visi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kebayoran Baru
dalam lima tahun mendatang ini, tahun 2017- 2022
adalah “menjadi gereja yang berkarya bagi seluruh
umat”. Gereja yang berkarya hanyalah melanjutkan
Kristus yang berkarya dan Allah yang berkarya dan
bekerja. Yesus dalam Yohanes 5: 17 mengatakan,
“Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun
bekerja juga.” Jika Bapa dan Kristus pun bekerja, maka
gereja pun perlu bekerja, bahkan menyelesaikan
pekerjaan itu (Band. Yohanes 4: 34). Dalam KBBI, kata
“berkarya” pertama diartikan dengan ‘mempunyai
pekerjaan tetap’, lalu yang kedua dengan ‘mencipta’
(KBBI: 1995, hlm. 449). Jika dihubungkan dengan kata
‘mencipta’, maka gereja juga mempunyai daya cipta
seperti Allah, karena dia adalah gambar dan citra
Allah. Dalam semangat menyongsong langit baru dan
bumi baru, maka gereja menjadi mitra dan kawan
sekerja Allah dalam turut serta mewujudkannya. Jika
dihubungkan dengan frasa ‘pekerjaan tetap’, maka
gereja membutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam
mewujudkannya.

VISI

4 TUGAS:
1. Menuntun orang untuk percaya kepada
Kristus (Roma 1: 5)
2. Mendorong pembinaan agar umat
bertumbuh secara terus menerus
mengarah kepada kedewasaan iman
sebagai murid Kristus
(Efesus 4: 13, Matius 28: 18- 20
3. Melengkapi dan mendorong umat
untuk bertekun melayani dalam hidup
keseharian (Efesus 4: 12)
4. Hidup dengan misi seturut kehendak Allah
(1Petrus 4: 2)

Visi GKI Kebayoran Baru ini kemudian
dijabarkan dalam tiga misi dengan harapan
agar gereja yang berkarya itu dapat
memanifestasikan visinya.

MISI

4 HARAPAN:
1. Gereja yang berani menyampaikan suara
kenabian
(1Petrus 2: 9, Yeremia 18: 18)
2. Gereja yang senantiasa mengandalkan
doa dalam kehidupannya
(Yeremia 17: 7- 8, 1Tesalonika 5: 17)
3. Melengkapi dan mendorong umat
untuk bertekun melayani dalam hidup
keseharian (Efesus 4: 12)
4. Gereja yang memberdayakan jemaat
untuk melaksanakan tugas dan
pelayanannya
(Efesus 4: 12, 16, Ibrani 10: 24)
sahabat VOL.01 - FEB 2017
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Dalam penjelasan visi GKI Kebayoran Baru, kata
berkarya diuraikan dengan empat tugas yaitu:
Menghubungkan jargon visi misi dengan sejarah
gereja, mengajak gereja agar selalu melakukan
introspeksi dari apa yang telah dibuatnya dan rela
menerima sejarahnya apa adanya. Jika ternyata ada
kesalahan, ada kerelaan mengakui kesalahan tersebut
tanpa mencari ‘kambing hitam’ dan berkomitmen
untuk tidak melakukan hal yang sama di perjalanan
sejarah berikutnya. Jika ada kelemahan, ada kerelaan
menerima dan mengakuinya tanpa menutup diri
dan berkomitmen untuk terus menerus belajar
dan memperbaiki diri. Lebih penting lagi untuk
dapat menilai apakah yang selama ini dilakukan itu
sudah sesuai dengan kehendak Allah atau hanya
kehendak gereja itu sendiri. Bagaimana caranya?
Mempertanyakan terus dalam sejarah tersebut firman
Tuhan dalam Roma 8: 28: “Kita tahu sekarang, bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi
Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah.” Di sinilah kita memahami bahwa
sejarah telah berubah menjadi kisah-Nya atau ceriteraNya, “history” menjadi “His story”.

Gereja Bersejarah

Kata kata ‘bersejarah’ mempunyai arti “mengusut
(tanya-menanyakan) asal usul” dan “mengandung
sejarah” (KBBI: 1995, hlm. 891). Pertama, gereja
bersejarah berarti gereja yang mengusut asal
usulnya, yang menanyakan dari mana dia lahir dan
hadir. Akronim yang sangat terkenal Jas Merah,
yaitu ‘jangan sekali-kali melupakan sejarah’ menjadi
penting untuk diperhatikan dalam menyusuri
asal usul tersebut. Semua orang pasti sudah tahu
jawabannya, bahwa asal usul gereja ujung-ujungnya
adalah Yesus Kristus. Itu benar dan tidak dapat
disangkali. Tetapi acapkali pengetahuan akan
jawaban itu sebatas wacana dan tidak menjadi
realitas. Sebatas nostalgia dan tidak menjadi
harapan. Jangan hanya program! Jangan hanya
rancangan tentang hal yang akan dikerjakan (Badudu:
2007, hlm. 287), tetapi berusahalah sungguh-sungguh
untuk mengerjakannya. Menggunakan firman dari
Yohanes 4: 34, maka jika Yesus Kristus adalah asal
usul gereja, semangat dan komitmen Yesus pada visi
misi Allah juga menjadi penting untuk diteladani. Jika
GKI Kebayoran Baru adalah gereja bersejarah, maka
GKI Kebayoran Baru harus memiliki semangat dan
komitmen seperti Yesus Kristus.
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Gereja yang menjaga dan
memelihara kandungan
sejarah, melahirkan
sejarah dan pastinya gereja
yang selalu mengalami
pertumbuhan dan
menumbuhkembangkan
sejarah gereja itu sendiri.
Dalam semangat rasul Paulus yang mengimani
bahwa dasar gereja adalah Yesus Kristus, yaitu dasar
yang telah diletakkan (band. 1Korintus 3: 11), maka
mengusut asal usul gereja menuntun kita untuk
menanyakan ulang kembali, apakah dasar GKI
Kebayoran Baru itu adalah Yesus Kristus atau adakah
dasar yang lain? Bahkan Yesus Kristus bukan sekadar
asal usul, bukan sekadar dasar, tetapi juga bersama
dengan Allah yang memberi pertumbuhan (Efesus 4:
16, 1Korintus 3: 6- 7). Pada akhirnya kita harus sepakat
bahwa Yesus Kristus adalah asal usul gereja, dasar
gereja dan sekaligus yang memberi pertumbuhan.
Dengan semangat yang demikian, maka GKI
Kebayoran Baru beritikad baik dan berkomitmen
mewujudkan hal itu dengan dua (2) tahun tema
pelayanan. Tema pelayanan itu adalah “Berpusat
pada Kristus” pada tahun 2017-2018 dan “Menjadi
Serupa dengan Kristus” pada tahun 2019-2020.
Kedua, gereja bersejarah adalah gereja yang
mengandung sejarah. Gereja yang menjaga
dan memelihara kandungan sejarah, gereja
yang melahirkan sejarah dan pastinya gereja
yang selalu mengalami pertumbuhan dan
menumbuhkembangkan sejarah gereja itu sendiri.
Dalam semangat Kolose 2: 6- 7, maka GKI Kebayoran
Baru harus hidup tetap di dalam Kristus, berakar di
dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah
teguh dalam iman yang telah diajarkan dan
melimpah dengan syukur. Ini juga yang menjadi
itikad baik dan komitmen GKI Kebayoran Baru untuk
membuatnya menjadi nyata, melalui tiga (3) tahun
tema pelayanan. Tema pelayanan itu adalah “Hidup
dalam Keluarga Allah” pada tahun 2018-2019,
“Dibentuk untuk Melayani” tahun 2020-2021 dan
“Hidup dalam Misi Allah” pada tahun 2021-2022.

BENTARAGKI

Sekalipun Yesus Kristus dan Allah yang memberi
pertumbuhan dan menumbuhkembangkan
gerejanya, pada hakikatnya orang percaya adalah
kawan sekerja Allah, ladang Allah, bangunan Allah
(1Korintus 3: 9) dan tubuh Kristus (1Korintus 12: 27).
Inilah konsekuensi logis bagi gereja. Gereja sekalipun
kawan sekerja Allah, ia adalah juga anak Allah (Roma
8: 15) dan milik Kristus (1Korintus 3: 23). Inilah yang
perlu dihidupi terus oleh GKI Kebayoran Baru, wajib
hidup dalam keluarga Allah. Sebagai anak, maka
kita juga rela dididik, dihajar dan disesah (band.
Ibrani 12: 5- 6) dalam rangka Allah membentuk kita
seperti seorang penjunan (NKB. 14: 1) terhadap
tanah liat (Yesaya 64: 8). Kita harus rela, tunduk
dan taat dibentuk oleh-Nya (Yesaya 44: 2, 24) untuk
melayani-Nya (Yesaya 42: 6, 49: 5, 8). Pada puncaknya
GKI Kebayoran Baru bersukacita dibentuk untuk
melayani Allah dengan tetap hidup dalam misi Allah,
misi penyelamatan, misi keselamatan dan tetap
hidup dan bekerja menurut keputusan kehendakNya (band. Efesus 1: 3- 11).
“Jika Tuhan menghendakinya” (Yakobus 4:
15) biarlah GKI Kebayoran Baru juga diberikan
“hati yang baru, dan roh yang baru... dan ... hati
yang taat” (Yehezkiel 36: 26) dalam mensyukuri

sejarahnya dan mewujudnyatakan visi misinya.
“Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan” (1Petrus 5: 10) GKI
Kebayoran Baru. 
Deus meliora det!
Pastori Mertilang, 7 Februari 2017, 11: 13
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JEJAKMU

Oleh: Ronald Pekuwali

Menjalin persahabatan ibarat memiliki
‘saudara kembar’ yang Tuhan anugerahkan dalam
hidup kita. Persahabatan yang sejati dilandasi
dengan ketulusan dan kesepahaman.

DAUD

K

&

YONATAN

isah tentang persahabatan tak pernah
habisseolah untuk dituturkan. Termasuk
berbagai kisah persahabatan yang tertulis
di dalam Alkitab. Salah satu contohnya
adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan,
seperti yang diceritakan dalam kitab 1 Samuel.
tuturkan Daud adalah seorang gembala, warga
masyarakat biasa, dan hidupnya amat sederhana.
Sedangkan Yonatan adalah anak Raja, kaum
bangsawan, dan berlimpah kekayaan.
Ditilik dari strata sosial dan ekonomi, keduanya
jelas berbeda. Berbagai perbedaan tersebut tak
menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalin
tali persahabatan. Justru karena perbedaan
itulah mereka ditautkan dalam persahabatan 		
yang langgeng.
Selain sederet perbedaan tersebut, ada satu
kesamaan yang memadukan jiwa mereka. Daud dan
Yonatan sama-sama hanya mengandalkan Allah
dalam hidup mereka. Inilah yang terlihat saat Daud
berperang melawan tentara Filistin. Daud menyadari
bahwa bukan karena kekuatannya sendiri, ia dapat
mengalahkan tentara Filistin dan Goliat.
Sedangkan Yonatan memiliki keyakinan kuat
bahwa Daud akan memenangkan peperangan
tersebut karena campur tangan Allah. Yonatan juga
rela“….menanggalkan jubah yang dipakainya,
dan memberikannya kepada Daud, juga baju
perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat
pinggangnya.” (1 Samuel 18:4), padahal jubah dan
perlengkapan perang adalah lambang kehormatan
dan kedudukan. Inilah bukti kasih Yonatan.
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Persahabatan mereka kian teruji ketika Saul
sangat membenci, bahkan ingin membunuh Daud.
Mengapa? Apa salah Daud sehingga kebencian
menyeruak dan menguasai Saul? Siapakah
Saul? Saul adalah ayah Yonatan. Namun demi
Daud, Yonatan berani menyuarakan kebenaran,
berseberangan sikap, dan menentang ayahnya
sendiri. Yonatan mati-matian membela Daud karena
ia yakin bahwa Daud tidak bersalah dan benar di
hadapan Allah. Inilah salah satu ujian terberat dari
sebuah persahabatan sejati.
Yonatan berani berkorban demi Daud, walau
harus menerima umpatan dari ayahnya sendiri.
Yonatan berpendapat bahwa Daud tak miliki
kesalahan sedikit pun kepada Saul. Api kebencian
menyulut hati Saul karena ia merasa iri hati dan
‘tak dianggap’ oleh rakyatnya sendiri. Kemenangan
demi kemenangan yang diraih Daud, membuat Daud
dielu-elukan oleh seluruh rakyat dan para wanita
Israel. Amarah Raja Saul kian memuncak saat Daud
memainkan kecapinya dan memuji-muji Tuhan
Allah. Saul bertekad bulat untuk membunuh Daud.
Hingga tiba pada suatu masa, bahwa
persahabatan Daud dan Yonatan dipisahkan
oleh jarak, karena Daud harus lari dari kejaran
Saul. Yonatan bersusah hati dan akhirnya ia pun
meninggal. Daud memandang Yonatan untuk
terakhir kalinya saat sahabatnya itu menyelamatkan
dan melepasnya pergi dari kejaran Saul. Kepergian
Yonatan untuk selama-lamanya menyisakan duka
mendalam di hati Daud.

JEJAKMU
KESAKSIANKU
JEJAKMU

Walau demikian, Daud tetap memegang teguh
dan mewujudnyatakan ikatan janji persahabatan
mereka. Terbukti, Daud merawat dan melindungi
anak Yonatan, Mefiboset. Kata Daud: “Janganlah
takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku
kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku
akan mengembalikan kepadamu segala ladang
Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan
sehidangan dengan aku.” (2 Samuel 9:7).
Daud dan Yonatan mengawali secara singkat
persahabatan mereka, namun keduanya tak pernah
mengakhiri persahabatan mereka.
Persahabatan bukanlah soal kuantitas
tapi kualitas. Persahabatan bukanlah sejak
kapan melainkan sampai kapan. Persahabatan
menjadikan perbedaan menjadi kekuatan. Anda
tak perlu bersahabat dengan banyak orang, namun
berilah kualitas dalam persahabatan Anda. Apakah
Anda akan tetap bersama sahabat Anda, atau
meninggalkan sahabat Anda? Bukan membela
sahabat dengan hanya memakai kacamata kuda,
namun memberitahukan secara jujur kesalahan
dan kebenaran sahabat Anda tanpa perlu
meninggalkannya.

Daud dan Yonatan
mengawali secara
singkat persahabatan
mereka, namun
keduanya tak
pernah mengakhiri
persahabatan
mereka.
Yakinkanlah, persahabatan takkan dipisahkan
oleh ruang dan waktu, bila dilandasi kasih,
ketulusan hati, dan kesepahaman. Bukan bertujuan
untuk mengambil keuntungan di salah satu
pihak tertentu. 
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RESENSI

Oleh: Pnt. Benjamin Simatupang

Panjang sebuah buku bisa diukur dengan penggaris.
Kedalaman laut bisa diukur menggunakan gelombang sonar.
Tinggi sebuah lemari juga bisa diketahui dengan
menggunakan meteran.
Bagaimana mengukur pertumbuhan gereja? Bisakah?

MENAKAR PERTUMBUHAN
GEREJA, SIAPKAH KITA?

M

elakukan pengukuran terhadap
sebuah kinerja, efektivitas suatu
program, sering dilupakan, bahkan
dianggap tidak penting. Padahal,
dengan mengetahui sebuah nilai kuantitatif , kita
dapat mengolah, memanfaatkan, dan mengambil
keputusan tepat untuk mencapai tujuan tertentu.
Saat sesuatu tidak bisa diukur, jangan harap bisa
mengelolanya dengan baik. Peter Drucker, pakar
manajemen mengatakan: “you can’t manage what
you can’t measure.”
Pada tahun 2005, penerbit Kairos membukukan
lima khotbah almarhum Pendeta Eka Darmaputera
dalam sebuah buku tipis berjudul “Gereja Harus
Bertumbuh”. Sub-judulnya cukup provokatif:
“Menggugat dan menggugah gereja dan kehidupan
bergereja kita yang kian mekanistis dan kehilangan
makna.”
Bagaimana mengukur pertumbuhan gereja?
Apa saja yang perlu diukur? Penambahan luas
bangunan? Kenaikan jumlah jemaat? Peningkatan
jumlah uang kolekte yang terkumpul? Jika sekedar
mengukur hal-hal tersebut, tentu bukanlah hal
yang sukar.
Apakah suatu gereja yang memiliki banyak
jemaat melaksanakan tugas panggilan dan misi
Allah di dalam dunia? Hans Kung dalam bukunya,
“The Church” dan “Theologi Kaum Awam” oleh
DR. Kraemer menyatakan dengan gamblang,
bahwa gereja adalah menjadi gereja, bila yang
menjadi pusat pelayanannya adalah dunia ini,
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bukan dirinya sendiri.
Lalu bagaimana sebuah
gereja mengetahui bahwa
dirinya telah menjadikan
dunia ini sebagai fokus
pelayanannya? Pertanyaanpertanyaan tersebut perlu
kita telisik lebih lanjut
sebagai sebuah gereja yang
tahun ini berusia 55 tahun.
Mengutip tulisan
Pendeta Titus Gunawan H
yang berjudul: “Melakukan
Kehendak dan Menyelesaikan Pekerjaan-Nya”
(kumpulan tulisan para pendeta GKI KB, tahun
2012), melontarkan pertanyaan tajam: Apakah
seluruh persekutuan, kesaksian dan diakonia GKI
KB sungguh-sungguh dijiwai dan merupakan wujud
dari persejutuan solidaritas Allah terhadap manusia
yang menderita karena dosa? Apakah banyaknya
aktivitas dengan dana dan daya yang besar, sudah
seturut dengan kehendak Tuhan dan bukan
berpusat dari dan untuk diri kita sendiri?
Dari berbagai literatur, tak banyak yang
mengangkat tema pertumbuhan gereja dalam
memberikan panduan kuantitatif. Penulis
menemukan satu buku tipis dari penerbit Gandum
Mas, berjudul “Rasio Pertumbuhan Gereja –
Bagaimana Menjadikan Suatu Gereja Hidup, Sehat,
Bertumbuh, dan Penuh dengan Kasih.” Dr. Win
Arn, sang pengarang buku, menyebutkan dirinya

RESENSI
sebagai konsultan pertumbuhan gereja, dan
menyatakan bahwa rasio yang didaftarkan dalam
buku tersebut berdasarkan pada penelitian.
Secara garis besar, terdapat 25 rasio yang dapat
digunakan untuk mengukur pertumbuhan gereja.
Ke-25 rasio tersebut dibagi dalam 5 kelompok
besar, yaitu:
1. Rasio Administrasi dan Organisasi
2. Rasio Asimilasi Efektif
3. Rasio Perkembangan Hidup Rohani
4. Rasio Pertumbuhan dan Penginjilan, dan
5. Rasio Pengajaran dan Sekolah Minggu.
Sebagai contoh, dalam rasio Administrasi
dan Organisasi, rasio pengurus gereja yang ideal

Berkat berselancar di Google, saya menemukan
sebuah disertasi yang ditulis oleh Fred Hayes Smith
dari Fuller Theological Seminary (1985). Disertasi
dengan judul “Measuring Quality Church Growth”
dapat diunduh gratis. Smith berpendapat bahwa
spiritualitas jemaat adalah landasan yang vital
(“indispensable foundation”) bagi pertumbuhan
gereja, dan akan termanifestasi dalam kebiasaan,
emosi, perilaku, dan kepercayaan.
Lebih lanjut, Smith membuat alat (tools) untuk
mengukur spiritualitas melalui “Spiritual Life Survey
(SLS).” Ada 60 pertanyaan dalam survey tersebut
dan para responden diminta untuk menjawabnya.

adalah 1:5. Artinya, 1 dari setiap 5 pengurus gereja
hendaknya merupakan anggota gereja yang
baru masuk dalam dua tahun terakhir. Contoh
lain, dalam rasio Asimilasi Efektif terdapat rasio
kelompok kecil dengan angka 7:100. Artinya,
gereja harus memiliki paling sedikit 7 kelompok
kecil untuk setiap 100 anggota. Salah satu
rasio Pertumbuhan dan Penginjilan, ialah rasio
pertobatan / baptisan dewasa, dengan rasio 1:2.
Artinya, 1 dari setiap 2 orang yang dibaptis dewasa
merupakan petobat baru.
Rasio yang mengemuka, sangat menarik.
Hasilnya jelas kuantitatif atau terukur. Jika kita
perhatikan secara umum, rasio tersebut fokus pada
unsur-unsur organisasi. Kualitas rohani jemaat
tidak termasuk dalam rasio-rasio dalam buku itu.
Sebagaimana yang kerap terjadi, nilai kuantitatif
yang bagus tidak otomatis mengindikasikan
kualitas yang baik. Lalu, bagaimana mengukur
kualitas pertumbuhan sebuah gereja?

Responden akan dinilai partisipasinya dalam 12
area yang mengacu kepada nilai-nilai alkitabiah.
Ke-12 area tersebut adalah:
1. Worship
2. Personal Devotions
3. Giving
4. Lay Ministry
5. Bible Knowledge
6. Missions
7. Fellowship
8. Witnessing
9. Attitude towards Religion
10. Distinctive Life-style
11. Service, dan
12. Social Justice
Bagaimana dengan GKI KB? Tertarik melakukan
survey tersebut untuk mengukur pertumbuhan
gereja? 
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Diambil dari: http://infosituskristen.blogspot.co.id/2015/05/teka-teki-silang-tts-alkitab.html

KUISALKITAB

MENDATAR
1. Kitab ke-28 Perjanjian Lama 3. Diperlukan untuk bekerja bagi TUHAN (1 Raj 19:10) 5. Salah satu dosa di hati (Gal 5:20)
6. Anak Yakub (Kej 30:20) 9. Hakim Israel (Hak 10:3-5) 10. Orang raksasa (Bil 13:33) 12. Pengemis dalam perumpamaan
Tuhan Yesus (Luk 16:20-25) 13. Matahari (Luk 1:78) 16. Ada di ular (Kej 3:1; Mat 10:6) 19. Artinya: Yang Diutus (Yoh 9:7) 20.
Tidak dipakai nabi Yesaya selama 3 tahun (Yes 20:3) 22. Pembunuh Habel (Kej 4:8) 25. Tidak dimiliki orang fasik (Yes 57:21)
27. Tanpa alasan tidak akan kena (Ams 26:2) 28. Menghilangkan daya pikir (Hos 4:11) 30. Petrus (Mat 4:18) 32. Diulang:
Jumlahnya 70 orang di kaum Israel (Kel 24:1; Yeh 8:11) 34. Alat musik (2 Sam 6:5) 36. Perbuatan tidak berakal budi (Ams
6:32) 38. Anak perempuan Yakub (Kej 30:21) 39. Dipakai Nabi Elia untuk menyehatkan air di Yerikho 2 Raj 2:21) 40. Satan
(Why 12:9).
MENURUN
1. Hidupnya diperpanjang 15 tahun (Yes 38:5) 2. Jumlah murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus (Mat 28:16) 3. Alamat
surat 3 Yohanes (3 Yoh 1) 4. Nama bulan penanggalan Yahudi (Kej 3:4; Ul 16:1) 7. Saudara Maria dan Marta (Yoh 11) 8. Dipakai
Maria meminyaki kaki Yesus (Yoh 12:3) 11. Harus ditepati (Pkh 5:3-4) 14. Dipunyai Musa, Saul, Daud, dan Batsyeba (Ibr 11:23;
1 Sam 9:2; 16:12-13; 2 Sam 11:2-3) 15. Jaga dengan segala kewaspadaan (Ams 4:23) 17. Pemuda yang dibangkitkan oleh
Paulus (Kis 20:8-12) 18. Tidak boleh bertele-tele (Mat 6:7) 21. Harus padam sebelum matahari terbenam (Ef 4:26) 23. Kiasan
untuk hal-hal yang tidak berguna (Yes 44:20) 24. Diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk hidup (Kej 2:19-20) 26. Nabi dari
Yudea (Kis 21:10) 29. Istri Boas (Rut 4:13) 31. Sempat dipunyai Sara, Ribka, Rahel, Manoah, dan Elisabet (Kej 11:30; 25:21;
29:31; Hak 11:2; Luk 1:7) 33. Tempat Allah menaruh busur-Nya (Kej 9:13) 35. Tidak dipunyai semut (Ams 6:6) 37. Diucapkan
Yesus di atas kayu salib (Yoh 19:28).

Kirimkan jawaban kamu melalui email: sahabat.gkikb@gmail.com dan dapatkan hadiah menarik.
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RESENSI BUKU/FILM

SIMFONI

Thomas A. Dorsey

BAPAK MUSIK GOSPEL
Oleh: Yancen Piris

M

usik gospel blues merupakan salah
satu genre dari musik gospel yang
menggunakan irama dari gitar blues
dan lirik-lirik yang Injili. Musik itu
sendiri banyak berasal dari gereja kalangan Afrika
Amerika, terutama gereja-gereja dari aliran Baptis
dan Pentakosta. Ciri utamanya adalah vokal yang
dominan, serta lirik bernuansa moral Kristen yang
kental.
Musik gospel banyak disebut sebagai musik yang
berasal dari jiwa. Ditemukan dari jiwa, dimainkan
dengan jiwa, dan diperuntukkan mengubah jiwajiwa. Menurut John Lovell Jr, profesor bahasa Inggris
di Universitas Howard, musik gospel merupakan
“upaya untuk memberikan jiwa modernitas dalam
bentuk, isi, dan ketukan.”
Adalah Thomas Andrew Dorsey, seorang pianis
dan komposer kelahiran Georgia, Amerika Serikat,
yang dikenal luas sebagai ‘Bapak Musik Gospel’.
Dorsey menimba ilmu di Akademi Musik Chicago
sebagai Direktur Musik di Pilgrim Baptist Church,
Chicago sejak 1932. Dalam pelayanannya, Dorsey
banyak mengelola paduan suara gospel hingga
tahun 1970-an. Pada tahun 1932, Dorsey menjadi
co-founder National Convention of Gospel Choirs and
Choruses.
Sepanjang hidupnya, Dorsey hadir
mengombinasikan elemen musik blues dengan
musik bernuansa reliji (Kristen). Banyak lagu
gospel yang telah ditulis Dorsey sejak ia berusia

20 tahun (awal tahun 1919). Sebuah lagu gospel
karya Dorsey yang terkenal, berjudul: “If You See
My Savior”, digubah pada tahun 1926. Selanjutnya,
Dorsey dikenal sebagai Gospel Choir Director yang
berpengaruh dari Gereja Baptis, Chicago.
Musik Gospel mayoritas mewarnai musik di
gereja dengan jemaat dari Afrika-Amerika, terutama
Gereja Baptis. Kantor berita tertua dan terbesar di
dunia, Associated Press, melaporkan bahwa Dorsey
telah menulis lebih dari 1.000 lagu gospel, dan
ratusan lagu blues. Dr. Lovell mengatakan bahwa
Dorsey diakui dunia karena andilnya yang besar
dalam pengembangan musik gospel, terutama
menambahkan materi lagu penyembahan dan
sentuhan blues ke musik reliji.
Beberapa saat sebelum tokoh pergerakan
antirasial di Amerika Serikat, Dr. Martin Luther King
Jr. dibunuh pada tahun 1968, ia meminta agar lagu
ciptaan Dorsey yang paling terkenal, “Take My Hand,
Precious Lord” dinyanyikan. Lagu yang diciptakan
dalam kesedihan itu, kini telah diterjemahkan ke
dalam 50 bahasa dan direkam dengan sukses, baik
oleh para penyanyi rohani maupun para penyanyi
sekuler, termasuk Elvis Presley.
Untuk menghormati Thomas A. Dorsey, Pilgrim
Baptist Church membentuk Paduan Suara T.A.
Dorsey pada tahun 1983, sehingga ia terus hidup
ketika gospel dinyanyikan di banyak gereja pada
setiap hari Minggu. 

*Sumber:
1. Pace, Eric. 1993. "Thomas A. Dorsey Is Dead at 93; Known as Father of Gospel Music" http://www.nytimes.com/1993/01/25/arts/thomas-a-dorsey-is-dead-at-93-known-as-father-of-gospel-music.html
2. "Thomas A. Dorsey Biography" http://www.musicianguide.com/biographies/1608001679/Thomas-A-Dorsey.html
3. "Thomas Dorsey" http://www.pbs.org/thisfarbyfaith/people/thomas_dorsey.html
4. "Gospel Music" http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_music
5. Foto diunduh dari http://blackartblog.blackartdepot.com/african-american-history/12-facts-about-thomas-dorsey.html
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BACK COVER

“Kamu adalah sahabat-Ku,
jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.”
Yohanes 15:14
32
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