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Hadiah terindah dari Allah Bapa
Kita dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan
dosa-dosa kita. Kematian yang menyebabkan hubungan kita
dengan Allah terputus.
Pdt. J.H. Wirakotan melalui Kabar Hidup menegaskan bahwa Allah
telah membukakan sebuah jalan baru. Jalan yang memampukan,
menguatkan dan meneguhkan manusia kembali. Kita diberi
kesempatan untuk berusaha dengan benar di dalam karya
keselamatan bersama Kristus. Keselamatan yang kita dapatkan
bukan karena hasil usaha kita melainkan melalui berkat kasih
karunia kita diselamatkan oleh iman. Ini adalah hadiah terindah
dari Allah Bapa.
Bersama-sama, melalui edisi ini, kita boleh semakin mengerti dan
memahami bagaimana semestinya kita hidup sebagai orang yang
sudah diselamatkan.
Selamat merayakan dan mengerjakan karya keselamatan untuk,
di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Salam Sahabat!
“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada
orang yang memegahkan diri.” (Efesus 2:8-9)
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KABARHIDUP
Keselamatan adalah dambaan setiap orang.
Tanpa keselamatan, hidup menjadi tak nyaman terasa jauh
dari sukacita, dan damai sejahtera .

Karya
Keselamatan
Oleh: Pendeta J.H. Wirakotan
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KABARHIDUP

R

asul Paulus berkata: “Hai saudarasaudaraku yang kekasih, kamu senantiasa
taat; karena itu tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan gentar,
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi
terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena
Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.”
(Filipi 2:12-13)
Lanjut Rasul Paulus: “Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan
diri.” (Efesus 2:8-9)
Apakah kedua pernyataan tersebut bertentangan? Ataukah justru saling melengkapi agar
keselamatan itu menjadi nyata?
Dalam surat Efesus, Paulus mengatakan bahwa
keselamatan tidak bisa diusahakan sendiri oleh
manusia yang berdosa dan lemah. Dosa membuat
kita menjadi tak berdaya, goyah, bahkan celaka.
Oleh karena itu, dibutuhkan kasih karunia Allah
yang berkehendak menolong dan membebaskan
kita dari himpitan dosa. Kasih karunia dapat kita
rasakan kehadirannya melalui kedatangan Yesus
Kristus, Mesias – Sang Pembebas.
Ya, Allah telah membukakan sebuah jalan baru.
Jalan yang memampukan, menguatkan, dan
meneguhkan manusia kembali. Manusia diberi
kesempatan untuk berusaha atau bekerja dengan
benar di dalam karya keselamatan bersama
Kristus.
Keselamatan memang bukan usaha kita,
melainkan karya kasih Tuhan Yesus semata, yang
telah mati dan bangkit bagi seluruh manusia di
dunia. Ini bukanlah hasil usaha dan pekerjaan
kita.
Dibutuhkan iman untuk meyakini bahwa jalan
baru yang Yesus tawarkan adalah benar. Iman itu
juga yang akan menolong kita untuk taat dan setia
pada jalan-Nya. Dengan demikian, ada kasih karunia
Allah yang menyelamatkan, ada iman kita akan
karunia Allah itu, dan perlu ada kerja atau usaha
sungguh-sungguh dari kita untuk berjalan pada
jalan benar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus.
Ada macam-macam keselamatan yang kita
butuhkan, misalnya selamat dari sakit-penyakit,
selamat dari kecelakaan, selamat dari bencana
alam, selamat dari peperangan, selamat dari
kejahatan, selamat dari kuasa gelap, dan selamat
dari kematian. Tuhan Yesus dalam pelayanan-Nya

telah menunjukkan teladan bahwa Dia bisa
mengusahakan semuanya. Maka, kita juga dihimbau
untuk mau terlibat mengerjakan karya-karya
pembebasan yang Allah kehendaki. Sesungguhnya,
dalam pekerjaan baik yang kita lakukan, Allah
sendiri yang sedang bertindak menyatakan
keselamatan bagi dunia (Filipi 2:13).

Manusia diberi kesempatan
untuk berusaha atau bekerja
dengan benar di dalam karya
keselamatan bersama Kristus.
Saat ini, ketika menghidupkan karya
keselamatan Kristus bagi dunia, kita perlu juga
bekerjasama dengan orang lain. Contohnya, dalam
mengerjakan keselamatan yang berkaitan dengan
sakit-penyakit, kita perlu bekerjasama dengan para
dokter; dalam mengerjakan keselamatan yang
berkaitan dengan tindakan kejahatan, kita perlu
bekerjasama dengan polisi.
Melalui tulisan kepada jemaat Efesus dan Filipi
ini, kita disadarkan supaya tidak pasif dalam
menerima anugerah keselamatan Allah. Kita tidak
hanya sekedar berdoa untuk meminta Tuhan
Yesus yang mengerjakan semuanya bagi kita. Kita
pun harus aktif mengerjakan atau mengusahakan
keselamatan kita, dengan percaya bahwa Tuhan
memberkati usaha baik kita itu.

Jadi, semestinya, doa kita bukan
menyerahkan tanggung jawab kita untuk
dikerjakan oleh Tuhan sepenuhnya, melainkan
untuk meminta campur tangan dan berkat Tuhan
di setiap tindakan keselamatan yang sedang kita
kerjakan. 
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MATAHATI

TENTANG
KESELAMATAN
Oleh: Ichwan Panggabean

Pada pertemuan fasilitator dan pembekalan triwulanan Kelompok
Tumbuh Bersama (KTB) kelompok kecil KTB yang ketiga, Bung Ronald
Pekuwali menstimuli memori dan ‘mengajak’ kami ke masa 500 tahun
silam. 500 tahun lalu Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu
gerbang gereja Wittenberg. (baca rubrik “Batu Penjuru,” halaman 28- Redaksi).
Hal sederhana tersebut menimbulkan dampak dahsyat.

P

eristiwa tersebut dikenang dengan
“The Five Solas of Reformation” (5
Sola Reformasi). Kelima Sola tersebut
mempunyai pengaruh mendasar
terhadap tema keselamatan (Roma 1:17).
Pengertian tentang keselamatan sering dikaitkan
dengan istilah Ordo Salutis (urutan keselamatan),
Soteriologi (Teori tentang Keselamatan),
Predestinasi (Rencana Keselamatan, Kovenan
(tentang Janji), dan banyak kedalaman makna
yang dalam dan penting bagi pertumbuhan iman.
Keselamatan adalah sebuah tema yang
memiliki sejarah panjang dan kedalaman makna.
Keselamatan mampu memengaruhi kehidupan
spiritualitas seseorang dan sebuah komunitas.
Pada lokakarya organisasi gereja beberapa
waktu lalu, Alberto Hanani menuturkan bahwa
ia banyak berinteraksi dengan berbagai model
gereja. Alberto, yang pernah menjabat sebagai
Ketua Komisi Remaja dan Sekretaris Umum Komisi
Pemuda di era’80-an, juga memberikan proses
perkembangan jemaat yang dimulai dengan
penginjilan atau evangelism (Knowing Christ) 
melalui persekutuan atau fellowship (Growing in
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Christ)  Pemuridan atau Discipleship (Serving
Christ)  Pelayanan atau Ministry (Sharing Christ).
Proses siklus ini akan memberdayakan jemaat
untuk terus bertumbuh, melayani, dan makin
mencintai Tuhan secara utuh didasari oleh Kisah
Para Rasul 2: 41-42 dan seterusnya.
“Keselamatan itu diperoleh hanya berdasarkan
anugerah Allah …“, tegas Pendeta Janoe
Widyopramono ketika menjelaskankan tentang
keselamatan kepada salah satu peserta retreat
alumni Program Pembekalan Calon Pemimpin
Pemahaman Alkitab. Walaupun terdengar
sederhana dan singkat, hal ini juga yang
menyulitkan Nikodemus sebagai pemimpin agama
untuk memahaminya. Nikodemus pun perlu waktu
khusus untuk melakukan percakapan malam
pada kitab Injil Yohanes pasal 3. Keselamatan
yang dimulai dengan kelahiran baru itu ternyata
berkaitan dengan Kerajaan Allah.
Di tengah dunia yang sedang berubah, dengan
arah entah ke mana, ada kebenaran yang terus
berlangsung. Perhatikanlah mulai dari kebangkitan
Yesus Kristus, masa Martin Luther dan John Calvin,
sampai 500 tahun kemudian pasca reformasi:

MATAHATI
Kerajaan Allah tak tergoyahkan! Hadir di tengahtengah sejarah umat manusia yang dinamis.
Kerajaan Allah memberi makna ketika
seseorang yang saleh harus mengalami sakit
kanker, ketika sebuah keluarga Kristen mengalami
problema keluarga yang rumit, ketika pemuda
Kristen menghadapi kesulitan ekonomi, remaja
Kristen mengalami tekanan dan bullying dari
lingkungannya, soal pornografi, LGBT, agama yang
berwajah kekerasan, dan masih banyak persoalan
riil lainnya. Kerajaan Allah itu memberi hikmat dan
kekuatan spiritual untuk selalu melihat makna
yang Allah hendak mengajarkan secara unik
kepada setiap pribadi yang dikasihi-Nya (Yohanes
9: 1-2).
Akhirnya, sahabat saya Arman Widya
menegaskan kembali bahwa tema keselamatan
penting ketika dikaitkan dengan kerjakanlah
keselamatanmu itu dengan takut dan gentar.

Kerajaan Allah tak
tergoyahkan!
Mengapa mengerjakan keselamatan… bukan
mengerjakan tugas? (Filipi 2:12-13). Keselamatan
bukan sekedar titik awal pertumbuhan iman
seseorang, keselamatan juga bukan sekedar
satu titik pengalaman mistis dalam kehidupan
seseorang. Keselamatan itu mengubahkan hati,
dan memperbaharui pikiran, perasaan, kemauan,
imajinasi dan seluruh aspek hidup seseorang dan
relasi dalam masyarakat. Ketika Yudas Iskariot
memutuskan tidak mau taat, dan mencoba
merancang keselamatan diri dan bangsa Israel
melalui hikmat diri sendiri, maka iblis merasuk
dalam dirinya.
Bukan soal berapa lama menjadi murid dan
bersama-sama Yesus, tapi menyadari siapa Yesus
sesungguhnya. kita diharapkan makin bertumbuh
dalam Pokok Anggur yang Sejati dan pengenalan
akan Firman Tuhan. Keselamatan itu seperti
sebuah era, atmosfir, dunia, wahana dimana kita
bekerja dengan kesadaran makna yang berasal
dari Firman Tuhan. Kita bersyukur pada era 50
tahun yang kedua GKI Kebayoran Baru memiliki
memori yang indah dari orang-orang yang sudah
mendahului kita dan tetap setia tinggal di dalam
Kristus ketika mengalami kesulitan, penderitaan,
kesakitan, dan banyak kondisi sulit lainnya.
Bersyukur juga majalah SAHABAT mau mengangkat

tema penting ini, supaya jemaat mau bergelut
seiring pertumbuhan iman dan identitasnya
sebagai umat tebusan Allah.

Keselamatan itu mengubahkan
hati, dan memperbaharui
pikiran, perasaan, kemauan,
imajinasi dan seluruh aspek
hidup seseorang dan relasi
dalam masyarakat.
Kerjakan keselamatan berarti membiarkan Roh
Kudus turut campur dalam keputusan – keputusan
yang kita buat, berharap kepada Dia yang memberi
kekuatan ketika berhadapan dengan roh – roh
dunia ini, dan selalu menyadari kekuatan kuasa
kebangkitan-Nya dalam seluruh realita yang
dijalani. Dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Selalu ada
rasa kurang ketika menuliskan tema yang dalam
dan limpah makna ini. Kiranya Tuhan yang setia
menguatkan kita . 
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MATAHATI

W

aktu menunjukkan pukul 9 malam.
Ku susuri jalanan yang sejajar
dengan kali dan rel kereta api.
Terdengar alunan musik dangdut dan
house music cover version yang kian menghangatkan
temaramnya malam.
Nampak beberapa wanita belia dan setengah
baya, berdandan sederhana. Mereka bersandar di
pinggiran, dan menjajakan diri. Helai kain tipis yang
menempel di tubuh, dimainkan oleh hembusan
angin yang sedikit mempertontonkan bagian
tubuhnya.
Senyum simpul tersungging manis mengiringi
sapaan ramah kepada para pria yang melintas
di jalanan tersebut. Tak jarang, wanita itu
menghampiri pria yang sengaja memperlambat laju
kendaraannya.
Menyusuri kawasan yang terkenal sebagai
area transaksi seks dari para wanita pekerja seks
komersial (PSK) kepada para lelaki hidung belang,
memang cukup menantang. Kawasan yang sejatinya
menjadi taman kota dengan taburan lampu
penerangan jalan di pinggir sungai besar itu, telah
menjelma lokalisasi liar. Suara dentuman musik.
melalui sejumlah speaker , turut menyamarkan
transaksi jual beli para pencari kenikmatan semu,
dalam gumulan peluk sang kupu-kupu malam.
Adalah Shinta, bukan nama sebenarnya, ramah
menyapaku.
“Mau ke mana, mas?”
“Baru ada acara di situ tadi...”, ujarku singkat
sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan gereja
yang ada di kawasan tersebut.
“Oooh, mas jemaat di situ ya...?”
“Tidak. Saya hanya mengantar dan menemani
teman saja. Kenapa?”
“Uhm... tidak apa-apa kok, saya juga jemaat
(gereja) di situ...”, akunya diiringi senyum.

Naluri kewartawanan saya pun bergolak. Seolah
ada yang mendorong saya ‑untuk mengenal Shinta
lebih jauh. Lalu perbincangan kami pun berlanjut di
sebuah warung mi instan.
Shinta, satu dari sekian banyak perempuan
malam yang ada di daerah itu, memiliki alasan klasik mengapa harus hidup berkubang dalam dosa :
karena tuntutan ekonomi keluarga! Alasan itu pula
lah yang menjadi pembenaran alasan para PSK yang
‘mangkal’.
“Tapi ada juga mas, yang memang ingin sekadar
hidup mewah,…Kemarin ada teman saya yang
dijadikan istri simpanan,” imbuh Shinta.
Selanjutnya kisah pun bergulir hingga saya
menanyakan tentang eksistensi Shinta di gereja.
“Sudah jarang mas, karena kalau malam minggu
saya pasti sampai subuh, ya...‑paling ke gereja kalo
pas Natal dan Paskah saja. Tapi sejak tahun lalu saya
tak hadir sama sekali mas….” ujar Shinta dengan
kepala agak tertunduk.
Ya, menurut Shinta, ia merasa tercela dan terhina
saat hadir pada perayaan Natal di gereja. Saat itu,
ia benar-benar tertusuk nuraninya oleh khotbah
pendeta tamu. Sorotan mata dari para pengerja di
sana pun serasa menghujam ulu hatinya. Shinta
merasa tak pantas hadir di komunitas yang dia
sebut “suci” itu.
Miris mendengar pengakuan Shinta. Terharu
menyimak kisahnya, dan ia pun menangis lirih.
“Saya ini sudah hancur mas, jangankan Yesus,
orang-orang di gereja saya pun jijik melihat saya….”
ujar wanita berusia 27 tahun itu.

KESELAMATAN
BUAT SEMUA

…saya juga jemaat (gereja) di situ…

Oleh: Yancen Piris
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MATAHATI
“Mbak Shinta, mau tahu kebenaran yang sejati?
Mau tahu nggak, sebenarnya Yesus itu seperti
apa…?” tanyaku memberanikan diri.
Saya pun bercerita tentang Yesus yang hadir
ke dalam dunia untuk semua manusia, tanpa
terkecuali Shinta. Saya bagikan ‘Pericope de
Adultera’ yang tertulis dalam kitab Yohanes 7:538:11. Bukan menggurui, tapi saya biarkan Shinta
membaca dari smartphone saya.
Usai membaca, bukannya berhenti menangis,
perempuan itu kian lebur dalam tangis hingga
bibirnya kelu. Hanya satu kata yang dia ucap sambil
tertunduk dalam: “Yesus….”
Saya biarkan Shinta larut dalam momen
pribadinya: berperkara dengan Yesus! Saya yakin
saat dia membaca Firman Tuhan, Roh Kudus bekerja
kuat di dalamnya.
Malam itu menjadi malam yang takkan pernah
saya lupakan.
Sebagai pengikut Kristus, kita masih punya
banyak PR, menjangkau orang-orang di sekitar kita.
Betapa ternyata kita, masih tak peduli terhadap
orang-orang seperti Shinta. Betapa kita masih
mendekap eksklusif ‘keselamatan’ hanya buat
diri sendiri. Padahal, keselamatan itu sejatinya
dikumandangkan kapan pun dan dimana pun kita
berada, sehingga orang-orang seperti Shinta, tak
lagi punya yang salah soal Yesus dan mereka berhak
untuk mendapatkan keselamatan.
Lama sudah sejak kejadian itu, saya kembali
mengantar rekan untuk pelayanan di gereja itu.
Tak kuasa saya menahan tetes air mata haru,
saat menatap sosok yang tak asing: Shinta. Dulu
kau bersandar di warung dan menyapaku di
keremangan malam. Kini kau berdiri di depan pintu
gereja dan ramah menyapa setiap jemaat yang
hadir, termasuk saya.
“Terima kasih, Tuhan…satu jiwa yang hilang
telah kembali kepada-Mu.”
“Terima kasih, Yesus.” ujar saya lirih. 

“Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan
ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa
yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena
sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak
memerlukan pertobatan.“ (Lukas 15:7)
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[ko]RELASI

MENGERJAKAN
KESELAMATAN
Oleh: Pdt. Tohom Tumpal Marison Pardede

“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman;
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.” (Efesus 2: 8- 9)
Ekosistem Selamat
Entah dengan nada lembut dan keras, dalam
getaran, diam dan keheningan, setiap manusia
menebarkan ‘selamat’ kepada sesamanya. Ini
telah menjadi viral dan tak pernah berhenti. Tidak
seorang pun yang tidak mengatakannya, dan tidak
seorang pun yang tidak menerimanya. Setiap
manusia saling memberi dan menerima, seakan
mendobrak setiap penghalang, baik jarak maupun
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waktu. Dia hadir sebagai pembuka dan juga setiap
penutup sapaan. Dia pun hadir tidak hanya dalam
ritual ibadah, spiritual personal, tetapi juga dalam
kekinian dan aktual.
Tebaran selamat itu entah tanpa sadar, karena
sudah menjadi kebiasaan atau dalam kesadaran
penuh telah menjadi sapaan yang sering terlewat
begitu saja. Padahal itu adalah doa yang paling
sering terucap dari batin manusia. Sebagai doa,

[ko]RELASI
ucapan selamat acapkali disambut dengan diam
tak berbalas, sering juga dibalas tanpa selamat,
sehingga selamat itu menjadi terkurung dalam
ruang waktu (contoh: “Pagi...” dan bukan “Selamat
Pagi”), dan tidak sedikit juga yang berbalas
selamat. Tanpa bermaksud remeh terhadap lembar
putih, letak guratan kata ‘selamat’ ini, tentunya
harus disebutkan sebanyak mungkin ungkapan,
nada, irama, lagu, frasa dan kalimat ‘selamat’:
“Selamat pagi”, “Selamat siang”, “Selamat
sore”, “Selamat malam”, “Selamat bekerja”,
“Selamat melayani”, “Selamat belajar”, “Selamat
ulang tahun”, “Happy birthday”, “hbd”, “Happy
anniversary”, “Good morning”, “Good afternoon”,

pengirim maupun penerima pesan, agar selamat,
atau memperoleh keselamatan.
Ekosistem tempat manusia dan sesama
ciptaan, baik manusia dan alam semesta,
sedang memproklamasikan bahwa selamat
dan keselamatan adalah milik atau kebutuhan
semua ciptaan, tak terkecuali. Ekosistem
tempat terjalinnya hubungan antarmanusia. Di
zaman now, semua manusia diberi kesempatan
untuk menghadirkan aura dan lingkungan yang
menyelamatkan, sekalipun di sisi lain bisa
menghadirkan yang sebaliknya. Ekosistem selamat
ini perlu terus dihidupi, ditumbuhkembangkan
dan dirayakan bukan hanya dalam bingkai layar

“Good night”, “Syaloom”, “Shalom”, “Selamat
hari Minggu”, “God bless you always”, “GBU: God
Bless You”, “Tuhan Yesus memberkati”, Terima
kasih pak”, “Salam”, “Horas”, “Salam dalam kasih
Tuhan Yesus”, “semoga sehat sukses bahagia”,
“Selamat berbahagia”, “Selamat ultah”, “Met
millad yah“ (Selamat ulang tahun ya), “Barakallah
fii umrik” (artinya: “semoga mendapatkan
berkah dari Allah dalam usiamu” atau “semoga
diberkahi Allah di usiamu saat ini”), “Syafakillah”
atau “Syafakallah” (artinya: cepat sembuh ya),
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”
atau “Assalamu’alaikum”, dan lain sebagainya.
Semua ungkapan ‘selamat’ ini sesungguhnya
sedang menyampaikan pesan baik kepada

fana, bingkai dogma dan doktrin, tetapi juga dalam
bingkai interaksi hidup bersama seluruh ciptaan,
khususnya manusia.
Keselamatan
Sapaan, baik dengan salam, syalom, selamat
dan assalamu’alaikum ternyata berasal dari
tiga tradisi yang berbeda. Syalom adalah kata
Ibrani, berasal dari tradisi Yahudi. Salam dan
assalamu’alaikum adalah bahasa Arab, dari
tradisi Islam dan selamat, bahasa Indonesia; di
sini mewakili tradisi Kristiani. 1 “Salam” yang
berasal dari bahasa Arab, berarti damai, sejahtera,
terutama dipakai sebagai pernyataan hormat.
Sekalipun berasal dari tiga tradisi yang berbeda,
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tetapi semuanya bersangkut paut dengan kata
‘keselamatan’. Kata “keselamatan” pun berasal dari
kata “salam”, artinya kesejahteraan, kebahagiaan.
Kata “selamat” sendiri artinya ada dua. Arti negatif,
terhindar dari bencana dan arti positif, aman
sentosa, sehat, beruntung, tetapi selalu dengan
pikiran “tidak mendapat gangguan”, “tidak gagal”,
“tidak kurang apa-apa”.2 Dalam KBBI, selamat
diartikan sebagai doa (ucapan, pernyataan, dsb.)
yang mengandung harapan supaya sejahtera
(beruntung, tidak kurang suatu apa, dsb.);
pemberian salam mudah-mudahan dalam keadaan
baik (sejahtera, sehat dan afiat, dsb.). 3
Mendalami arti keselamatan secara umum,
tidak lepas dari pemahaman mendalam akan
arti soteria dan arti syalom itu sendiri. Arti
soteria adalah membebaskan, memerdekakan,
memelihara, menjaga dan menyelamatkan,
dengan kata dasar sozo, yang artinya
menyelamatkan, menyembuhkan, memelihara dan
melindungi.4 Sementara syalom artinya sejahtera,
damai sejahtera, aman sentosa. Dalam hubungan
dengan perang artinya damai atau bukan perang
atau tidak ada perang. Juga diartikan “selamat”,
“tenteram”, “puas-senang”, yang lebih menyatakan
pengalaman batin secara pribadi. Dalam bingkai
sosial atau hubungan antarmanusia, syalom
dapat diartikan “ramah”, “hubungan baik”,
“persahabatan”, “sahabat-karib”. Juga dapat
diartikan menguatkan dan mengingatkan orang
lain, seperti “Jangan takut”, “Jangan kuatir.5
Singkatnya, syalom berarti keadaan yang baik,
mungkin tidak ideal tetapi bahagia, tanpa
1.
2.
3.
4.
5.

12

Jacobs, Tom, Syalom, Salam, Selamat, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 2007, hlm. 3.
Band., Jacobs, ibid., hlm. 9.
KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 895.
http://biblehub.com/greek/4982.htm
Jacobs, op.cit., hlm. 32.
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gangguan, tanpa rasa takut, tanpa
pikiran macam-macam.6
Dalam hubungannya dengan
karya Tuhan Allah di dalam Yesus
Kristus, pertama-tama, syalom
lahir dan bersumber dari Allah.
Gideon mengatakan bahwa TUHAN
itu syalom, TUHAN itu keselamatan
(Hakim-hakim 6: 24). Mikha
menubuatkan bahwa dia menjadi
syalom/damai sejahtera (Mikha 5:
4). Yang kedua kehidupan Kristus,
dari kelahiran sampai kebangkitan
adalah syalom. Kristus menjadi
tokoh sentral7 dari syalom Allah.
Yang ketiga, dalam syalom tekanan
ada pada hubungan mesra dengan Allah, yang
menanggung kesejahteraan dengan sepenuhpenuhnya.8 Syalom adalah karya Allah, yang
nyata sebagai misteri dalam hidup manusia.9
Tiga hal ini mengingatkan kita pada beberapa
teks Alkitab, di antaranya Yohanes 3: 17, “...untuk
menyelamatkannya oleh Dia”; Kisah Para Rasul
4: 12, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa
pun juga selain di dalam Dia...”; Kisah Para Rasul
28: 28, “...bahwa keselamatan yang dari pada Allah
ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan
mereka akan mendengarnya. “Roma 10: 13, “...
barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan”, Efesus 2: 8, “Sebab karena
kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.”
Mengerjakan Keselamatan
Memahami pengertian tersebut, maka
keselamatan di dalam iman kita bersumber
dari Allah di dalam, melalui, dan oleh Yesus
Kristus. Tidak ada kekuatan dan kemampuan
manusia untuk sampai ke sana tanpa kasih
karunia Tuhan. Alasan kasih karunia inilah
yang mendorong manusia untuk mensyukuri
keselamatan yang diterimanya dengan cara
mengerjakan keselamatan itu sendiri. Cara
sederhana mengerjakan keselamatan yang dari
Tuhan itu adalah memberitakan dan menceritakan
keselamatan itu sendiri. Jika kita meyakini bahwa
keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu
membuat kita damai sejahtera, tunjukkan damai
6.
7.
8.
9.

Ibid., hlm. 33- 34.
Ibid., hlm. 39.
Ibid., hlm. 40.
Ibid., hlm. 45.
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sejahtera itu kepada dunia di sekitar kita. Damai
sejahtera itu memungkinkan kita berelasi dengan
sesama manusia tanpa sekat dan batas.
Kehadiran kita adalah kehadiran syalom ilahi.
Beritakanlah syalom Tuhan itu dengan syalom
kita sendiri. Kebutuhan berdamai dengan sesama
manusia adalah syalom yang paling dirindukan
semua orang. Kepelbagaian manusia seringkali
dianggap sebagi resistansi bagi syalom Tuhan di
muka bumi, tetapi justru kepelbagaian manusia
harus dapat dijadikan panggung syalom Tuhan
dirayakan. Perjumpaan antarmanusia, yang
sangat berbeda sekalipun, tidak menjadi alasan
untuk syalom Tuhan tidak dapat dirasakan. Jika
masing-masing manusia merasakan syalom
Tuhan sekalipun dalam keyakinan yang berbeda,
perjumpaan antarmanusia dengan sendirinya
menjadi syalom.
Namun ada saja resistansi yang sangat
kuat dalam memberitakan dan menceritakan
keselamatan atau syalom itu, yang datangnya dari
diri sendiri. Salah satunya mewujudkan nasihatnasihat Firman Tuhan dan menganjurkan agar
setiap orang senantiasa menolong sesamanya
pada jalur keselamatan, yaitu jika orang tersebut
melakukan kesalahan. Saat kita tahu bahwa
saudara kita melakukan kesalahan atau dalam
bahasa Galatia 6: 1, “.., kalaupun seorang
kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka
kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke
jalan yang benar dalam roh lemah lembut,...”
Dalam Matius 18: 15 disebutkan, “Apabila
saudaramu berbuat dosa tegorlah dia di bawah
empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu
engkau telah mendapatnya kembali.” Lebih tegas
lagi dalam Yehezkiel 33: 8- 9, “...Hai orang jahat,
engkau pasti mati! – dan engkau tidak berkata apaapa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya
bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati
dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut
pertanggungan jawab atas nyawanya dari padamu.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat
itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak
mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya,
tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.”
Dari tiga teks Alkitab tersebut, menghadirkan
keselamatan atau syalom bagi sesama manusia,
juga adalah itikad baik manusia bagi sesamanya,
agar sesamanya tetap berada di jalur keselamatan.
Itikad yang demikian tidak hanya melalui tindakan
nyata, tetapi juga harus menjadi doa setiap
orang beriman, agar semua orang memperoleh

keselamatan. Menginginkan keselamatan orang
lain dalam doa telah diteladankan oleh Abraham,
saat mendoakan Sodom dalam Kejadian 18: 16-33.
Sekalipun pada akhirnya doa itu tidak
dikabulkan Tuhan, tetapi upaya Abraham berdoa
memohon pengampunan adalah bukti bahwa
Abraham menginginkan keselamatan banyak
orang atau paling tidak keselamatan keluarga
saudaranya. Juga diteladankan Yunus, sekalipun
pada awalnya Yunus menolak dan lari dari perintah
Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan
agar Niniwe selamat, tetapi pada akhirnya Yunus
berhasil memberitakan dan Niniwe mengalami
pertobatan dan itu berarti keselamatan bagi
Niniwe. Peran Yunus adalah sebagai mitra Tuhan
untuk menyampaikan berita pertobatan dan
sekaligus berita keselamatan.
Dari dua tokoh tersebut, kita belajar bahwa
Tuhan menginginkan dan mengerjakan
keselamatan bagi seluruh umat manusia.
Abraham, Yunus dan kita adalah mitra Tuhan untuk
menyampaikan berita keselamatan, berita syalom,
kabar sukacita (injil) kepada semua orang. Hati
Tuhan yang penuh dengan cinta dan belas kasihan
telah memungkinkan kita mampu mengerjakan
keselamatan itu. Baik dengan maksud memelihara
keselamatan yang kita peroleh sebagai anugerah,
maupun dengan maksud mengerjakan,
memberitakan dan menjadi mitra Tuhan dalam
mewujudkan keselamatan yang bersumber dariNya.

Dalam lingkup relasi yang paling
kecil, yaitu keluarga, Ayub sangat

pantas untuk diteladani. Ayub senantiasa
melakukan pengudusan dalam doa-doanya agar
seisi rumahnya terselamatkan dan diselamatkan.
Ayub setiap pagi, tidak pernah bolong, selalu
mendoakan dan menguduskan isteri dan anakanaknya. Tentu bagi kita sekarang, sikap iman
mengerjakan keselamatan ini, dapat dilakukan
bukan hanya oleh suami atau ayah, tetapi juga
oleh setiap orang yang menjadi bagian dari
sebuah keluarga, isteri atau ibu, orangtua atau
anak, kakak atau adik, mertua atau menantu.
Jika setiap keluarga melakukan ini, maka
keselamatan, damai sejahtera dan syalom
tidak hanya bergaung di rumah tangga setiap
keluarga, tetapi juga pada setiap perjumpaan
antarmanusia. 
Panglima Polim 1/51A, 29 November 2017
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BERGELORA

BAGI DIA!
Oleh: Arman Widya

“… tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan
takut dan gentar…”.
Frasa Rasul Paulus dalam Filipi 2:12b ini terasa aneh. Tak lazim.
14
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eanehan pertama, kalau dibilang,
“Kerjakan tugasmu!” atau “Kerjakan
PR-mu”, kita mengerti. Tetapi di sini
tertulis: “Kerjakan keselamatanmu!”,
Apakah keselamatan itu semacam pekerjaan,
atau apa maksudnya? Pemahaman umum yang
diketahui adalah: keselamatan itu Allah berikan
kepada kita karena mempercayai Kristus, sehingga
kita luput dari hukuman dosa. Ya, keselamatan itu
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu
bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri.” (Efesus 2:8-9).
Keanehan kedua, jika memang frasa tersebut
adalah sesuatu yang harus kita lakukan bagi
Tuhan, mengapa mesti “dengan takut dan gentar?”
Lebih lazim kita dengar, “dengan sukacita” atau
“dengan tulus” dan semacamnya.
Menyingkap Keanehan melalui PA
Jika Anda tidak pernah menghadiri PA Pemuda,
PA Wilayah, atau PA Dewasa, ayo mari kita berPA sedikit di sini untuk menemukan makna bagi
kehidupan sehari-hari.
Dari anak kalimat sebelumnya (ayat 12a), Paulus
menyingkapkan jemaat Filipi yang “senantiasa
taat”– khususnya selama sang rasul itu ada
bersama mereka (ayat 12c). “Tetaplah kerjakan
keselamatanmu” diserukan karena Paulus sudah
tidak bersama lagi dengan mereka. Jadi, “kerjakan
keselamatan” itu identik dengan “senantiasa taat”
seperti yang mereka lakukan sebelumnya.
Ilustrasinya, ketika kedua orangtua ada di
rumah, sang anak rajin belajar. Saat orangtua pergi
luar kota, mereka berharap sang anak tetap rajin
belajar. Bahkan lebih giat lagi.
Mengapa harus “dengan takut dan gentar?”
Kata kunci ayat 12 adalah TAAT. Ketaatan yang
seperti apa? Kita simak ayat-ayat sebelumnya.
Saya tercengang ketika menemukan Rasul Paulus
mengacu pada “yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan
mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama
dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai
manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib”
(ayat 6-8). Standar ketaatan bagi Paulus jelas: Sang
Anak yang taat, tidak dengan santai dan percaya
diri, melainkan dengan takut dan gentar—seperti
yang digambarkan di taman Getsemani. Jenis
ketaatan yang bertaruh nyawa. Ketaatan ketika

semua hak-Nya dilucuti dari Dia... sampai mati di
kayu salib.
Ketaatan jemaat Filipi berkobar-kobar saat
mereka menerima Kabar Baik yang dibawa rasul
Paulus. Kasih yang mula-mula itu tidak boleh
padam ketika Paulus meninggalkan mereka.
Bahkan, anak kalimat “terlebih pula sekarang pada
waktu aku tidak hadir” (12c) menunjukkan akan
adanya ancaman dan tantangan yang lebih besar
terhadap jemaat di Filipi. Bukan seruan: “Jangan
takut! Maju tak gentar!” Tetapi di sini Paulus justru
menyerukan sebaliknya: Takutlah! Gentarlah!
ketika mengerjakan “keselamatanmu” itu.
Beberapa terjemahan Alkitab dari (Bahasa
Indonesia Masa Kini (BIMK): “… dengan hormat
dan patuh kepada Allah…” atau (Firman Allah Yang
Hidup/FAYH), sepertinya kehilangan greget Paulus.
Padahal, Paulus tidak salah memilih kata-kata
“dengan takut dan gentar” karena mengerjakan
keselamatan tidak pernah main-main. Terjemahan
bebas The Message menarik untuk diperhatikan:
“Be energetic in your life of salvation, reverent and
sensitive before God.” (terjemahan sederhananya,
“Bergeloralah dalam hidup keselamatanmu,
takzim (rasa hormat yang mendalam), dan peka di
hadapan Allah.” Google memberitahu saya, kata
sensitive bisa berarti: quick to detect or respond to
slight changes, signals, or influences. Jadi, bukan
hanya sekadar taat dan melakukannya demi Allah
yang Maha Besar; tetapi juga dengan cara yang
cepat merespons terhadap kehendak Allah.
Tidak Ada yang Mustahil bagi Orang Percaya
Lebih mantap lagi jika kita perhatikan ayat
13 (MSG), “That energy is God’s energy, an energy
deep within you, God himself willing and working
at what will give him the most pleasure.” Bahwa,
gelora saat kita taat itupun berasal dari enerjiknya
Allah (sedahsyat energi yang mendorong Yesus
untuk melangkah ke bukit Golgota). Energi itu
sesungguhnya ada di dalam diri kita—sehingga
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa
melakukannya.
Entah mengapa, tak banyak orang Kristen
yang saya temui sedang melakukan ketaatannya
seperti maksud Paulus. Kebanyakan orang-orang
taat “kalau bisa”; “kalau tidak mungkin taat,
ya sudah... mohon dimaklumi, kita kan masih
manusia”. Betapa geramnya Paulus jika mendapati
pengikut Kristus semacam ini. Tidak ada yang
mustahil bagi orang beriman juga berarti orang
beriman itu dengan gigih, habis-habisan untuk
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taat dalam situasi apapun, sambil berseru dalam
keyakinannya “tidak ada yang mustahil” demi Dia.
Sebelum menyinggung penerapannya,
saya masih berhutang menjelaskan “kerjakan
keselamatanmu.” Lebih baik digambarkan dalam
perumpamaan Yesus yang agak aneh juga di Matius
22:2-14. Mungkin kita termasuk orang-orang di
pinggir jalan yang menyambut undangan-Nya
karena sebenarnya kita tidak layak di hadapanNya. Namun, Yesus mengajak semua orang
menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Tetapi,
ketika ada satu orang yang tidak berpakaian
pesta, maka seperti raja itu mengusirnya, mungkin
Yesuslah yang akan mengatakan kepadanya: “Aku
tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari padaKu…” Mat 7:23.
Kembali ke ilustrasi awal, seperti dalam
beberapa film remaja, begitu kedua orangtuanya
pergi ke luar kota, bukannya belajar makin giat,
sang anak malah berpesta pora di rumah. Hingarbingar musik, makan minum main bersama
teman-teman sampai bikin keributan yang terjadi
mendatangkan polisi. Orangtua dibuat malu oleh
anaknya yang tidak “senantiasa taat”.
Pakailah Baju Pesta
Menjadikan kita anak Allah dengan
menyelamatkan orang berdosa, sebenarnya
menjadi pertaruhan bagi Allah: apakah nama-Nya
akan dicemarkan oleh perbuatan anak-anakNya; atau nama-Nya dikuduskan oleh “… anakanak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah
angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
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sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti
bintang-bintang di dunia.” (ayat 15). Keselamatan
itu suatu paket dari Allah. Di dalamnya ada
pengampunan, juga ada tuntutan. Tuntutan-Nya
sederhana, “pakailah baju pesta karena ini pesta”
Berperilakulah sebagai anak Allah karena kita
memang anak Allah.
Penerapan dari “Tetap kerjakan keselamatanmu”
adalah melakukan apa yang seharusnya kita
lakukan ketika tidak ada yang mengawasi kita:
•
Ketika melewati kemacetan, kita tidak
mengeluh atau mencaci-maki dalam
hati,melainkan belajar bersyukur dalam
segala hal
•
Ketika ber-chatting ria, kita tidak
menutup terang-Nya dengan “gantang”,
sehingga orang akan mengenal
perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu di surga.
•
Ketika tidak ada yang melihat, kita
menolak hal-hal yang memalukan jika
seandainya ada orang lain yang tahu.
•
Ketika hati membara dengan kebencian,
kita segera padamkan sebelum matahari
terbenam.
•
Ketika malas beribadah, kita lawanlah
diri kita, sambil mengingat betapa Allah
merindukan kita.
•
Ketika konflik tak berujung pangkal, kita
ingat bahwa Yesus pun akan merangkul
pihak lawan, bahkan mati buat dia.
•
Ketika pembiaran terhadap kesalahan
terjadi, kita ambil risiko untuk
menyatakan yang benar
•
Ketika tak ada yang mau terjun ke
daerah kering, kita minta ekstra energi
untuk bekerja keras extra miles
Pekerjaan keselamatan sedang dan terus akan
berlangsung dari generasi jemaat Filipi hingga
jemaat Kebayoran Baru. Tugas ini tak boleh
berhenti sampai akhir zaman. Jaga koneksi dengan
sumber energi kita, buatlah sinyal-Nya bagus di
mana pun kita berada, agar gelora ketaatan-Nya
membuat jalan hidup kita menjadi “tiada yang
mustahil bagi Dia”.
Tidak se-Kristen Dulu
Dalam suatu PA Pemuda yang pernah saya
ikuti, firman Allah merasuk dalam benak saya:
“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi
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tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi
gunanya selain dibuang dan diinjak orang.” (Matius
5:13). Saat itu Allah membisikkan pesan penting:
ketika Yesus mengatakannya, Dia sedang memberi
peringatan keras kepada para murid-Nya, bahwa
masa penganiayaan akan datang dan mereka
harus mempertahankan keasinan garamnya; kalau
tidak mereka akan dibuang dan diinjak orang.
Murid-Nya pun tetap mengerjakan keselamatan
dan mengikuti teladan Gurunya untuk taat sampai
mati. Tantangan mereka (di bawah tekanan
Romawi) tak jauh berbeda dengan tantangan di
masa kini (di bawah tekanan pekerjaan), samasama menuntut pekerjaan Allah dituntaskan di
tengah kesibukan sehari-hari dan di jalan yang
sempit.
Bagi saya (dan kita semua) sudah menjawab
“Ya, dengan segenap hati” atas pertanyaan 2 dan
3 saat dibaptis/sidi; apakah kemerosotan sudah
menggerogoti kita sehingga kita tidaklah se-Kristen
dulu ketika kita baru mengenal-Nya?
Ayolah, jika sumber energi yang sudah
ditanamkan ke dalam diri Tony Stark dapat
mengalirkan kekuatan baru sebagai Iron Man;
demikian juga jika Sang Sumber Energi sudah
ditanamkan ke dalam diri kita, maka tak
semestinya kita menjadi Kristen yang biasa-biasa
saja. Kita pasti bersinar terang benderang! Kecuali,
kita malu dan menutupnya dengan gantang
(baca: Matius 5:15-16). Selamat mengerjakan
keselamatanmu, redouble your efforts, dengan
takut dan gentar, sampai mati! Selamat ber-PIJAR!

KUISALKITAB
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Jawaban dapat Anda temukan di edisi ini.
Siapakah yang mengatakan pada jemaat di
Efesus “Sebab karena kasih karunia kamu
1

diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan
hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri.”

2
3

Apa arti dari kata “soteria”?
Siapakah pengarang lagu “Hark! The Herald
Angels Sing”?

W

“
hat I’m getting at,
friends, is that you should simply
keep on doing what you’ve done
from the beginning. When I was
living among you, you lived in
responsive obedience. Now that
I’m separated from you, keep
it up. Better yet, redouble your
efforts. Be energetic in your life of
salvation, reverent and sensitive
before God.” (The Message, Philip
2:12). 
Si Arman – armanwidya@yahoo.com

Tersedia hadiah berupa voucher belanja senilai
Rp 100.000,- bagi 5 orang pemenang. Kirimkan
jawaban beserta nama lengkap dan nomor HP
melalui email: sahabat.gkikb@gmail.com.

Untuk pengambilan hadiah, pemenang akan dihubungi
oleh Redaksi.
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D

alam sebuah persidangan di Amerika
Serikat tahun 1930, Leopold dan Loeb
diadili di pengadilan atas tuduhan
pembunuhan. Pengacara mereka,
Clarrence Darrow, mencoba menggoyahkan
kredibilitas seorang saksi dengan menanyakan:
”Anda lebih mudah percaya bahwa Yunus ditelan
oleh seekor ikan besar?” Strategi Darrow akhirnya
jadi bumerang. Para juri menyatakan bahwa
mereka percaya kisah Yunus dan ikan besar
yang menelannya. Leopold dan Loeb akhirnya
dinyatakan bersalah.
Kisah Yunus merupakan kisah yang sangat
terkenal dari Alkitab. Kisah ini sering dilihat sebagai
gambaran kasih Tuhan akan semua bangsa di
dunia. Yunus memberontak dan melarikan diri dari
misi tersebut dan menuju Tarsis, arah yang bertolak
belakang dari Niniwe. Toh, tangan Tuhan akhirnya
menuntun Yunus kembali ke misi utamanya.
Sejatinya, kisah ini sarat makna tentang
kebencian, intoleransi, rasisme, sebagaimana
menyangkut misi khusus Yunus ke Niniwe. Fakta
bahwa Niniwe, ibu kota bangsa Asyur yang
merupakan musuh besar Israel saat itu akan
dihancurkan Tuhan, adalah klimaks dari kisah
Yunus tersebut.
Jumlah penduduk Niniwe saat itu sekitar 120
ribu orang. Luas wilayah Niniwe diperkirakan 96
km persegi. Luas wilayah itu kira-kira sama dengan
dua kali luas Jakarta Pusat. Sedangkan jumlah
penduduk Niniwe dapat dibandingkan dengan
jumlah penduduk di kota Magelang tahun 2015.

Itulah yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Itulah
musuh bangsa Israel.
Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Ia yakin bahwa
kalau orang Niniwe mendengarkan pesan Tuhan
dan bertobat, Tuhan tidak akan menjalankan
rencana-Nya untuk menghancurkan musuh Israel
ini. Dan Yunus benar. Setelah seluruh penduduk
Niniwe (termasuk raja) mendengar pesan Tuhan
yang disampaikan Yunus, mereka percaya dan
bertobat.
Alkitab menceritakan bahwa Yunus tidak senang
dengan pertobatan kota Niniwe. Walaupun Yunus
patuh untuk memperdengarkan pesan Tuhan
kepada kota Niniwe, di dalam hatinya Yunus masih
belum menyelesaikan pemberontakannya. Yunus
lebih senang jika Niniwe hancur berantakan dan
ditimpa musibah besar. Rasakan akibatnya jika
berani-berani melawan Israel! Mungkin itu yang
dirasakan Yunus.
Akar keengganan Yunus untuk pergi ke Niniwe
dan melihatnya diselamatkan, menjadi sumber
kebencian yang besar pada bangsa Asyur yang
mendiami Niniwe. Bangsa Asyur adalah musuh
Israel! Musuh harus dibasmi. Sampai ke akarakarnya.
Kepergian Yunus ke Niniwe ibaratnya
memberangkatkan seorang Yahudi dari New York
ke Berlin pada tahun 1941 Maksudnya adalah,
memberikan kesempatan bagi bangsa Jerman
dan partai Nazi untuk diampuni, padahal tindakan
kejam yang dilakukan Nazi kepada kaum Yahudi
sungguh di luar batas kemanusiaan. 		

MENDOAKAN SETERU

DALAM TERANG
KALBU
REFLEKSI DARI KISAH YUNUS
oleh: Benjamin Simatupang
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Ketegangan rasial sangat tinggi, kebencian meluap,
dan intoleransi tak terampuni. Tapi pesan Tuhan
tetap harus disampaikan! Sampai di titik ini, penulis
mencoba memahami kejengkelan Yunus terhadap
Tuhan.
Tak ubahnya Ahokers (pendukung Ahok) yang
mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI)
dan meyampaikan bahwa apapun yang telah FPI
lakukan untuk Ahok, Ahokers tetap mengasihi dan
mendoakan Rizieq Shihab, pemimpin FPI. Apakah
mudah?
Acap kali, kita mendapati “membentuk Niniwe”
bagi kita sendiri: Lebih mudah membenci daripada
mengasihi.” Mungkin orang yang menghuni Niniwe
kita adalah kaum pendukung aborsi, Lesbian, Gay,
Bisexual dan Transgender (LGBT), orang dengan
keyakinan politik yang berseberangan, grup etnis
tertentu, ormas radikal tertentu, bahkan agama
tertentu?!
Dalam konteks now, membicarakan ucapan
kebencian, intoleransi dan rasisme merupakan
topik hangat. Sebagai contoh: Pidato resmi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang
menyebutkan “pribumi.” Belum pupus dari ingatan
kita, bagaimana Ahok dicaci dan dipenjara sebagai
penista agama. Ibadah Kebaktian Kebangunan
Rohani (KKR) yang dibatalkan karena dianggap
pemurtadan, tempat ibadah Islam yang dibakar di
Tolikara, dan berbagai perda syariah di Indonesia,
adalah kekinian yang kita hadapi bersama sebagai
umat Kristen dalam berbangsa.

Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah:
Apakah prasangka kita terhadap “para
penghuni Niniwe kita” akan membuat kita tetap
mengupayakan perdamaian dengan mereka?
Apakah kita tetap mendoakan “para penghuni
Niniwe kita” agar Tuhan memberikan hikmat Roh
Kudus, sebagaimana diri kita masing-masing?
Atau kita tetap diam, dan bahkan mendoakan
kecelakaan “para penghuni Niniwe kita”?
“Apakah yang membuat orang Kristen berbeda
dari orang lain?,”, begitu Dietrich Boenhoffer
menulis dari balik terali penjara. Pertanyaan
retoris itu dijawabnya sendiri: ”Yang membedakan
adalah gaya hidupnya. Gaya hidup seperti
khotbah Yesus di bukit, gaya hidup seorang murid,
terang yang menyinari dunia, kota yang terletak
di puncak bukit, gaya hidup penyangkalan diri,
kasih yang menyeluruh, kepolosan, ketulusan dan
kelemahlembutan yang total. Gaya hidup kasih
yang tanpa syarat kepada musuh-musuh kita,
baik yang tidak mengasihi maupun yang tak layak
dikasihi, kasih bagi lawan-lawan agama, lawanlawan politik, dan lawan-lawan pribadi kita. Ia
adalah kasih yang terwujud pada salib Kristus.”
Maukah kita seperti Yunus, memberi kesempatan
bagi para seteru kita untuk mengenal Yesus dan
kasihnya agar dapat diselamatkan? Sanggupkah
kita terus berjuang dalam kelemahan kita, dan
tak henti memohon kuasa Roh Kudus agar kita
dimampukan? Inilah tugas kita bersama untuk
mengerjakan keselamatan. 
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BERPERAN NYATA
DALAM

KARYA TUHAN
“Tuhan mengasihi kita. Tuhan mempercayai kita. Tuhan ingin kita ikut serta dan
mengalami karya Tuhan. Bersama Tuhan dan orang-orang yang kita layani melakukan
sebuah karya yang luar biasa.”
Pdt. Titus Gunawan H.
Oleh: J. S. Didit Tumakaka

S

esuai visi GKI Kebayoran Baru, yaitu
berkarya bagi seluruh umat manusia,
kesaksian dan pelayanan dilakukan
sebagai upaya menjangkau keluar
pada bagi umat manusia lain di mana pun berada.
Dalam melakukan kesaksian dan pelayanan, GKI
Kebayoran Baru tahun ini melaksanakan perjalanan
misi atau Mission Trips dengan memberi tekanan
pada tujuan agar sebagai bagian tubuh Kristus
dapat saling menguatkan, memampukan dan
memberdayakan agar kabar baik tersampaikan
bagi semua orang di daerah yang dikunjungi itu.
Selain itu, melalui kehadiran GKI KB di berbagai
daerah tersebut diharapkan akan terjadi sebuah
proses perjumpaan diantara orang beriman.
Di mana melalui perjumpaan ini terbangun
kepercayaan diri bahwa kita tidak sendiri dalam
melaksanakan tugas kesaksian dan pelayanan.

01
20
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Siapapun kita, di manapun kita berada sebagai
umat percaya kita mengemban tugas yang sama,
menyampaikan kabar baik kepada semua orang.
Tahun 2017, Mission Trips tahap pertama telah
dilaksanakan pada 27-31 Juli 2017. Kegiatan
tindak-lanjut berlangsung pada bulan Oktober
2017 hingga Februari 2018. Salah satu daerah yang
dikunjungi sebagai bagian Mission Trips (MT) 1
adalah daerah Lewa Sumba Timur, daerah Loura,
dan Kodi di Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, Nusa
Tenggara Timur. Di Lewa, kerjasama dilakukan

02

1.

BENTARAGKI

Mission Trips GKI Kebayoran Baru
dengan Sekolah Tinggi Teologia, Gereja Kristen
Sumba. Sedangkan di Sumba Barat Daya kunjungan
dilakukan ke Ranting Lolo Ole – GKS Karuni di
Loura, dan ke GKS Kerenapu, Kodi.
STT GKS Lewa menjadi pusat persiapan
sumber daya pelayan jemaat GKS, dan menjadi
pusat kegiatan berbasis pemberdayaan dan
pengembangan kapasitas, khususnya bagi
mahasiswa Teologia, Vikar, guru Injil, dan Pendeta.
Cakupan bidang meliputi: Pengembangan
Liturgi Kontekstual, Pelatihan Dasar Konseling dan
Mengatasi Masalah-masalah Perdaganagan Manusia
atau Human Trafficking, serta Pelatihan Peternakan
Babi untuk pengembangan perekonomian jemaat.

04

03

03
Kegiatan di jemaat ranting Lolo Ole – GKS Karuni
dan Kerenapu Kodi, secara umum menyangkut
pengembangan kapasitan pelayanan Majelis
Jemaat/Pemuda dan Guru Sekolah Minggu (GSM).
Pembangunan Pondok Baca akan dikembangkan
sebagai Pondok Literasi dan bantuan pembangunan
gedung gereja di Lolo Ole.
Sebagai kegiatan yang berbasiskan pada
keterlibatan jemaat secara terpadu, sesuai
kompetensi serta minat, maka MT 2017 dibuka
untuk jemaat dan simpatisan GKI KB yang
mendaftar dan memenuhi persyaratan. Peminat

05
program MT cukup banyak, dan terbukti dari
tingginya antusiasme 100 pendaftar (jemaat/
simpatisan Mengingat daya tampung di tiap
daerah yang dikunjungi sangat terbatas, maka
keikutsertaan tidak selalu dalam bentuk kehadiran
di daerah tersebut. Bentuk keterlibatan dapat
diwujudkan dalam doa bersama dan mendukung
daya, serta dana bagi MT.

06
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Kehadiran GKI Kebayoran Baru di daerah yang
dikunjungi merupakan wujud nyata untuk saling
menguatkan dan meneguhkan dengan sesama
umat di mana pun mereka berada. Merasakan
bagaimana saudara seiman mempertahankan
imannya dalam kesederhanaan, maka kita
melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu
dahsyat dan lebih besar dari yang kita dapat
pikirkan! 
01. Ibadah Pengutusan Tim Mission Trips
di GKI Kebayoran Baru

07

02. Penyerahan Alkitab untuk STT GKS Lewa di
Sumba Timur dan Jemaat GKS di Sumba Barat
Daya
03. Pembekalan Peternakan Babi bagi Jemaat GKS
Karuni Ranting Lolo Ole
7.
04. Penyortiran buku-buku bacaan anak oleh Tim
Mission Trips di GKI Kebayoran Baru
05. Anak-anak antusias membaca di Pondok Baca
yang dibangun di Karuni, Sumba Barat Daya

08

06. Pelatihan GSM di GKS Kerenapu, Kodi

Antusiasme juga tercermin dari 1.096 Alkitab yang
berhasil dikumpulkan dalam dua hari. Kesediaan
menanggung biaya perjalanan 39 peserta secara
mandiri dari total 53 peserta. Total dana dari Jemaat
sebesar Rp 371.653.500,00, dan bentuk partisipasi,
serta dukungan lainnya. MT 2017 merupakan titik
tolak dari cara baru untuk melaksanakan tugas
kesaksian dan pelayanan setiap umat percaya.

07. Lokakarya Liturgi/Musik Gereja dan Konseling
Pastoral Kontekstual di STT GKS di Lewa, Sumba
Timur
08. Perlawatan Jemaat GKS Karuni Ranting Lolo Ole
di Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya
09. Bahu-membahu merenovasi gedung gereja untuk
jemaat GKS Karuni Ranting Lolo Ole

09

11.
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BERSEKUTU DALAM

PERBEDAAN
8.

9.

S

ebagai wujud nyata dari visi GKI Kebayoran baru untuk “Menjadi gereja yang berkarya bagi
seluruh umat”, pada tanggal 24-27 Agustus 2017 Komisi Pekabaran Injil (KPI) melakukan
pelayanan kepada warga kampung Sidat di kota Purwekerto. Kampung yang dikenal sebagai
daerah percontohan pertanian. Bekerja sama dengan Sekolah Kader Brilian dan warga setempat,
Tim KPI GKI Kebayoran melakukan beberapa kegiatan; seperti:

1. Penyuluhan tanaman hidroponik

12.
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2. Pemberian bantuan berupa buku untuk taman bacaan anak

3. Pengobatan gratis bagi yang membutuhkan

4. Sarasehan untuk bertukar pikiran terhadap beberapa kegiatan desa

Program yang menjadi bagian dari peran serta gereja untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ini,
diharapkan dapat terus dilakukan. Penginjilan dengan memperlihatkan kasih Kristus tanpa memandang
perbedaan, akan menjadi pesan yang bisa membawa damai sejahtera bagi banyak umat. 

24
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SIMFONI

Hark!

The Herald Angels Sing
Bernyanyi Sambil Belajar Doktrin Alkitab!

S

Oleh: Yancen Piris

iapa yang tak kenal lagu “Hark! The
Herald Angels Sing”? Lagu ini selalu
berkumandang menjelang dan selama
perayaan Natal berlangsung di seluruh
dunia. “Hark! The Herald Angels Sing” diciptakan
oleh Charles Wesley. Diperkirakan himne tersebut
digubahnya setahun setelah pengalaman
pertobatan Charles di Aldersgate tahun 1738.
Lagu ini dianggap oleh para ahli himnologi
sebagai salah satu karya Charles Wesley yang
terbaik. Lagu ini diyakini mengandung sentuhan
pengalaman pribadi mendalam dari si penciptanya.
John Julian, himnolog terkemuka, bahkan
mengatakan bahwa lagu “Hark! The Herald Angels
Sing” termasuk satu dari empat himne dalam
bahasa Inggris terpopuler di dunia. Betapa tidak,
semua kalangan masyarakat yang merayakan Natal
tak asing dengan music pun lirik lagu tersebut.
Awalnya, lirik “Hark! The Herald Angels Sing”
berbunyi:
Hark, how all the welkin (kata kuno bagi ‘surga’)
rings, Glory to the King of Kings
Lirik awal yang asli itu muncul pertama kali
dalam Hymns and Sacred Poems tahun 1739.
Kemudian lirik tersebut diubah menjadi yang
seperti sekarang ini oleh Wesley dan dimuat dalam
buku George Whitefield yang berjudul ‘Collection
of 1753’. Dalam versi aslinya, lagu “Hark! The Herald
Angels Sing” terdiri dari sepuluh bait yang masingmasing berisi empat baris.
Seperti banyak lagu Charles Wesley, “Hark! The
Herald Angels Sing” merupakan pelajaran doktrin
Alkitab yang dipadatkan dalam bentuk puisi.
Dengan menyanyikan lagu ini, SAHABAT dapat
mempelajari doktrin Alkitab, mulai dari kunjungan
malaikat kepada para gembala, kemudian
dilanjutkan soal kelahiran Yesus oleh anak dara,
ketuhanan Kristus, kekekalan roh, dan kelahiran
baru, serta pelajaran mengenai hidup serupa
dengan Kristus.

Eric Routly, himnolog asal Inggris, menuliskan
dalam bukunya yang berjudul “Hymns and Human
Life” demikian: himne Wesley ditulis agar pria dan
wanita dapat bernyanyi, tidak hanya masuk ke
dalam pengalaman si penulis lagu, tapi juga ke
dalam pengetahuan yang dimiliki si penulis lagu.
Yuk, kita sama-sama nyanyikan “Hark! The
Herald Angels Sing” sambal merenungi inti utama
kekristenan. SELAMAT NATAL!
Hark the herald angels sing
“Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled”
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim:
“Christ is born in Bethlehem”
Hark! The herald angels sing
“Glory to the newborn King!”
Christ by highest heav’n adored
Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come
Offspring of a Virgin’s womb
Veiled in flesh the Godhead see
Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel
Hark! The herald angels sing
“Glory to the newborn King!”
Hail the heav’n-born Prince of Peace!
Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings
Ris’n with healing in His wings
Mild He lays His glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing
“Glory to the newborn King!” 
sahabat VOL.03 - NOVEMBER 2017
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KESAKSIAN

oleh: George Sicilia

KETIKA SETIAP HENTAKAN ADALAH DOA
Catatan Kecil dari Mission Trip 2017 di Sumba, Tanahumba

S

umba itu mempesona. Hamparan padang
rumputnya berwarna keemasan saat ditimpa
cahaya matahari. Bukit-bukitnya menciptakan
kontur yang indah, pantai dan karangnya
begitu cantik, serta rumah-rumah adatnya memberi
siluet yang dramatis. Bagi generasi jaman now, seluruh
sudutnya sangat instagramable. Surga kecil bagi para
pecinta tenun dan kopi. Tetapi semuanya akan terasa
berbeda bila kehadiran kita bukan dalam rangka wisata,
bila membiarkan mata dan hati terbuka untuk turut serta
dalam pergumulan umat, menyediakan diri menjadi
benang yang siap dirajut menjadi bagian tenun kabar
baik Ilahi yang membentangi Sumba, Tanah Humba.
Mission Trips akhir Juli 2017 membawa misi ini dengan
keyakinan penuh bahwa Allah adalah Sang Penenun
Agung.
Mission Trips 2017 Gereja Kristen Indonesia Kebayoran
Baru (GKI KB) telah dimulai Juli lalu dan menjadi sebuah
inisiasi pelayanan yang menjangkau ke luar sambil tetap
meneguhkan ke dalam. Sumba menjadi titik perjalanan
pertama program ini. Tiga wilayah yang dijangkau
menjadi sentra pelayanan antara lain GKS Ranting Lolo
Ole di Desa Ramadana, Kecamatan Keruni, Sumba Barat
Daya; GKS Kerenapu di Kodi, Sumba Barat Daya; dan STT
Lewa di Sumba Timur. Semua kegiatan bekerja sama
dengan gereja setempat.
Jangan ke Sumba
Kalimat ini disampaikan kepada panitia dan Tim
yang akan berangkat pada masa persiapan, “Jangan ke
Sumba kalau tidak siap ke Sumba!” Semuanya berkaitan
erat dengan filosofi tenun. Tenun itu bukan pekerjaan
instan yang sekali jadi. Proses menenun adalah doa dan
pengalaman keindahan, bagian dari penuangan diri.
Panitia dan tim diingatkan untuk jangan pernah
berpikir menjadi bahan baku Allah menenun kabar baik
di Sumba, bila tak mau berproses seperti benang. Dari
kapas yang dikoyak dan dipintal dalam proses yang tidak
sekali jadi. Dicelupkan berulang sampai Sang Penenun
mendapatkan warna yang Ia inginkan, bersedia menjadi
lentur untuk kemudian direntang dan dihentak dengan
keras, ditautkan dengan benang-benang yang lain tanpa
kehendak memilih. Terus dan terus dihentak, ditautkan
dan dieratkan sedemikian rupa sampai Sang Penenun
memandang semuanya baik.
Keinginan memberi saja menjadi tidak cukup. Kerap
dibutuhkan pengosongan diri, menjadi saudara sekaligus
sahabat, berbagi beban dan harapan, tanpa memaksakan
kehendak. Setiap garis vertikal dan horisontal dalam
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tenunan adalah simbol harmoni, antara manusia dengan
Sang Pencipta, manusia dengan sesamanya dan manusia
dengan alam.
Berbagi Hidup di Kodi
Kodi terkenal dengan aroma berasnya yang harum
dan beberapa situs yang menarik. Dalam waktu hampir
seminggu, para pemuda dan Guru Sekolah Minggu
GKI Kebayoran Baru serta anggota tim lainnya berbagi
hidup dengan jemaat di GKS Kerenapu. Mereka tinggal
di rumah-rumah jemaat, melayani sesuai kategori usia
jemaat, juga melakukan perlawatan kepada jemaat dan
membagikan Alkitab.
Pengalaman tersebut membuka mata tentang betapa
berartinya setiap tetes air yang dipakai minum, masak,
bahkan untuk urusan kamar mandi. Apa yang melimpah
saat tinggal di Jakarta, menjadi butuh lebih dari sekadar
usaha di tempat tinggalnya yang baru.
Kegiatan berbagi bersama guru-guru sekolah
minggu di Sumba Barat Daya menjadi kegiatan berbagi
yang penuh keceriaan dan kreativitas karena berbagi
Kabar Baik bagi anak-anak selalu bisa jadi proses yang
menyenangkan.
Kawan-kawan pemuda memperoleh banyak sahabat
muda baru dengan kerinduan yang besar, agar bakat
dan talenta mereka juga bisa digunakan oleh gereja.
Musik dan nyanyian memang selalu bisa menjadi bahasa
universal orang-orang muda.
Perjumpaan dan perlawatan kepada saudara-saudara
seiman menjadi momen berbagi pergumulan dan
harapan. Ada beberapa situasi yang tak terbayangkan
sebelumnya, menimbulkan rasa miris sekaligus
pertanyaan apa yang bisa dilakukan untuk sekadar
meringankan beban. Ada juga kekuatan yang terbagi
saat menemukan kecintaan pada Firman Tuhan terus
terpelihara dan juga kerinduan yang besar untuk berdoa
bersama.
Di Kodi juga dibangun sebuah pondok baca. Sejumlah
buku yang menarik untuk anak-anak telah disiapkan oleh
tim. Pondok Baca tersebut berbentuk seperti rumah adat
Sumba. Tempatnya nyaman buat anak-anak menikmati
bacaannya.
Dari Lewa untuk Sumba
Lewa di Sumba Timur adalah lokasi Sekolah Tinggi
Teologia yang ada di Sumba. Di sinilah ‘pabrik’ para
teolog dan pekerja gereja yang dipersiapkan untuk pergi
ke berbagai wilayah di Tanah Humba.
Di balik eksotisme Sumba, ada persoalan-persoalan

besar seperti perdagangan manusia, HIV dan AIDS,
kemiskinan, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan
tersebut begitu nyata dan tidak mungkin bagi gereja
untuk menutup mata.
Perjumpaan di Lewa menjadi momen berharga antara
kawan-kawan yang bergumul di tataran akar rumput
dengan berbagai persoalan umat dan tim Mission Trips
yang di dalamnya ada kawan-kawan yang memiliki
pengetahuan tentang hukum, psikologi, konseling, dan
lain sebagainya. Semua saling berbagi dan menguatkan
sambil mencari ruang-ruang untuk membawa Kabar Baik
bagi umat yang ada dalam persoalan pelik ini.
Lewa juga menjadi tempat belajar dan berbagi
tentang ibadah kontekstual serta berbagi kabar baik
melalui Alkitab edisi studi bagi para mahasiswa dan
Alkitab bagi keluarga-keluarga di sekitar. Kawan-kawan
dari KPI juga aktif melakukan pelawatan. Di sana tidak
ditawarkan janji, di sana yang ditawarkan adalah
persahabatan sebagai saudara dalam Kristus.
Ingat Kawan di Lolo Ole
Lolo Ole berarti ‘ingat kawan’. Sebuah ranting kecil
yang berada di Desa Ramadana, Karuni. Perkampungan
ini ada di hamparan padang rumput yang luas. Jarak
antara satu rumah dengan rumah lainnya cukup jauh dan
nyaris tanpa penerangan yang cukup.
Di Lolo Ole ada sebuah gereja kecil yang kondisinya
sangat sederhana. Bersama jemaat di sana, tim Mission
Trips bekerja bersama memperbaiki dan membangun
gedung gereja itu. Angkat batu, timba air, campur semen,
semua dikerjakan bersama. Setidaknya, saat tim pulang,
sebagian dinding-dinding gereja itu sudah berdiri.
Tak jauh dari gereja, dibangun pondok kecil dari
bambu dan alang-alang. Pondok kecil itu dibangun oleh
warga jemaat bersama tim Mission Trips untuk digunakan
sebagai pondok baca bagi anak-anak.
Di sana, tim Mission Trips membawa buku-buku
bacaan yang sudah dipilih sesuai dengan usia, tumbuh
kembang, dan konteks lingkungan. Ternyata tak
dibutuhkan kerja keras, hanya sedikit arahan kecil, karena
anak-anak Sumba menyukai buku. Mereka membaca
dan menceritakan bacaan dengan penuh semangat serta
selalu aktif bila ada permainan edukatif yang dilakukan di
sela-sela aktivitas membaca. Yang belum bisa membaca
pun ikut menikmati buku bergambar dan membuat

ceritanya sendiri atau menyimak cerita dari kakak-kakak
di tim Mission Trips.
Di Lolo Ole juga ada kawan-kawan yang secara khusus
memikirkan tentang pengembangan ekonomi jemaat.
Di sini banyak yang memelihara babi, ada juga tanaman
kacang mete, tetapi secara umum penduduknya sangat
miskin dan tidak mendapatkan manfaat berarti dari
usaha ekonominya. Walaupun demikian, mereka memiliki
keinginan kuat untuk menjadi lebih baik. Caranya
mereka belum tahu. Beberapa pengetahuan awal sudah
dibagikan, beberapa petani atau peternak yang lumayan
‘survive’ telah diajak berbagi. Tentu itu saja tidak cukup,
tetapi setidaknya akan tetap dipikirkan bersama pilihanpilihan yang lebih strategis.
Kegiatan pengembangan ekonomi jemaat ini kerap
disandingkan dengan kegiatan perlawatan. Lolo Ole
memang khas karena gereja menjadi salah satu tiang
penyemangat umat. Semiskin apapun mereka, anak-anak
tetap mereka suruh sekolah. Keinginan mereka untuk
memperbaiki situasi pendidikan anak-anak dan tetap
bekerja keras di tengah keterbatasan ekonomi sungguh
membanggakan.
Kepada jemaat GKI Kebayoran Baru, mereka
berpesan, “Lolo Ole itu Ingat Kawan, jadi kalau ingat
Lolo Ole, ingatlah kami sebagai kawan.”
Sumba memang indah dan mempesona. Sumba
juga sarat dengan pergumulan yang berat. Kemiskinan
menjadi persoalan yang terlalu kasat mata. Anak-anak
dengan hidung penuh ingus ada di mana-mana. Mereka
kuat karena ditempa oleh alam untuk menjadi kuat,
tetapi sekaligus daya tahan tubuhnya rapuh dan rentan.
Pergumulan-pergumulan berat tersimpan rapi di balik
pintu-pintu rumah umat. Setiap tenunan yang dihasilkan
perempuan-perempuan Sumba menjadi momen doa dan
penyerahan diri.
Kita tidak tahu seberapa banyak benang bernama
GKI Kebayoran Baru yang ingin Tuhan pakai dan gunakan
dalam menenun Kabar Baik membentangi Sumba.
Perjalanan itu sesungguhnya awal dari suatu perjuangan,
ibarat tenunan, tak ada yang sekali jadi. Setiap benang
yang berkenan dipakai-Nya akan terus mengalami proses.
Ia akan terus dihentak, ditautkan dan dieratkan sesuai
warna dan motif yang diinginkan Sang Penenun. Jangan
cepat kaku dan kusut, tetaplah lentur dan tetaplah
dipakai-Nya.
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alam salah satu surat yang dikutip dari
buku “Di Bawah Bendera Revolusi” jilid
pertama, Bung Karno menuliskan:“Kalau
orang mau membangunkan perhatian
publik, orang musti ambil palu godam yang besar,
dan pukulkan palu itu di atas meja sehingga
bersuara seperti guntur...Lihatlah cara bekerjanya
orang-orang yang hebat...Mereka punya pikiran
mereka bantingkan di tengah-tengah khalayak,
sehingga mAengguntur dan mengguruh! Luther tak
pernah setengah-setengahan...”
Siapa Luther yang dimaksud Bung Karno? Dia
adalah Martin Luther (1483 – 1546), yang kadang
dijuluki “nabi reformasi”. Di tahun 1994, majalah
Time melakukan survei untuk mengetahui siapa
saja tokoh- yang paling berpengaruh dalam tahun
1000 – 2000. Di bidang keagamaan muncullah
nama Martin Luther dan Fransiskus Asisi.
Luther adalah Doktor dalam Ilmu Alkitab, Dosen
di Universitas Wittenberg, Kepala Biara dan Penulis
buku-buku tafsir Alkitab. Dalam posisinya, Luther
adalah pribadi yang gelisah. Luther terus bergumul
dengan Alkitab. Luther mempertanyakan, ”Sebagai
hakim yang memegang kebenaran, tentu Allah
adil. Orang berdosa dihukum ke neraka, orang
benar masuk surga. Supaya menjadi orang benar,
kita banyak beribadah dan beramal. Akan tetapi,
betulkah bahwa Allah bisa dipengaruhi dengan
banyaknya ibadah serta amal kita?”
Saat mempelajari kitab Roma, batin Luther
seakan dibukakan. Luther membaca: ”...Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang
yang percaya...Sebab di dalamnya dinyatakan
pembenaran oleh Alllah, yang bertolak dari iman
dan memimpin kepada iman...” (Roma 1:16, 17).
Ayat itu menunjukkan bahwa kebenaran Allah
bukan membenarkan orang yang sudah ‘bersih’,
melainkan justru membenarkan orang berdosa.
Jadi kita memperoleh pengampunan bukan karena
perbuatan ibadah dan amal kita, melainkan karena
rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Rahmat
atau anugerah adalah pemberian yang tidak berhak
kita terima, namun diberikan kepada kita.
Di pihak lain, Gereja Katolik Roma saat itu
melakukan praktik penjualan indulgensi. Indulgensi
adalah penghapusan siksa-siksa temporal
di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah
diampuni. Bila dicermati, gagasan tersebut adalah
gagasan hukum Germania: bahwa hukuman badan
untuk tindak kejahatan dapat diganti dengan
uang atau membayar denda. Dalam praktiknya,

uang dan indulgensi kemudian bercampur
aduk.‑Gagasan itu menjadi bahan penyalahgunaan.
Rakyat beranggapan bahwa pembayaran uang akan
membereskan dosa mereka di mata Tuhan.
Pengkhotbah indulgensi yang terkenal ialah
Yohanes Tetzel, seorang rahib Dominikan. Tetzel
adalah penjual ulung dan ahli pertunjukan. Tetzel
adalah pengumpul uang yang hebat bagi Roma.
Bulan April 1517, Tetzel mendirikan mimbar
mencolok di pinggiran kota Wittenberg.
Luther menyesalkan penduduk Wittenberg
yang berbondong-bondong menemui Tetzel untuk
mencari indulgensi. Pada zaman itu belum ada
surat kabar sebagai sarana menyatakan pendapat.
Bagi seorang sarjana yang ingin menyampaikan
gagasannya, ada kebiasaan untuk memasang
gagasan di suatu tempat umum, dan pintu gereja
istana merupakan tempat serupa itu di Wittenberg.
Perasaan Luther sangat berkecamuk. Ia meringkas
gagasannya tentang indulgensi menjadi 95 tesis.
Tesis-tesis itu ditulis pada selembar poster yang
kemudian dipakukan di pintu utara gereja. Hari itu
tanggal 31 Oktober 1517 menjadi sangat bersejarah,
karena menjadi awal mula gerakan reformasi
gereja. Tahun 2017 menjadi genap 500 tahun
peringatan gerakan tersebut.
Beberapa tesis tersebut memuat pernyataan
berupa definisi dan pertanyaan. Menurut Luther,
orang yang sungguh bertobat, tidak akan merengek
meminta hapusnya hukuman dosa, tetapi akan
menyambutnya dengan senang hati seperti Kristus
dahulu. Baik Paus maupun siapapun, demikian kata
Luther, tidaklah berwenang atas api penyucian,
maka pemberian indulgensi yang menyatakan
pembebasan dari api penyucian tanpa pandang
bulu telah menipu orang banyak. Lagi pula, kata
Luther, seandainya Paus memiliki kekuasaan
semacam itu sebagaimana dinyatakan oleh para
pengkhotbah indulgensi, mengapa demi belas kasih
Kristiani, Paus tidak segera saja mengosongkan api
penyucian? Lalu, dengan kekayaan yang dimiliki
Paus, mengapa ia tidak membangun basilika
Santo Petrus dengan isi kantungnga sendiri, bukan
dengan memeras orang miskin?
Orang banyak yang pada umumnya kurang
berminat terhadap perdebatan akademik ahli
teologi, sangat terkejut bagaikan terkena aliran
listrik. Luther telah menyentuh masalah yang amat
sensitif dan kata-katanya meledakkan emosi yang
telah lama terpendam di hati ribuan orang. Luther
mengirimkan salinan pamfletnya kepada beberapa
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hina daripada imam. Bekerja di dunia usaha tidak
lebih rendah daripada di lingkungan gereja. Bekerja
tidak kurang mulia dibandingkan berdoa. Luther
mengatakan, melalui doktrin tersebut seluruh
dunia adalah “biara” kita. Di dalam dunia ini semua
orang percaya, bekerja dan melakukan pangggilan
Allah melalui pekerjaan masing-masing sebagai
“imam” bagi dirinya dan orang lain. Seluruh karya
manusia menjadi “doa” dan “ibadah.”.
Sabda dan iman, yaitu Alkitab dan ajaran
tentang pembenaran hanya oleh iman, merupakan
pusat teologi Luther.

kawan dan menyebarluaskan melalui percetakanpercetakan, sehingga ide itu terus bergulir. Pada
bulan Desember 1517, tesis Luther telah mencapai
kota Nuremberg, dan selang beberapa bulan
tersebar di seluruh Eropa.
Akhirnya ide tersebut mengguncang dunia, dan
menyebabkan perubahan-perubahan besar dalam
gereja, maupun cara umat Kristen beribadah. Bagi
Luther, yang terpenting dalam ibadah adalah,
bagaimana agar jemaat mengalami dengan nyata
tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus,
dan itu hanya bisa dialami bila Firman diberitakan
secara murni (semata-mata dari Alkitab), dan
dalam bahasa yang dapat dimengerti. Luther-lah
yang menterjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa
Jerman (Nietzche, seorang filsuf Jerman yang ateis,
menyatakan bahwa terjemahan kitab suci Luther,
merupakan buku Jerman yang terbaik). Ini sangat
revolusioner! Padahal, tata ibadah yang umumnya
berlangsung saat itu adalah dalam bahasa Latin.
Selain itu, khotbah dijadikan pusat ibadah, sebagai
ganti Perjamuan Kudus (Ekaristi).
Selanjutnya, doktrin Martin Luther tentang
“panggilan” dan tentang “imamat am orang
percaya” telah memicu suatu perubahan radikal
terhadap dunia bisnis dan orang-orang bisnis. Apa
yang radikal? Doktrin “panggilan”, maka orang
dapat berkecimpung dalam dunia bisnis dengan
kepala tegak, yaitu sebagai “panggilan” yang
ditetapkan Allah sendiri. Melalui pelaksanaan
panggilan Allah, orang dapat melaksanakan
kehendak Allah di sana! Allah tidak hanya
memanggil orang untuk menjadi imam atau guru,
tetapi juga sebagai pedagang dan pengusaha.
Doktrin “imamat am orang percaya” - dengan
doktrin ini runtuhlah tembok pemisah antara
“imam” dan “awam”, antara “biara” dan “dunia”,
antara “doa” dan “kerja”. Profesi apapun tidak lebih
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Gereja Roma Katolik Memandang Luther
Gerakan reformasi yang dimulai Martin Luther
meninggalkan luka mendalam bagi Gereja Roma
Katolik selama berabad-abad. Awalnya, pihak
Roma Katolik terus mengeluarkan karya yang
‘meneror’ Luther, dimana Luther dianggap sebagai
putra setan dan antikristus. Namun demikian,
hal tersebut berubah secara radikal sejak pada
era Konsili Vatikan II (1962-1965) Konsili Vatikan
II menyebut Gereja Protestan bukan lagi sebagai
“orang yang tersesat”, melainkan sebagai “saudarasaudara yang terpisah, namun satu dengan Gereja
Katolik dalam iman kepada Kristus. Inilah tonggak
pembaruan Gereja Roma Katolik.”
Pada tahun 1983, dibuat Deklarasi Bersama
tentang Doktrin Justifikasi antara Gereja Roma
Katolik dengan Federasi Lutheran se-dunia.
Tepat pada tanggal 31 Oktober 1999, dibuatlah
Pernyataan Bersama tentang Doktrin Pembenaran.
Pernyataan itu terdiri dari 44 pasal. Sesungguhnya,
saat ini, 90% teologi Katolik dan Protestan adalah
sama.
Gerbang Gereja Wittenberg Saat Ini
Pintu kayu asli gereja tempat Martin Luther
memakukan 95 tesisnya, telah rusak dimakan api.
Pada tahun 1858 pintu tersebut diganti dengan
pintu logam. Di pintu logam ditatahkan 95 tesis
Luther. Pada adegan penyaliban di atasnya, tampak
Luther dan muridnya, Melanchton, di bawah salib.
Sumber:
1.
Abad Besar Manusia – Zaman Reformasi, PT Tira Pustaka, 1983
2.
Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja – Pdt. Dr. Jan S.
Aritonang, BPK Gunung Mulia, 2009
3.
Etika Sederhana Untuk Semua – Bisnis, Ekonomi dan
Penatalayanan, Dr.Phil. Eka Dharmaputera, BPK Gunung Mulia,
2002
4.
Selamat Membarui – 33 Renungan tentang Reformasi Diri,
Andar Ismail, BPK Gunung Mulia, 2017
5.
Selamat Berkiprah – 33 Renungan tentang Kesaksian, Andar
Ismail, BPK Gunung Mulia, 2001
6.
Martin Luther – Musa Jerman, A. Eddy Kristiyanto OFM, cs. ,
Obor dan BPK Gunung Mulia, 2017
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Tertarik Kepada Tuhan yang
Tidak Menarik
(Memaknai Teologi Inkarnasi Dalam Hidup Sehari-hari)
Penulis : Yahya Wijaya Penerbit : Grafika KreasIndo
Tebal Buku : vi + 137 halaman Tahun Terbit : 2017

T

ahukah saudara
bahwa kini peristiwa
dan gerakan
reformasi gereja telah
berlangsung selama 500 tahun?
Dalam suasana penghayatan 500
tahun reformasi gereja yang jatuh
pada tanggal 31 Oktober 2017,
alangkah baiknya kita mengingat
semboyan khas gereja reformasi:
“Ecclesia reformata semper
reformanda secundum verbum Dei”.
Semboyan itu hendak menyerukan
bahwa gereja harus senantiasa
mereformasi diri sesuai dengan
firman Tuhan.
Buku Tertarik Kepada Tuhan
Yang Tidak Menarik bisa dibaca
dalam semangat reformasi ini. Tersebar dalam buku
ini ajakan pada orang Kristen untuk mereformasi
pola pikirnya tentang berbagai macam hal: tentang
Tuhan, gereja, ibadah, moralitas dan hidup beriman
sehari-hari. Yahya Wijaya punya kemampuan
untuk mendaratkan kritik tajam terhadap
praktik kehidupan orang Kristen tanpa membuat
pembacanya sakit hati. Sebaliknya, pembaca justru
diajak untuk berefleksi dan memeriksa diri. Tak
jarang ketika membaca bab-bab singkat dalam
buku ini, pembaca akan nyengir-nyegir sendiri dan
berkata: Oh, iya ya!
Judul buku yang dipilih sudah mengundang
tanya dalam benak pembaca. Apa maksudnya
“Tertarik kepada Tuhan yang Tidak Menarik?” Yahya
Wijaya menguraikan bagaimana Allah menyatakan
diri-Nya pada umat. Itulah inti teologi inkarnasi.

Topik yang seakan-akan berada di awang-awang
ini, dituliskan dengan gaya bahasa yang renyah
sehingga pembaca dengan mudah menemukan
pesan tanpa mengabaikan kedalaman tulisan itu
sendiri.
Pendeta GKI sekaligus dosen tetap di Fakultas
Teologi Universitas Kristen Duta Wacana,
Yogyakarta ini mendasarkan pemahamannya sesuai
dengan firman Tuhan. Teks-teks Alkitab ia paparkan
dengan perspektif baru. Kisah Alkitab yang sudah
sering kita baca, menjadi segar dan menggugah.
Apalagi diselingi dengan humor-humor segar yang
ia sisipkan dalam setiap tulisannya. Pembaca
yang punya kerinduan untuk terus bertumbuh
dan berkembang di dalam Tuhan, tentu akan
menemukan bahwa buku ini mampu memberi
warna dalam kehidupan berimannya. 
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Bergembiralah, Keselamatan Telah Nyata!
Mazmur 98
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