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KABARHIDUP

Panggilan Pelayanan

UMAT TUHAN

di tengah
TANTANGAN JAMAN

L

Oleh: Pdt. Slamet R. Siswaantara

ima puluh enam tahun usia Gereja
Kristen Indonesia Kebayoran Baru
(GKIKB), suatu perjalanan panjang yang
penuh pergumulan. Ziarah iman telah
mengantarkan kita untuk memahami bahwa semua
itu terjadi hanya karena anugerah-Nya. Tidak
pernah terbayangkan pada pasca kemerdekaan
wilayah di Jakarta bagian Selatan akan menjadi
sepesat sekarang. Barangkali pada masa itu orang
memandang wilayah yang kini bernama Kebayoran
Baru ibarat tempat “jin buang anak.” Visi ke
depan dari Majelis Jemaat (MJ) GKI Kwitang untuk
membuka persekutuan keluarga di pemukiman
baru. Salah satu pemikiran yang dimungkinkan
kala itu tidak lain bermukimnya beberapa keluarga
anggota jemaat di kawasan baru. Pengembangan
Kota Baru Kebayoran yang ditetapkan dan diatur
melalui Peraturan Pemerintah Daerah Khusus
Jakarta Raya, menjadi wilayah baru.
Persekutuan anggota jemaat yang mengawali
terbentuknya jemaat GKI Kebayoran Baru
merupakan kesadaran akan panggilan pelayanan
yang dimiliki beberapa pribadi dengan
keluarganya. Kesediaan beberapa orang anggota
jemaat yang mulai bermukim di kawasan baru
merupakan perjuangan. Bermula dari persekutuan
keluarga, saling mengunjungi, saling merasakan
kebersamaan, saling merindukan menjadi
persekutuan yang kuat seiring pelayanan bersama
dan kesaksian hidup mereka. Model persekutuan
jemaat perdana benar-benar dirasakan. Bagaimana
tidak, siapapun butuh kemapanan, tempat
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permanen yang nyaman, dan banyaknya orang
yang terlibat.
Mengingat pada persekutuan Jemaat
Perdana (Kisah Para Rasul 4:30-37), maka kita
membayangkan suasana persekutuan cikal bakal
Jemaat GKI Kebayoran Baru juga diwarnai tindakan
pelayanan yang saling mempedulikan satu dengan
lainnya. Dari kisah para sesepuh yang disampaikan
secara lisan dan catatan sejarah GKI Kebayoran
Baru yang ditulis Pdt. KG Hamakonda – kita
diingatkan betapa pentingnya persekutuan yang
disertai tindakan pelayanan yang disertai ketulusan
hati. Saat Kebaktian Minggu diadakan dan belum
memiliki tempat permanen, keterbukaan rumah
anggota jemaat untuk menerima kebaktian yang
dilanjutkan dengan ramah tamah, saling berbagi
dan memperbincangkan apa yang akan mereka
lakukan sepekan kemudian menjadi kesempatan
bagi mereka untuk berkreasi bagaimana mengajak
keluarga-keluarga Kristen di sekitar Kawasan
Kebayoran Baru untuk bersekutu bersama.
Melalui tindakan pelayanan yang nyata
dari beberapa orang anggota jemaat yang
dilakukan dari rumah ke rumah, dengan tindakan
perkunjungan (pelawatan), saling mendoakan,
melayani kedukaan dan tindakan pelayanan kasih
lainnya, hingga yang terus dirasakanlah kehangatan
di antara mereka. Keseimbangan antara
persekutuan – kesaksian – pelayanan dalam hidup
bergereja memang mendatangkan kebaikan untuk
hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kesediaan
untuk melayani dengan hati yang tulus dari anggota

jemaat memampukan terciptanya kehangatan dan
hubungan yang baik di antara sesama anggota
jemaat. Tindakan itu ternyata berdampak pada
kesaksian hidup yang dirindukan orang lain di luar
komunitas jemaat. Perpindahan anggota jemaat
dari gereja lain ke tengah persekutuan Jemaat
GKI Kebayoran Baru, datangnya mereka yang
belum percaya ke tengah persekutuan jemaat dan
kesediaan mereka berproses menjadi anggota
jemaat dengan mengikuti katekisasi dan menerima
sakramen Baptis Kudus.
Perjalanan waktu mengantarkan jemaat Tuhan
yang berawal dari persekutuan rumah tangga
beberapa keluarga Kristen di sekitar kawasan
Kota Baru Kebayoran menjadi persekutuan yang
semakin besar. 25 Februari 1962 merupakan sejarah
yang mencatat pendewasaan GKI Kebayoran Baru
dari GKI Kwitang. Pendewasaan tidak dapat datang
secara tiba-tiba jika tanpa melalui proses yang
dimulai dengan pelayanan dari anggota jemaat itu
sendiri. Gereja yang hidup dan bertumbuh adalah
gereja yang tidak hanya mengadakan kebaktian
pada hari Minggu dan perayaan hari raya gerejawi,
namun gereja yang memiliki kehangatan dalam
kebersamaan, tindakan untuk melayani baik ke
dalam maupun pelayanan ke luar. Dari semua itu
akan mendatangkan kesaksian yang baik dan nama
Tuhan dimuliakan. Bertumbuhnya gereja memang
tidak lepas dari tindakan gereja yang rela untuk
melayani melalui umat pilihannya, yaitu mereka
yang telah terpanggil lebih dahulu sebagai anggota
jemaat.
Kini setelah 56 tahun pendewasaannya, 25
Februari 1962 – 25 Februari 2018 GKI Kebayoran
Baru bukanlah “anak-anak” lagi, bukan pula
“remaja” yang gampang jatuh cinta ala cinta
monyet. Sesuai usianya, GKI Kebayoran Baru telah
berada dalam usia “mapan” dalam kedewasaan.
Usia di mana kita terus bertanya akan pelayanan
yang terus kita lakukan dan akan kita lakukan.
Ketika kita bicara tentang pelayanan, tentu
kita menyadari bahwa pelayanan jangan hanya
diartikan pelayanan yang dilakukan oleh gereja
(dalam hal ini GKI Kebayoran Baru) sebagai
lembaga namun bagaimana peran pelayanan dari
anggota jemaat itu sendiri menjadi penting.
Secara lembaga, GKI Kebayoran Baru telah,
sedang, dan terus melakukan pelayanan.
Pelayanan menjadi bagian dari program kerja
yang direncanakan secara cermat, matang, dan
perhitungan yang tepat guna agar apa yang
dilakukan dalam pelayanan dapat dievaluasi.
Apakah pelayanan yang dianggap baik akan terus
dilakukan, ditunda, atau dihapus pada tahun
pelayanan berikutnya. Memang sulit untuk dapat
menerima bagian pelayanan yang dianggap
baik bila tidak diprogramkan lagi. Evaluasi

sangat diperlukan dan belajar mengakui dengan
jujur apakah bentuk program pelayanan itu
bermanfaat, sesuai tujuan dan sasarannya kah
atau tidak, biaya yang direncanakan sesuai atau
malah membengkak. Kita mesti rela bila apa yang
dinamakan pelayanan itu dievaluasi.

Gereja yang hidup dan bertumbuh
adalah gereja yang tidak hanya
mengadakan kebaktian pada
hari Minggu dan perayaan hari
raya gerejawi, namun gereja
yang memiliki kehangatan dalam
kebersamaan, tindakan untuk
melayani baik ke dalam maupun
pelayanan ke luar.
Sangat menyedihkan bila pelayanan yang
berhubungan dengan diakonia, pelayanan kasih
dan segala bentuk pelayanan dalam bentuk
“pemberian” justru dijadikan kesempatan bagi
anggota Jemaat untuk mengajak orang-orang di
sekitar mereka menikmati program tersebut. “Ayo
ajukan dana pendidikan ke gerejaku, di gerejaku
ada bantuan untuk siswa yang tidak mampu”.
Maka berbondong-bondonglah permohonan
yang diajukan atas “pewartaan” anggota jemaat
di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.
Apakah bentuk pelayanan semacam itu salah?
Menjadi pergumulan bagi kita semua karena
pelayanan merupakan panggilan bagi umat
Tuhan termasuk bagaimana sesungguhnya
anggota jemaat berperan. Tantangan bagi kita di
tengah menghadapi jaman dan perkembangan
waktu adalah, bagaimana seharusnya kita secara
pribadi terlibat dalam pelayanan di lingkungan
kita. Jangan bawa orang di sekitar kita untuk
mendapatkan pengharapan dari gereja dengan
“memo” dari kita. Akan lebih baik dan berarti
jika kita memiliki kesadaran dan panggilan untuk
menjadi orang tua asuh bagi anak dari tukang
sayur, anak penjaga keamanan, anak dari tukang
pemulung dan lainnya.
Mari saudaraku, di tengah-tengah panggilan
hidup ini kita juga terpanggil dalam pelayanan
secara nyata di tengah hidup kita ini dengan ambil
bagian sesuai apa yang seharusnya kita lakukan.
Pelayanan membutuhkan kepekaan agar dengan
hati yang penuh kesungguhan kita peduli dan
melakukan tindakan yang tepat kepada mereka
yang perlu dilayani. 
sahabat VOL.04 - FEBRUARI 2018
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MATAHATI

M

enulis tentang pelayanan cukup
menantang! Pelayanan memiliki
banyak arti dan tujuan. Kata
“pelayanan”sering digunakan
dan sangat familiar di dalam kehidupan kita,
sehingga bisa jadi mengaburkan tujuan dari
pelayanan itu sendiri. Makna pelayanan dapat
dapat menimbulkan multi interpretasi; tergantung
siapa yang menggunakannya. Setiap orang dapat
menggunakaan kata pelayanan dengan berbagai
tujuan, entah itu tujuan luhur untuk sungguhsungguh melayani atau sekadar kata pemanis yang
serasa di awang-awang.
Kata “pelayanan” pun perlahan mengalami
pergeseran makna menjadi sekadar slogan dan
bisa jadi gaya hidup. Bahayanya, bila pergeseran
makna tersebut terjadi dalam kehidupan para
murid Kristus, termasuk kita semua para pembaca
majalah Sahabat. Kita sering terjebak dalam
memahami arti pelayanan. Bisa jadi karena kita
terlalu banyak bicara tentang pelayanan, tanpa
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MATAHATI
Oleh: Ronald Pekuwali

sadar kita justru “memenjarakan” pelayanan
dalam program-program yang dapat membuat
kita tak bisa melayani. Sesungguhnya dalam
pelayanan, fokus utama kita hanya satu: untuk
memuliakan Allah dan memanusiakan manusia.
Memaknai perkataan Yesus dalam Markus 10:45
“sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk
dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi
banyak orang.” Firman Tuhan ini merupakan dasar,
bahwa Tuhan-lah yang datang untuk melayani, dan
tujuannya adalah untuk melayani orang banyak.
Saya pikir tak ada pengertian dan pemaknaan
tentang pelayanan yang sedemikian dalam, seperti
yang dikatakan oleh Yesus. Apa alasan Yesus di
balik pernyataan-Nya tersebut? Alasannya karena,
sebab di antara para murid-Nya ada yang ingin
menjadi yang terbesar dibandingkan dengan yang
murid yang lain. Mereka merasa pantas untuk
mendapat kedudukan yang tinggi di samping
Yesus, karena merasa telah turut melayani

bersama Yesus. Hal inilah yang justru dikritik
dengan keras dan tajam oleh Yesus. Yesus berkata
bahwa motivasi para murid dalam melakukan
pelayanan telah keliru.
Pelayanan bukanlah ajang untuk mencari
kedudukan, ketenaran atau nama baik, bahkan
mencari penghasilan. Pelayanan adalah untuk
berkorban bagi sesama. Ini yang sulit dimengerti
oleh para murid-Nya dan kita juga. Yesus
mengajarkan kepada para murid-Nya tentang arti
menjadi pembesar yaitu mau menjadi hamba dan
melayani, sama seperti diri Yesus yang adalah
Allah dan telah turun menjadi manusia dalam rupa
seperti hamba, untuk melayani manusia. Ini bukan
slogan melainkan sebuah aksi nyata dari Yesus itu
sendiri. Cinta kasih Yesus kepada umat manusia
menjadikan Ia datang untuk melayani manusia.
Dasar dari pelayanan adalah cinta kasih, dan cinta
selalu tentang pengorbanan. Apakah sulit untuk
kita? Mungkin… namun bukan sesuatu yang
mustahil bila kita tergerak untuk melakukannya,
bukan?
Pelayanan Yesus sendiri selalu memiliki
dimensi karitatif, reformatif dan transformatif. Ia
menyembuhkan mereka yang buta. Ia melayani
Zakheus. Ia melindungi perempuan yang hendak
dilempar karena kedapatan berbuat zinah. Yesus
ingin menunjukkan bahwa pelayanan adalah
tentang melayani manusia agar kemanusiaannya
kembali menjadi utuh sebagai ciptaan Allah.
Pelayanan tidak bisa dibatasi oleh apapun,
kapanpun, dan di manapun. Pelayanan terbaik
adalah dengan melayani Yesus, yang ditunjukkan
dengan melayani sesama. Yesus katakan siapapun
yang melayani salah seorang yang paling hina ini
maka Ia telah melayani Yesus (Mat 25:40). Kita
bersyukur bila kita masih memiliki ruang dan
waktu untuk melayani karena itu berarti kita diberi
kesempatan untuk dapat melayani Yesus, kita
memiliki kesempatan untuk menunjukkan cinta
kita kepada-Nya.
Maria menujukkan cintanya kepada Yesus
dengan menuangkan minyak narwastu yang
mahal di kaki Yesus. Seorang anak menunjukkan
pelayanannya dengan memberikan 5 roti dan
dua ikan. Seorang janda miskin memberikan
hanya dua peser dalam persembahannya namun
bagi Yesus, janda itu memberikan yang paling
besar di antara yang lain. Masing-masing ingin
menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus dalam
keberadaan mereka. Tak ada pemilihan atau

dikotomi dalam pelayanan, baik pelayanan di luar
gereja atau di dalam gereja. Kita diminta untuk
melayani sesama di seluruh aspek kehidupan kita
dengan tujuan menghadirkan kasih Kristus bagi
orang lain. Ukuran keberhasilan dalam pelayanan
adalah kesetiaan kita untuk menghadirkan Kristus
bagi orang lain. Pelayanan bukan tentang uang
dan waktu, tapi tentang penghayatan bahwa kita
yang terlebih dahulu telah dilayani oleh Yesus dan
kitapun akan melayani Yesus dengan cara melayani
sesama. Untuk melakukan pelayanan, lakukan
dengan apapun yang engkau miliki, namun jelas
motivasinya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada
Tuhan dan sesama.
Alasan lain mengapa kita harus melayani sebab
berkat Tuhan kepada kita tak terhitung jumlahnya.
Jadi, sudah semestinya kita harus berbagi berkat
pun kabar keselamatan yang kita terima kepada
sesama. Tak perlu menahan berkat atau kabar
keselamatan bagi diri sendiri, agar kita tak hanyut
karena kita tak pintar mengelola berkat tersebut.
Cara terbaik untuk menikmati berkat Tuhan adalah
dengan melayani sesama. Sesama ini adalah
siapapun yang kita temui, di manapun, kapan
pun, tanpa tak melihat perbedan kelas sosial,
perbedaan agama, perbedaan pilihan politik,
perbedaan suku, dan budaya. Justru perbedaanperbedaan itulah yang akan kita rajut dengan
pelayanan.
Percaya dirilah dengan kemampuan yang kita
miliki. Kemampuan tersebut dapat kita gunakan
untuk melayani siapapun dan di manapun.
Berikanlah yang terbaik dari dirimu untuk
melayani Yesus dengan cara melayani sesama, baik
di gereja maupun di luar gereja, seluruh “area”
hidupmu membutuhkan pelayananmu. Semakin
banyak hambatan maka makin setialah melayani.
Dipuji dalam pelayanan, maka menyangkal
dirilah bahwa bukan engkau yang pantas dipuji,
melainkan hanya Yesus yang dimuliakan. Dasar
dari sebuah evaluasi terhadap pelayanan adalah
saat kita dan mereka yang dilayani merasakan
kasih Kristus. Biarlah hanya nama Yesus yang
termuliakan, bukan engkau atau siapapun. Jangan
pernah hilangkan dasar dalam evaluasi ini. Bila
dasar tersebut hilang, maka pelayanan hanya
akan sekadar menjadi suatu program yang tak
memiliki makna. Selamat melayani Yesus, selamat
meneladani dan menyerukan pelayanan-Nya bagi
sesama manusia. 
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MATAHATI

Lulur Kopi
dan Melayani

Oleh: Lovetta Christantie

“Selama kita hidup di dunia ini kita harus menyadari bahwa
ada panggilan yang tak dapat kita hindarkan yaitu panggilan untuk melayani Tuhan
Panggilan ini merupakan perintah-Nya yang harus kita jalankan”

K

Lulur Kopi
onon katanya, lulur kopi berkhasiat
mencerahkan kulit wajah dan tubuh.
Butiran kopi mampu mengangkat sel-sel
kulit mati, menghilangkan komedo,
flek bekas jerawat, dan bisa mengurangi garisgaris selulit. Aroma lulur kopi membangkitkan
rasa nyaman, sehingga bisa berfungsi sebagai
antidepresan. Lulur kopi menjadikan kulit
tubuh halus, lembut, dan lembab, karena kopi
mengandung minyak alami. Merawat wajah dan
tubuh menggunakan lulur kopi akan nyata dan
optimal hasilnya apabila dilakukan dengan setia,
disiplin, dan berkomitmen.
Melayani Dulu
Pada masa Perjanjian Lama, melayani identik
dengan pekerjaan-pekerjaan di Bait Allah, termasuk
adanya jabatan dan pekerjaan Imam, seperti
yang dilakukan oleh bani Lewi. Semasa Yesus
hidup di dunia, Ia pun melayani bangsa Yahudi.
Dia menyembuhkan penyakit, mengusir setan,
memberitakan Kabar Keselamatan bahwa kerajaan
surga sudah dekat. Setelah dia mati, bangkit, dan
naik ke surga, murid-murid meneruskan pelayanan
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Yesus: menyembuhkan orang sakit, mengusir
setan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa.
Pelayanan yang dilakukan oleh para murid Tuhan
Yesus adalah mereka mengajar, memuridkan,
serta membaptis dalam nama Yesus, dan bersaksi
tentang karya penebusan Yesus Kristus di kayu
salib. Terbiasa dan terampil melayani Bait Allah
yang hidup di dalam kita akan menjadikan kita
terampil melayani sesama.
Melayani Kini
Melayani adalah wujud kesadaran akan status
kita di hadapan Bapa. Selama kita hidup di dunia
ini, kita harus menyadari bahwa ada panggilan
yang tak dapat kita hindarkan, yaitu: panggilan
untuk melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus
adalah perintah-Nya yang harus kita jalankan.
Melayani adalah mempersembahkan kehidupan
kita bagi Tuhan dan sesama. Melayani adalah
mengasihi Tuhan dan sesama, sesimpel merawat
dan mengasihi diri kita sendiri.
Melayani adalah juga ketika kita berbagi
suka cita dengan keluarga, saudara dan sesama.
Melayani adalah bekerja keras karena percaya,
bahwa semua yang terbaik telah disediakan Bapa

Surgawi bagi anak-anak-Nya. Melayani adalah
tunduk dan taat dalam pendidikan, sabar dalam
pencobaan dan pengharapan.
Siapa Yesus? Awal mengenal Yesus diibaratkan
seperti masa perkenalan di awal pacaran. Ada
rasa penasaran, rindu, berbunga-bunga, dan
sukacita. Ada pula pertanyaan: Seperti apakah
wajah-Nya? Bagaimana rumah-Nya? Seperti apa
surga itu? Apa Bapa juga makan? Apa ada pizza
di surga? Apa sajian favorit-Nya? Bait suci bangsa
Israel banyak menggunakan warna ungu; apakah
itu warna kesukaan-Nya? Seperti apa baju yang
kita pakai di surga? Bagaimana raut wajah Bapa
ketika membentuk Adam dengan tangan-Nya, dan
meniupkan nafas hidup di hidungnya? Di sinilah
proses pengenalan dan interaksi dimulai.
Kembali lagi, “Siapa Yesus?” “Yesus adalah
Tuhan,” “Yesus adalah Firman yang telah menjadi
manusia,” “Yesus adalah Juruselamat,” dan masih
banyak lagi. Yesus berfirman: “Aku dan Bapa
adalah satu” (Yohanes 10:30). Yesus Kristus telah
mati menebus dosa manusia, bangkit pada hari
yang ketiga, dan kita menyembah-Nya sebagai
Tuhan. Mari kita baca kembali 2 Korintus 5:21:
“Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya
menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita
dibenarkan oleh Allah.” Yesus menanggung dosa
seluruh dunia di atas diriNya (1 Yohanes 2:2). Ketika
Yesus bertanya kepada murid-murid-Nya: “Siapa
Aku?” Simon Petrus menjawab, “Engkau adalah
Mesias, Anak Allah yang hidup!” (Matius 16:16).
Yesus disebut juga Penasihat Ajaib, Perisai, Menara
Perlindungan, Batu Karang yang teguh. Dia adalah
sahabat, kekasih, Bapa kita yang kekal.
Siapa Yesus bagimu? Setiap individu mungkin
akan memiliki jawaban berbeda, sangat personal,
dan subyektif. Yesus Kristus adalah Tuhan, karena
Dia bisa berarti segalanya. Bapa mau agar kita
mengenal-Nya sesuai dengan cara dan kehendakNya. Bapa adalah Kasih, maka hidup di dalam
rancangan-Nya berarti menyerahkan seluruh
kendali hidup kita di dalam tangan-Nya. Dari sinilah
tantangan dimulai. Kita belajar untuk percaya
kepada-Nya dengan sebulat hati.
Paulus berkata, tidak ada lagi yang bisa
memisahkan kita dari kasih Bapa (Roma 8: 38-39).
Yesus telah memberikan teladan dan mendidik
anak-anak-Nya dalam banyak hubungan: orang
tua dan anak, persahabatan, dan hubungan
kekasih antara suami dan istri. Yohanes 6: 28-29
menyebutkan bahwa percaya adalah pekerjaan
yang dikehendaki Bapa. Pelayanan adalah
buah dari percaya. Percaya karena kita memiliki
sumber energi tak terbatas, yaitu: Roh Kudus yang

menggerakkan kita seturut firman-Nya. Lanjut
Paulus, “biarlah rohmu menyala-nyala dan
layanilah Tuhan” (Roma 12:11).
Lalu, apa hubungannya “Lulur Kopi dan
Melayani?”
Pertama, menggunakan lulur kopi untuk
perawatan wajah dan tubuh memerlukan
kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Sama
seperti melayani: kita dituntut untuk menjadi
sabar dalam menghadapi berbagai tantangan
pun cobaan, tekun untuk bertumbuh bersamasama dengan pihak yang kita layani, dan penuh
pengorbanan. Melayani menuntut kesungguhan
kita dalam mengorbankan waktu, tenaga,
pikiran, dan biaya.
Kedua, perawatan wajah dan tubuh dengan
lulur kopi akan memberikan hasil yang nyata:
kulit halus lembut, cerah, membuat wajah
berseri-seri, tampil lebih muda, dan penuh
percaya diri. Demikian pula melayani. Alangkah
bahagianya bila “Kabar Keselamatan” dapat
diterima semua orang di dunia ini. Tuhan telah
menjanjikan bahwa upah melayani adalah
mendapatkan tempat bersama-sama dengan
Bapa di surga.
Melayani Tuhan berarti melayani kehidupan.
Sama seperti orang tua yang mengasihi
dan melayani anak-anaknya, begitu juga
Yesus. “Anak Manusia datang bukan untuk
dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan
bagi banyak orang” (Matius 20: 28). Mari, kita
melayani dengan penuh suka cita, karena
Dialah yang empunya Kerajaan, dan kuasa, dan
kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadilah diberkati!

Dosa memang telah memisahkan kita dari
kasih Bapa, tapi darah Yesus menjadikan
kita anak yang dikasihi-Nya. Melayani
dimulai dari diri sendiri, karena tubuh
kita inilah Bait Allah. Paulus mengatakan
dengan lantang: “Atau tidak tahukah kamu,
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang
kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri?” (1 Korintus 6: 19).
Melayani adalah berdamai dengan diri
sendiri dan mengampuni semua orang.
Melayani adalah ketika kita bangun pagi,
mengucap syukur dengan pikiran tertuju
kepada Yesus. 
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“Menjadi bentara yang teruji dimulai
dalam dan dari keluarga”
Oleh: Pdt. Tohom Tumpal Marison Pardede

S

Memaknai Pelayanan dan Melayani
aking cepatnya merambat penggunaan
kata pelayanan dan melayani dalam
hidup bergereja dan masyarakat, tanpa
disadari arti pelayanan dan melayani
itu telah merambah. Kata melayani menjadi kata
yang sering digunakan sebagai motto perusahaan,
bank, instansi pemerintah, rumah sakit, sekolah,
dan sebagainya. Bahkan, motto pelayanan
menggunakan akronim yang kreatif, dengan
harapan orang banyak atau masyarakat senang
dan diperlakukan dengan baik. Beberapa contoh
motto itu adalah: “Melayani dengan cepat, tepat,
ramah, dan menyenangkan.” “Melayani dengan
PRIMA (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan
Akuntabel).” “Melayani dengan SMART (Senyum,
Mudah, Amanah, Ramah, dan Transparan).
“Melayani dengan RAPIH (Rensponsif, Akuntabel,
Profesional, Ikhlas, dan Humanis).” “Melayani
dengan HEBAT (Hormat dan sopan, Efisien dan
efektif, Bersih, Amanah, dan Tulus).” “Melayani
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dengan CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, dan
Amanah).” “Melayani dengan CERMAT(Cepat,
Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, dan Tepat)” atau
“Melayani dengan IKHLAS (Inovatif, Koordinatif,
Harmonis, Loyal, Adil, dan Semangat),” dan banyak
lagi motto pelayanan dan melayani yang luar biasa.
Semua motto itu, apakah berarti pelayanan
dan melayani, dapat disingkat dengan kalimat
“Melayani dengan pelayanan.” Kata pelayanan
memiliki arti pertama perihal atau cara melayani.
Kedua usaha melayani kebutuhan orang lain
dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa.
Ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan
dengan jual beli barang atau jasa¹, dikaitkan
dengan kata ‘pelayanan. Tentu arti yang mendekati
motto-motto tersebut adalah arti pertama. Baik
akronim ‘prima’, ‘smart’, ‘rapih’, ‘hebat’, ‘ceria’,
‘cermat’, maupun ‘ikhlas’ adalah cara melayani.
1. KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 571.
3. Loc.cit.
4. Loc.cit.

Namun yang terjadi bahkan yang senyatanya ada,
bukanlah pelayanan, bukanlah cara melayani,
tetapi lebih kepada kegiatan dan rutinas
organisasi, dalam masyarakat ataupun gereja.
Apa yang disebut sebagai pelayanan dalam gereja
khususnya, bukanlah pelayanan, tetapi kegiatan
atau aktivitas organisasi. Hal ini tanpa disadari
telah masuk dalam sendi-sendi hidup berkeluarga
dan memengaruhi pola hubungan keluarga.
Lambat laun, arti pelayanan dan melayani itu
terambah dan terhempaslah dengan sendirinya.
Kata pelayanan berasal dari kata pelayan yang
berarti ‘orang yang melayani’ atau ‘pembantu,
pesuruh’³, dalam Alkitab, biasa dikenal dengan
kata ‘hamba’. Sementara kata ‘pelayan’ berasal
dari kata dasar ‘layan’ dan berhubungan erat
dengan kata melayani. Kamus Besar Bahasa
Indonesia⁴menyebutkan tiga arti. Pertama,
membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang
diperlukan seseorang, meladeni. Kedua, menerima
(menyambut) ajakan (tantangan, serangan,
dsb.). Ketiga, mengendalikan; melaksanakan
penggunaannya.
Dalam Perjanjian Lama, kata pelayan
diterjemahkan dari kata Ibrani, ‘syarat’ yang
akar katanya berarti melayani, fokus hanya pada
pelayanan. Ada pula kata ‘avad, abad’ yang berarti
bekerja atau melayani. Arti lainnya: memperbudak
atau memaksa supaya melayani (rodhi/romusha).
Kata ini juga digunakan sebagai melayani Allah
atau ilah-ilah dalam artian penyembahan dan
digunakan khusus dalam hubungan tugas-tugas
penyembahan imam dari suku Lewi yang dipanggil
Tuhan. Kata ‘ebed’ atau ‘obed’ dari akar kata ‘avad,
berarti abdi, hamba, pelayan, atau budak.
Dalam Perjanjian Baru, kata pelayan
diterjemahkan dari kata Yunani diakonos atau
diakon berarti pelayan. Dari kata inilah muncul
istilah diaken. Lalu ada kata doulos berarti hamba
atau budak serta kata ‘leitourgos’ berarti pelayan
umum, biasa dihubungkan dalam pelayanan
ibadah atau pemberitaan Injil. Kata ‘melayani’
diterjemahkan dari beberapa kata Yunani:⁵
• diakonein berarti melayani atau bekerja;
• douleuein berarti melayani atau bekerja
sebagai hamba, takluk kepada tuannya;
• latreuein berarti melayani atau bekerja demi
upah, seorang upahan;
• leitourgein berarti melayani atau bekerja
secara sukarela demi kepentingan umum;
5. Band., Ismail, A., Selamat Melayani Tuhan, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
1997, hlm. 2- 4.

• therapeuein berarti melayani atau bekerja
sebaik-baiknya demi kesejahteraan,
kesehatan orang atau hewan;
• huperetein berarti melayani atau bekerja
dengan baik menurut instruksi dari atas.
Dengan semua pengertian tersebut dapat
dipahami bahwa pelayanan tidak pernah tertuju
pada diri sendiri, tetapi pada orang lain, sesama
manusia, yang kita layani.
Melayani dan Menjadi Hamba di dalam
Keluarga
Konteks pelayanan sangat erat hubungannya
dengan siapa yang melayani dan dilayani, serta
ruang lingkup pelayanan itu sendiri. Konteks
pelayanan di sini adalah keluarga dan justru
konteks ini sering diabaikan oleh banyak orang
yang merasa sudah menjadi ‘pelayan’ dan
suka melayani di gereja, di kantor, bahkan di
masyarakat. Ada pertanyaan dan pernyataan yang
memilukan hati, “Pak pendeta, suami/isteri/ayah/
ibu/kakak/adik/anak saya aktif sekali pelayanan
dan melayani di gereja, tetapi di rumah, dia sama
sekali tidak peduli pada keluarga. Bahkan pendeta,
dia ramah dan murah senyum pada banyak orang,
tetapi di rumah sukanya marah-marah, tidak peduli
dengan rumahnya sendiri.” “Bagaimana sikap
saya pak pendeta?” “Apakah gereja tidak peduli?”
“Tolonglah pak pendeta, bilangin sama dia, agar
dia memperhatikan rumah dan keluarga!” Juga
keluhan yang muncul terhadap orang-orang yang
melayani di gereja seperti, “Pak pendeta, itu orang
nggak punya keluarga ya, kok tega-teganya dia
memerlakukan suami/isteri/ayah/ibu/kakak/adik/
anak saya seperti itu. Katanya pelayanan, tetapi
mulutnya, tingkah lakunya tidak menunjukkan
sikap pelayanan. Gimana dia mau melayani di sini,
apa-apa sudah dikritik, diomongin, digosipin. Sedih
rasanya.”
Ungkapan di atas sesungguhnya mewakili
berpuluh, tanpa harus mengatakan beratus
pertanyaan, pernyataan dan keluhan lainnya.
Ini pun hanya mewakili pertanyaan, pernyataan
dan keluhan yang terdengar, yang dicurahkan.
Bagaimana dengan yang tak terdengar, bahkan
terpendam mendengar, melihat pola pikir, pola
rasa, tutur kata dan tingkah laku setiap orang yang
mengaku melayani dan melakukan pelayanan
di gereja dan masyarakat, tetapi justru melukai,
menyakiti keluarganya dan hanya mementingkan
kepuasannya sendiri? Satu hal yang mengalami
pergeseran makna melayani dan pelayanan
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adalah keluhan dan kekesalan terhadap gereja
bahwa gereja gagal melakukan pelayanan bagi
anggota jemaatnya, tanpa bertanya bagaimana
peranan dan pelayanan keluarga terhadap
anggota keluarganya sendiri. Ini pun menyedihkan.
Keluarga adalah gereja terkecil. Apa yang terjadi
di dalam keluarga, di dalam gereja terkecil kita
adalah cerminan atas apa yang terjadi di gereja
(besar kita) atau di tengah jemaah, dan bukan
sebaliknya.
Pelayanan di keluarga bukanlah hal baru
muncul di masa sekarang ini, tetapi Alkitab
menyaksikan betapa pentingnya pelayanan di
dalam keluarga. Kisah keluarga Eli dalam kitab
1 Samuel adalah salah satu contoh gamblang
yang perlu diingat dan diperhatikan keluarga
zaman now. Sebagai keluarga imam, Eli dan
anak-anaknya diharapkan melayani sebaik
mungkin seturut aturan imam. Mungkin Eli telah
berjuang melayani anak-anaknya dengan cara
mendidik dan memberikan waktu khusus bagi
Hofni dan Pinehas, dan sebagai ayah, Eli telah
memperingatkan anak-anaknya atas perbuatan
salah anak-anaknya, tetapi anak-anaknya tidak
mendengarkan ayah mereka (band. 1Samuel 2:
25). Sekalipun Eli telah melakukan yang menjadi
bagiannya dengan terbaik, tetapi akibat anakanaknya, TUHAN menghukum keluarga Eli dengan
mengatakan bahwa tidak akan ada lagi keturunan
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imam Eli yang akan menjadi imam. TUHAN akan
mengangkat sendiri imam kepercayaan-Nya, yang
berlaku sesuai dengan hati dan jiwa TUHAN (band.
1Samuel 2: 35).
Betapa Tuhan peduli pada keluarga serta
pelayanan di dalam keluarga, firman-Nya dalam
1Timotius 3: 1- 13, menyebutkan bahwa setiap
orang yang menginginkan pekerjaan yang
indah (baca: menjadi pendeta, penatua, diaken)
haruslah suami dari satu isteri, seorang kepala
keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh
anak-anaknya serta mengurus anak-anaknya
dan keluarga dengan baik. Isterinya adalah
orang yang terhormat, bukan pemfitnah, dapat
mengendalikan diri dan dapat dipercayai. Dia
menghendaki para pelayanan dengan kualitas
rohani yang baik juga di dalam keluarganya (gereja
terkecilnya), sebelum dia melayani di Bait Allah (di
gereja, di tengah jemaah).
Tetapi sangat disayangkan, bahwa banyak
orang percaya, keluarga-keluarga Kristiani melihat
teks Alkitab itu hanya berlaku bagi para pendeta
dan penatua (dalam konteks GKI Kebayoran
Baru). Padahal setiap orang percaya telah dipilih
menjadi imamat yang rajani (1Petrus 2: 9). Setiap
orang percaya adalah imam bagi dirinya dan bagi
sesamanya orang percaya serta bagi sesamanya
manusia. Lalu apakah hanya pendeta dan penatua
yang melayani keluarganya? TIDAK! Semua yang

mengaku sebagai pelayan di aras GKI Kebayoran
Baru, baik pendeta, penatua, pengurus di Komisi
(Badan Pelayanan Jemaat/BPJ), panitia, tim,
termasuk anggotanya adalah imam dan syarat
dalam 1Timotius 3: 1- 13 sesungguhnya berlaku
padanya. Tidak ada seorang pun yang bisa
menghindar dari itu. Setiap pelayan di jemaah
harus pertama-tama juga pelayan di rumahnya, di
keluarganya, di gereja terkecilnya sebab menjadi
bentara yang teruji dimulai dalam dan dari
keluarga.
Tatanan melayani di keluarga, di gereja kecil kita
adalah tatanan paling tua, setua sejarah manusia.
Ketika Adam dan Hawa dikatakan sebagai suami
isteri, maka bagi mereka berlaku juga tatanan
hidup suami isteri. Dalam bingkai kata melayani,
yang selalu menjadi prioritas adalah orang yang
dilayani.
1. Perintah ‘Hai suami, kasihilah isterimu’
(Efesus 5: 25) ‘seperti dirimu sendiri’
(Efesus 5: 33) dan janganlah berlaku kasar
terhadap dia (Kolose 3: 19), serta ‘hiduplah
bijaksana dengannya (1Petrus 3: 7) adalah
cara melayani suami terhadap isterinya.
Cara suami melayani isterinya adalah
dengan mengutamakan isterinya.
2. Perintah ‘Hai isteri, tunduklah kepada
suamimu seperti kepada Tuhan’ (Efesus 5:
22), ‘hendaklah menghormati suaminya’
(Efesus 5: 33), ‘sebagaimana seharusnya
di dalam Tuhan’ (Kolose 3: 18) adalah
cara melayani isteri terhadap suaminya.
Cara isteri melayani suami adalah dengan
mengutamakan suaminya.
3. Perintah ‘Hormatilah ayahmu dan ibumu’
(Keluaran 20: 12), ‘peliharalah perintah
ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan
ajaran ibumu’ (Amsal 6: 20), ‘taatilah
orang tuamu di dalam Tuhan’ (Efesus 6: 1),
‘dalam segala hal’ (Kolose 3: 20) adalah
cara melayani anak/ anak-anak terhadap
orang tuanya. Cara anak melayani ayah
dan ibunya adalah memilih dan mengakui
mereka sebagai ayah dan sebagai ibu, serta
menghormati ayah dan ibunya sebagai
suami isteri yang dikehendaki Tuhan
sepanjang hidup.
4. Perintah ‘Dan kamu, bapa-bapa, janganlah
bangkitkan amarah di dalam hati anakanakmu, tetapi didiklah mereka di dalam
ajaran dan nasihat Tuhan’ (Efesus 6: 4,
band. Amsal 29: 17), ‘janganlah sakiti hati

anakmu, supaya jangan tawar hatinya’
(Kolose 3: 21), yang juga perintah bagi
para ibu adalah cara melayani orang
tua terhadap anak/ anak-anaknya. Cara
orangtua melayani anak/ anak-anak adalah
memilih dan mengakui mereka sebagai
anak sepanjang hidup. Itu juga cara orang
tua mengasihi anak/ anak-anaknya.
Dalam bahasa Paulus, baik suami, isteri,
ayah, ibu, orang tua, maupun anak, kakak, adik
dan saudara sedang memproklamasikan: ‘aku
menjadikan diriku hamba dari semua orang,
supaya aku boleh memenangkan sebanyak
mungkin orang’ (1Korintus 9: 19). Setiap anggota
keluarga adalah hamba bagi anggota lainnya,
adalah pelayan bagi anggota lainnya, sehingga
terjadilah kekuatan dan kedahsyatan saling
melayani di dalam keluarga, gereja terkecil
kita. Covey menantang setiap keluarga dengan
mengatakan, “jika anda tidak punya waktu satu
malam atau setidaknya satu jam dalam seminggu
untuk berkumpul dengan keluarga, berarti keluarga
tidak menjadi prioritas.”⁶ Dia bahkan mengajak
agar setiap keluarga juga memiliki waktu kumpul
bersama berdua-dua (suami isteri; ayah anak,
ibu anak, kakak adik atau ayah anak pertama,
dst.) untuk masuk pada semangat mendahulukan
yang utama di dalam keluarga (band. Filipi 2: 3,
‘hendaklah dengan rendah hati yang seorang
menganggap yang lain lebih utama dari pada
dirinya sendiri’). Inilah roh dan jiwa pelayanan.
Inilah sumbu api sikap melayani. Jika kita hendak
menjadi bentara Allah di dunia, di masyarakat, di
jemaah besar, mulailah jadi bentara di rumah, di
keluarga, di gereja terkecil. 
Pastori Mertilang, 6 Februari 2018, 14.20 dan 9 Februari 2018, 10.57

6. Covey, S. R., The 7 Habit of Highly Effective Families (terj: Sofia F. M.),
Dunamis Intra Sarana, Jakarta, 2015, hlm. 145)
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ahabatians (para sahabat), tahukah Anda
bahwa Alkitab yang kita baca, ditulis
oleh kurang lebih 40 orang dengan latar
belakang yang berbeda-beda dan dalam
kurun waktu 1500 tahun? Walaupun Alkitab ditulis
dalam rentang waktu 15 abad, apa yang tertulis
di dalam Alkitab tidak bertentangan satu sama
lain dan tidak mengandung kekeliruan apapun.
Luar biasa! Sekalipun merupakan tulisan dari para
penulis yang memiliki sudut pandang dan gaya
bahasa penulisan yang berbeda-beda, namun Allah
sendirilah yang menuntun, memberi ilham, dan
menafaskannya. Semua menyatakan bahwa Allah
itu Esa, Satu, Tunggal dan sejati yang sama. Tidak
ada jalan keselamatan yang lain kecuali melalui
Yesus Kristus (Yohanes 14:6; Kisah Rasul 4:12).
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Oleh: Nitya Laksmiwati
Bagaimana aktivitas tulis menulis di jaman
now ini? Bisa jadi memusingkan, atau malah
mengasyikkan! Menulis diyakini sebagai sarana
untuk menyalurkan dan mengorganisasi ide
atau gagasan secara sistematik ke dalam bahasa
tulis. Menulis dianggap sebagai medium ampuh
untuk mengasah kreativitas, mempertajam
konsentrasi, dan meningkatkan kecerdasan otak.
Bahkan, menulis bisa menjadi terapi mujarab
untuk penyembuhan diri. Wow, mengagumkan!
Bagaimana caranya agar kita bisa terampil menulis
sesuai kehendak-Nya? Yang pasti, mulailah dengan
doa! Mohon bimbingan Roh Kudus agar apapun
yang akan kita tulis bermanfaat bagi orang lain dan
untuk kemuliaan-Nya saja.

Selanjutnya, lakukan 4 Cara Mudah berikut ini:
1. Membaca dan Menulis
Aktivitas membaca yang dilakukan secara rutin
merupakan kunci untuk membuka jendela dunia.
Maksudnya, kalau kita banyak membaca, maka
pengetahuan, wawasan, kosa kata, dan pilihan kata
akan terus bertambah. Semua intake dari aktivitas
membaca menjadi asupan berharga bagi otak kita
untuk menulis yang bernas (=berbobot).
Saat mulai menulis, buang jauh-jauh rasa
malas, malu, takut tulisan jelek, khawatir tak
ada yang membaca, dan sebagainya. Tuangkan
gagasan ke dalam tulisan, sehingga antara intake
dan output seimbang. Himpunlah bahan-bahan
tulisan yang relevan dan mendukung gagasan.
Kemudian, kelompokkan secara teratur agar topik
yang akan disampaikan, didukung oleh fakta yang
saling berkaitan. Lakukan seleksi: mana yang perlu
ditulis, mana yang perlu dipelajari, dan mana yang
disimpan dulu.
2. Belajar dan Berlatih
Tanamkan mindset bahwa: dunia di sekitar
kita adalah gudang ide cerita. Mulailah dari
yang terdekat. Lihat sekeliling, misalnya tengok
kehidupan berjemaat di dalam gereja kita.
Bagaimana peran gereja terhadap warga jemaat
dan masyarakat? Bagaimana warga jemaat dapat
aktif melayani Tuhan dan sesama? Apa saja
pelayanan Poliklinik “Wahana Asih” bagi warga
jemaat dan masyarakat? Apa itu “Pelayanan Adik
Asuh?” Masih banyak topik menarik lainnya.
Kembangkan aktivitas menulis dari mana saja,
tentang apa saja. Bawa selalu alat tulis dan kertas.
Manfaatkan fitur voice recorder pada handphone
untuk merekam ide yang tiba-tiba muncul, kamera
atau video recorder untuk mengabadikan momen
berkesan. Lakukan ini setiap hari. Jika sudah
terbiasa, menulis akan terasa begitu mudah dan
Sahabatians akan menjadi kian terampil. Kuncinya:
belajar dan berlatih setiap hari.
3. Menggali Gagasan
Internet merupakan sumber informasi tak
terhingga dan Tuhan menganugerahi kita dengan
daya imajinasi tanpa batas. Gunakan akses internet
dan anugerah secara positif dan bijak. Menulis
bisa menjadi suatu karya penciptaan nilai (value
creation) yang bermanfaat bagi pembaca. Galilah
gagasan secara mendalam melalui pengamatan
atau observasi. Wawancarailah narasumber
yang kredibel, agar tulisan jadi bermakna dan
berimbang.
Bila mewawancarai narasumber, pastikan
mengatur janji temu dan jangan datang terlambat.

Siapkan daftar pertanyaan, alat perekam (tape
recorder), alat tulis dan kertas untuk mencatat
hal-hal penting. Daftar pertanyaan yang disusun
biasanya menjawab unsur 5W + H: who says
what, to whom, why, when, where, dan how (siapa
mengatakan apa, kepada siapa, mengapa, kapan, di
mana, dan bagaimana).
4. Tak Pernah Ada Kata Terlambat
Aulia Oktadiputri (Putri), berusia 9 tahun saat
dinobatkan menjadi novelis termuda Indonesia,
satu dekade lalu. Sitor Situmorang: wartawan,
penyair, esais, dan penulis cerita pendek. Sitor
berpulang kala usianya menginjak ke-90 tahun
(tahun 2014) dan mewariskan banyak karya tulisan.
Maya Angelou. Mengawali debutnya sebagai
penulis puisi, prosa, lagu, naskah film, drama,
hingga otobiografi. Salah satu kutipan Maya yang
terkenal: “There is no Greater Agony than Bearing an
Untold Story inside You” (tak ada penderitaan yang
lebih hebat daripada menyimpan kisah yang tak
terungkapkan dari dalam dirimu).
Tak perlu menunggu ‘siap dan merasa baru bisa’
menulis. Faktanya, setiap hari kita selalu menulis,
bukan? Apakah di facebook, twitter, Instagram, blog,
e-mail, korespondensi di kantor, membuat laporan,
menyiapkan presentasi, dan sebagainya. Tak perlu
juga merasa masih terlalu muda atau terlalu tua.
Pekerjaan menulis tak kenal usia, karena yang
dinikmati dan diapresiasi pembaca adalah tulisan
karya Anda. Keran air akan tetap tertutup dan tidak
mengalirkan air, apabila kita tidak membukanya.
Bagaimana kita bisa menghasilkan satu karya
tulisan, kalau kita tak pernah mencoba untuk
menulis?

Tulisan Favorit Pembaca
Ada 9 kriteria untuk tulisan yang paling
digemari pembaca. Apa saja 9 Kriteria itu?
• Idenya Asli
• Mengungkap Hal-hal Baru atau Kekinian
• Isinya Menggugah
• Mengandung Kejutan
• Temanya Istimewa
• Menyangkut Tokoh Ternama
• Benar dan Lengkap
• Bahasanya Bertutur
• Khalayak Sasaran dan Medianya Tepat
Kalau tulisanmu sudah memenuhi salah
satunya, delapan lainnya pasti takkan susah.
Selamat menulis!
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R

Apa yang Terpenting di dalam Hidup?
aja kesal dan gemas. Sudah beberapa
waktu Raja mengadakan sayembara,
namun belum ditemukan juga orang
yang bisa menjawab per-tanyaan
Raja. Iming-iming hadiah besar pun belum
menghasilkan pemenang dengan jawaban yang
memuaskan. Pertanyaan Raja ada tiga:
1. Kapan waktu yang tepat atau terpenting
untuk melakukan segala sesuatu?
2. Siapa orang terpenting yang harus
didengarkan nasihatnya?
3. Apa pekerjaan terpenting untuk
dilakukan?
Beberapa kontestan menjawab pertanyaan
pertama, bahwa: “Raja harus membuat jadwal
yang detil untuk setiap tugas, sehingga bisa
dilaksanakan dengan tepat.” Kaum cendekia
mengusulkan agar Raja membentuk Dewan
Penasehat. Jawaban pertanyaan kedua
kian beragam: orang terpenting yang perlu
didengarkan Raja adalah para pendeta.

Peserta lain berpendapat: para dokter-lah yang
terpenting. Lainnya menyebutkan: para ksatria
dong yang paling penting dan perlu didengarkan
oleh Raja. Pertanyaan ketiga dijawab oleh
peserta sayembara: menjadi ilmuwan merupakan
pekerjaan terpenting. Ada pula yang nyeletuk:
keahlian militer jauh lebih penting. Bukan!
Pekerjaan di bidang keagamaan / penyembahan
ilahi adalah yang utama, sahut yang lain. Baginda
menjadi uring-uringan, semua jawaban tak
berkenan baginya.
Singkat cerita, Raja menyamar menjadi
petani agar dapat menemui pertapa tua yang
bijak. Sesampainya di pondok, pertapa tua itu
sedang mencangkul dan terlihat kecapaian. Raja
mendekat dan menanyakan apa jawaban untuk
ketiga pertanyaan yang dijadikannya sayembara.
Sang pertapa menyimak, tapi tak menjawab
apapun. Ia tetap melanjutkan kegiatannya.
Tiba-tiba, pertapa itu menunjuk ke belakang
sang Raja, dan berkata,”Lihat! Ada orang yang

SEBUAH REFLEKSI

KISAH MARIA DAN MARTA
Oleh: Benjamin Simatupang

menuju ke sini!” Raja berbalik dan melihat
seseorang berlari ke arah mereka sambil
memegangi perutnya yang berdarah. Pria itu
mengerang kesakitan, jatuh terkulai dan pingsan.
“Gawat, ia terluka parah!” teriak sang Raja. Raja
berupaya keras menghentikan pendarahannya.
Kemudian, pria itu membuka matanya dan
meminta air minum. Raja memberikan minuman
dan mendadak cuaca berubah dingin.
Raja membopong dan membaringkan pria
yang terluka itu di tempat tidur. Raja pun tertidur
karena kelelahan.
Keesokan paginya, Raja terbangun dan
tiba-tiba pria itu berkata: “Ampuni aku!” Raja
heran, dan menjawab, “Aku tidak mengenalmu,
mengapa kau minta ampun dariku?” “Kau
tidak mengenalku, tapi aku tahu bahwa kau
adalah sang Raja. Aku adalah musuhmu. Saat
perang dulu, anda telah membunuh adikku dan
merampas harta kami. Aku mengikutimu dan
bersumpah untuk membunuhmu, sepulangnya
dari gubuk sang pertapa. Namun, karena kau lama
tidak muncul, aku keluar dari persembunyian.
Saat itulah, para pengawalmu mengenaliku.
Mereka menyerang dan melukai perutku. Aku
berhasil lolos dari kejaran mereka. Aku pasti mati,
jika kemarin kau tidak menyelamatkanku. Ampuni
aku!” Raja terkejut, sekaligus bersyukur karena ia
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bisa berdamai dengan musuhnya.
Raja bergegas menemui pertapa yang tengah
menebar benih di kebun, katanya: ”Untuk terakhir
kali, aku harap kau bisa menjawab pertanyaanku,
hai, pertapa bijak.” “Pertanyaanmu sudah
terjawab,” kata si pertapa. Ingatlah! Hanya ada
satu waktu yang terpenting, yaitu: saat ini. Saat
ini adalah satu-satunya waktu yang kita miliki.
Orang yang terpenting, adalah orang yang saat ini
bersama kita, dan pekerjaan terpenting adalah
berbuat baik kepada orang yang bersama kita,
karena itulah alasan keberadaan kita dalam hidup
ini,” tutup sang pertapa bijak.
Itulah kisah “Tiga Pertanyaan” (Three
Questions) karangan Leo Tolstoy, pengarang
dari Rusia (1828– 1910). Pesan Tolstoy sangat
jelas. Manfaatkan waktu saat ini untuk berbuat
kebaikan kepada orang-orang yang dipercayakan
kepada kita. Kisah Tolstoy mengajarkan relasi
yang menyediakan waktu dan memberikan diri
kita untuk orang-orang terdekat. Maria dan
Marta, menjadi cerita menarik untuk membahas
kesibukan dalam pelayanan (Lukas 10:38-42).
Kisah ini bermula ketika Yesus dan kedua belas
murid-Nya sedang di Betania, dan diundang Marta
agar singgah di rumahnya. Marta mempunyai
saudara perempuan, Maria. Marta sibuk di dapur
mempersiapkan hidangan bagi para tamu,

sementara Maria, digambarkan duduk dekat Yesus
dan mendengarkan ajaran-Nya. Jelang santap
siang, hidangan belum siap. Marta kesal, karena
Maria tidak membantunya. Marta mengungkapkan
kekesalannya itu kepada Yesus, (dan bukan
kepada Maria). Kata Marta,”Tuhan, apakah Tuhan
tidak peduli Maria membiarkan saya bekerja
sendirian saja? Suruhlah dia menolong saya!”
(Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari / BIS).
Marta mungkin berpikir Yesus akan
menunjukkan kepedulian-Nya dengan menyuruh
Maria berdiri dan membantu Marta di dapur.
Tanggapan Yesus di luar dugaan! Yesus tidak
memarahi Marta karena menyela-Nya. Yesus juga
tidak menyalahkan Marta yang sibuk menyiapkan
hidangan bagi-Nya dan para murid. Sebaliknya,
Yesus memuji Maria yang duduk diam dan
mendengarkan-Nya. Kata-Nya: ”Marta, Marta!
Engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan
itu; padahal yang penting hanya satu. Maria sudah
memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari
dia.” (BIS).
Pilihan untuk mendengarkan ajaran-Nya dan
melakukan relasi pribadi dengan Yesus tak hanya
dihadapi oleh Maria dan Marta. Betapa seringnya
niat untuk menumbuhkan relasi pribadi dengan
Tuhan Yesus ditelan oleh, apa yang disebut
dengan: “Tirani Urgensi” (Tyranny of the Urgent),”
kata Charles Hummel. Ketika ada ketegangan
antara dua hal: yang mendesak (urgent), atau yang
penting (important), maka yang mendesaklah
yang didahulukan. Hal penting dapat menunggu,

karena yang mendesak membutuhkan konsentrasi
dan fokus untuk melakukan aksi cepat dan tepat.
Pada akhirnya, yang paling penting dalam
hidup adalah soal relasi atau hubungan.
Dalam buku “Purpose Driven Life,” Rick Warren
berpendapat bahwa relasi adalah kehidupan
itu sendiri. Empat dari Sepuluh Perintah Allah
berkaitan relasi kita dengan Allah, sementara
enam lainnya berkaitan relasi kita dengan sesama.
Kemudian Yesus meringkasnya dalam Hukum
Kasih: “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu…dan kasihilah sesamamu…” Setelah
belajar mengasihi Allah, kasihilah sesamamu
manusia” adalah tujuan kehidupan kita di dunia.
Relasi, bukan soal mengejar prestasi,
ketenaran, ataupun harta benda. Relasi adalah
belajar mengasihi Allah dan sesama. Relasi harus
diwujudnyatakan dengan menginvestasikan
pemberian terbesar kita: waktu dan perhatian
yang terfokus pada Tuhan dan sesama. Kita yakin
bahwa melakukan pelayanan di gereja termasuk
memanfaatkan waktu dan pemberian diri yang
diperkenankan Tuhan. “Marta harus menjadi
Maria, dan Maria yang sejati haruslah seorang
Marta,” artinya: banyak dari kita yang hidup dalam
dunia Marta: penuh kesibukan, tapi marilah kita
juga memiliki hati seorang Maria, yang menjalin
relasi pribadi dan bersahabat dengan Tuhan.
Jangan sampai kita lupa, bahwa yang diinginkan
Tuhan adalah persahabatan dengan-Nya. Tuhan
menginginkan hati yang terbuka. 
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1.

3.

1. Ibadah ADVENT 1, Minggu 03 Desember 2017
“Ya Allah, Buatlah Wajahmu Bersinar!”
2.

2. Ibadah Malam Natal, Minggu 24 Desember 2017
“Janji Nan Manis”

4.

5.

6.

7.

4. Ibadah Perayaan Natal Komisi Remaja,
Jumat 5 Januari 2018
“Keselamatan Telah Datang”

6. Ibadah Perayaan Natal Komisi Pemuda, 		
Sabtu 6 Januari 2018
“Sukacitamu Dalam Pelayananmu”

5. Ibadah Perayaan Natal Jemaat Usia Lanjut,
Kamis 11 Januari 2018
“Bergembiralah, Keselamatan Telah Nyata”

7. Ibadah Ekspresif, Minggu 25 Februari 2018
“Spiritualitas Penderitaan”

3. Ibadah Malam Natal, Minggu 24 Desember 2017
“Janji Nan Manis”
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Ke mana Tulisanku Pergi ?

MENULIS ITU
A

MUDAH
Oleh: G. Yasmein Wijaya dan Nitya Laksmiwati

wal tahun 2018, Komisi INFOKOM
GKI Kebayoran Baru (GKI KB)
menyelenggarakan Lokakarya
Jurnalistik dengan tema “Mengubah
Kata Menjadi Cerita.” Kegiatan ini merupakan
wadah bagi jemaat dan simpatisan GKIKB yang
rindu berbagi dan bersaksi melalui tulisan. Selain
bertujuan untuk menambah pengetahuan dan
keterampilan menulis, 16 partisipan lokakarya
(jemaat dan simpatisan) diajak untuk menambang
gagasan dan langsung praktik menulis di setiap
pertemuan.
Lokakarya diselenggarakan setiap hari Sabtu
mulai pukul 10.00 hingga pukul 15.00, selama 9 kali
berturut-turut, dari tanggal 13 Januari - 10 Maret
2018. Materi yang diberikan dibagi dalam tiga
tingkatan yang sifatnya progresif; mulai dari Kelas
Dasar, Kelas Madya, hingga Kelas Terampil.
Di Kelas Dasar, peserta diajak untuk
mengenali hasrat dan hambatan dalam menulis,
serta bagaimana memulai proses menulis dari
pengamatan, mengumpulkan informasi, hingga
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mengolah ide supaya menghasilkan draft penulisan
yang siap disajikan bagi pembaca. Sedangkan di
Kelas Madya, fasilitator mengarahkan peserta
untuk Menulis Berita, menggunakan teknik
Wawancara dan Reportase. Peserta ‘diterjunkan
langsung’ mengikuti Field Trip di Kota Tua,
Jakarta untuk observasi, menentukan fokus
berita, melakukan wawancara ke narasumber,
menghasilkan tulisan, sampai belajar
penyuntingan naskah! Selain diberi kesempatan
untuk berlatih mengembangkan materi tulisan,
fasilitator juga melatih keberanian peserta untuk
membacakan hasil tulisannya di depan kelas.
Kelas Terampil merupakan kelas pamungkas untuk
mengenal seluk-beluk Features hingga mampu
menulis dalam bentuk Features.
Para peserta sangat antusias mengikuti kelas
menulis kreatif ini. Metode penyampaian lokakarya
dalam bentuk ceramah, praktik langsung membuat
judul, lead paragraph, hingga bisa menulis artikel,
baik yang sifatnya Hard News (Berita) dan Soft

1.

News (Features/Artikel Khas). Setiap peserta
bersemangat untuk menjadi penulis yang lebih
baik. Fasilitator dan Tim Penyelenggara pun tak
henti-hentinya memotivasi para peserta untuk
terus menulis. Tidak hanya menyediakan sertifikat
03 yang tekun dan setia mengikuti
bagi setiap peserta
lokakarya ini dari awal hingga akhir, fasilitator
juga memberikan kejutan-kejutan kecil dan
hadiah setiap minggunya, bagi para peserta yang
berprestasi.
Kehadiran Lokakarya Menulis Kreatif menjadi
kesempatan berharga bagi setiap umat di GKI
KB yang ingin melayani melalui hasil tulisannya.
Selaras dengan visi GKI KB untuk “Menjadi Gereja
yang Berkarya Bagi Seluruh Umat”, para penulis
diharapkan mempunyai “suara” dalam tulisannya.
“Suara” itu tentunya “suara Tuhan saja, sehingga
hasil karya tulisannya tidak saja bisa “dibaca” oleh
umat, tetapi juga bisa “didengar” umat, menjadi
bagian dalam perjalanan kehidupan rohaninya
yang menjadi berkat bagi sesamanya.
Selamat menulis dan Selamat menjadi berkat!

Sejak awal pelatihan, para peserta lokakarya
“Mengubah Kata Menjadi Cerita” telah diperkenalkan
dengan majalah “Sahabat.” Majalah ini diterbitkan
oleh Majelis Jemaat GKI KB yang memiliki tujuan
untuk menjadi majalah gereja dengan karakter:
“Akrab dan Setara, Dapat Diandalkan, Jujur
dan Berhikmat, Mau Berjalan bersama Mencari
Kebenaran.” Usai mengikuti lokakarya ini, seluruh
peserta diarahkan untuk menjadi kontributor aktif
“SAHABAT” melalui karya tulis yang mendidik,
mencerahkan dan memberikan hikmat bagi setiap
pembaca majalah tersebut. Tak hanya bagi para
peserta lokakarya, pembaca pun diundang
untuk menulis.
Banyak pilihan rubrik yang tersedia di majalah
“SAHABAT.” Sahabatians dapat mengirimkan
karya tulisannya ke sahabat.gkikb@gmail.com.
Cantumkan Judul Naskah pada e-mail, nama
lengkap dan nama panggilan, serta nomor
telepon yang dapat dihubungi.
Tim Redaksi akan membaca ulang naskah
(proofreading) yang dikirimkan. Tahapan ini untuk
memastikan agar tidak terdapat penulisan yang
salah ketik, tidak konsisten menggunakan istilah
tertentu, atau memperbaiki susunan kalimat sesuai
EYD (termasuk pemberian Judul), penggunaan
kalimat yang baku dan efektif, memastikan adanya
koherensi dan kohesi antarparagraf. Intinya, dalam
tahap proofreading ini bertujuan untuk memastikan
tulisan Anda mudah dibaca dan enak dicerna.
Tahap selanjutnya adalah proses tata letak atau lay
outing. Naskah disusun sesuai rubrik dan alokasi
halamannya. Agar memikat, setiap naskah diberi
visualisasi berupa gambar, foto, ilustrasi, atau
karikatur. Disain grafis, latar belakang warna, ukuran
dan jenis huruf yang dipilih, menjadi pertimbangan
Tim Redaksi. Tujuannya: apa yang disajikan tidak
membuat mata lelah membaca. Setelah semua
beres, dibawa ke percetakan dan sampailah
majalah “SAHABAT” di tangan jemaat dan
simpatisan GKI Kebayoran Baru.
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KUISALKITAB
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

07

7.

08

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

09

29.
30.

D

i akhir tahun 2017, Komisi INFOKOM
GKI Kebayoran Baru (GKI KB)
menyelenggarakan Workshop
Fotografi khusus untuk Kelas Dasar.
Kegiatan ini merupakan wadah bagi jemaat
dan simpatisan GKIKB yang rindu berbagi dan
bersaksi melalui foto. 15 partisipan workshop
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24.
25.
26.
27.
28.

11.

(jemaat dan simpatisan) diajarkan tekhnik
dasar fotografi dan praktik di setiap
pertemuan.
Workshop diselenggarakan setiap
hari Sabtu mulai pukul 09.00 hingga
pukul 13.00, dimulai dari 21 Oktober - 16
Desember 2017. 

Siapakah nama raja pertama bangsa Israel?
Siapakah nama raja yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya?
Siapakah nama Raja Moab yang disebutkan sangat gendut?
Siapakah raja yang bunuh diri dengan membakar istananya sendiri?
Siapakah raja yang naik tahta dengan umur termuda?
Siapakah Raja Asyur yang dibunuh oleh anak-anaknya di kuil?
Siapakah nama cucu dari Raja Saul yang kakinya timpang?
Siapakah nama ayah dari Raja Saul?
Siapakah nama hakim pertama bangsa Israel?
Siapakah nama hakim yang bertangan kidal?
Siapakah nama nabi yang memakan gulungan kitab, yang di mulutnya berasa manis seperti madu
tetapi kemudian di perutnya terasa pahit?
8.
Siapakah nama nabi yang terkena kusta?
Siapakah nabi dalam perjanjian baru yang bernubuat tentang kelaparan besar?
Siapakah nabi yang menikahi perempuan sundal?
Siapakah nama nabi yang memperingatkan Daud tentang dosa perzinahannya?
Siapakah nama nabi yang pekerjaannya sebagai peternak dan pemungut buah ara?
Siapakah nabi yang berjalan telanjang dan tak berkasut 3 tahun lamanya?
Siapakah nama bujang dari Nabi Elisa?
Saat Paulus dan Barnabas berselisih mereka berpisah, Paulus memilih membawa Silas sedangkan
Barnabas memilih membawa siapa?
Siapakah nama wanita yang dibangkitkan oleh Petrus?
Siapakah nama orang yang jatuh dari jendela saat Paulus berkotbah?
Siapakah nama ayah dari murid Yesus yang disebut Boarnerges?
Berapa banyak ikan besar yang berhasil ditangkap Simon Petrus di Danau Tiberias, saat akan
sarapan bersama Yesus ?
Siapakah nama murid Yesus yang diketahui menikah dalam Alkitab?
Dimana tempat Yakub bergumul dengan Tuhan hingga sendi pangkal pahanya terpelecok?
Apa nama sungai yang dibelah oleh Elisa dengan menggunakan jubah Elia?
Dalam kitab wahyu, jemaat mana yang disebutkan suam-suam kuku?
Apa nama tempat dimana orang Israel bertengkar dan mencobai Tuhan dengan mengatakan
“adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?
Dimanakah tempat yang terdapat 12 mata air dan 7 pohon kurma?
Apa nama tempat asal Lidia si penjual kain ungu?

9.

Pemenang KUISALKITAB edisi 3 : Anny Widhi, Stefan Madethen, dan Elisa Siagian
Tersedia hadiah berupa voucher belanja senilai @Rp100.000,00 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.
12.
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SURVEI PEMBACA “SAHABAT” 2018

T

ak terasa, Majalah SAHABAT genap berusia SATU tahun pada 25 Februari 2018. Walau masih belia,
kami terus melakukan inovasi dan transformasi dalam menyajikan kabar baik bagi seluruh jemaat
dan simpatisan GKI Kebayoran Baru, Jakarta. Sebagai majalah gereja yang bertujuan untuk lebih
berkarakter akrab dan setara, dapat diandalkan, jujur, dan berhikmat, mau berjalan bersama
mencari kebenaran, kami berkomitmen menjadikan SAHABAT sebagai sajian bacaan yang lebih mendidik,
mencerahkan, dan memberi hikmat bagi setiap pembaca.
Untuk meningkatkan kualitas majalah SAHABAT secara umum, kami harapkan umpan balik dari seluruh
pembaca. Silakan mengisi dengan lengkap lembar “Survei Pembaca” ini, pindai dan kirim via email ke
sahabat.gkikb@gmail.com paling lambat 01 Mei 2018. Hadiah menarik menanti 30 responden yang
beruntung!
Data Responden
Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d!
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Usia		
Jemaat
Nomor HP
Alamat

:			
: a) Laki-laki
b) Perempuan
: a) ≤ 30 th
b) 31 – 40 th
c) 41 – 50 th
: Wilayah 		
Simpatisan (gereja asal):
:
:

d) ≥ 50 th

SURVEI PEMBACA “SAHABAT” 2018
5. Bagi Anda, bagaimana relevansi SAHABAT?
a. Relevan dan aktual
b. Relevan, namun kurang aktual
c. Tidak relevan dan tidak aktual

8. Apakah Anda mengetahui bahwa SAHABAT
versi digital sudah tersedia?
a. Ya
b. Tidak

6. Secara umum, bagaimana gaya penulisan
SAHABAT?
a. Mudah dipahami
b. Cukup dapat dipahami
c. Sulit dipahami pada beberapa artikel

9. Apakah Anda pernah membaca SAHABAT versi
digital?
a. Ya
b. Belum pernah
b. Cukup dapat dipahami

7. Majalah SAHABAT genap berusia satu tahun
dan telah terbit empat kali. Berapa edisi yang
sudah Anda terima hingga saat ini?
a. 4 edisi
b. 2 – 3 edisi
c. Hanya edisi . . . saja
10. Berikan pendapat Anda terhadap rubrik-rubrik SAHABAT dengan cara memberi tanda (√) pada
pilihan Anda!

1. Jenis kabar baik seperti apa yang paling Anda cari atau butuhkan dari majalah SAHABAT? Tuliskan
peringkat 1 – 5! 1 - paling penting, 2 – penting, 3 – cukup penting, 4 – kurang penting, 5 – tidak penting

2. Bagaimana tampilan majalah SAHABAT? Beri tanda (√) pada pilihan Anda!

3. Apa yang Anda lakukan setelah membaca
SAHABAT?
a. Menyimpan untuk diri sendiri
b. Menyimpan agar orang lain dapat ikut membaca
c. Membawa pulang ke rumah untuk dibaca
keluarga / kerabat
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4. Isi majalah...
a. Menghibur saya
b. Menambah pengetahuan saya
c. Seimbang antara keduanya

11. Uraikan secara singkat dan jelas umpan balik konstruktif Anda untuk majalah SAHABAT pada bagian
di bawah ini!

sahabat VOL.04 - FEBRUARI 2018
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KEMENANGAN
IMAN DALAM

KESAKSIAN

KESAKSIAN

PENDERITAAN
oleh: Pdt.Woro Indyas Tobing
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M

enyelami sakit sungguh membutuhkan
ruang kerendahan hati untuk belajar
dari orang yang telah mengalaminya.
Paulus sebagai seorang Rasul
mengalami sakitnya sebagai kasih karunia Allah.
Kesaksian Paulus di dalam suratnya kepada jemaat
di Korintus, demikian:
Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah
kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.”
“Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela
di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam
kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan
oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka
aku kuat” (2 Korintus 12:9-10)
Dari kesaksian Paulus tersebut, kita belajar
menghayati sakit sebagai kelemahan yang justru
menjadi kesempatan seseorang untuk mengalami
kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus bersaksi
kalau dia justru lebih suka bermegah atas
kelemahannya, supaya kuasa Kristus menaungi
dirinya. Paulus senang dan rela di dalam
kelemahan, sebab jika kita lemah, maka justru kita
kuat!
Sungguh kesaksian hidup yang sangat
menginspirasi saya dalam menerima kenyataan
sakit kanker payudara tepatnya bulan Maret 2017.
Kenyataan yang pada awalnya membuat kami
sebagai keluarga merasa syok. Namun perlahan
tapi pasti, terasa sungguh kehadiran Tuhan. Dia
ada! Bahkan kehadiran-Nya menempatkan saya
juga dalam pengenalan Allah secara utuh. Wajah
Allah wajah yang menderita bukankah menjadi
penghayatan kita juga sebagai murid-Nya dalam
menapaki minggu - minggu Pra Paskah ini?

Menyatu bersama Kristus menapaki Via Dolorosa
untuk mengalami kemenangan iman. Merengkuh
derita bukan untuk larut di dalamnya hingga putus
asa, melainkan memenangkannya dalam iman
kepada Kristus yang mengalahkan penderitaan,
bahkan kematian-Nya dengan kuasa kebangkitanNya. Syukur kepada Allah. Anugerah sungguh yang
menguatkan kami juga sebagai pribadi, keluarga
dan jemaat, bersama dengan orang-orang yang
penuh cinta, kasih dan doa. Menakjubkan sekali.
Mujizat terjadi bukan ketika sembuh atau sakit,
bahkan mati menurut ukuran dunia ini, melainkan
tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Hal ini yang membuat kami terpulihkan. Berdamai
dengan sakit yang Allah ijinkan.
Hal ini yang membuat kami, secara khusus saya
sebagai pribadi, untuk melanjutkan proses yang
terus berjalan. Sungguh tidak mudah namun harus
tetap melangkah. Belajar untuk senantiasa tabah,
sabar, berserah, dan berpengharapan. Menjalani
biopsi, kemoterapi, operasi, dan radiasi. Kami
memutuskan menaruh percaya kepada Allah.
Berhenti bertanya mengapa Allah memberikan
semuanya ini. Berserah pada rencana-Nya
apapun itu, dan melangkah maju dalam iman dan
berpengharapan kepada Tuhan!
Menghayati sakit sebagai kasih karunia Tuhan
sungguh merupakan anugerah-Nya.
Kekuatan, semangat dan berserah penuh tanda
kehadiran Tuhan yang merengkuh diri dalam
menjalani sakit sebagai penziarahan iman dalam
Tuhan sebagai sebuah kesaksian untuk hormat dan
kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan meneguhkan kita
bersama.
Praise You Lord Almighty! 
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BATUPENJURU

BATUPENJURU

P

ulau Mona (Isla de la Mona) adalah
pulau terbesar di kepulauan Puerto Riko
setelah pulau Puerto Riko dan Vieques.
Ketiganya terletak di selat Mona Passage
yang memisahkan Republik Dominika dan Puerto
Riko. Nama ‘Mona’ sendiri berasal dari kata ‘Amona’,
dalam bahasa suku Indian Taíno berarti ‘Ada di
tengah’.
Pada tahun 2013, tim arkeolog dari Universitas
Leicester bersama British Museum yang melakukan
penelitian di pulau Mona menemukan ada lebih
dari 200 gua. Dari sekitar 70 gua yang dijelajahi,
Gua 18 yang paling menarik perhatian. Tim
mendapati ada 250 tanda kuno yang dibuat suku
Indian pada dinding dan langit-langit gua yang
panjangnya hanya setengah mil itu. Mereka terkejut
saat melihat beberapa tanda itu ternyata juga
mengungkapkan bagaimana awalnya bangsa Eropa
memberitakan Injil kepada penduduk setempat.
Di abad ke-16 bangsa Eropa memang diketahui
berlayar dan menemukan Dunia Baru, namun
belum ada catatan sejarah yang memastikan
penyebaran agama Kristen di kepulauan Karibia
sampai ditemukannya bukti arkeologi di gua pulau
Mona. Penemuan yang terletak di jalur Atlantik
ini pernah dicatat Christopher Columbus dalam
perjalanannya kedua di tahun 1494. Serangkaian
tahun dan beberapa nama tertulis pada dinding
gua; antara lain: ‘Myguel Rypoll 1550’, ‘Alonso
Pérez Roldan el Mozo 1550 August’, dan ‘Alonso
de Contreras 1554’. Ada juga ‘Bernardo’ menulis
namanya di bawah kalimat ‘Verbum caro hic factum
est’ (Here the Word became flesh), kutipan dari Injil
Yohanes 1:14 diterjemahkan: ”Firman itu telah

menjadi manusia, dan diam di antara kita.” Dua
kalimat dalam bahasa Latin lainnya adalah ‘Dios
te perdone’ (Tuhan mengampunimu) dan ‘Plura
fecit deus’ (Tuhan menciptakan segalanya). Ada
juga tanggal lain dari pendatang tanpa nama, yaitu
‘Februari 1554’.
Di ruang lain dalam Gua 18 terdapat ukiran tiga
salib yang menggambarkan salib Golgota. Ada
tulisan ‘Yesus’ dalam bahasa Latin di bawah gambar
salib tengah. Simbol itupun dibuat oleh para

GUA MONA, KEPULAUAN KARIBIA :

Awal Perjalanan
KRISTEN
di Jalur Atlantik
Oleh: Andre J. Arbianto
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pendatang Eropa yang terlibat perbincangan relijius
dengan suku Indian. Menurut laporan dalam jurnal
Antiquity, tanda-tanda yang dibuat orang Eropa ini
letaknya sedikit lebih tinggi dan saling berdekatan
dengan gambar penduduk asli. Para peneliti
menemukan gambar salib itu dibuat dalam urutan
berikut: Garis vertikal dari atas ke bawah, kemudian
garis horisontal dari kiri ke kanan; sama seperti
pemberian berkat dalam ajaran Katolik.
“Kami menduga penduduk asli sangat terkesan
akan kemantapan iman Kristen yang diajarkan
para pendatang dari Eropa ini,” ujar Alice Samson,
peneliti dari Universitas Leicester yang memimpin
tim penelitian bersama kurator kebudayaan
Amerika, Jago Cooper dari British Museum. ”Kami
mengetahui bahwa ada banyak penganiayaan
pada kepercayaan suku asli Indian di Meksiko dan
Peru sebelumnya, namun apa yang kami temukan
dalam gua Karibia ini sangat berbeda. Mereka
bukan misionaris yang datang membawa salib
menyala, tapi mereka adalah orang-orang dengan
pandangan rohaniah baru. Ada banyak respon
individual tercatat di dalam gua. Catatan tersebut
tak hanya memberi tambahan dalam sejarah
penyebaran Kristen, namun juga membawa kita
ke awal penerimaan ajaran baru yang mengubah
identitas kebudayaan suku-suku asli Amerika.”
Sebuah makalah yang diterbitkan oleh Journal
of Archaeological Science menjelaskan ada jaringan
seni gua menakjubkan yang melukiskan manusia
dan hewan dengan desain rumit. Sebagian gambar
dilukis dengan cat, sementara bagian lain tampak
diukir dengan kuku tangan pada dinding gua yang
lunak. Teknik ini sama seperti yang ditemukan
pada seni bebatuan masa Paleolitikum di Eropa
Selatan. Riset ini telah membuka perspektif baru
akan perjumpaan yang sangat personal. “Sebagian
besar karya dilakukan dalam puncak aktivitas
penduduk asli, sekitar tahun 1200, sampai masa
kedatangan bangsa Eropa setelah tahun 1492,” ujar
Jago Cooper. “Ini situs unik yang membantu kami
memahami identitas budaya di Amerika, mulai dari
permulaan proses sampai pada era modern saat
ini.” 

Jalan Masuk Menuju Gua Pulau Mona

Gua Mona, Penuh Pesona

Sumber:
1.
Cooper, J. & Sheets, P; Surviving Sudden Environmental Change:
Answers from Archaeology; University of Colorado Press, Boulder;
2012
2.
www.gospelherald.com/articles/65468/20160721/16th-centurychristian-symbols-discovered-in-caribbean-cave-shed-new-light-onearly-evangelism
3.
www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3696092/God-forgive-500year-old-cave-paintings-reveal-Europeans-Caribbean-tried-convertnatives-Christianity
4.
www.theguardian.com/science/2016/jul/19/evidence-religiousdialogue-europeans-native-americans-caribbean-cave-mona
5.
www.foxnews.com/science/2017/10/30/mysterious-rock-artuncovered-in-caves-on-uninhabited-caribbean-island
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SIMFONI

RESENSI
oleh: Pnt. Daniel Bani Winni Emma

All
Hail
the Power of Jesus’ Name
Lagu Kebangsaan Orang Kristen
Oleh: Yancen Piris

A

ll Hail the Power of Jesus’ Name adalah
sebuah himne popular buat banyak
denominasi Kristen. Bahkan seringkali
disebut sebagai “lagu kebangsaan orang
Kristen”. Himne ini banyak diterjemahkan ke
dalam banyak bahasa di dunia, dimana ada orang
Kristen. Banyak orang menyebut dan mengimani
bahwa himne tersebut seolah mengomunikasikan
kebutuhan rohani dari hati setiap manusia. Bahkan
ada seorang penulis berkata, “Selama orang
Kristen masih ada di dunia, himne ini akan terus
dikumandangkan, dan setelah itu, di surga”
Lirik “All Hail the Power of Jesus Name” ditulis oleh
Edward Perronet, seorang misionaris. Edward
Perronet adalah putra dari pendeta Anglikan yang
menjadi teman sepelayanan John Wesley dan
Charles Wesley. Edward menulis himne tersebut
saat dia melayani masyarakat India, November
1779. Pertama kali dirilis oleh The Gospel Magazine
dan mendapat proses penyelarasan oleh penulis
lagu “Rock of Ages”, Augustus Toplady.
Salah satu misionaris yang merasakan kekuatan
himne ini adalah misionaris E.P. Scott. Saat dia
diserang oleh sekumpulan suku pedalaman
India, dia segera mengeluarkan biola dari tasnya
dan kemudian melantunkan himne ini. Pada
saat dia menyanyi sampai pada kata “bangsabangsa di dunia berhimpun dan bersujud” (let
every kindred, every tribe), orang-orang suku
pedalaman itu meneteskan air mata mereka.
Scott terus menggunakan waktunya untuk
melayani dan menginjili orang-orang ini supaya
diselamatkan. Allah dalam pemeliharaan-Nya
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dapat menggunakan himne yang sederhana ini
untuk memberitakan kabar keselamatan yang
dari pada-Nya kepada setiap manusia yang mau
meresponi panggilan keselamatan tersebut.
All hail the power of Jesus’ name!
Let angels prostrate fall;
bring forth the royal diadem,
and crown Him Lord of all.
Bring forth the royal diadem,
and crown Him Lord of all.
Ye chosen seed of Israel’s race,
ye ransomed from the Fall,
hail Him who saves you by His grace,
and crown Him Lord of all.
Hail Him who saves you by His grace,
and crown Him Lord of all.
Sinners, whose love can ne’er forget
the wormwood and the gall,
go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.
Go spread your trophies at His feet,
and crown Him Lord of all.
Let every kindred, every tribe
on this terrestrial ball,
to Him all majesty ascribe,
and crown Him Lord of all.
To Him all majesty ascribe,
and crown Him Lord of all. 
*disarikan dari berbagai sumber

30

Penulis : Andar Ismail . Penerbit : BPK Gunung Mulia . Tebal Buku : 126 halaman . Tahun Terbit : 1996

D

alam kehidupan
bergereja, kata
“melayani” dan
“pelayanan”
dimaknai secara beragam.
Seorang pemuda mendapat
tugas dari gereja, ketika
bendahara hendak memberi
ongkos jalan, pemuda itu
menjawab, “Tidak usah, ini
kan pelayanan.” Pelayanan
diartikan sebagai melakukan
sesuatu secara sukarela.
Sebuah gereja mengirim
permohonan bantuan dana
pembangunan gedung,
orang mengangguk dan
berkata, “Ya, kita perlu
melayani mereka.” Di sini
melayani berarti memberi
bantuan dana. Kebaktian
Minggu ini dilayani oleh Pdt.
Andar. Melayani berarti:
memimpin. Pemimpin
paduan suara menghimbau kepada anggotanya
untuk datang tepat waktu, “Jangan santai-santai,
ini pelayanan.” Pelayanan berarti: melakukan
sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya,
ketika sebuah kegiatan gereja tidak berjalan lancar,
seorang bergumam, “Ya, namanya juga pelayanan.”
Pelayanan diartikan sebagai berarti tidak usah
berkualitas.
Faktanya, kata melayani atau pelayanan juga
dipakai dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan di
restoran ini memuaskan. Artinya, makanannya lezat
dan dihidangkan secara cepat. Orang yang sedang
emosi tidak perlu dilayani. Artinya, tidak usah
digubris. Dua bulan sekali motor perlu diservice
(service=pelayanan). Artinya motor itu perlu dirawat,
diganti oli dan diperbaiki jika ada kerusakan.
Kata “melayani” atau “pelayanan” begitu sering
muncul hingga makna yang sesungguhnya menjadi
kabur dan tak jarang membingungkan.

Terdorong oleh kebutuhan
untuk mencari pemahaman
yang benar tentang pelayanan,
Andar Ismail menulis buku
Selamat Melayani Tuhan. Buku
ini terbit pertama kali pada
tahun 1996. Walau termasuk
buku lama, buku ini terasa
masih relevan, sehingga
mencapai cetakan ke-27 pada
tahun 2016.
Buku Andar Ismail ini
memang merupakan kumpulan
renungan. Sekalipun demikian,
renungan ini membahas
secara mendalam apa itu
pelayanan, dan bagaimana
pelayanan dimaknai dalam
berbagai macam konteks dan
pengalaman yang riil. Mulai
dari bermusik dan bernyanyi,
karunia-karunia dalam
pelayanan, kepemimpinan
Kristen, perhatian pada
orang miskin, hingga jabatan atau kedudukan
seseorang, menjadi bahan perenungan Andar
Ismail. Kedalaman penulis dalam mengupas topik
pelayanan juga tampak dari pemakaian istilahistilah dalam bahasa asli Alkitab dalam rangka
menelusuri arti sesungguhnya dari sebuah kata.
Gaya bahasa yang ringan membuat kita sebagai
pembaca terbantu untuk menangkap kedalaman
makna yang ditawarkan buku ini.
Apabila selama ini benak kita dipenuhi dengan
berbagai pertanyaan tentang pelayanan, buku
Selamat Melayani Tuhan akan menjadi teman
diskusi yang mengasyikkan. Kita akan dibawa
dalam percakapan-percakapan ringan namun
mendalam, menyegarkan sekaligus menggugah,
tentang berbagai aspek pelayanan. Buku ini dapat
menolong kita memahami dan menghayati firman
Tuhan yang berkata, “Layanilah seorang akan yang
lain...”
sahabat VOL.04 - FEBRUARI 2018

31

Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku
berada, di situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku,
ia akan dihormati Bapa.
Yohanes 12 : 26
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