
1sahabat VOL.05 - MEI 2018

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

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

V O L . 0 5 -  M EI  2018

Anggota Keluarga 
Beda Agama

MATAHATI BATUPENJURU
Dalam Perjuangan 
Pengabaran Injil

PIJAR
Green Up 
Your Space



2 sahabat VOL.05 - MEI 2018

DARI REDAKSI 
03
KABAR HIDUP 
Keluarga sebagai Kelas 
Katekese
Benjamin Simatupang
04
MATA HATI 
Anggota Keluarga Beda 
Agama
Pnt. Daniel Bani Winni Emma 
06
Engkau Membentuk Kami 
Dalam Kasih, Ya Tuhan
Pdt. Woro Indyas Tobing
08
Di manakah Kau, Allah-ku?
Benjamin Simatupang
10
ZAITUN 
Limbah Kerang Jadikanku 
Girang
Siti Rahayu Binsar Sitompul
13
KUIS ALKITAB
15
[KO]RELASI 
Pelayanan dalam Keluarga
Pdt. Tohom T. Marison Pardede
16
PIJAR 
Green Up Your Space
Nelza Yesaya Hehamahua
20      
BENTARA GKI
Tampil Terampil Bersama-
sama 
22
Rekaman Kegiatan
GKI Kebayoran Baru
24
ANAK PANAH 
Kreasi anak-anak sekolah 
minggu
26

DAFTARISI

JEJAKMU
TIMOTIUS: 
Hormat Akan ALLAH
Lisya Pondaag
32
KESAKSIAN
Kilau Permata Hatiku
Emmy Laksmiyanti
34
BATU PENJURU 
Gereja Kristen Sumba
Dalam Perjuangan 
Pengabaran Injil
Pdt. Aprianus DJ Umma
36

SIMFONI  
“Until Then”, Sukacita 
Kematian Orang Kristen
Yancen Piris
38
RESENSI 
Film : Courages 
39

06

20

36



3sahabat VOL.05 - MEI 2018

DARIREDAKSI

PENERBIT
Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru  
 
PENGARAH REDAKSI
Pdt. Woro Indyas Tobing
Pdt. Tohom Marison Pardede
Pnt. Aditiawan Wibisana

PENANGGUNG JAWAB
Dicky Murjani 
 
PEMIMPIN REDAKSI 
Benjamin Simatupang 
 
TIM REDAKSI 
Benjamin Simatupang  
Belinda Nainggolan 
Yancen Piris 
Dita Maharani
 
PENYELARAS NASKAH
Nitya Laksmiwati 
 
DISAIN GRAFIS DAN TATA LETAK
Rama C. Wagner
Yudhono Arie P.

KONTRIBUTOR
Pdt. Woro Indyas Tobing 
Pnt. Daniel Bani Winni Emma
Pdt. Aprianus DJ Umma
Lisya Pondaag
Nelza Yesaya Hehamahua
Komisi Sekolah Minggu
Emmy Laksmiyanti
Siti Rahayu Binsar Sitompul
 
ALAMAT REDAKSI  
Jl. Panglima Polim I No. 51 A 
Kebayoran Baru, Jakarta 12160 
 
E-MAIL
redaksi@sahabatgkikb.or.id

Pembinaan Dalam Keluarga Allah

Apa yang akan terjadi di dalam sebuah rumah tangga apabila 
Kristus bukanlah kepalanya?  Hubungan segitiga yang kuat antara 
suami, istri dan Allah Bapa, merupakan pondasi pembinaan dalam 
sebuah keluarga. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga paling 
mungkin dicapai bila didasarkan pada ajaran-ajaran Kristus.  
Mustahil untuk mengajarkan dan memperkenalkan anak akan 
karya dan cinta kasih Yesus apabila orang tuanya tidak mengenal 
siapa dan bagaimana Kristus berperan dalam kehidupannya dan 
keluarganya.

Tantangan keluarga “homogen” mungkin tidak sebesar 
keluarga yang “heterogen”, dimana di dalam satu keluarga ada 
pemeluk agama lain.  Dalam tulisannya di rubrik Mata Hati,         
Pnt. Daniel Bani Winne Emma menegaskan bahwa dalam keluarga 
dengan perbedaan agama juga punya panggilan untuk menyemai 
cinta Tuhan.  Setiap anggota dalam keluarga, sekalipun berbeda, 
perlu dilihat sebagai sebagai alamat cinta kasih Allah.

Tema “Pembinaan dalam Keluarga Allah” merupakan tema 
awal dari rangkaian “Keluarga Allah” yang diangkat Sahabat 
tahun ini.  Kiranya tulisan -tulisan yang dimuat dapat menguatkan 
pemahaman kita bersama mengenai pembinaan dalam keluarga, 
terutama keluarga Allah.

Amsal 22:6 “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut 
baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang 
dari pada jalan itu”.

MENDIDIK . MENCERAHKAN . MEMBERIKAN HIKMAT

DISCLAIMER

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

Oleh: Benjamin Simatupang

Keluarga sebagai 
Kelas Katekese

Perkembangan agama Kristen pada abad pertama terjadi melalui 
perkumpulan rumah tangga.  Pada waktu itu belum ada gedung 

gereja. Orang berkumpul di rumah-rumah.  Kumpulan itu disebut 
“jemaat di rumah.” Beberapa contoh dicatat di Roma 16:5;

 1 Korintus 16:9; Kolose 4:15 dan Filemon 2.
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KABARHIDUP

Apa yang menjiwai kumpulan-kumpulan 
seperti itu? Menurut Kisah Para Rasul 2,              
ciri utamanya ada empat: Pertama: 
mereka merupakan ikatan persaudaraan 

yang saling menolong. Kedua: mereka mempelajari 
ajaran para rasul. Ketiga: mereka berdoa. Keempat: 
mereka makan bersama.  Jadi, bisa dikatakan 
bahwa mereka adalah persekutuan berdoa dan 
belajar.

Siapa yang hadir? 
Selain keluarga tuan rumah, hadir pula  hadir 

pula setiap individu yang bekerja di rumah itu, 
para tetangga dan sanak keluarga lainnya.  Intinya 
adalah, keluarga tuan rumah itu sendiri: ada orang 
tua dan anak-anak.

Siapa yang memimpin dan mengajar? 
Tidak mungkin ratusan rumah yang tersebar di 

puluhan kota dan desa dipimpin oleh para rasul 
yang jumlahnya hanya dua belas orang itu. Ayah 
dalam keluarga itulah yang memimpin!

Jadi, keluarga Kristen yang mula-mula ternyata 
meneruskan kebiasaan keluarga Yahudi di mana 
sang ayah yang memberikan pendidikan agama 
kepada anak-anaknya.

Perlu kita ingat bahwa pada waktu itu agama 
Kristen baru berkembang selama beberapa puluh 
tahun saja.  Orang-orang Kristen pada waktu itu 
adalah orang-orang Kristen generasi pertama. Hadir 
pada kumpulan itu adalah orang Kristen baru atau 
orang Kristen yang baru mulai tertarik pada iman 
Kristen. Pokok-pokok yang dipelajari adalah tentang 
a-b-c-nya iman Kristen. Kumpulan ini menjadi 
wadah tunggal bagi orang yang belum Kristen untuk 
mengenal pokok-pokok dasar ajaran Kristen.  Pada 
waktu itu belum ada kelas katekese sebagaimana 
yang kita kenal sekarang. Kumpulan “jemaat di 
rumah” itulah yang merupakan katekese.

Katekese yang terjadi di luar ikatan keluarga 
baru dikenal pada abad kedua. Sesuai dengan 
namanya,  (dalam Bahasa Yunani ‘katekese’ 
secara harafiah berarti “meneriakkan di telinga 
secara terus menerus.”) Katekese adalah wadah 
belajar yang berlangsung secara teratur, disiplin 
dan berkesinambungan selama jangka waktu 
tertentu.  Katekese  seperti ini diadakan untuk 
orang-orang bukan Yahudi yang ingin mengetahui 
ajaran Kristen.  Lamanya dua sampai tiga tahun.  
Selain mempelajari Alkitab dan ajaran para 
rasul, masa dua sampai tiga tahun itu digunakan 
sebagai semacam masa pelatihan atau persiapan 
menempuh hidup Kristen.  

“Sekolah katekese” yang pertama dibuka 
lebih kurang pada tahun 170 di kota Alexandria 
(kini:  Iskandariyah, terletak di Mesir).  Pendirinya 
adalah Clement.  Ia memilih kota Alexandria sebab 
pada zaman itu kota tersebut adalah kota nomor 
dua yang terpenting di Eropa dan Timur Tengah, 
(setelah kota Roma).  Kota Alexandria adalah pusat 
ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal 
dengan perpustakaan dan museum.  Clement 
mendirikan sekolah katekese itu dengan maksud 
memenuhi kebutuhan para cendekiawan yang 
berlatar belakang kebudayaan Yunani.  Di sekolah 
itu Clement mengembangkan beberapa prinsip 
dan metode pendidikan agama istilah ‘En Christos 
Paideia’ (Pendidikan dalam Kristus).  

Hendaknya jelas bagi kita bahwa sekolah-
sekolah katekese itu bukan dimaksudkan untuk 
memberi pendidikan agama kepada anak-anak.  
Sekolah-sekolah itu hanya terdapat di beberapa 
kota besar saja dan dimaksudkan untuk orang 
dewasa yang berpendidikan tinggi yang ingin 
mengetahui isi ajaran Kristen.

Lalu bagaimana dengan pendidikan agama 
untuk anak-anak? Di mana mereka belajar 
katekese? Katekese untuk mereka terdapat di 
rumah masing-masing! Gurunya adalah ayah dan 
ibu mereka sendiri.  Kehidupan keluarga sehari-hari 
dijadikan kelas katekese. Kelas katekese seperti 
itu lebih menarik dan relevan, sebab pelajarannya 
bukan diberikan dengan papan tulis, melainkan 
dengan contoh dan praktik hidup sehari-hari.  

Di sini tampak betapa pentingnya peranan 
orangtua dalam pendidikan agama. Bukan gereja, 
melainkan keluargalah yang merupakan wadah 
pendidikan agama bagi anak-anak selama beberapa 
jam seminggu. Orangtua juga lah yang membimbing 
pertumbuhan sepanjang hidup sehari-hari.  Oleh 
karena itu, pendidikan anak sebenarnya perlu 
dimulai dengan pendidikan bagi orangtua.

Kita melihat betapa pentingnya pendidikan bagi 
orang dewasa.  Kalau kita mau mendidik generasi 
muda, kita harus mulai dengan mendidik generasi 
orangtua, sebab merekalah yang menjadi pendidik 
anak-anak mereka. Pendidikan Kristiani dimulai 
di rumah dan itu berarti.Pendidikan Kristiani perlu 
dimulai dari orangtua. Benarlah apa yang pernah 
dikatakan oleh RA Kartini dalam buku: Habis Gelap 
Terbitlah Terang: ”Pendidikan di Indonesia haruslah 
dimulai dengan pendidikan diri orangtua.” 

Disarikan dari buku : 
Selamat Ribut Rukun – Dr. Andar Ismail 
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MATAHATI

Keluarga Kristen
Jika saudara ditanya, apa atau siapakah yang 

dimaksud dengan keluarga Kristen, apa jawab 
saudara? Dugaan saya, umumnya orang akan 
menjawab: keluarga Kristen tentu saja keluarga 
yang anggotanya memeluk agama Kristen. 
Jujur saja, awalnya saya juga berpikir demikian. 
Sejurus kemudian, pertanyaan lanjutan muncul 
dalam benak saya, berdasarkan apa atau siapa 
kita menyebut sebuah keluarga sebagai keluarga 
Kristen? Apakah dari agama yang dianut si Ayah? 
Lalu, jika si Ayah tidak beragama Kristen, apakah 
sebutan keluarga Kristen tak dapat berlaku? 
Atau dari agama yang dianut si Ibu? Pertanyaan 
yang sama pun berlaku: jika si ibu tak beragama 
Kristen, apakah sebutan keluarga Kristen tak dapat 
berlaku? Atau, dari agama yang dianut si anak? 
Lagi-lagi, pertanyaan yang sama bisa diajukan: 
jika kedua orangtua si anak bukan penganut 
agama Kristen, sementara si anak adalah orang 
Kristen, apakah sebutan keluarga Kristen tak dapat 
dikenakan pada mereka? Apakah sebutan keluarga 

Kristen sungguh-sungguh terbatas pada keluarga 
yang setiap anggotanya beragama Kristen?

Pertanyaan yang terakhir ini cukup 
menentukan. Pasalnya, jika kita menjawab ya, 
lalu bagaimana dengan fakta bahwa ada keluarga 
yang tidak semua anggotanya beragama Kristen? 
Diakui atau tidak, fakta ini sesungguhnya sudah 
menjadi realita sehari-hari. Di kelas katekisasi, 
saya menjumpai katekisan yang tidak mengisi 
formulir bagian orangtua dengan lengkap. Ketika 
saya tanya mengapa, jawabnya karena salah 
satu orangtuanya tidak beragama Kristen. Tetapi 
selama ini ia tumbuh dalam pengajaran Kristen. 
Keluarga besar saya contohnya. Tidak semua dari 
angggota keluarga besar saya adalah seorang 
Kristen. Banyak juga anggota keluarga besar saya 
yang beragama lain. Saya yakin contoh-contoh 
sederhana semacam ini saudara temukan juga 
dalam hidup sehari-hari, bahkan dalam keluarga 
saudara sendiri. Jika kita menjawab tidak, lalu 
bagaimana seharusnya kita memaknai keluarga 
Kristen tersebut?

Oleh: Pnt.Daniel Bani Winni Emma 

Anggota Keluarga Beda Agama:

Wadah Allah 
Mewujudkan 
Cinta - Nya
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Dalam rangka menjawab pertanyaan itu, saya 
mengajak kita untuk berkaca pada keluarga-
keluarga dalam Alkitab. Salah satu ciri utama 
dari keluarga dalam Alkitab adalah selalu 
menempatkan Allah sebagai pusat keluarga. “Allah 
adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di 
dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan 
Allah di dalam dia” (1 Yohanes 4:16b). Bergerak 
dari ciri-ciri keluarga dalam Alkitab dan berpegang 
pada 1 Yohanes 4, maka kita dapat mengatakan: 
keluarga Kristen sejatinya adalah keluarga yang 
selalu menempatkan kasih sebagai pusat keluarga.

Menyikapi Perbedaan Agama dalam Keluarga
Pemaknaan akan  bagaimana sesungguhnya 

keluarga Kristen itu menjadi sebuah kebutuhan; 
paling tidak karena dua alasan. 

Pertama, adanya realita bahwa tak semua 
orang Kristen tinggal dalam keluarga yang seluruh 
anggotanya menganut agama Kristen. Dalam 
gereja ada anggota jemaat yang suami/istrinya 
bukan orang Kristen. Ada anak/anak-anak yang 
menjadi orang Kristen sekalipun orangtuanya 
bukan Kristen. Sebaliknya, ada orangtua yang 
mendapati anaknya tidak lagi menjadi orang 
Kristen. Ada pula suami-istri yang sama-sama 
orang Kristen, tetapi tinggal bersama mertua yang 
bukan Kristen. 

Kedua, saya menjumpai orang-orang Kristen 
yang mulai berhenti merawat cinta di tengah 
keluarga karena adanya perbedaan agama. 
Suami/istri yang pasangannya bukan Kristen 
tak lagi mencurahkan perhatian mereka. Mertua 
selalu memasang muka muram dan tak senang 
ketika dikunjungi oleh menantunya yang berbeda 
agama demikian pula sebaliknya. Anak/anak-anak 

tak menunjukkan kesopanan dan hormat pada 
orangtua yang berbeda agama. 

Kepada setiap orang yang hidup dalam 
realita demikian, panggilan Tuhan bergema: 
tempatkanlah kasih sebagai pusat keluarga. Setiap 
orang Kristen yang berada dalam keluarga dengan 
perbedaan agama juga punya panggilan untuk 
menyemai cinta Allah. Untuk dapat melakukan itu, 
setiap orang Kristen yang hidup dalam keluarga 
dengan perbedaan agama perlu melihat anggota 
keluarga yang lain dengan cara pandang Allah. 
Setiap anggota dalam keluarga sekalipun berbeda 
agamanya, perlu dilihat sebagai alamat cinta kasih 
Allah. Keluarga mereka pun adalah keluarga yang 
dicintai Allah! Oleh karena itu, setiap orang Kristen 
dipanggil untuk tak berhenti, bahkan makin setia 
merawat cinta Allah dalam keluarganya.

Justru dengan setia merawat cinta Allah dalam 
keluarga, kita sebagai orang Kristen sedang 
memberi kesaksian betapa besar cinta Allah itu. 
Dengan mencurahkan perhatian yang besar pada 
pasangan, kita sebagai suami/istri sedang bersaksi 
tentang kesetiaan Allah. Dengan menarik simpul 
senyuman yang tulus, kita sebagai orangtua/
mertua sedang bersaksi tentang anugerah Allah. 
Dengan menunjukkan sopan santun dan hormat 
pada orangtua, kita sebagai anak sedang bersaksi 
tentang kasih Allah yang tak berbatas. Dengan 
berbuat demikian, kita sedang menempatkan Allah 
yang adalah kasih sebagai pusat dalam keluarga 
kita. Dengan demikian, tak ada satu keluarga pun 
yang tak dapat dimaknai sebagai wadah Allah 
mewujudkan cinta-Nya. Kiranya Allah hadir dalam 
keluarga kita. Kiranya kasih-Nya memenuhi rumah 
kita.
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Hal pertama yang diajarkan oleh orangtua Israel 
kepada anak-anak mereka pada zamannya adalah: 
“Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu 
pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah 
engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada 
kepada anak-anakmu dan membicarakannya 
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila 
engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau 
berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah 
juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada 
tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di 
dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada 
tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.” 
(Ulangan 6:4-9). 

Betapa orangtua Israel menyadari pentingnya 
pengenalan akan kasih Allah dalam hidup anak-
anak mereka dengan mengajarkannya berulang-
ulang. Kasih Allah menjadi hal yang paling utama 
dalam proses pendidikan iman bagi anak-anak 
mereka. Bagaimana dengan kita sebagai orangtua 
yang hidup pada zaman sekarang? Kasih Allah 
kiranya menjadi refleksi kita bersama sebagai 
orangtua anak. 

Dari Mazmur 139:13-16, kita menyadari 
bahwa Tuhan yang membentuk 
dan menenun ciptaan-Nya sejak 
dalam kandungan. Apa yang Tuhan 

jadikan atas ciptaan-Nya, sungguh dahsyat dan 
ajaib. Tuhan melihat sejak kita bakal anak, dan 
dalam kitab-Nya semua tertulis hari-hari yang 
akan dibentuk, bahkan sebelum ada satu pun 
daripadanya. 

Sesungguhnya, dalam hidup yang Tuhan 
anugerahkan, kita harus terus-menerus menyadari 
akan hal ini. Kesadaran yang harus dimulai 
dalam hidup keluarga kita, sebagai orangtua dan 
anak. Apa yang tertulis dalam kitab-Nya adalah 
rancangan Tuhan atas setiap kita. Bagaimana 
cara kita memahami rancangan Tuhan atas setiap 
kita? Di sinilah pentingnya peran orangtua dalam 
mendidik anak yang Tuhan percayakan. 

Setiap anak dibentuk dan dijadikan oleh 
Tuhan atas dasar kasih yang luar biasa, sebab 
Allah adalah kasih. Pengalaman kasih menjadi 
dasar yang sangat penting dalam mendidik anak. 
Orangtua hadir sebagai perwujudan kasih Allah 
bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Orangtua 
harus benar-benar menyadari hal ini. 

“Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 
Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan 
jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan 
di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu 
melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, 

sebelum ada satu pun daripadanya.” (Mazmur 139:13-16).

Engkau 
Membentuk Kami 

Dalam Kasih, Ya Tuhan!
Refleksi Diri Orangtua Dalam Mendidik Anak

Oleh: Pdt. Woro Indyas Tobing

MATAHATI
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MATAHATI

Penghayatan yang benar akan kasih Allah 
membuat anak-anak kita mendasari seluruh 
kehidupannya dalam kasih. Kasih pula yang akan 
terus menjadi dasar ketika anak-anak kita harus 
mengambil keputusan kelak menjadi apa dalam 
hidup anugerah Tuhan. Terlebih dalam konteks 
zaman sekarang. Zaman yang diwarnai dengan 
kekerasan, kebencian, permusuhan, dendam dan 
lain sebagainya yang menyatakan hidup tanpa 
kasih. Sungguh sangat memprihatinkan! 

Di sinilah pentingnya pendidikan yang 
bersumber dari kasih Allah. Tantangan yang 
harus dihadapi oleh orangtua dan anak dalam 
konteks kekinian adalah perkembangan teknologi 
digital dan informasi yang sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan anak-anak kita. Kelekatan 
tak teratur anak-anak kita terhadap perangkat 
teknologi tersebut, telah menjadikan mereka 
“malas” bergerak dalam memperjuangkan 
apa yang mereka cita-citakan. Daya juang 
juga menurun. Mereka lebih bergairah dengan 
melakukan apa yang membuat mereka senang 
daripada keutamaan hidup. Demikian pula 
sikap orangtua yang memanjakan anak sebagai 
perwujudan kasih yang dangkal. Bahkan bisa 
menjadi penghalang pembentukan anak dalam 
kasih Allah yang sejati. Di sinilah kasih itu perlu 
diuji dalam proses pendidikan yang terus berjalan 
sepanjang hidup di sekolah kehidupan.

Menurut Antonius Agus Sulistyono dalam 
tulisannya di Majalah Rohani, ada tiga hal 
penting dalam proses pendidikan bagi anak 
dalam kehidupannya, yaitu: olah rasa, olah pikir, 
dan olah kehendak. Ketiga hal yang merupakan 
bingkai utama dalam proses pendidikan yang 
bertujuan agar anak mampu bertindak dengan 
dasar merasakan dan berpikir. Arah dari proses 
pendidikan yang demikian adalah memampukan 
anak untuk tidak hanya cerdas secara kognitif, 
melainkan juga mempunyai ‘hati’ dalam bertindak 
atau mengambil keputusan. 

Seperti yang digemakan juga oleh Paus 
Fransiskus, “Hayatilah apa yang kamu pikirkan 
dan lakukan. Lakukanlah apa yang kamu hayati 
dan kamu pikirkan.” Penting sekali, mendidik 

anak-anak untuk selalu mengarahkan hati pada 
kebaikan dan kasih Allah yang telah berkarya di 
dalam hidupnya. Anak diajak menemukan Allah 
dalam perjalanan hidup dan mensyukurinya. 

Gereja memperlengkapi orangtua dan anak 
sebagai keluarga dalam proses pendidikan yang 
terus berlangsung dalam hidup. Melalui kebaktian 
anak dan program pembinaan iman  lainnya, 
bagaimana anak terus memperoleh pengalaman 
akan kasih Allah sebagaimana yang dirasakan oleh 
anak di tengah-tegah keluarga mereka. Keluarga 
sebagai wadah pendidikan iman yang pertama-
tama bagi anak, mampu mencapai hasil dalam 
proses pendidikan sebagaimana yang dikehendaki 
oleh Allah. Orangtua tidak memaksakan 
kehendaknya sendiri dalam proses pendidikan 
yang berjalan, melainkan berdialog terus di dalam 
dan bersama Tuhan Sang Kasih untuk menghantar 
anak dalam pencapaiannya untuk kemuliaan Allah 
dengan melayani sesama dalam kasih. 

Dengan demikian, proses pendidikan iman 
bagi anak telah menemukan keutamaannya 
dalam hidup yang dianugerahkan Tuhan. Salah 
satu karya tulisan Kahlil Gibran tentang anak, 
bahwa: “Orangtualah yang melahirkan, tapi bukan 
orangtua yang memberi anak-anak itu kehidupan. 
Tuhanlah yang memberikannya. Orangtua boleh 
memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak, 
namun bukan berarti orangtua boleh memaksakan 
kehendaknya kepada anak-anaknya atas nama 
kasih sayang.” 

Hal ini penting untuk kita sadari sebagai 
orangtua karena anak-anak kita mempunyai olah 
rasa, olah pikir dan olah kehendaknya sendiri di 
dalam dan bersama Tuhan Sang Penciptanya yang 
adalah kasih itu.

“Orangtualah yang melahirkan, 
tapi bukan orangtua yang memberi 

anak-anak itu kehidupan.”

Orangtua hadir sebagai 
perwujudan kasih Allah 

bagi anak-anak yang Tuhan 
percayakan
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MATAHATI

Oleh: Benjamin Simatupang

Di manakah Kau, 
Allah-ku? 

Kaget, marah, sedih luar biasa, 
Air mata mengucur deras, 
hingga kering tak berasa. 
Berkecamuk isi benakku. 

Sisa-sisa duka yang masih menganga, 
Takkan mampu kembalikan orang-orang tercinta.   

Campur aduk gejolak hatiku.
Oh, Tuhan…mengapa Kau tegakan aku?

Mengenang peristiwa pengeboman gereja-gereja di Surabaya

Prolog. Minggu, 13 Mei 2018. Seorang penatua 
menghampiri Pelayan Firman, Saudara Bill 
Mailoa, dan memberikan secarik kertas 
kepadanya. Lalu, Bill mengumumkan bahwa 

ada beberapa gereja di Surabaya yang dibom, salah 
satunya: Gereja Kristen Indonesia, Jl. Diponegoro.  
Secepat kilat, media massa dan media sosial 
membombardir dengan berbagai liputan, opini, 
maupun komentar.  Tak peduli isi opini, yang paling 
merasakan pedihnya adalah para korban yang 
masih hidup dan keluarga korban.  Berpulangnya 
Vincentius Evan Hudojo (11 tahun) dan Nathanael 
Ethan Hudojo (8 tahun) amat menyita perhatian 
publik di Surabaya dan dunia. 

kita dengan pertanyaan tak terjawab, yang bisa 
semakin menjauhkan kita dari Allah, ataupun 
mendekatkan kita kepada-Nya.     

Allah Bangun Kesiangan!
Laporan para saksi mata di pengadilan Den Haag 
atas kekejaman kaum Serbia terhadap kaum 
Bosnia terdengar bagaikan kisah horor. “Hanya 
ada satu penjelasan bagi apa yang terjadi,” ujar 
seorang Bosnia kepada Philip Yancey dalam 
bukunya “Mengapa Engkau Meninggalkan Aku – 
Pertanyaan Abadi tentang Tuhan dan Penderitaan: 
“Allah bangun kesiangan!”    
Philip Yancey menyebutkan bahwa dalam 

Wenny Angelina, harus merelakan Evan dan Nathan 
buah hatinya, kembali ke pangkuan Bapa di Surga. 
Sekujur tubuh Wenny lemas. Wenny tak mampu 
merengkuh kedua putra terkasihnya saat ia harus 
terjatuh, dan menyaksikan Evan menghembuskan 
nafas terakhir. Tak jauh dari tempatnya tersungkur, 
Wenny mendengar suara Nathan mengerang 
kesakitan. Nathan tak mampu berjalan dengan 
kaki penuh darah. Kaki Nathan diamputasi, hingga 
akhirnya menyusul sang kakak ke Surga. 
Gideon Yusdianto, pewawancara dari Radio FM 
Bahtera Yudha, Surabaya, melontarkan pertanyaan:                           
“Andai ibu ketemu dengan pelaku bom yang 
membuat Evan dan Nathan tiada, berhadapan muka 

dengan muka, mata memandang mata, apa yang 
akan ibu sampaikan kepada pelaku bom tersebut?” 
Jawab Wenny sesuai dengan imannya: “Saya 
mengasihi dan mengampuni mereka. Saya teringat 
Bunda Maria yang juga merelakan Putera-Nya untuk 
mati bagi keselamatan manusia. Saya relakan 
kepergian Evan dan Nathan untuk misi yang mulia.” 
Sebuah pertanyaan terus menggema selama 
berabad-abad, dibahas oleh para filsuf, teolog, 
bahkan kaum atheis. Bill Crowder, dalam bukunya 
berjudul: “Out of the Ashes – God’s Presence in Job’s 
Pain,” menyebutkan, bahwa dalam penderitaan, 
kita diperhadapkan dengan musuh yang tidak 
berwajah dan kejam, dan musuh itu meninggalkan 
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MATAHATI

Alkitab banyak kisah para tokoh yang seruannya 
meragukan Allah, antara lain:
• Gideon (berkata kepada seorang malaikat): 

“Ah, tuanku, jika TUHAN menyertai kami, 
mengapa semuanya ini menimpa kami?” 
(Hakim-hakim 6:13)

• Ayub: “Aku berteriak: Kelaliman! Tetapi tidak 
ada yang menjawab.  Aku berseru minta 
tolong, tetapi tidak ada keadilan.” (Ayub 19:7)

• Mazmur: “Terjagalah! Mengapa Engkau tidur, 
ya Tuhan! Bangunlah!” (Mazmur 44:24)

• Yesaya: “Sungguh, Engkau Allah yang 
menyembunyikan diri.” (Yesaya 45:15)

penyakit dan kelemahan fisik” (yang juga 
terinspirasi buku Philip Yancey, “Where is God when 
It hurts”), menyebutkan bahwa Ayub, lelaki malang 
yang seharusnya paling tidak pantas menderita, 
juga punya pertanyaan yang sama, atas penderitaan 
yang dialaminya. Ayub barangkali membayangkan 
bahwa Allah akan datang dengan kalimat 
menghibur dan meneguhkan, sikap-Nya yang 
hangat dan lembut kebapakan, serta senyum-Nya 
yang menyalakan kembali harapan yang meredup.  
Allah benar-benar datang...“dalam badai”, begitu 
disebutkan di Ayub 38:1. “Siapakah dia yang 
menggelapkan keputusan dengan perkataan-

• Yeremia: “Mengapakah Engkau seperti orang 
yang bingung, seperti pahlawan yang tidak 
sanggup menolong?” (Yeremia 14:9)

• Yesus: “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau 
meninggalkan Aku?” (Matius 27:46)

Kitab Ayub, salah satu kitab ‘tua’ di Alkitab, 
sering menjadi rujukan untuk urusan pertanyaan 
“Mengapa manusia menderita.” Kisah dari ‘zaman 
old’ yang berfokus kepada denominator utama 
dalam hidup manusia: penderitaan. 

Allah yang “Nyinyir”?
Pendeta Eka Darmaputera dalam buku “Jika aku 
lemah, maka aku kuat – Pergumulan Iman dan 
Kesaksian Hidup Seorang Anak Tuhan menghadapi 

perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah 
engkau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai 
engkau, supaya engkau memberitahu Aku” (Ayub 
38:2,3). Astaga!  Ayub pasti shock! Allah ternyata 
membombardir dengan daftar panjang pertanyaan. 
Allah malah berpidato panjang lebar mengenai 
alam semesta: tentang matahari terbit, tentang 
hujan dan salju, tentang badai, tentang singa, 
tentang kambing hutan, tentang keledai liar, 
tentang burung unta (Ayub 38 – 39).  
Setiap selesai menjelaskan satu pokok, Allah balik 
bertanya ke Ayub: “Mampukah engkau sedikit 
saja meniru apa yang Aku lakukan? Cukup arifkah 
engkau untuk memerintah dunia? Mempunyai 
lengan seperti lengan-Ku? Memiliki suara 
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mengguntur seperti suara-Ku? Ayo jawab!” Kadang, 
seperti akun buzzer bayaran yang nyinyir di media 
sosial, pertanyaan Allah disertai dengan sindiran 
yang menohok, “Tentu engkau mengenalnya, 
karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah 
hari-harimu telah banyak” (Ayub 38:21).    
Saat mengalami penderitaan, kata-kata saja 
tidaklah cukup. Firman yang menjadi manusia, 
sebagai bukti nyata bahwa Allah tidak meninggalkan 
kita. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, “Hanya Allah 
yang menderitalah yang dapat menolong.” Hanya 
Allah yang tanpa kekuasaan, Allah yang lemah dan 
menderita yang bisa menyelamatkan kita. Jika 
Ia adalah raja yang berkuasa, bagaimana Ia bisa 
merasakan penderitaan kita? Tetapi justru, karena 
Ia adalah Allah yang menderita, maka Ia turut 
menderita dengan kita, Ia berbelarasa dengan kita. 
Tidak ada agama lain yang memiliki Allah seperti ini, 
yang mengidentifikasi diri dengan begitu mendalam 
dan penuh belas kasihan terhadap kemanusiaan 
ujar Bonhoeffer.  

Dari Penyebab kepada Tanggapan
Menurut Philip Yancey, setiap perikop di Perjanjian 
Baru yang berkenaan dengan penderitaan 
membelokkan penekanan dari penyebab kepada 
tanggapan. Meskipun kita tidak mampu memahami 
rencana Allah, yang mengizinkan terjadinya 
kejahatan dan kepedihan (pertanyaan “Mengapa?”), 
bagaimanapun juga kita dapat menanggapi 
dengan dua cara. Pertama, kita dapat menemukan 
makna di tengah penderitaan. Kedua, kita dapat 
menawarkan bantuan nyata dan praktis kepada 
orang-orang yang mengalami kesusahan.    

Pertama, Viktor Frankl, seorang survivor yang 
berhasil selamat dari empat kamp konsentrasi Nazi 
Jerman, memutuskan bahwa pencarian makna 
hidup merupakan dorongan terkuat kita. Menurut 
Frankl, respons kita terhadap penderitaan yang 
tidak terelakkan merupakan salah satu cara untuk 
menemukan makna tersebut. “Rasa putus asa 
adalah penderitaan tanpa makna,” tulisnya dalam 
buku “Man’s search for meaning.”   
Frankl menyatakan, “segala sesuatu dapat diambil 
dari seseorang, kecuali satu hal: yang penghabisan 
dari kebebasan manusia (the last of the human 
freedoms) untuk memilih sikap dalam keadaan 
apapun.”  

Kedua, sebagai pengikut Yesus, kita bisa 
menawarkan kehadiran penuh kasih dan simpati, 
yang boleh jadi dapat membantu membebat hati 

yang berduka. Sebuah universitas menyelidiki 
bagaimana merekrut sukarelawan dan mengetes 
berapa lama mereka mampu bertahan dalam 
kondisi dingin? Caranya: memasukkan kaki di 
dalam ember berisi air sedingin es. Para peneliti 
mengamati bahwa ketika sukarelawan tersebut 
ditemani seseorang, ia mampu menahan rasa 
dinginnya air dua kali lebih lama dibandingkan 
dengan mereka yang harus menjalaninya seorang 
diri. Kesimpulan para peneliti: seseorang yang 
terhubung dengan komunitas yang penuh 
kepedulian akan lebih cepat sembuh dan menjadi 
lebih baik. Musuh pemulihan seperti stres, rasa 
bersalah, marah, cemas, dan kesepian, bisa 
dikalahkan oleh komunitas yang penuh belas 
kasihan. Tanpa dukungan dan kasih yang bijaksana, 
penderitaan dapat membawa orang pada 
kesendirian dan keputusasaan. 
   
Epilog. Lambat namun tanpa henti. Jadi, 
ketika ulah teroris menimbulkan penderitaan 
dan kesakitan, Allah tidak menghendaki kita 
menghabiskan energi untuk memusatkan 
konsentrasi pada upaya menjawab pertanyaan 
“mengapa?” Fokuskan energi kita untuk 
memberikan tanggapan penuh kasih dan 
menyembuhkan luka-luka penderitaan. Itulah 
sikap yang benar dan tepat. Kita perlu berpegang 
pada janji, bahwa Allah yang penuh penghiburan 
takkan meninggalkan kita. Ia terus bekerja dengan 
cara-Nya untuk memulihkan kembali apa yang telah 
dirusak oleh kejahatan.  
Terry Waite mengisahkan saat ia dibebaskan setelah 
empat tahun menjadi sandera di Lebanon: ”Bagi 
saya, kekristenan tidak mengurangi penderitaan 
dengan cara apapun. Yang dilakukannya adalah 
memampukan Anda untuk menerimanya, 
menghadapinya, memecahkannya, dan akhirnya 
mengubahnya.” 

Firman yang menjadi 
manusia, sebagai bukti 
nyata bahwa Allah tidak 

meninggalkan kita.
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Suatu senja, 
almarhum suamiku 
Binsar Sitompul, 
pulang dengan 

membawa dua tiket menonton 
pertunjukan di Taman Ismail 
Marzuki (TIM), Jakarta. 
Hatiku girang saat menerima 
ajakannya untuk pergi berdua, 
sementara anak-anak di rumah 
dan sudah ada yang menjagai. 

Mengendarai mobil dinas, 
sebuah Holden tua, kami 
langsung menuju Pusat Kesenian Jakarta yang 
berlokasi di Jl. Cikini, Jakarta.  Ternyata, kami 
datang terlalu awal sehingga harus menunggu 
beberapa saat hingga pertunjukan dimulai. Untuk 
mengisi waktu, kami berjalan-jalan di taman 
yang cukup rindang. Ada beberapa bangunan 
berlokasi di TIM, antara lain gedung untuk rapat 
atau mengadakan pertunjukan. Ada juga bioskop, 
sanggar-sanggar, dan deretan warung makan. 
Nampak juga gedung pameran yang saat itu 
sedang berlangsung pameran karya para seniman 
lukis, patung, pahat, dan pelbagai kerajinan tangan 
dari dalam maupun luar negeri. 

Aku terkesima, ketika 
melewati area pamerkan 
kerajinan tangan dari 
Filipina. Kulangkahkan 
kaki dan bersama 
suami, kami melihat-
lihat betapa banyaknya 
barang kerajinan yang 
dipamerkan. Ada anyaman 
berbentuk kotak, 
keranjang. Ada juga tas 
rotan, taplak meja yang 
dibordir atau disulam, 

kalung yang terbuat dari manik-manik dan aneka 
kerang, serta masih banyak jenis lainnya.

Pandanganku tersita saat melihat kerajinan dari 
kerang. Ternyata begitu banyak yang dapat dibuat 
dari kerang: ada Selain kalung, tatakan gelas, 
bunga-bunga, juga hiasan berupa bunga-bunga, 
ikan, burung, dan sebagainya. Kerang-kerang 
direkatkan pada kain beludru yang dilapiskan pada 
sebidang tripleks dengan ukuran beragam.

Baik-baik karya seni kerang itu dari dekat. Ah, 
rasanya ingin juga mencoba membuat gambar-
gambar dari kerang, batinku. Selama ini aku sudah 
terbiasa menggambar dengan menggunakan cat 

ZAITUN

Oleh: Siti Rahayu Binsar Sitompul

Limbah Kerang 
Jadikanku Girang
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air atau cat minyak. Kini, ku ingin mencoba dari 
kerang. Hanya saja, dari mana ku dapatkan kerang-
kerang cantik itu? Hmm…

Selesai menyaksikan pertunjukan pikiranku 
menari-nari membayangkan bagaimana 
membuat kerajinan kerang itu. Kuatnya hasratku, 
mendorongku untuk terus  membuat gambar dari 
kerang-kerang. Akhirnya ku putuskan untuk pergi 
ke pantai Cilincing. Setibanya di Cilincing, ku lihat 
tumpukan kulit kerang yang dikumpulkan untuk 
makanan ternak. Kerang-kerang itu ditumbuk halus 
lalu diayak hingga menjadi tepung, baru kemudian 
dicampurkan makanan untuk ternak.

Lalu, ku temukan beberapa jenis kerang kecil, 
mengumpulkannya dan membawanya pulang. 
Setibanya di rumah,  kerang-kerang itu ku cuci 
bersih hingga warna aslinya nampak. Ada yang 
putih, cokelat, ungu tua dan ungu muda. Betapa 
indahnya warna-warna tersebut! 

Singkat kata, aku kian rajin menggambar, 
bereksperimen dan berinovasi membentuk ragam 
kerang itu menyerupai bunga-bunga. Kusiapkan 
pula tripleks berlapiskan kain beludru hitam untuk 
melekatkan kerang-kerangku. Hasilnya, wow! 
Ternyata lumayan bagus, sorak batinku. Lama-
lama aku jadi produktif membuat gambar dari 
kerang. Hiasan yang bagus, ku beri bingkai dan 
menggantungnya pada dinding ruang makan dan 
ruang tamu. Bahan baku utama berupa kerang yang 
semula kuperoleh dari pasar Cilincing, beralih ke 
pasar ikan yang mempunyai lebih banyak penjual 
kerang dari berbagai jenis.

Suatu hari, seorang istri dokter bertandang ke 
rumah dan melihat gambar kerang yang terpajang 
di dinding ruang tamu. Dia bertanya, “Di mana Ibu 
membeli hiasan dinding itu?”. “Oh, itu saya buat 
sendiri, Bu,” jawabku. “Kalau Ibu suka, simpanlah 
sebagai kenang-kenangan dari saya,” ujarku. Sinar 
mata ibu itu berbinar-binar saat  menerima hiasan 
kerangku dan tak hentinya ia berterima kasih. 
“Hiasan tersebut akan saya pajang di ruang tamu 
kediaman saya,” lanjutnya

Benar juga, karena dia istri seorang dokter, 
banyak ibu Dharma Wanita berkunjung ke 
rumahnya. Begitulah hiasan kerang buatan saya itu 
mengundang decak kagum para ibu dan pesanan 
pun mengalir sampai-sampai saya kewalahan 
dan memerlukan asisten untuk membantu 
pengerjaannya.

Dengan cepat, tersebarlah berita dari mulut 
ke mulut tentang kerajinan kerang yang saya 
buat. Bahkan sampai terdengar oleh Kementrian 
Perindustrian. Saya pun diminta untuk 
mengadakan pameran di Ancol, di hotel-hotel, 
hingga merambah ke Medan dan kota-kota lain. 
Bukan dengan gambar-gambar saja yang saya buat 
tetapi rangkaian bunga kerang dalam pot, kalung, 
beragam souvenir, bingkai-bingkai kaca, dan 
banyak lagi. Semuanya terbuat dari aneka kerang.

Dalam jeda, aku bergumam. Tuhan, semua 
kebetulan ini tak mungkin terjadi tanpa campur 
tangan-Mu. Kau ubah dan entaskan kami dari 
kehidupan yang bersahaja, menjadi cukup. Ya, 
cukup! Hingga kami dapat memenuhi kebutuhan 
sekolah anak-anak, menabung, dan membeli 
beberapa bidang tanah.      

Onggokan limbah kerang yang bau, telah 
mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. 
Terimakasih, Bapaku. Kami mengasihi-Mu dan 
bersyukur selalu.
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KUISALKITAB

1. Umur Abraham ketika meninggal (Kej 25:7) ditambah perjalanan bangsa Israel menuju 
tanah yang dijanjikan Tuhan Yesus.                                                                                
 

2.  Hari ke berapa Allah menciptakan binatang? (Kej 1:21-23) ditambah tulah penyakit 
sampar pada ternak ketika Firaun berkuasa (Kel 9:1-7).                                            

3. Umur Daud ketika menjadi raja (II Sam 5:4) jumlah perintah Allah dalam 2 loh batu (Ul 
5:1-22) ditambah jumlah anak Yakub (Kej 35:22b).                                                     

4. Jumlah ternak Ayub setelah diberkati Tuhan (Ayb 42:12), kambing domba ditambah unta 
ditambah lembu ditambah keledai betina.                                                                                                   

5. Umur Yesus ketika pertama kali datang ke Bait Allah (Luk 2:41) dibagi jumlah perkataan 
Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok.                             

6. Terdapat mata uang romawi (Mat 20:2) kemudian buka kamus Alkitab, berapa nilai dari 
10 dinar dalam rupiah?         

7. Berapa nilai dari 1 syikal (Kel 38:26) kemudian lihat kamus Alkitab.    

8. Jumlah hari Yesus berpuasa (Mat 4:2) dikalikan jumlah Yesus membayar bea cukai Bait 
Allah (Mat 17:27).          

9. Jumlah rasul yang dipanggil Yesus (Luk 6:12-16) dikalikan jumlah pencobaan yang 
dialami Yesus di padang gurun (Mat 4) dikurangi jumlah gadis bijaksana (Mat 25:2).  

10. Jumlah kitab dalam perjanjian lama ditambah jumlah kitab dalam perjanjian baru.  

11. Ambil angka yang disebutkan di Lukas  19:9 kemudian dikurangi dengan jumlah Pasal di 
kitab Titus ditambah dengan angka yang disebutkan di 2 RAJA RAJA 2 : 12.   

12. Tulis angka yang disebutkan di Amos 6 kemudian ditambah dengan jumlah buyung air 
yang disebutkan di Yohanes 2:6, dikurangi dengan angka yang disebut  di 2 Tawarikh 7:8. 
 

13. Tuliskan jumlah pasal yang ada di 2 Tesalonika, kemudian dikalikan dengan jumlah ayat 
di Mazmur 117. Setelah itu ditambah dengan angka yang di sebut di Keluaran 41 :1.  

14. Tuliskan jumlah ayat di Mikha 3 dan dikurangi dengan jumlah tulah di Mesir. Lalu, 
ditambah dengan jumlah pasal di Maleakhi.       

15. Jumlah anak Abraham dari Ketura (1 Tawarikh 1:32) kemudian dikurangi jumlah anak 
Hana, ibu Samuel (1 Samuel 2:21). Kemudian, dikalikan dengan berapa kali ayam 
berkokok pada waktu Petrus menyangkal Yesus. 

[matematika ALKITAB ]

Pemenang KUISALKITAB edisi 4 : 
Januarita Marshinta M, Elisa Siagian, Yohanna Waterkamp, Kristina Juniarti dan David Suharyanto

Tersedia hadiah berupa voucher belanja senilai @Rp100.000,00 bagi 5 orang pemenang. 
Kirimkan jawaban beserta nama lengkap dan nomor HP melalui email: redaksi@sahabatgkikb.or.id

Pemenang kuis dapat mengambil hadiah 14 hari setelah majalah ini terbit di resepsionis kantor gereja.
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Membina dan Mendidik

Kata pembinaan berasal dari kata 
kerja ‘bina’ dan ‘membina’ yang 
berarti membangun; mendirikan; 
mengusahakan supaya lebih 

baik (maju, sempurna, dsb.). Arti kata 
pembinaan adalah proses, perbuatan, cara 
membina, pembaruan; penyempurnaan 
atau usaha, tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara berdaya dan berhasil 
guna untuk memperoleh hasil yang lebih 
baik1.  Menurut Mangunhardjana, pembinaan 
sebagai terjemahan dari kata Inggris 
training, yang berarti latihan, pendidikan, 
pembinaan. Pembinaan merupakan bagian 
dari pendidikan, namun tetap dibedakan 
dengan pendidikan. Pembinaan menekankan 
pengembangan manusia dari segi praktis: 
pengembangan sikap, kemampuan dan 
kecakapan. Sedangkan pendidikan 
menekankan pengembangan manusia pada 
segi teoritis: pengembangan pengetahuan dan 
ilmu2.  

Unsur pokok pembinaan adalah suatu 
proses belajar dengan melepaskan hal-
hal yang sudah dimiliki dan mempelajari 
hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan 
tujuan membantu orang yang menjalaninya, 
untuk membetulkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah 
ada serta mendapatkan pengetahuan dan 
kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup 
dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih 
efektif”3. 

Salah satu teks Alkitab yang mendekati 
definisi pembinaan Mangunhardjana adalah 
Amsal 22:6. (“Didiklah orang muda menurut 
jalan yang patut baginya, maka pada masa 
tuanya pun ia tidak menyimpang dari pada 
jalan itu”). Kata ‘didiklah’ diterjemahkan 
dari kata Ibrani hanok dengan kata dasar 
chanak/hanak yang artinya latihan (training), 
melatih, mempersembahkan, membaktikan, 
menyumbang.  Kata hanak sering 
dihubungkan dengan proyek membangun atau 
konstruksi, dan lebih tepat diterjemahkan 
dengan kata ‘memulai’. Dalam hidup keluarga, 
ini berarti bahwa pendidikan iman dan moral 
dimulai sejak anak-anak dengan harapan 
seorang anak di masa depannya memiliki 
kemampuan dan memilih arti dan tujuan 
hidupnya4. 

1. KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 134.
2. Mangunhardjana, A., Pembinaan: Arti dan Metodenya, Penerbit 

Kanisius Yogyakarta, 1986, hlm. 11.
3. Ibid., hlm. 12.
4. Band. Richards, L. O., New International Encyclopedia of Bible 

Words, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 
1991, hlm. 601.

Pembinaan 
dalam 

KeluargaAllah
Oleh: Pdt. Tohom Tumpal Marison Pardede 
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Marjorie L. Thompson menyebutkan 
pembinaan sebagai pembentukan rohani, 
fisik, dan emosi para anggota keluarga. 
Keluarga orang percaya merupakan konteks 
awal dan paling alami bagi pembentukan 
rohani anak-anak. 

Keluarga pada hakikatnya adalah 
pembentuk rohani dan berbagai praktik 
rohani dalam kenyataannya mampu 
mendukung kesehatan dan pertumbuhan 
keluarga dalam komunitas keluarga-keluarga 
yang lebih luas5 termasuk gereja dan 
masyarakat.

Tantangan dan Peluang
Pembinaan, pendidikan dan pembentukan 

dalam keluarga orang percaya sesungguhnya 
harus sejalan dengan usia keluarga itu sendiri 
dan menjadi prioritas bagi setiap keluarga 
orang percaya atau keluarga Allah. Pada 
kenyataannya, pembinaan dan pendidikan 
keluarga sering diabaikan, bahkan di gereja 
sekalipun. Dalam konteks zaman now, gereja 
harus mampu memerhatikan kebutuhan 
ini, sebab keluarga adalah gereja terkecil 
itu sendiri. Jika gereja kecil sehat dalam 
pembinaan, pendidikan dan pembentukannya, 
maka gereja besar, jemaat pun akan 
merasakan dampaknya.

Thompson menyebutkan betapa besarnya 
dampak keluarga terhadap perkembangan 
psikodinamis6  individu-individu, terutama 
anak-anak, dan menegaskan bahwa daya 
pembetukan ini mempunyai hubungan hakiki 
terhadap perkembangan rohani7.   Pendekatan 
psikodinamis ini sangat relevan untuk 
diperhatikan, semata karena kemungkinan 
konflik antaranggota keluarga dapat terjadi 
dalam segala dimensi. Dimensi konflik 
yang pertama adalah perbedaan generasi 
(orangtua dan anak). Kedua adalah dimensi 
konflik yang disebabkan kesibukan dan 
tingkat stres. Ketiga adalah dimensi konflik 
yang disebabkan kecepatan informasi yang 
diterima masing-masing anggota keluarga. 

        Konflik yang paling mungkin terjadi 
adalah konflik batin⁸  di dalam setiap anggota 
keluarga. Keluarga sebagai pusat pembinaan, 
pendidikan dan pembentukan harus siap 
menghadapi tantangan zamannya agar setiap 
keluarga semakin menyerupai Kristus. 

Dalam bahasa Ayub 5:18, yaitu “Karena 
Dialah yang melukai, tetapi juga untuk 
membebat; Dia yang memukuli, tetapi yang 
tangan-Nya menyembuhkan pula” kita dapat 
meyakini bahwa pembinaan dalam keluarga 
dimulai pertama oleh Allah. Allah yang 
melukai dan yang membebat, Allah jugalah 
yang memukuli dan yang menyembuhkan 
keluarga. Konteks pembentukan Allah tidak 
pernah jauh dari keluarga. Empat kata kerja 
‘melukai’, ‘membebat’, ‘memukuli’ dan 
‘menyembuhkan’ adalah kata yang mewakili 
pembinaan, pendidikan dan pembentukan 
yang dilakukan Allah untuk kita sebagai 
keluarga. Teks ini didahului dengan frasa 
‘berbahagialah manusia yang ditegur Allah; 
sebab itu janganlah engkau menolak didikan 
Yang Mahakuasa’ (Ayub 5: 17).  Jadi keluarga 
yang siap dalam proses pembinaan adalah 
keluarga yang pertama-tama rela ‘dibina’ 
oleh Allah. Sifat dan karakter Allah harus juga 
tampak dalam kehidupan keluarga, terutama 
dalam hal ini adalah orangtua, ayah bunda 
atau suami isteri.

5.   Thompson, Marjorie L., Keluarga Sebagai Pusat Pembentukan 
(terj: Oloria Silaen – Situmorang), BPK Gunung Mulia, Jakarta, 
1999, hlm. 2.

6.   Psikodinamis adalah ilmu psikologi yang menghubungkan 
kepribadian dengan berbagai konflik internal yang dialami oleh 
individu, termasuk yang tidak disadari (unconscious).

7.  Thompson, op.cit., hlm. 2.
8.  Konflik batin adalah konflik yang disebabkan oleh adanya dua 

atau lebih gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk 
menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku.
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GKI Kebayoran Baru memiliki progam 
pembinaan pra nikah bagi calon suami 
dan isteri dan pembinaan pasca nikah⁹.  
Pembinaan itu untuk mempersiapkan 
agar (para calon) suami dan isteri siap 
memasuki hidup pernikahan. Selain gereja, 
tentu sebelumnya keluarga juga telah 
melakukan pembinaan bagi anak-anak 
mereka, bagaimana anak-anak dapat memilih 
pasangan hidup yang takut akan Tuhan. 
Walaupun pada kenyataannya banyak anak 
tidak memerhatikan hal ini. 

Anak-anak merasa bebas memilih pasangan 
hidupnya tanpa memerhatikan hal-hal 
prinsip pembentukan Allah dalam hidupnya. 
Orangtua mendoakan agar anak-anaknya 
mendapatkan jodoh yang tepat saat menikah, 
setelah merasa bahwa mereka menginginkan 

anaknya menikah. Padahal, banyak waktu 
untuk mendoakan dan berdialog dengan 
anaknya tentang pasangan hidupnya kelak. 
Jadi pembinaan pra nikah, atau pendidikan 
menjadi suami isteri, orangtua (ayah ibu) 
sudah perlu diperhatikan sejak dini. Dalam 
satu kata adalah teladan. Setiap pasangan 
suami isteri, ayah dan ibu atau orangtua, 
harus menetapkan dirinya bahwa ia adalah 
Pembina, Pendidik dan Pembentuk bagi 
keluarganya. Jika kita hendak melakukan 
pembinaan tentang iman dan beriman, 
kasih dan mengasihi, mengampuni dan 
pengampunan, ketekunan beribadah (ke 
gereja atau berdoa), ketekunan membaca 
Alkitab, maka setiap suami isteri, ayah ibu 
dan orang tua butuh melakukannya dan 
memberikan teladan, bahkan mengajak dan 
mengajari.

Semangat teladan tertuang dalam Ulangan 
6: 4-9, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN 
itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah 
TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan 

  9 Pembinaan Pasca Nikah atau retret pasutri atau week end pasutri, 
adalah pembinaan untuk pasangan suami isteri yang telah 
mencapai usia pernikahan sama dengan atau lebih dari tiga (3) 
tahun. Tujuannya adalah semakin meningkatkan komunikasi 
antara suami isteri, semakin saling percaya, saling menghargai, 
saling perhatian, semakin berserah dan semakin memperbarui 
komunikasi dan relasi suami isteri dalam tunduk dan takut akan 
Tuhan. Di tahun 2018 ini, GKI Kebayoran Baru melaksanakan week 
end pasutri pada tanggal 3-5 Agustus 2018 di Wisma Canossa, 
Bintaro.
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10. Ismail, Andar, Selamat Menabur, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, 
hlm. 94- 95.

kepadamu pada hari ini haruslah engkau 
perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya 
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan 
membicarakannya apabila engkau duduk 
di rumahmu, apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau berbaring dan 
apabila engkau bangun. Haruslah juga 
engkau mengikatkannya sebagai tanda 
pada tanganmu dan haruslah itu menjadi 

lambang di dahimu, dan haruslah engkau 
menuliskannya pada tiang pintu rumahmu 
dan pada pintu gerbangmu.” Dalam tradisi 
Yahudi perikop ini disebut sebagai syema 
Israel. Syema ini dalam bingkai pembinaan, 
pendidikan dan pembentukan keluarga, 
sesungguhnya menawarkan program satuan 
pelajaran. Pendeta Andar Ismail menyusunnya 
demikian10: 

Orangtua Sebagai Pembina, Pendidik dan 
Pembentuk

Dari contoh tersebut, pembinaan dalam 
keluarga perlu direncanakan oleh setiap orang 
percaya. Orangtua (baik sebagai suami isteri 
maupun sebagai ayah ibu) harus menjadi 
Pembina, Pendidik dan Pembentuk keluarga; 
sebab tanggung jawab pembinaan keluarga Allah 
tidak pernah dapat diwakilkan dan diberikan 
kepada orang lain, sebagai pertanggungjawaban 
kita juga kepada Tuhan yang menganugerahkan 
keluarga pada kita.  

Pastori Mertilang, 6 Juni 2018, 11.16
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Sebagai kaum urban, keterbatasan lahan 
hijau di perkotaan merupakan suatu 
tantangan yang tak bisa dihindari. Saat 
ini lahan hijau sudah berubah menjadi   

gedung – gedung pencakar langit dan rumah 
penduduk. Bagaimana mensiasatinya?
Bagi banyak orang, memiliki lahan hijau merupakan 
pemandangan langka di kota. Untuk mengimbangi 
keterbatasan lahan, diperlukan beberapa 
solusi. Salah satu solusi cerdas adalah dengan 
menghadirkan tanaman di dalam ruangan. Tentu, 
tak semua jenis tanaman bisa kita masukkan ke 
dalam rumah. Yuk, ketahui jenis tanaman indoor 
apa saja yang sesuai:

1. Monstera, tanaman ini sedang menjadi 
tren dan dinobatkan menjadi Plant of 
the Year karena banyak diburu oleh para 
pecinta tanaman. Tanaman ini memiliki 
bentuk daun yang unik seperti daun yang 
disobek - sobek

2. Peace Lily, tanaman ini memiliki keunikan, 
yaitu bisa berbunga walaupun berada di 
dalam ruangan. Selain bentuknya yang 
cantik, tanaman ini tergolong tanaman 

yang dapat mendetoks udara dalam ruang 
dengan kadar tertinggi

3. Kaktus, tanaman ini memiliki bentuk 
unik, selain itu perawatannya juga mudah 
karena tanaman ini tidak begitu menyukai 
banyak air

4. Kadaka, termasuk tanaman yang unik, 
karena berbentuk seperti sarang burung. 
Selain bisa ditanam di pot, kadaka juga 
bisa menjadi wall plant yang cantik

5. Sansiviera, tanaman ini sangat baik untuk 
mendetoks ruang (apabila diletakkan 
di dekat komputer). Tanaman ini juga 
memiliki kemampuan untuk memperkecil 
proses radiasi yang ada.

Cara Merawat Tanaman Indoor:
• Siram tanaman sesuai kebutuhan. 

Perhatikan karakter masing – masing 
tanaman; jangan terlalu banyak (karena 
akan busuk) atau terlalu sedikit (karena 
tanaman akan kekeringan), dan jangan 
lupa sesuaikan dengan keadaan cuaca 
ketika itu

Oleh: Nelza Yesaya Hehamahua

Green Up 
Your Space
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• Tanaman indoor tidak menyukai sinar 
matahari langsung, jadi letakkan 
tanaman di bawah naungan

• Siangi tanaman yang sudah kurang baik 
guna merangsang pertumbuhan tunas 
baru dan menjaga keindahan tampilan 
tanaman

• Ganti media tanam 6 bulan sekali
• Beri pupuk dan nutrisi tanaman setiap 

satu bulan sekali untuk merangsang 
kesuburan tanaman.

Dari beberapa jenis indoor plants tersebut, ada juga 
Kokedama. Kokedama adalah teknik menanam 
dari Jepang yang tidak lagi menggunakan pot 
sebagai media tanamnya, namun diganti dengan 
lumut. Dengan menggunakan lumut, kita tak perlu 
lagi menyiram tanaman setiap hari. Jadi, sangat 
pratis bagi yang sibuk bekerja namun masih ingin 
memelihara tanaman di rumah.
Dengan menghadirkan tanaman hijau ke dalam 
rumah, pastinya dapat menciptakan suasana 
yang lebih asri dan nyaman. Bukan hanya sedap 
dipandang mata, tanaman hijau ini dapat juga 
meningkatkan standar kesehatan penghuninya 
karena tanaman hijau dapat berfungsi untuk 
mendetoks udara di rumah dari zat – zat yang 
tidak baik. Selain itu, kehadiran tanaman juga bisa 

memengaruhi suasana hati penghuni rumah, agar 
selalu merasa lebih senang dan bersemangat saat 
memelihara tanaman. 
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Bukan demo sembarang demo. Demo ini 
diikuti oleh para ibu yang menggelar 
berbagai peralatan keterampilan. Obrolan 
seru diselingi tawa dan canda memenuhi 

ruangan. Jari jemari mereka lincah melahirkan 
beragam kreasi. Suasana kian menghangat, hingga 
sang waktu beranjak sore, menuju pukul empat. 
Itulah gambaran demo dari kegiatan keterampilan 
Komisi Dewasa yang diprakarsai oleh Ibu Lilly 
Hernani.  

Berawal dari keinginan teman-teman sesama 
kolektan untuk belajar membuat aksesoris. 
Bak gayung bersambut, saat Ibu Lilly menjadi 
koordinator Bidang Wanita - Komisi Dewasa, 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk 
langsung menyusun agenda kegiatan keterampilan. 
Kegiatan yang dimulai pada Februari 2017 disambut 
positif oleh ibu-ibu yang juga merupakan peserta 
Pemahaman Alkitab (PA) Komisi Dewasa. 

Agenda pertama adalah membuat aksesoris; 
seperti anting, kalung dan gelang, patchwork; yang 
diaplikasikan dalam bentuk sarung bantal serta 
decoupage, yaitu seni mengaplikasikan tissue cantik 
pada bidang tas anyaman bambu atau pajangan 
kayu. Pelatihan yang berlangsung selama dua bulan 
ini dibuat dalam tiga kali pertemuan. Alokasi waktu 
yang cukup dimanfaatkan oleh para peserta untuk 
melakukan praktik dan mendapatkan bimbingan 
langsung dari fasilitator.

Setiap peserta dibekali dengan peralatan dan 
para fasilitator yang terampil disiapkan dengan baik 
oleh Ibu Lilly dan tim. Fasilitator tak hanya datang 
dari kalangan jemaat dewasa, namun juga usia 
lanjut. Dengan penuh sukacita, mereka membagi 
keterampilan yang sudah digeluti puluhan tahun 
kepada sesama yang rindu untuk bisa menjadi 

terampil. Menarik, bukan?
Ternyata, tiga kali pertemuan yang sudah 

dicanangkan terasa kurang. Gairah untuk bersekutu 
sambil belajar semakin meningkat.  Keinginan 
untuk mempelajari keterampilan lainnya juga 
bertambah, sehingga kegiatan yang disusun pada 
agenda pertama dikembangkan ke dalam agenda 
kedua. Keterampilan yang diajarkan pun berbeda, 
yaitu: merajut, mengaplikasikan payet dan knitting. 
Rajutan dalam bentuk yang beragam, seperti 
sarung bantal, taplak dan sepatu. Selain kerajinan 
tangan,  peserta juga dilatih merias wajah. 

“Saya bersukacita karena inilah pemberdayaan 
yang sesungguhnya,” ungkap Ibu Lilly saat 
diwawancarai oleh Sahabat. 

Berkembangnya kegiatan ini menjadi sebuah 

TAMPIL TERAMPIL 
BERSAMA-SAMA

Ada yang berbeda di setiap hari Rabu siang.
Ruang Tesalonika GKI Kebayoran Baru, 

dipenuhi oleh para ibu.
Seusai mengikuti kegiatan PA,

meja dan kursi pun beralih fungsi.
Apakah ada “demo?”

Oleh: Belinda Nainggolan
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komunitas yang aktif dan produktif, ini mulai 
terwujud. Jumlah peserta yang awalnya hanya   
20-30 orang kini menjadi 70 orang. Peserta 
tersebut tak hanya berasal dari jemaat dan 
simpatisan GKIKB, melainkan jemaat dari gereja 
lain; misalnya gereja di Bogor, Bekasi, Bintaro, dan 
lain-lain. Para peserta pun menyebut komunitas 
mereka sebagai “Komunitas Komdes.” Bentuk 
kreatifitas berkembang terus dan kegiatannya pun 
tak hanya diisi dengan belajar dan praktik. Hasil 
karya para ibu, dapat ditemui di berbagai bazaar 
yang diadakan di pelataran gereja GKI Kebayoran 
Baru ataupun di gereja lain.

Bu Lilly berharap, para anggota komunitas  
akan terus rajin mengasah keterampilan dan 
memperlajari teknik-teknik baru. Selain menjadi 
terampil berkreasi, Komisi Dewasa berencana  
memasarkan hasil kreasi para anggotanya 
melalui bazaar secara rutin atau pelatihan untuk 
memasarkan secara online.

Itulah demo yang selalu hangat dan penuh berkat. 
Nah, bagi jemaat dan simpatisan perempuan 

yang ingin menjadi terampil atau ingin berbagi 
keterampilan, bisa menghubungi Komisi Dewasa 
c.q. Ibu Lilly Hernani: 0813 1786 6880. Mari, 
tampil terampil bersama-sama.
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BENTARAGKI
Ibadah RABU ABU, 14 FEBRUARI 2018 

“BAPA MELIHAT YANG TERSEMBUNYI”
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1. Ibadah PENTAKOSTA, 20 Mei 2018     
 “ROH KUDUS BAGI SEMUA ORANG PERCAYA”
2-3.  Ibadah MALAM DOA, Selasa 15 Mei 2018    
 “KAMI TAKUT TETAPI TETAP PERCAYA”
4. Ibadah MINGGU PALMA, Minggu 25 Maret 2018   
 “MEMASUKI YERUSALEM DALAM KETAATAN”
5. Ibadah PASKAH REMAJA, Minggu 01 April 2018   
 “JANGAN TAKUT, IA TELAH BANGKIT”

2

11
1

                 

2 4

53
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Sekolah Mingguku
Tempat yang sangat teduh

Teduh untuk berdoa
Berdoa hanya kepada Tuhan

Sekolah Minggu....oh.....Sekolah Minggu
Terima kasih sudah membimbingku

Dan cerita tentang Alkitab
Aku sangat senang dan ceria

Terima kasih sudah membimbingku Guru Sekolah Minggu
Memimpin aku dalam belajar Alkitab

Ayolah..... Semangat
Karena kalian memberi kita ilmu

Sekolah Mingguku

sahabat VOL.05 - MEI 2018 27
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JEJAKMU

TIMOTIUS: 
HORMAT AKAN ALLAH

Oleh: Lisya Pondaag

“Semangat anak muda untuk pergi jauh meninggalkan rumah, orang 
tua dan kerabatnya. Satu hal yang pasti: kepergiannya itu bertujuan untuk 
melayani Tuhan dan menebarkan Kabar Baik. Itulah Timotius, yang selalu 

tersenyum walau menghadapi banyak bahaya di perjalanan…”

Timotius: Dipenuhi dengan Iman
Timotius adalah sosok muda yang menjadi 

rekan Paulus semasa pelayanannya. Timotius lahir 
dari pernikahan campuran. Ibunya, Eunike, berasal 
dari Yahudi dan ayahnya seorang Yunani (Kis 6:1).  
Eunike dikenal karena imannya (2 Tim 1:5). Eunike 
rajin mengenalkan dan mengajarkan Kitab Suci 
sejak Timotius masih kecil (2 Tim 3:15). Timotius 
berasal dari Listra (Kis 16:1) dan ia sangat dihormati 
oleh saudara-saudaranya baik di Listra maupun di 
Ikonium (Kis 16:2). Paulus memuji iman Eunike dan 
Lois, nenek Timotius,  yang terus bertumbuh. Lois 
adalah wanita Yahudi yang saleh dan mengajarkan 
Kitab Suci secara turun menurun.

 
Melalui Banyak Kesengsaraan

Berawal dari perjalanan pertama Paulus 
mengunjungi Listra, saat itu Timotius menyaksikan 
penderitaan Paulus (2 Tim 3: 11). Pengalaman 
itu menjadi peristiwa yang menumbuhkan 
iman percaya Timotius. Paulus sangat senang 
melihat Timotius meskipun masih muda, namun 
memiliki watak yang tulus dan rendah hati. Paulus 
memilih Timotius untuk bergabung ke dalam 
kelompoknya, barangkali untuk menggantikan 
Yohanes Markus (Kis 5: 36). Pilihan ini dibenarkan 
karena di kemudian hari Paulus mengingatkan 
bahwa Timotius dapat dikhususkan untuk 
pekerjaan ini, seperti tertuang dalam 1 Timotius 
1:18 “tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius 
anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan 
tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu 
engkau memperjuangkan perjuangan yang baik 
dengan iman dan hati nurani yang murni.” Pada 
saat itu Timotius menerima karunia khusus untuk 

tugasnya itu, yang disampaikan kepadanya melalui 
penumpangan tangan sidang penatua dan oleh 
Paulus sendiri (1 Tim 4: 14;2 Tim 1:6).

Karya Pelayanan Timotius
Mula-mula Timotius dipercayakan oleh 

Paulus pergi ke Tesalonika untuk meneguhkan 
hati orang-orang Kristen yang teraniaya di situ. 
Timotius juga dipercaya untuk mendampingi 
Paulus selama penginjilan di Korintus (2 Kor 
1:1-19). Korintus bukanlah tempat yang mudah 
untuk tugas mengabarkan Injil. Kala itu, Korintus 
adalah kota yang telah maju dan moderendan 
sangat sulit untuk membuka diri pada sebuah 
keyakinan. Paulus menempatkan Timotius di 
Korintus dengan penuh keyakinan: “Justru itulah 
sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, 
yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia 
dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu 
akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, 
seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap 
jemaat.” (1 Kor 4: 17). Timotius juga melayani 
bersama Paulus di Efesus. Adapun tugas Timotius 
di Efesus (1 Tim 1:3) untuk menghadapi guru-guru 
bidat (bidat = ajaran atau aliran yang menyimpang 
dari ajaran resmi. Red.), mengawasi ibadah 
umum, dan menetapkan pejabat-pejabat gereja. 
Timotius akhirnya menjadi pengawas Kristen 
yang luar biasa. Paulus memberinya tanggung 
jawab untuk mengunjungi sidang-sidang agar bisa 
menguatkan dan menganjurkan mereka. Dia juga 
dipercaya untuk melantik pria-pria yang layak 
menjadi penatua dan hamba pelayanan di sidang                    
(1 Timotius 5:22).
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Timotius ternyata sangat pemalu, sebab 

Paulus mendesak orang-orang Korintus supaya 
membuatnya merasa aman dan nyaman: “Jika 
Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia 
berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab 
ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti 
aku.” (1 Kor 16:10) Paulus juga mengingatkan 
agar orang-orang Korintus tidak menghinanya 
“jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya 
rendah! Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan 
perjalanannya dengan selamat,…”(1 Kor 16:11). 

Timotius penuh kasih sayang (2 Tim 1:4) tapi 
sangat penakut (2 Tim 1:7) ia memerlukan banyak 
nasihat pribadi dari Paulus yang adalah bapaknya 
secara iman, ia dinasehati agar jangan membiarkan 
dirinya tergoda oleh nafsu orang muda (2 Tim 2:22), 
supaya jangan merasa malu menyaksikan Injil (2 
Tim 1:8). Timotius mengikuti jejak teladan Paulus 
dalam melayani sehingga ia tidak takut lagi. dan 
Pada akhirnya, Timotius juga menjadi tahanan (Ibr 
13:23). Paulus begitu mengasihi Timotius bahkan 
tidak seorangpun dari teman-teman sekerjanya 
yang begitu amat dipuji-puji karena ketaatannya (1 
Kor 6: 10; Flp 2:9; 2 Tim 3:10). Belakangan, Paulus 
juga menuliskan: ”Tidak ada orang lain padaku 
yang memiliki watak seperti dia yang dengan tulus 

akan memperhatikan hal-hal mengenai kamu.” 
(Filipi 2:20)

Belajar dari Kisah Timotius?
Tak pelak, peran orangtua memiliki peran 

penting dalam menumbuhkan iman percaya pada 
anak. Teladan dalam membaca Firman Tuhan 
sejak dini adalah bekal anak untuk menghadapi 
masa-masa yang akan mereka lalui. Timotius bisa 
membuka diri, mengagumi dan menghormati 
Paulus bukan terjadi begitu saja, tapi karena Firman 
Tuhan yang mulai ditabur oleh ibu dan neneknya 
kepada Timotius sejak masa kanak-kanaknya. 
Marilah kita menjadi orangtua yang tekun untuk 
menaburkan Firman Tuhan kepada anak-anak kita 
sejak mereka kecil. 

Menanamkan cinta kasih dalam kehidupan 
sehari-hari kepada anak-anak kita merupakan 
teladan yang penting. Ingat, anak kita adalah peniru 
ulung, yang setiap saat akan selalu mengamati, 
telinganya menyimak, dan pikirannya mencerna 
apapun yang kita lakukan! Didiklah anak-anak 
kita seperti Timotius, yang sesuai arti namanya: 
“Orang yang menghormati Allah”. Timotius telah 
memberikan contoh iman yang luar biasa untuk 
kita semua. Yuk baca Alkitab! 

Sumber: Ensiklopedia Alkitab Masa Kini
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KESAKSIAN

Kilau Permata 
Hatiku

Oleh: Emmy Laksmiyanti

Tak hentinya aku mengucap syukur karena Tuhan telah 
menjadikanku ibu yang istimewa. Tuhan telah memilihku untuk 
menjadi ibu yang lebih kuat dibandingkan dengan ibu lainnya.

Tak pernah terlintas dalam anganku, 
bahwa aku akan melahirkan bayi yang 
membuatku lebih ‘perkasa’. Sejak masa 
kehamilan hingga melahirkan, semua 

berjalan lancar, dan tiada masalah yang berarti. 
Hingga tibalah saatnya aku melahirkan bayi 
laki-laki dengan berat 3,5 kg dan panjang 50 cm, 
semuanya normal. Puji Tuhan. Pasca melahirkan, 
aku mengalami pendarahan sehingga harus 
bedrest.

Seiring berjalannya waktu, aku merasakan 
“ada sesuatu yang berbeda dengan anakku.” 
Anakku, sebut saja Dio, tidak mau makan nasi, 
tetapi gemar makan kacang tanah. Dia tidak 
mau menirukan kata-kata yang ku ajarkan. Dia 
hiperaktif sehingga untuk membuatnya tenang, aku 
harus mendudukkannya di depan televisi dan aku 
putarkan video film-film kartun. Saat menonton, 
anakku merasa dan bisa makan atau ku biarkan dia 
istirahat sejenak. Ternyata, dalam ketenangannya 
tersebut, Dio telah menyerap ragam kata dan 
bahasa yang didengarnya melalui film kartun. 

Mulai usia 4 tahun ketika Dio bersekolah di 
TK. Mini, almarhum Bu Kasur saat itu pernah  
menyarankan agar aku membawa anakku ke 
seorang psikiater dan ke tempat terapi wicara. 
Kuikuti saran beliau dan ku dampingi anakku 
mengikuti latihan. 

Tiba waktunya Dio bersiap masuk SD. Ternyata 
jalan untuk bersekolah di SD khusus cukup 
berliku dan sempat membuatku patah arang. 
Bagaimana tidak. Psikolog yang mestinya dapat 

membesarkan jiwaku, malah menohok batinku 
dengan pernyataannya, bahwa anakku tidak akan 
bisa berkembang seumur hidupnya. Kata-katanya 
masih terngiang di telingaku. Ku tak mau terpuruk. 
Aku terus berdoa dan memohon agar Tuhan 
menguatkanku. 

Kadang ku berkesah dalam doa, “Tuhan, 
kejutan apalagi kah yang Kau hadirkan untukku? 
Ujian apalagi kah yang harus ku tempuh? Bak 
menaiki roller coaster, hidup ini bergelombang, 
penuh hentakan yang membuat jantung berdegup 
kencang. Satu hal yang pasti, ku yakin Tuhan akan 
ijinkan aku mengenyam kebahagiaan. 
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Suatu hari, aku dipertemukan dengan seorang 
ibu. Saat itu kami sedang menunggu anak-anak 
pulang sekolah. Tiba-tiba ia berkata: “Bu, kita ini 
harus bersyukur karena Tuhan mempercayakan 
anak khusus ini untuk kita asuh. Artinya, Tuhan 
menganggap kita kuat dan mampu membesarkan 
dan mendidik anak yang berkebutuhan khusus.“. 
Kalimat itu, ooohh...serasa menyentilku sekaligus 
menyadarkanku. Betul juga kata ibu ini. Ya, aku ini 
ibu yang terpilih. Aku ini ibu yang istimewa. Aku ini 
juga ibu yang berkebutuhan khusus, karena aku 
membutuhkan kekuatan dari Tuhan, melebihi dari 
ibu-ibu yang lain.“ 

Sejenak ku tengok ke belakang. Beberapa 
peristiwa ajaib dialami anakku dalam hidupnya. 
Dia pernah hanyut di sungai dekat lokasi sekolah 
minggunya. Dia pernah berjuang melawan penyakit 
demam berdarah yang hampir merenggutnya. Oh, 
Dio juga pernah lumpuh karena ada pembekuan 
darah di otaknya sehingga empat sensor motorik 
di otaknya tersebut terkena imbas bekuan dan 
empat bagian di tubuhnya tidak bisa bergerak: kaki 
kiri dan kanan, tangan kanan, dan mata sebelah 
kanan. Bila ku kenang semuanya itu, aku semakin 
yakin bahwa mukjizat-Nya sungguh nyata. Tuhan 
tak pernah meninggalkan kami sampai sekarang. 
Begitu luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Di saat 
ku merasa lemah, Dio justru menyemangati dan 
menguatkanku. Dalam suara lirihnya, ia berkata: 
“Jangan menangis, Ma..., aku pasti sembuh.“. 

Semenjak itu, aku semakin dikuatkan. Tak 
hanya mengasuh Dio, mengurus rumah tangga, 
aku gemar melayani Tuhan di berbagai kegiatan 
gereja maupun organisasi wanita.  Aku bersyukur 
bahwa Tuhan memberikan kesempatan dan 
waktu kepadaku untuk melakukan semua itu, 
persembahan hidupku untuk Tuhan, karena Tuhan 
sudah memberikan kehidupan untuk anakku, dan 
siapa pun yang percaya akan Dia. Aku serahkan 
sungguh anak ini kepada Tuhan, karena dia adalah 
milik-Nya. Semenjak lumpuh, Dio tidak dapat 
terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Akupun 
juga tak memaksanya agar dia mengikuti katekisasi 
(walau tak hentinya ku berdoa agar Tuhan sendiri 
yang menyentuh hatinya).

Suatu hari Minggu, Dio membaca ada kelas baru 
katekisasi yang dimuat di warta gereja, Tiba-tiba 
Dio ingin ikut katekisasi! Puji Tuhan, doaku telah 
dijawab Tuhan.  Kini, hari Minggu selalu kami nanti-
nantikan karena Dio diberi kepercayaan untuk 
menjadi operator multimedia. Selesai kebaktian, 
Dio selalu memeriksa kantong kolekte karena 

terkadang masih saja ada uang yang tertinggal yang 
diketemukannya. 

Tuhan memang luar biasa ajaib! Aku percayakan 
setiap langkah Dio dan keluargaku ke dalam tangan 
pemiliknya, Tuhan Yesus. Aku percayakan hidup 
kami seutuhnya ke dalam tangan-Nya. Biarlah 
Tuhan yang berencana, dan jadilah rencana 
itu seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan, kami 
serahkan hidup kami kepada-Mu. Kami yakin, 
anak-anak kami akan saling menjaga dan saling 
menyayangi.

Terimakasih Tuhan Yesus, Engkau telah 
memampukan kami untuk mendidik, mengasuh 
dan membesarkan Dio. Dalam keterbatasannya, Dio 
mampu menorehkan kilau indah dalam kehidupan. 
Dio dan dua anakku lainnya akan selalu menjadi 
permata hatiku. 

“Karena itu selagi masih ada 
kesempatan bagi kita, marilah 
kita berbuat baik kepada semua 
orang, tetapi terutama kepada 
kawan-kawan kita seiman. Ini 
persembahan hidup saya buat 
Tuhan.” (Galatia 6:10). 
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Kambaniru, salah satu desa yang terletak 
di Kecamatan Kamberra. Tana Umalulu 
atau yang lebih dikenal dengan Melolo, 
merupakan ibukota Kecamatan Rindi-

Umalulu; keduanya berada di wilayah Kabupaten 
Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat 
itu, jemaat di Kambaniru dan Melolo dilayani oleh 
guru-guru dari Ambon yang diutus oleh M. Teffer, 
Penginjil Belanda yang bekerja di Kabupaten Sabu 
Raijua. Dua jemaat ini pada awalnya di bawah 
pengurusan Nederlandsch Zendeling Genootschap 
(NZG), salah satu lembaga Pengabaran Injil yang 
berpusat di Belanda. 

Tahun 1881 NZG menyerahkan dua jemaat ini 
kepada Nederlandsche Gereformeerde Zendings 
Vereeniging) (NGZV) dan mengutus J.J. Van Alpen 
sebagai penginjil ke Sumba. Lembaga ini diganti lagi 
oleh Chritelijk Gereformeerde Kerk (CGK) tahun 1884. 
CGK menambah dua orang tenaga penginjil yaitu W. 
Pos (1889) dan C. de Bruijn (1892). Tahun 1892 CGK 
diserahkan kepada Zending Gereformeerde Kerekn 
in Nederland (ZGKN) yang sudah bekerja di Sumba 
saat itu, kemudian membentuk De Sumba-Zending 
tahun 1902-1972.  Catatan sejarah pada periode 
tahun 1881-1892 hanya berkisar pada pergantian 
lembaga Zending dan penginjil yang dikirim ke 

BATUPENJURU

Oleh: Pdt. Aprianus DJ Umma

Kedatangan beberapa orang di Kabupaten Sabu Raijua yang berdiam di Kambaniru dan Melolo 
pada tahun 1862, menandai masuknya Injil ke Sumba. Kuatnya pengaruh agama Kristen di Sabu 

menyebabkan didirikannya dua jemaat di dua lokasi tersebut.

Gereja Kristen Sumba
Dalam Perjuangan 

Pengabaran Injil
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Sumba. Para penginjil tidak berhasil menginjili 
orang Sumba walaupun mereka biasa berkunjung 
juga ke raja-raja Sumba. 

Perhatian terhadap bidang kesehatan mulai 
diberikan walaupun jangkauannya hanya kepada 
penduduk di daerah sekitarnya. Periode tahun 
1904 – 1913 perhatian Zending terhadap bidang 
lain kian, diperluas, misalnya pada bidang 
pendidikan. Sekolah Guru Injil atau Theologische 
Opleiding School, sekolah rakyat, sekolah lanjutan, 
sekolah keguruan, mulai dirintis dan dibuka 
bagi masyarakat sekitar. Sekolah Lewa di bawah 
pimpinan T. Van Dijk  mengajarkan keterampilan 
bertani dan beternak, bidang kesehatan dan bidang 
sosial ekonomi. Kebutuhan akan tenaga pengajar 
mulai dirasakan, sehingga pada tahun 1948 Zending 
Sumba memutuskan untuk mengangkat Ir. B. Abels 
sebagai ahli ekonomi untuk bidang pertanian. 
Meskipun baru tiba di Sumba pada tahun 1953, Ir. 
Abels juga bertanggung jawab untuk  mengelola 
berbagai komisi dan mendampingi para deputat; 
antara lain Komisi Penasihat untuk pelayanan 
di bidang Sosial dan Ekonomi mulai tahun 1957 
hingga 1966. (1957-1966).

Dalam rangka menghadiri konferensi Zending 
Indonesia Timur di Malino pada tahun 1946, 
Pendeta Krijger menyarankan agar jemaat-jemaat 
yang telah disetujui kemandiriannya oleh majelis 
gereja pengutus di Belanda seperti Kambaniru 
(tahun 1916), Melolo (14 September 1919), Payeti 
(16 Juli 1930), Waingapu (5 April 1931), Patawang 
(1932), Rara (7 Juli 1937) dan Waikabubak (27 
Desember 1937), telah mendapat wewenang 
untuk mengatur jemaatnya dan juga memanggil 
pengantarnya sendiri. Pengantar adalah seorang 
guru Injil. Selain itu, mereka juga diberi wewenang 
untuk mengadakan sinode sementara. Usulan 
tersebut diterima dan sinode berlangsung pada 
tanggal 15-17 Januari 1947 yang menetapkan 
jemaat-jemaat Sumba adalah kelompok gereja 
yang mandiri. Nama Gereja Kristen Sumba (GKS) 
dipilih pada sinode yang kedua (Juli 1947).

Sejak saat itu GKS memiliki wewenang untuk 
mengatur dirinya sendiri, misalnya tentang disiplin 
gereja dan hal-hal yang menyangkut organisasi, 
termasuk penempatan pendeta misioner. Tentu, 
sinode Zending masih membantu, terutama di 
bidang keuangan. Penataan organisasi dipandang 
sebagai unsur yang penting untuk menopang 
pelayanan dalam jemaat. Pada sinode tahun 
1948 (sumber: The Van den End) atau tahun 1949 
(sumber: Tata Gereja Kristen Sumba) menetapkan 
Aturan Gereja Kristen Sumba (GKS) diubah 
menjadi Tata Gereja Kristen Sumba (GKS) yang 

berlaku efektif pada tahun 1986. Selanjutnya 
disempurnakan seperti bentuk yang sekarang 
berlaku di GKS. Tata GKS memuat dua hal, yaitu: 
Tata Dasar terdapat pada Bab I – VII, Tata Dasar 
mengatur Nama, Hakekat, Wujud, Keanggotaan, 
Pengakuan, Pengajaran dan Asas, Tujuan, Tugas 
dan Pembinaan, Jabatan dan Pengerja Gerejawi, 
Organisasi, dan Harta Milik. 
Tata Laksana terdapat pada Bab VIII – X yang 
mengatur tentang Penjabaran Tata Laksana, 
Perubahan, Ketentuan, dan Penutup.

Pada masa kemandiriannya, GKS berupaya 
mengembangkan pelayanan bukan saja secara 
verbal tetapi juga dalam bentuk konkrit. Beberapa 
unit kerja yang menangani tugas gereja di 
bidang ekonomi dan pertanian, misalnya, unit 
kerja Bengkel GKS (1958) menyediakan alat-alat  
pertanian. SPP yang merupakan kelanjutan dari 
Pusat Latihan Petani Kristen (PLPK) telah berperan 
menyiapkan tenaga terdidik dan terampil di bidang 
pertanian dan peternakan sejak tahun 1965. 
Kegiatan tersebut banyak membantu masyarakat 
untuk bertani dan berternak secara lebih baik. Pada 
tahun 1976 didirikan Proyek Pelayanan Masyarakat 
(Propelmas). Untuk mengorganisir semua unit 
kerja ini, GKS mendirikan Yayasan Kesejahteraan 
Keluarga (Yakkel). 

Saat ini GKS telah memiliki 204 Jemaat dan 42 
Klasis, 2 Rumah Sakit Kristen (RS Kristen Lindimara 
dan RS Kristen Lendemoripa), 1 Sekolah Tinggi 
Teologia, dan 1 Universitas Kristen Wira Wacana. 
Kiranya Tuhan membimbing setiap anggota jemaat 
untuk menjadi surat-surat hidup yang dapat dibaca 
oleh semua warga masyarakat setempat dan 
meneguhkan serta memberkati semua perjalanan 
menggereja. 



38 sahabat VOL.05 - MEI 2018

SIMFONI

38

“Until Then”
Sukacita Kematian 

Orang Kristen

Oleh: Yancen Piris

Rumahku adalah di Surga. 
Saya hanya berkelana 
melalui dunia ini. 
My home is in Heaven. I'm just 
traveling through this world. - 
Billy Graham

William Franklin Graham Jr. atau 
yang dikenal dengan nama Billy 
Graham, adalah penginjil ternama 
dari Amerika Serikat. Berpulangnya 

Billy Graham ke Surga pada 21 Februari 2018, 
dalam usia yang ke-99 tahun membuat banyak 
orang di seluruh dunia merasa kehilangan. Sekitar 
2.000 orang dari berbagai negara menghadiri 
pemakaman yang sepertinya sudah dipersiapkan 
sebelumnya. Ya, Mark DeMoss, juru bicara Billy 
Graham menyampaikan bahwa mulai prosesi 
hingga pemilihan 6 lagu yang yang mengiringi 
pemakaman, sudah disusun Billy Graham. Salah 
satu dari lagu tersebut adalah “Until Then” gubahan 
Stuart Hamblen, seorang penyanyi musik country 
tersohor di Amerika pada era 1930 dan 1940-an.

“Until Then” diciptakan oleh seorang anak 
pendeta Methodist yang nakal. Jauh dari ajaran 
ayahnya, Hamblen justru tumbuh sebagai anak 
yang gemar berbohong dan menipu orang. Dalam 
kesehariannya, Hamblen senang bermabuk-
mabukan. Semua perangai dan perilaku buruk 
Hamblen berubah drastis pada tahun 1949.          
Saat itu, Hamblen mengikuti ayahnya hadir dalam 
pertemuan penginjilan di Los Angeles yang digelar 
oleh Billy Graham. Dalam catatan pribadinya, 
Hamblen mengaku bahwa saat itu, Yesus menegur 
hidupnya. Betapa hidupnya selama ini sudah 
sedemikian mengecewakan hati Yesus. Khotbah 
Bill membuat Hamblen tersadar dan mengambil 
komitmen hidup baru untuk mengikuti teladan 
Yesus. Hamblen pun menghentikan karirnya 
sebagai pemusik country dan memulai sebuah 
pelayanan kesaksian melalui talenta musiknya.

Banyak lagu digubahnya, salah satunya adalah 
“Until Then.” Lagu ini mengenai pemahaman 

Hamblen terhadap momen kematian seorang 
Kristen (baca: pengikut Kristus). Mengenai 
kematian, Stuart Hamblen berkata, “Ketika Anda 
melihat saya mati, katakanlah ‘Amin’. Tapi jangan 
menangis. Bagi seorang Kristen, tujuan kita jelas 
usai kematian adalah Kristus. Pertemuan dengan 
Yesus harus diresponi dengan sukacita.” 

Bagi Hamblen, sukacita saat kematian 
menjelang didasari oleh Firman Tuhan, salah 
satunya adalah I Korintus 13:12. Hingga pada tahun 
1958, Hamblen pun menciptakan lagu gospel “Until 
Then.”, yang berbicara mengenai Lagu tersebut 
juga berbicara mengenai perubahan dramatis yang 
akan kita alami saat kematian menjelang bila kita 
hidup dalam Kristus. “Until Then” juga perwujudan 
dari perilaku yang layak dilakukan oleh seorang 
pengikut Kristus di dunia ini, sambil menantikan 
kedatangan Yesus kedua kalinya.

Melalui lagu ini, Hamblen ingin mengajak 
kita untuk menyadari benar bahwa dunia ini 
bukanlah ‘rumah’ kita yang kekal, ini semua 
bersifat sementara. Saat kematian adalah saat kita 
akan bertemu face to face dengan Yesus di Surga. 
Bersukacitalah! Mari kita kerjakan keselamatan di 
bumi ini dengan penuh sukacita. 

My heart can sing when I pause to remember, 
A heartache here is but a stepping stone. 
Along the trail that’s winding always upward, 
This troubled world is not my final home. 
 But until then my heart will go on singing, 
 Until then with joy I’ll carry on. 
 Until the day my eyes behold the city, 
 Until the day God calls me home. 
The things of earth will dim and lose their value; 
If we recall they’re just borrowed for a while. 
And things of earth that cause the heart to tremble, 
Remembered there will only bring a smile.

SIMFONI
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RESENSI FILM 

Rilis awal: 26 Agustus 2011 (AS) 
Sutradara: Alex Kendrick 
Produser: Stephen Kendrick 
Skenario: Alex Kendrick, Stephen Kendrick 
Pemeran: Alex Kendrick, Ken Bevel, Kevin Downes

COURAGEOUS adalah film drama polisi penuh aksi. 
COURAGEOUS merupakan film keempat yang 

ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh Kendrick 
Brothers. Begitu diluncurkan pada tahun 2011, 
film ini mampu mengumpulkan peringkat A + 

Cinemascore dan tampil perdana sebagai DVD 
terlaris # 1 di Amerika Serikat. Film ini mampu 

menggugah dan menguras emosi pemirsa untuk 
tertawa, menangis, dan bersorak ketika mereka 
ditantang dan terinspirasi oleh pahlawan sehari-
hari yang sudah lama membuat dampak seumur 

hidup terhadap anak-anak mereka. 
Film ini langsung menjadi box office di Amerika.

Wakil Sheriff, Adam Mitchell (Alex 
Kendrick) menanggung tragedi pribadi 

yang mengerikan dan membuat ia 
mempertanyakan apa yang benar-

benar menjadi prioritas dalam 
hidupnya. Mengambil penghiburan 

dalam agamanya, Adam bersumpah 
untuk menjadi orang tua yang lebih 

baik bagi putranya yang masih remaja 
(Rusty Martin), dan meyakinkan 

teman-temannya tentang kekuatan 
untuk menandatangani ikrar bahwa 
mereka semua akan berusaha untuk 

menjadi orang Kristen yang lebih baik 
dan orang tua yang lebih baik bagi 

keluarga. 
Film drama polisi yang ringan. 

Bercerita tentang kehidupan pada 
umumnya, tapi berbeda dengan film 
lainnya karena kisah kehidupan para 
penegak hukum di Albany, Georgia 
yang sarat dengan kekerasan. 
Kehidupan mereka sebagai polisi 
mengharuskan mereka  berjibaku 
dengan kekerasan, menghadapi risiko 
kematian, berurusan dengan para 
pengedar atau bandar narkoba. Hidup 
dalam lingkungan yang sarat dengan 

korupsi, tapi harus tetap menjadi orang-orang 
yang hidup taat dalam Tuhan. 

Berprofesi sebagai polisi memang 
memancing banyak reaksi dan reflek yang 
berbau kekerasan karena berhubungan dengan 
dunia penegakan hukum di jalanan dan sekali 
lagi sarat dengan “ajakan untuk melakukan 
banyak dosa karena banyak godaan dan ujian 
yang bersifat duniawi.” 

Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita 
selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian, 
cobaan, dan godaan. Bisakah mereka, tetap 
berprinsip kasih ketika senjata ditodongkan 
kepada mereka? Bisakah ketika mereka 
ditembaki dalam sebuah baku tembak seru, 
“mereka memberikan pipi yang lain jika pipimu 
ditampar orang?” 

Disarikan dari:
http://www.courageousthemovie.com
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Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya 
tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, 

Ya TUHAN, diberkati untuk selama-lamanya.” 

1 Tawarikh 17 : 27 


