Daftar Isi Beranda
Lomba Masak Ceria

Salam,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Peringatan tentang sebuah peristiwa masa
lalu yang terus menerus berulang dari tahun
ke tahun sangat mudah jatuh pada rutinisme.
Artinya, sekadar menjadi peringatan tanpa makna.
Sebatas menyentuh ”fisik”, tidak sampai ke ”jiwa”.
Sehingga ketika berlalu, berlalu pula tanpa kesan.
Kosong. Gone with the wind. Tidak heran kalau
pertanyaan yang kerap muncul mengiringi sebuah
peringatan rutin adalah: ”Setelah semua selesai,
lalu apa?!” Kedengarannya skeptis, tetapi toh
itu realistis.
Lalu bagaimana agar sebuah peringatan itu
tidak hanya menjadi aktivitas rutin? Yaitu dengan
menjadikannya sebagai momen atau titik pijak
untuk melangkah lebih baik, menuju hari esok yang
lebih cerah. Untuk itu dibutuhkan komitmen.
Saat ini rangkaian acara berkenaan dengan
Paskah sudah selesai digelar. Kita tahu, bahwa
Paskah
selain
memiliki
dimensi
spiritual
(berkenaan dengan Tuhan), juga berdimensi sosial
(berkenaan dengan sesama), dan berdimensi
personal (berkenaan dengan hidup pribadi).
Nah, supaya peringatan Paskah ini menjadi
sebuah peristiwa yang bermakna, marilah kita
menjadikannya sebagai sebuah momen. Momen
apa? Momen untuk kita melakukan rekonsiliasi;
pemulihan relasi, berdamai, baik dengan Tuhan
(meninggalkan segala dosa yang membelenggu),
sesama
(meninggalkan
segala
ganjalan,
kemarahan, kebencian yang ada), maupun diri
sendiri (meninggalkan segala akar pahit dan
kekecewaan; terima diri kita apa adanya dengan
rasa syukur). Kiranya kasih dan sejahtera Tuhan
Yesus Kristus menyertai langkah laku kita.
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Beranda 1

Pesona Firman

MAKNA KUBUR KOSONG
Pdt. Ayub Yahya

D

i Italia, di sekitar Pegunungan Alpen,
terdapat sebuah tempat peziarahan yang
dikenal sebagai Jalan Sengsara Kristus. Selama bertahun-tahun ribuan orang telah
berkunjung ke sana; berhenti tepat di bawah
salib Kristus, berdoa — secara pribadi, maupun
berkelompok; tidak jarang banyak orang sembari
menitikkan airmata membayangkan derita Kristus memikul salib sepanjang jalan itu — sambil
berlutut di situ.
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Sampai suatu waktu, seorang turis tanpa
sengaja melihat ada jalanan setapak yang
terdapat di balik salib itu. Dengan penuh rasa
ingin tahu, ia berjalan mengikuti jalan setapak
tersebut. Melewati jalanan berbatu, semak dan
ilalang yang tinggi. Sampai tibalah ia di sebuah
tempat yang telah tertutup semak belukar dan
tampak tak terawat. Betapa kagetnya ia ketika
mengetahui, bahwa tempat itu sebenarnya adalah
sebuah tempat ziarah yang melambangkan

kubur Yesus yang kosong.
Jadi rupanya, selama ini ribuan orang dari
berbagai negara yang datang berziarah ke
tempat itu, hanya sampai di depan salib Kristus
— Menangis dengan hati hancur. Terharu pilu
dengan kenangan salib Kristus. Dan kembali
pulang — Tidak ada yang berjalan melangkah
melewati salib itu, dan menemukan kubur
kosong itu.
*
Tidak ada yang membantah, bahwa
“peristiwa salib” adalah momen penting dalam
sejarah keselamatan manusia. Saat dimana
penggenapan karya penebusan dosa umat
manusia oleh Anak Allah terjadi; saat dimana
semua dosa umat manusia lunas terbayar oleh
darah Sang Anak Domba. Namun peristiwa
itu akan menjadi tidak ada artinya bagi iman
Kristen jika tidak ada penemuan istimewa yang
mengguncangkan dunia oleh Maria Magdalena
dan Maria yang lain (Markus menyebut juga
Salome. Dan Lukas menyebut Yohana juga turut
hadir), yang pada pagi-pagi buta di hari pertama
Minggu itu pergi ke kubur Yesus.
Mereka menemukan kubur itu kosong!
Istimewa, karena tadinya di dalamnya terbaring
Tubuh luluh lantak Yesus yang baru pada tiga
hari sebelumnya diturunkan oleh Yusuf dari
Arimatea dan Nikodemus dari atas salib di Bukit
Golgota. Kubur itu telah ditinggal para tentara
penjaga yang tunggang langgang ketakutan
karena gempa. Batu penutupnya telah terguling.
Dan bukan lagi Yesus yang ada di dalamnya,
malah muncul Malaikat yang berkata, “Ia tidak
ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang
telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat
Ia berbaring” (Matius 28:6).
*
Berabad-abad lamanya kubur kosong Tuhan
Yesus terus menjadi perdebatan. Berbagai teori
dan tafsiran dikemukakan; yang skpetis, yang
menolak, sampai yang sinis. Terlepas dari
polemik itu, bagi kita umat kristiani, kubur
kosong itu adalah fakta yang tidak dapat
disangkal dan sarat makna.
Pertama, kubur kosong adalah tanda bahwa
Yesus memenuhi janji-Nya. Apa yang DIA
katakan tentang “meruntuhkan bait Allah dan

membangunnya dalam waktu tiga hari” terbukti
sudah. Berkali-kali DIA menubuatkan tentang
sengsara dan kebangkitan-Nya (Matius 16:21,
Matius 12:40, Matius 20:18-19, Markus 14:28,
Yohanes 10:17-18). Semua ajaran-Nya tentang
pengampunan, penebusan, pengharapan, iman,
dan kasih, akan sia-sia belaka jika DIA tidak
bangkit dan membuktikan semuanya itu.
Kedua, kubur kosong adalah tanda bahwa
Kabar Baik yang diberitakan bukan omong
kosong. Paulus dengan tegas berkata, “Tetapi
andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
pemberitaan kami” (I Korintus 15:14a). Ya, tanpa
kebangkitan Kristus, tidak ada kabar baik. Yang
ada hanyalah sebuah kisah sedih di hari Jumat;
tentang penyaliban Seorang Pria tak bersalah.
Ketiga, kubur kosong adalah tanda bahwa
ada alasan kokoh tak tergoyahkan atas apa
yang kita imani dan amini. “Dan jika Kristus
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan
kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu”
(I Korintus 15:17). Mempercayakan hidup kita
kepada “seorang penyelamat” yang sudah mati
bukan saja tidak masuk akal, tetapi juga amat
menyedihkan. Jika Kristus tetap mati dan tidak
bangkit, maka DIA tidak memiliki kuasa untuk
menyelamatkan kita.
Keempat, kubur kosong adalah tanda bahwa
kita memiliki harapan yang teguh akan masa
depan kita. Kebangkitan-Nya membuat para
murid yang tadinya mengurung diri dalam
ketakutan dan kegetiran, dalam dukacita dan
airmata, bangkit dengan semangat dan kekuatan
baru. Kebangkitan Kristus membuat kita
melangkah ke depan tanpa gentar; mengubah
hidup yang putus asa menjadi penuh harapan.
Maka, baiklah kita terus melangkah “ke
kubur kosong” itu. Jangan hanya berhenti
di depan “kayu salib”. Hal ini dapat menjadi
panduan dalam hidup beriman kita; jangan
hanya berhenti pada pahit dan getir kehidupan
di dunia ini, tetapi teruslah melangkah menuju
dunia baru yang penuh harapan; dimana di sana
segala lelah sirna, segala asa tuntas, bersama
Kristus Tuhan yang sudah bangkit. Haleluya! B

***
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Fokus Kita

Makna
Kebangkitan
Yesus dalam
Sejarah
dan Teologia
Denni B Saragih

K

ubur kosong dalam tradisi Kristen adalah
sebuah kesaksian yang menurut Perjanjian Baru diakui baik oleh pemerintah
Romawi maupun imam penguasa di Jerusalem
pada masa itu (Mat 28:11-15). Untuk meninjau
hal ini, selain kesaksian dokumen Perjanjian Baru
memang perlu ditinjau secara lebih luas dengan
membandingkan kesaksian ini dengan konteks
sejarah pada masa itu. Dalam bukunya The Resurrection of the Son of God, NT Wright seorang pakar
4 Beranda

sejarah yang mengajar di Oxford dan Cambridge,
memberikan tesis yang berani bahwa kesaksian
Perjanjian Baru bisa dipercaya secara sejarah.
Sebenarnya, bukan hanya pada zaman modern,
sejak pertama kali ceritakan, kebangkitan Yesus
secara jasmani (bukan hanya secara subjektif)
adalah bahan ejekan dan dianggap tidak masuk
akal. Hal ini bukanlah sebuah gejala yang baru
muncul di zaman saintifik modren. Ketika Paulus
memberitakan kebangkitan Yesus di Athena (Kis

17:32), para pemikir di sana mentertawakannya. Kita harus sadar bahwa orang Kristen sejak
semula memang tahu bahwa kebangkitan orang
mati biasanya tidak terjadi, dan karena itu kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa
yang tidak biasa, atau sangat luar biasa.
Kisah kebangkitan Yesus sangat menarik
secara sejarah bila kita membandingkan pengikut
Yesus dengan pengikut pemimpin-pemimpin
jahudi lainnya yang mati martir pada zaman itu.
Perlu dicatat bahwa Yesus bukan satu-satunya
pemimpin jahudi yang berjalan berkeliling Israel,
dan yang berusaha menegakkan kerajaan Allah.
Menurut sejarawan Josephus, pada masa itu
Yohanes Pembaptis lebih terkenal dibandingkan
Yesus. Ada pemimpin lainnya yang juga
mengklaim diri dan bertindak seperti mesias.
Misalnya Judas dari Galilea, Teudas (Kisah Rasul
5:36,37) dan yang paling terkenal adalah Bar
Kokhba dari abad kedua. Mereka semua memiliki
kepedulian yang sama, yaitu membebaskan Israel
dari penjajah Romawi. Mereka semua termasuk
pemimpin yang istimewa. ”Mesias-mesias”
seperti ini banyak muncul menjelang perang
Jahudi dengan Roma antara tahun 60-70. Namun
semua para pemimpin ini mati dan perjuangan
mereka berakhir, serta tidak ada penikutnya yang
menceritakan kebangkitan mereka.
Ada pakar yang memberikan dasar
munculnya kepecayaan akan kebangkitan Yesus
sebagai hasil kegoncangan psikologis yang
dialami murid Yesus. Namun hal ini tidak cocok
dengan konteks sejarah waktu itu. Masalahnya,
tidak seorangpun pengikut para pemimpin seperti
Yesus yang mati martir merekayasa kebangkitan
pemimpin mereka. Kesaksian para murid adalah
fenomena yang unik. Perjuangan pengikut
mesias-mesias lainnya berakhir bersamaan
dengan matinya pemimpin mereka. Alih-alih
membuat cerita kebangkitan pemimpin mereka,
yang terjadi adalah, mereka bubar dan tercerai
berai, atau mencari pemimpin lain.
Seperti cara berpikir orang modern,
merekonstruksi kebangkitan pemimpin yang
mati adalah sesuatu yang tidak masuk akal
bagi alam pikir orang jahudi di masa itu.
Pertanyaanya adalah mengapa para pengikut
Yesus bersaksi tentang peristiwa kebangkitan

Y
Yesus?
Apa yang terjadi? Apakah ini sekedar
ilusi? Bahkan, mengapa mereka terus bertahan
dengan keyakinan itu melewati masa pembantaian
yang dilakukan oleh kerajaan Romawi pada tiga
abad pertama kekristenan? Ini adalah pertanyaan
sejarah yang wajar ditanyakan. Dari segi ilmu
Sejarah, setidaknya kita patut menyimpulkan ada
sesuatu yang luar biasa terjadi, sehingga para
pengikut Yesus percaya akan kebangkitanNya.
Namun tentu saja sejarah tidak bisa mengklaim
lebih dari ini, karena terikat pada kaidah ilmu
sejarah. Karena itu kita perlu menelusuri
makna kebangkitan lebih dalam dari sekedar
data sejarah. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa
kebangkitan Yesus bukanlah sesuatu peristiwa
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara
sejarah.
Kematian, pemakaman, dan kebangkitan
Y
Yesus adalah objek bagi penelitian sejarah.
A
Apa makna kebangkitan itu menurut pengikut
Y
Yesus, sejarah bisa mencarinya, termasuk
dengan pendekatan sains dan multi-disiplin.
A
Apa maknanya di dalam dirinya sendiri, yaitu
secara teologis, maka sejarah harus menahan
dirinya untuk memberi komentar. Ada
penelusuran kebenaran lainnya yang dibutuhkan
karena Sejarah bukanlah satu-satunya metode
menemukan kebenaran.
Namun di sisi lain, kekristenan sejak awal
adalah agama historis yang berakar dalam
sejarah. Sejarah tidak perlu ditakuti. Justru
kematian Yesus dan kebangkitannya adalah
sesuatu yang sejak semula diyakini sebagai fakta
sejarah. Bukan sekedar suatu fakta subjektif.
Bukan sekedar pengalaman di dalam imajinasi
pikiran, tetapi tidak terjadi di alam nyata.
Pendekatan seperti ini memutus baris pemisah
antara ilusi dengan kenyataan. Kebangkitan
Yesus memang tidak harus secara filsafat berarti
jasad Yesus lenyap dari makamnya. Tapi justru
berdasarkan kesaksian sejarah dari murid-murid
Yesus, jasad itu telah lenyap. Lenyapnya jasad
itu secara sejarah membuat pengikutnya meyakini
makna teologis kebangkitan Yesus. Makamnya
telah kosong, karena Yesus telah bangkit dari
kematian. Bila satu hari kelak ditemukan
tulang belulang Yesus berdasarkan arkeologis,
itu berarti murid-murid Yesus dan kita hanya
Beranda 5

Fokus Kita

Suara Pemuda

Semua orang bisa ambil
bagian dalam keselamatan,
yaitu dengan percaya kepada
Yesus, dan dengan demikian
mendapat bagian dalam
kebangkitan Yesus.
meyakini sesuatu tidak terjadi secara sejarah,
suatu ’kebohongan’ menurut ukuran normal.
Mereka tidak mampu membedakan mana ilusi
mana kenyataan.
Paulus mengatakan sia-sialah kepercayaan
Kristen jika Yesus tidak bangkit (IKor 15).
Kalimat ini punya arti lebih dari sekedar klaim
kebenaran bahwa kalau Yesus tidak bangkit
maka kekristenan sedang mempercayai sesuatu
yang palsu. Ini termasuk dalam makna kalimat
tersebut, namun belum mengajarkan makna
esensial dari perkataan Paulus. Pengertian
sesungguhnya adalah kebangkitan Yesus adalah puncak
dari pengharapan Israel. Kebangkitan Yesus adalah
deklarasi Tuhan bahwa perjuangan yang dilakukan
Yesus adalah perjuangan yang benar. Tuhan Israel
membenarkan bahwa perjuangan melawan
penjajah tidak dilakukan dengan senjata dan
kekerasan. Tetapi dengan merangkul kejahatan
itu ke dalam dirinya, mengalahkannya dengan
kasih dan dengan memberikan pipi kiri ketika
pipi kanan di tampar.
Kebangkitan Yesus adalah deklarasi Tuhan
bahwa jalan Yesus adalah jalan Tuhan, sekaligus
deklarasi bahwa jalan para mesias-mesias
jahudi lainnya adalah karena mereka ingin
mengalahkan Romawi dengan revolusi kekerasan.
Kebangkitan Yesus menjadi deklarasi Tuhan
bahwa saat dimana dunia, jahudi dan nonjahudi, dipersatukan menjadi umat Tuhan,
telah tiba. Semua orang bisa ambil bagian
dalam keselamatan, yaitu dengan percaya
kepada Yesus, dan dengan demikian mendapat

bagian dalam kebangkitan Yesus. Karena itu
bila Yesus tidak bangkit, Paulus meyakini,
Tuhan tidak membenarkan Yesus dan cara
perjuanganNya sebagai mesias Israel dan umat
manusia. Yang terjadi adalah kematian Yesus
merupakan tragedi. Bila Yesus tidak bangkit,
maka kepercayaan kepada Yesus dan cara
perjuanganNya yang mengalahkan kejahatan
dengan kebaikan, memang indah dibayangkan,
tetapi hanya utopia yang berakhir di mata
pedang Romawi. Bila Yesus tidak bangkit,
maka semboyan yang benar adalah “angkatlah
pedangmu dan lawanlah kereta perang Romawi
sampai titik darah penghabisan”. Bila Yesus tidak
bangkit, pengikutnya seharusnya menggunakan
kekerasan, uang atau ‘bom’ untuk menegakkan
kebenaran di dunia ini.
Kebangkitan Yesus mengkonfirmasi
keyakinan kitab suci bahwa dunia dan ciptaan
adalah sesuatu yang baik. Kehidupan manusia
adalah di sini, di Bumi, bukan di sana di sorga.
‘Sorga’ (intermediate state of the dead) hanyalah
sementara, Bumi (yang akan diperbaharui) inilah
selama-lamanya, bila kelak kebangkitan tubuh
orang percaya akhirnya terjadi. Tubuh rohani
adalah sesuatu yang ilusional, tidak berelasi
dengan kenyataan dunia yang diciptakan Tuhan.
Ini adalah ajaran gnostik yang mengharamkan
tubuh manusia dan mengagungkan tubuh
hayalan rohania. Tubuh jasmaniah yang Tuhan
berikan adalah ciptaan yang mengagumkan.
Cerita kitab suci bermula dengan penciptaan
dunia, dan memuncak dengan penciptaan
manusia yang memiliki tubuh jsmaniah sebagai
mahkota ciptaan. Cerita kitab suci ditutup pula
dengan narasi pemulihan ciptaan seperti tujuan
semula realita ini diciptakan. Dalam rangkaian
narasi ini Kebangkitan Yesus adalah pengukuhan
bahwa pengikut Yesus harus berjuang untuk
membangun Bumi ini. Dunia fisik dirangkul oleh
kebangkitan Yesus sebagai ciptaan yang baik,
yang akan dipulihkan dan yang dimana kita
harus berjuang, berkarya dan menjadi berkat! B

.,
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Berdoa Untuk
Seseorang
Aldrian Obaja
Bila kau tlah berdoa dan harapanmu lenyap
Air matamu pun jatuh sepanjang hari
Yesus tahu dan mengerti brapa kuatmu
Dia bri seorang mendoakanmu
Reff :
Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu
Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih
Ingatlah seorang mendoakanmu
oleh: Jeffry S. Tjandra
Sebuah lagu yang pendek, sebuah lagu yang
sederhana, namun memiliki pengaruh yang besar,
setidaknya untukku. Dan untuk membagikannya
kepada kamu maka aku menuliskannya di sini.
Cerita ini dimulai sekitar bulan Oktober 2010, di
awal tahun keduaku di NUS. Pada saat itu aku
sedang mengalami kondisi yang cukup berat,
sehingga aku merasa tertekan dan kehilangan
semangat. Hingga pada suatu saat aku sedang
chatting dengan salah seorang teman, kira-kira
seperti ini:
Aku (A): Lagi gak semangat nih...
Teman (T): Lho, kenapa?
A: Banyak yang gak oke
T: Emang ada apa yang gak oke? Nanti aku doain
*dan pembicaraan berlanjut *
Cuma sebuah percakapan yang singkat, dan pada
waktu itu aku cukup tersentak melihat niatnya
untuk mendoakan aku. Itu satu hal yang cukup
mengembalikan semangatku yang tadinya hilang.
Hanya sebuah tawaran untuk mendoakan.
Ceritanya tidak berakhir di situ, karena sejak itu
aku ingin mulai mendoakan orang lain, setiap hari

satu orang. Aku juga mengajak teman-temanku
untuk mendoakan orang lain, satu orang setiap hari.
Maka mulai keesokan harinya aku mendoakan satu
orang setiap hari, dan setiap minggu mengingatkan
teman-temanku untuk terus berdoa. Memang pada
akhirnya aku terkadang lupa mendoakan orang,
tetapi itu menjadi salah satu komitmenku yang
paling panjang, dan aku bersyukur karena hal itu.
Ada kalanya juga aku merasa kehilangan motivasi
untuk berdoa, tetapi Tuhan terus memimpin aku
melalui komunitas Kristen yang aku miliki, yang
terus mengingatkanku lagi dan lagi, melalui
berbagai hal, untuk berdoa.
Kita melihat betapa sebuah doa dapat menjadi
berkat bagi orang lain, dan aku rasa kita cukup
tahu juga banyak cerita mengenai kuasa doa. Barubaru ini aku mendengar pemberitaan firman juga
tentang kuasa doa. Bagaimana tokoh-tokoh dalam
Alkitab dapat “menghindarkan” penghukuman
Tuhan melalui doa (Kel 32:11-14; Yes 38),
membawa kesembuhan melalui doa (Yak 5:13-16),
dan menyiapkan kita untuk menerima kehendak
Tuhan melalui doa (Kej 24:13-14; Mat 26: 34-46).
Seperti yang ditulis oleh Yakobus di ayat yang
cukup terkenal Yak 5:16b yang berbunyi “Doa
orang yang benar, bila dengan yakin didoakan,
sangat besar kuasanya”. Jangan kita menganggap
remeh kuasa doa.
Dan biarlah aku menutup cerita ini dengan ajakan
yang sama, yaitu mari kita mendoakan orang lain,
setidaknya satu orang setiap hari, dan tunjukkanlah
kasih kita kepada orang itu melalui perbuatan kita
sehari-hari. Tuhan memberkati. B
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Fokus Kita

TUHAN,

Pergilah
Dari Padaku
Henry Lie

S

aya teringat kisah pergumulan seorang tokoh.
Namanya Frank van Gessel, mungkin tidak
banyak dari kita yang pernah mendengar
nama itu, padahal peninggalannya sangat besar di
dunia Kekristenan di Indonesia.
Van Gessel adalah seorang karyawan di
Perusahaan Minyak Belanda Bataafsche Petroleum
Maatschappij (BPM) di Cepu, namun sejarah juga
mencatat bahwa dia adalah pendiri dari Gereja
Pantekosta di Indonesia, Gereja Bethel Injil
Sepenuh, dan beberapa gereja lainnya. Boleh
dibilang van Gessel adalah Bapak Gerakan
Pantekosta di Indonesia. Salah satu anak murid van
Gessel adalah Ho Lukas Senduk, pendiri Sinode
Gereja Bethel Indonesia, yang dimenangkannya saat
pemuda Senduk bekerja di perusahaan minyak itu
dan menerima Tuhan Yesus pada usia 18 tahun.
Suatu saat, ketika van Gessel membaca Yohanes
1:14, “Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita...” Dia membaca kata “diam” itu sebagai
“Tabernakel”. Tabernakel adalah Bait Allah, orang
Israel tahu benar artinya, bahwa ini berarti Allah
berdiam di tengah mereka secara pribadi. Ini yang
membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain
pada jaman itu yang menyembah segala macam
berhala dalam bentuk patung-patung.
Tiba-tiba saya melihat bahwa kita juga bisa
melihat ayat itu dari dua sisi. Satu sisi kita bisa
menganggap lalu ayat itu dan menterjemahkannya
dengan sederhana, bahwa itu sekedar ayat yang
menyatakan bahwa Allah pernah datang sebagai
manusia Yesus dan diam di antara manusia. Titik
sampai disitu. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita
bisa memahami arti tabernakel, kita bisa melihat
bahwa kata ‘diam’ itu sebagai Tabernakel, sebagai
perjumpaan pribadi dengan Yesus, penyertaan-Nya,
persahabatan-Nya dan kehadiran-Nya yang nyata di
8 Beranda

Refleksi

setiap detik kehidupan kita. Jadi lebih dari sekedar
pengetahuan dan fakta.
Alkitab mencatat dua macam respon ini juga.
Ketika Tuhan Yesus pertama kali berjumpa dengan
Simon Petrus yang sedang kelelahan karena bekerja
semalaman tanpa hasil, Dia menyuruh Petrus
menebarkan jalanya sekali lagi. Ragu-ragu tapi
tak menolak, Petrus cuma bisa ternganga melihat
hasilnya; jalanya hampir robek oleh tangkapan
ikan yang begitu banyak. Ia pun tersungkur dan
memohon, “Tuhan, pergilah dari padaku, karena
aku ini seorang berdosa.” Petrus rupanya begitu
‘overwhelmed’ oleh perjumpaannya dengan Tuhan
Yesus. Ia melihat sosok Allah yang ber-Tabernakel
di hadapannya. Tetapi ketika Yesus meminta ia
mengikuti-Nya, Petrus pun meninggalkan jalanya
yang sarat dengan ikan.
Respon lain adalah ketika Tuhan Yesus
memberi makan lima ribu orang dengan 5 roti dan
2 ikan. Orang-orang tercengang melihat mujizat
itu. Mereka lalu mendesak agar Dia menjadi raja
mereka. Alasannya? Demi perut mereka. Dan ketika
Tuhan Yesus memproklamasikan bahwa Dialah
Roti dari Sorga, sontak orang-orang itu kecewa
dan pupus harapan untuk memperoleh Raja yang
dapat menjamin “uang jajan” mereka tiap-tiap
hari. Yang mereka lihat bukan sosok Allah yang berTabernakel, namun “Dewa Dapur” untuk menjamin
ngebulnya dapur mereka. Jadi sama seperti Petrus,
mereka juga berseru kepada Tuhan Yesus, “Pergilah
dari padaku....” Tetapi dengan intonasi dan maksud
yang berbeda.
Bukankah mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu tidak
kurang “hebat” dibanding mukjizat jala Petrus
yang penuh ikan? Tetapi nyatanya ada dua respon
yang sama sekali berbeda. Yang satu terpesona,
tersungkur, dan kemudian mengikut Yesus.
Sedangkan yang satunya lagi kecewa, bersungutsungut dan akhirnya meninggalkan Yesus.
Baru saja kita merayakan Paskah. Adakah
kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang
bangkit itu? Bila iya, semoga itu perjumpamaan
yang membuat kita terpesona, tersungkur, dan lalu
mengikut Dia. Bukan perjumpaan yang membuat
kita kecewa dan meninggalkan-Nya. Biarlah Kristus
berdiam dan ber-Tabernakel di dalam kita, di
dalam kehidupan kita. Biarlah kita tersungkur dan
terpesona di hadapan-Nya. B

Ritme Kehidupan
Budianto – Lydia Siah

P

ujian “Ritme
Kehidupan”
sangat berkesan
bagi kami baik pada
saat ditulis, maupun
setelahnya. Februari
2008, meski tanggal
tepatnya tidak
teringat, namun
kenangan adanya
dorongan menulis
lirik ‘Ritme
Kehidupan’ serasa
seperti kemarin.
Momen keheningan
dan kesegaran
udara di pagi
hari itu bagaikan
selimut alam yang
mengantar kata
demi kata ke
dalam pikiran. Tidak
ada ayat Alkitab spesifik yang mendasarinya.
Namun pertalian antar kata menjadi lirik terjadi
dengan perlahan ditengah proses teduh bersama
Tuhan. Mungkin sekitar 1,5-2 jam lirik ‘Ritme
Kehidupan’ ini tertuang dalam coretan kertas.
Kemudian saya berikan kepada Lidya untuk
dicarikan melodi yang pas. Mencari melodi yang
cocok dengan lirik ternyata tidaklah mudah.
Waktu yang dibutuhkan lebih panjang untuk
menikahkan lirik dan melodi. Mungkin sekitar
2 minggu, dalam bulan yang sama, akhirnya
semua rampung. ‘Ritme Kehidupan’ bisa menjadi
sebuah lagu bagi Tuhan.
Kami bersyukur karena pujian ini bisa
digunakan sebagai lagu tema Retreat GPBB,
17-19 Mei 2008 yang bertemakan “Nyamanlah

Jiwaku”. Ironisnya, pada bulan yang sama, papa
saya (Budianto) ditimpa musibah. Kecelakaan,
tabrak lari. Menderita koma selama 4 hari.
Akhirnya papa meninggal dunia 22 Mei 2008
di Rumah Sakit Husada. Ritme Kehidupannya
harus berhenti di dunia ini dan almarhum papa
memasuki hari perhentian selama-lamanya.
Namun kami tetap bersyukur sebab TUHAN
berbelas kasihan dan telah menyatakan
anugerahNya kepada almarhum papa. Kami
percaya bahwa TUHAN menetapkan hari
perhentian, baik yang sementara di dunia ini
maupun yang kekal di akhirat, sebagai bentuk
kasihNya yang tak terkira. Terpujilah TUHAN! B
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Kesaksian

DIPIMPIN KASIH & KUASA TUHAN
Oki & Sharon

...begitulah uniknya rencana
Tuhan, pada saat kami
sudah tidak berpikir untuk
ke dokter lagi, pada saat itu
Sharon justru mengandung
lagi. Puji Tuhan!!!

K

edatangan kami di Singapura terjadi
bulan Juli 2003, selepas pernikahan
kami dengan niat mencari pengalaman
di luar negeri. Awalnya kami tinggal di sebuah
kamar flat milik salah seorang kenalan yang
tinggal di Singapura. Kemudian setelah
mendapatkan Permanen Resident dan pekerjaan
tetap, kami sempat berpindah-pindah; mulai
dari daerah timur, central, sampai daerah barat.
Seperti kata sebuah pepatah, “Hidup tidak
selalu mudah”. Begitulah perjalanan hidup kami
di Singapura; banyak suka dan duka yang harus
dijalani. Seumpama orang yang sedang berjalan
di pedesaan, kadang harus naik, kadang harus
turun, kadang berjalan di jalanan yang datar.
Kelahiran putra pertama kami, Ethanael
Owen, pada tanggal 30 Mei 2006 merupakan
salah satu saat kebahagiaan dalam keluarga
kami. Memang selama proses Sharon
mengandung kami sempat merasakan
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kekuatiran, namun akhirnya proses kelahiran
dapat berjalan baik walau dengan operasi
emergency caesarian.
Setelah sekian bulan mengamati
perkembangan Owen, kami mulai dihinggapi
perasaan kuatir berkenaan dengan pertumbuhan
Owen yang terlambat. Setelah bertemu dengan
banyak dokter spesialis akhirnya Owen
dinyatakan berada dalam kondisi Global
Delay Development (GDD). Kami berusaha
mencari tahu apa penyebab kondisi tersebut,
namun setelah sekian banyak konsultasi
dan tes dilakukan tidak ada penjelasan yang
memuaskan bagi kami. Saat itu kami hanya
bisa berdoa sambil tetap berusaha untuk
memberikan terapi dan alternatif lain yang baik
untuk pertumbuhan Owen.
Umur dua tahun Owen baru bisa berjalan,
dan itu tidak melewati proses merangkak
terlebih dalu. Sampai saat ini di umurnya yang

hampir enam tahun, masih banyak kekurangan
di dirinya dari segi fine dan gross motor skill
juga dari segi bicara. Diluar kekurangan
tersebut kami mengamati kelebihan Owen juga
yaitu dengan kesukaannya terhadap musik,
terutama dengan alat musik seperti gitar. Selain
itu ingatannya yang cukup baik terhadap
orang atau hal lain yang pernah dilihat atau
didengarnya.
Setelah cukup terbiasa dengan kehidupan
bersama Owen – dan kami sungguh amat
menikmati pertumbuhan dan perkembangannya
– kami pun berniat untuk memberikan adik
kepada Owen. Tetapi kami mengalami kesulitan
untuk mendapatkan anak pada saat itu, walau
sudah beberapa kali berkonsultasi dengan
dokter kandungan dan mengikuti anjurannya,
tetapi hasilnya nihil. Dokter lalu merekomendasi
untuk pembuahan buatan. Kami pun sempat
lepas harapan. Namun, begitulah uniknya
rencana Tuhan, pada saat kami sudah tidak
berpikir untuk ke dokter lagi, pada saat itu
Sharon justru mengandung lagi. Puji Tuhan!!!
Kegembiraan kami sungguh tidak terkatakan.
Akan tetapi tidak lama kemudian
kegembiraan kami berganti dengan kegamangan
dan kebimbangan. Sebab setelah beberapa kali
proses cek-up dan scan, dokter menyatakan
bahwa bayi kami beresiko mengalami down

syndrome. Pada saat itu kami sangat kaget
dan takut kalau-kalau anak kami akan
mengalami hal yang serupa terjadi terhadap
Owen. Dan setelah menggumulinya dalam
doa, kami memutuskan tidak menjalani tes
untuk mengetahui kondisi janin terhadap down
syndrome. Kami berpikir apa pun yang akan
terjadi terhadap anak kedua ini, tetap akan kami
terima dengan rasa syukur. Kami meyakini,
seperti Owen, ini pun adalah pemberian yang
terbaik dari Tuhan. Kami sangat bersyukur
pada saat itu teman-teman banyak membantu,
berkumpul dan berdoa bersama, mendukung
keluarga kami secara emosi dan moral.
Kelahiran putri kami terjadi pada tanggal
25 Oktober 2010 dengan kondisi yang sehat
dan sangat baik. Sungguh, betapa besarnya
kuasa Tuhan, melebihi segala yang bisa
dipikirkan oleh manusia. Diusianya yang
sudah 16 bulan sekarang, Tokyo Emma, nama
putri kami, sangat aktif; pertumbuhan dan
perkembangannya sehat dan sangat baik.
Saat sekarang ini kami menghadapi satu lagi
tantangan besar dalam keluarga, yaitu dengan
perkembangan Owen selanjutnya karena dia
akan memasuki tahap primary school di tahun
depan. Setelah sekian lama menggumuli dan
mendoakannya, kami memutuskan untuk
membawa Owen ke Indonesia dengan harapan
dapat memberikan kebutuhan pendidikan
formal, musik dan terapi untuk Owen secara
lebih maksimal.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di
masa depan, tetapi kami selalu percaya bahwa
Tuhan akan selalu memimpin keluarga kami
dimana saja dan kapan saja. Sebagaimana
Tuhan telah menyertai kami di masa lalu dan
masa kini, tentunya DIA akan terus menyertai
kami di masa-masa yang akan datang. Kami
tidak ragukan itu. Amin. B
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Kisah Kasih

Sekarung
Ubi Kering

S

aya adalah seorang pramugari biasa dari
China Airline; bekerja di perusahaan
penerbangan ini telah beberapa tahun dan
tidak mempunyai pengalaman yang mengesankan.
Setiap hari hanya melayani penumpang dan
melakukan pekerjaan yang monoton. Sampai
suatu hari saya mengalami suatu kejadian yang
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mengubah pandangan saya; baik terhadap
pekerjaan maupun terhadap hidup ini.
Hari itu jadwal penerbangan kami adalah dari
Shanghai menuju Peking; penumpang sangat
penuh. Di antara para penumpang itu saya melihat
seorang kakek merangkul sebuah karung tua. Dia
terlihat jelas sekali sikap ndeso alias udiknya. Saya
berdiri dipintu pesawat menyambut penumpang
memasuki pesawat. Hal pertama yang terlintas
dalam pikiran saya: zaman sudah maju, seseorang
dari desa pun bisa naik pesawat terbang.
Beberapa saat setelah pesawat terbang, kami
mulai menyajikan minuman. Ketika melewati baris
ke-20, saya melihat kembali kakek tua tersebut.
Dia duduk dengan tegak dan kaku, memangku
karung tuanya bagaikan patung.
Saya menanyakannya, mau minum apa? Dia
tampak terkejut; memandang sejenak ke arah
saya, lalu menggelengkan muka tanda menolak.
Saya menawarkan untuk meletakan karung
tuanya di atas bagasi, tapi dia juga menolak.
Akhirnya saya membiarkan dia duduk dengan
tenang. Waktu pembagian makanan, kakek itu
tampak duduk dengan tegang. Saya menawarkan
makanan, tetapi dia tetap menolak.
Saya menyampaikan hal tentang kakek itu
kepada Kepala Pramugari. Kepala Pramugari lalu
mendekatinya, dan dengan suara akrab bertanya
kepadanya apakah dia sakit? Dengan suara kecil
dia menjawab, bahwa dia mau ke toilet, tetapi dia
takut di pesawat tidak diperbolehkan bergerak
sembarangan; takut merusak barang yang ada di
dalam pesawat.
Kami menjelaskan kepadanya, bahwa dia
boleh bergerak sesuka hatinya. Kami lalu meminta
seorang pramugara mengantar dia ke toilet.
Pada saat menyajikan minuman yang kedua
kali, saya melihat dia melirik ke penumpang
disebelahnya dan menelan ludah. Dengan tidak
menanyakannya lagi saya meletakan segelas
teh hangat di mejanya. Secara spontan dia
mengatakan, “Tidak usah! Tidak usah!” Saya
bilang padanya, kakek pasti sudah kehausan,
jadi minumlah. Tanpa diduga dia mengeluarkan
segenggam uang logam dari saku bajunya dan
menyodorkan ke saya. Saya jelaskan bahwa
minuman itu gratis. Dia tidak percaya. Katanya
saat dalam perjalanan menuju bandara, dia

merasa kehausan lalu meminta air kepada penjual
makanan di pinggir jalan. Tapi dia tidak diladeni
dan malah diusir.
Pada saat itulah saya mengetahui, demi
menghemat biaya perjalanan dari desa dia berjalan
kaki sampai mendekati bandara baru naik mobil.
Karena uang yang dibawanya sangat sedikit, kalau
haus dia hanya bisa meminta air kepada penjual
minuman di pinggir jalan. Tapi kebanyakan
ditolak dan dianggap sebagai pengemis.
Setelah saya membujuknya akhirnya dia
percaya. Dengan tenang dia meminum teh hangat
yang saya sodorkan. Saya lalu menawarkan
makanan, tetapi dia menolak. Dia bercerita bahwa
dia mempunyai dua orang anak laki-laki yang
sangat baik. Anak sulung sudah bekerja di kota
dan yang bungsu sedang kuliah tingkat tiga di
Peking. Dia bersama istrinya, pernah dijemput
dan diajak anak sulungnya untuk tinggal di kota.
Tetapi dia dan istrinya tidak kerasan tinggal
di kota, hingga akhirnya kembali ke desanya.
Sekali ini, tanpa ditemani istrinya, dia hendak
menjenguk anak bungsunya di Peking. Anak
sulungnya tidak tega dia naik mobil begitu
jauh, sehingga membelikan tiket pesawat dan
menawarkan menemaninya ke Peking. Tetapi
dia menolak karena dianggap terlalu boros, tiket
pesawat sangat mahal. Dia berkeras pergi sendiri.
Akhirnya anak sulungnya mengalah, membiarkan
Dia pergi sendiri.
Karung yang sejak tadi dipeluknya itu berisi
ubi kering kesukaan anak bungsunya. Sewaktu
melewati pemeriksaan di bandara, petugas
memintanya untuk memasukan karungnya
itu ke bagasi; tetapi dia berkeras membawa.
Katanya kalau ditaruh di bagasi, nanti ubinya
akan hancur, anaknya tidak suka makan ubi yang
sudah hancur. Saya membujuknya meletakkan
karungnya itu di atas kabin di atas tempat duduk,
akhirnya dia bersedia.
Selama dalam penerbangan saya terus
menambah minuman untuknya, dia selalu
membalas dengan ucapan terima kasih yang
tulus. Namun kalau ditawarin makan dia tetap
menolak. Padahal saya tahu, sebetulnya dia sudah
sangat lapar. Ketika pesawat hendak mendarat,
dengan suara malu-malu dia bertanya, apakah
ada kantongan kecil? Lalu dia meminta saya

meletakkan makanannya di kantong tersebut.
Dia mengatakan, bahwa dia belum pernah melihat
makanan seenak itu. Dia ingin membawanya
untuk anaknya.
Saya tersentak. Makanan yang begitu biasa
bagi saya, di matanya begitu berharga. Dengan
menahan lapar dia menyisihkan makanan tersebut
demi anaknya. Saya terenyuh sekali. Saya lantas
mengumpulkan makanan tersisa yang belum kami
bagikan kepada penumpang. Saya taruh dalam
kantong untuk diberikan kepada kakek itu. Tetapi
diluar dugaan, dia menolak. Katanya, dia hanya
mau bagian dia sendiri. Dia tidak menghendaki
yang bukan miliknya. Sungguh perbuatan yang
luhur dan benar-benar menjadi pelajaran berharga
buat saya.
Pesawat mendarat di Peking. Saat semua
penumpang sudah turun dari pesawat, kakek itu
yang terakhir. Kami membantunya keluar dari
pintu pesawat. Sebelum keluar dia melakukan
sesuatu yang tidak akan saya lupakan seumur
hidup. Dia berlutut dan menyembah kami, lalu
mengucapkan terima kasih berulang kali. Dia
mengatakan, bahwa kami semua adalah orang
yang paling baik yang dijumpai. Di desanya
dia hanya makan sehari sekali, dan tidak
pernah minum air teh yang begitu manis, serta
makan makanan yang begitu enak. “Kalian
tidak memandang hina saya dan meladeni saya
dengan sangat baik. Terima kasih! Terima kasih!
Terima kasih! Semoga Tuhan membalas budi
baik kalian. Terima kasih,” begitu dia berkata
sambil menyembah dan menangis. Kami semua
dengan terharu memapahnya dan meminta
seorang anggota yang bekerja di lapangan untuk
membantunya keluar dari lapangan terbang.
Selama lima tahun bekerja sebagai pramugari,
beragam penumpang sudah saya jumpai; yang
banyak tingkah, yang cerewet, dan lain-lain. Tetapi
belum pernah menjumpai orang yang menyembah
kami, padahal kami hanya menjalankan tugas
biasa dan tidak ada keistimewaan yang kami
berikan, hanya menyajikan minuman dan
makanan seperti biasa. Kakek itu, telah membuka
mata hati saya, untuk selalu bersyukur dengan apa
yang ada, melakukan apa yang harus dilakukan
dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. B
(Disarikan dari internet)
Beranda 13

Karya Anak Sekolah Minggu

Easter Celebration

in Other Part of the World

By: Mathew Ramli
(GPBB SM Pri 3)

Mexico
Guatemala

For Mexicans, Holy Week celebrates the
last days of the Christ’s life and Easter is the
celebration of the Christ’s Resurrection. It is
also the release from the sacrifices of Lent. In
many communities, the full Passion Play is
enacted from the Last Supper, the Betrayal, the
Judgement, the Procession of the 12 Stations
of the Cross, the Crucifixion and, finally,

Antigua Guatemalans celebrate
Easter with huge processions wind
their way through the town’s streets
during Holly Week. It is the most
beautiful religious celebration in the
America. The celebration begins
on Ash Wednesday, the first day
of Lent, and reaches its climax on
Good Friday, when Antigua streets
are thronged with processions and
reverent spectator. The processions
consist of big floats, or ‘andas’,
bearing statues of Christ with a
cross, that are carried by hundreds of
purple-robed men.

the Resurrection. In some communities,
flagellation and/or real crucifixion is
included. The enactments are often
wonderously staged, costumed and acted,
with participants preparing for their roles
for nearly the full year leading up to
Semana Santa.

New Zealand
By: Glen Wangsanegara
(GPBB SM Pri 5)

During Easter people in New
Zealand go to church on the Good
Friday. During that day they bake
their favorite food, hot cross buns.
They believed that hot cross buns
baked on the Good Friday will
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never get mouldy. So they keep
it in their home for up to a year
for good luck.
They usually eat the buns
on Good Friday morning for
breakfast of afternoon tea. So
beside the Easter eggs and
chocolate they also eat this bun
as their tradition.
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Reportase

Masa Raya Natal GPBB 2012

YESUS-KEMULIAAN SANG FIRMAN
Rangkaian acara Natal
GPBB tahun ini dimulai
dari tanggal 27 November,
yang merupakan minggu
Advent pertama. Berikut
ini laporannya.

juga mengubah dekorasi ruangan. Di Minggu
Advent pertama ini, bagian mimbar berisikan
kayu yang kering dan awan yang kelam. Dekorasi
ini akan berubah tiap minggu dan kita bisa lihat
apa yang akan berubah pada minggu advent
kedua nanti. Di akhir ibadah, kelompok paduan
suara Magnificat melantunkan pujian ‘Advent
Jubilate’ yang memanggil jemaat untuk bersiap
dalam menantikan kedatangan sang Messias!!

Minggu Advent pertama
27 November 2011
Firman Tuhan yang dijabarkan oleh Pr. Budianto
Lim bertemakan “Mesias yang Dinubuatkan”.
Yang menarik adalah ayat2 dari Matius 1:1-17,
yaitu mengenai silsilah Yesus, dibacakan secara
bergantian dan para pembaca perikop berjalan ke
mimbar sambil membentuk salib. Selain it
itu, Tim

Dekorasi
si
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Minggu Advent kedua
4 Desember 2011
Mulai minggu Advent
kedua, GPBB memulaii
rangkaian pembahasan
n
tentang tokoh-tokoh
dalam keluarga
Yohanes Pembaptis
dan kedua orang
tuanya dengan
mengangkat
tema “Elizabeth:
Kemuliaan Seorang
Wanita”. Pembahasan diambil dari
Lukas 1:39-45 dan kembali dibawakan oleh Pr.
Budianto Lim. Kotbah ini mengingatkan jemaat
bahwa kemuliaan kita hanya ada di dalam hidup
yang dituntun Roh Kudus. Dekorasi ruangan
sudah berkembang dari minggu sebelumnya.
Pohon yang sebelumnya tak berdaun sekarang
tampak mulai berdaun. Awan-awan yang ada
juga tampak mulai memutih, tidak lagi sekelam
sebelumnya. Ini merupakan simbol kemuliaan
Sang Terang yang kian mendekat. Dalam

kebaktian ini juga ditampilkan monolog singkat
yang menggambarkan tentang pergumulan emosi
Elizabeth yang sedang mengandung bayi Yohanes.
Kisahnya digambarkan terjadi pada malam hari,
sehingga ruangan dibuat gelap, hanya diterangi
dengan cahaya lilin. Pembahasan difokuskan
pada keraguan Elizabeth akan kemampuannya
untuk membesarkan Yohanes dan pergumulannya
mengatasi godaan untuk mencuri kemuliaan
dari Tuhan. Namun pada akhirnya Elizabeth
sadar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan,
mengembalikan segala kemuliaan kepada-Nya.

pekerjaan-Nya yang khusus. Khotbah
juga sekaligus mendorong jemaat untuk
meneladani sikap Zakharia, dengan
mau dan mampu mendorong anakanaknya
untuk
bekerja
di ladang
Tuhan,
walau
dengan
“bayaran” yang
mahal seperti yg
dialami Yohanes
Pembaptis.

Minggu Advent keempat
18 Desember 2011
Kebaktian ini menutup rangkaian minggu Advent
dengan mengangkat tema “Yohanes Pembaptis:
Kemuliaan Sang Pembuka Jalan” (Mar 1:1-8,
Yoh 3:25-36 ) yang dibawakan oleh Sdr. Yulius

Minggu Advent ketiga
11 Desember 2011
Tema kali ini adalah “Zakharia: Kemuliaan
Seorang Ayah”, yang didasarkan pada Lukas
1:67-79. Melalui khotbah yang disampaikan oleh
Pdt. Johnny Silas, jemaat diajak untuk memahmi
situasi dan kondisi yang dialami oleh Zakharia,
dan dapat menghayati makna nyanyiannya.
Dengan berfokus pada kegembiraan, Zakharia
menyerahkan Anaknya dipakai Tuhan untuk
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Refleksi

Telaumbanua. Untuk mengantar jemaat kepada
perenungan firman, sebuah drama singkat
dipertunjukkan. Dalam drama yang cukup lucu
ini, ditunjukkan tentang keadaan masyarakat
Israel di jaman Yohanes Pembaptis yang sangat
terjepit, terhina dan hampir tanpa harapan. Satusatunya harapan mereka adalah intervensi Tuhan
sendiri sebagai Juruselamat. Melalui khotbah,
jemaat diingatkan untuk dengan setia menjalani
panggilan hidup dengan rendah hati. Perenungan
ini juga menjadi perenungan yang mengantar
jemaat untuk menyambut Natal yang tinggal
seminggu lagi.

berjalan dengan lancar. Semoga tahun ini GPBB
bukan hanya memberikan berkat ke dalam jemaat
sendiri saja, tetapi juga memberikan berkat buat
masyarakat di sekitarnya

Kebaktian Malam Natal

Cerita ditutup dengan bernyanyi bersama. Cerita
ini, walaupun diceritakan dalam beberapa versi,
sebagai umat kristiani kita akan memahami bahwa
kedatangan Yesus adalah penggenapan janji
Tuhan dan juga kita melihat betapa kasih Tuhan
yang begitu besar kepada kita manusia.

2011 dibaptis, dan 1 orang dibaptis dewasa.
Acara kemudian diakhiri dengan makan malam
bersama, di mana aneka masakan tradisional
Indonesia dihidangkan dan menambah maraknya
suasana persekutuan.

Kebaktian Natal

Kebaktian Tutup Tahun

25 Desember 2011
Kebaktian gabungan yang dilaksanakan pada
hari Minggu jam 5 sore di East Sanctuary ini juga
bertepatan dengan hari pelaksanaan Sakramen
Baptisan anak dan dewasa. Dipimpin oleh Prt.
Ayub Yahya, ada 9 anak yang lahir di tahun

Kebaktian Penutup tahun dimulai dengan makan
sate bersama. Dilanjutkan dengan refleksi tutup
tahun dipimpin oleh sdr. Denni Boy saragih.
Melalui refleksi ini, jemaat dingatkan kembali
akan kesetiaan Tuhan, kegagalan manusia untuk
mengikuti kehendak Tuhan, dan pembaharuan
komitmen dimasa mendatang, berdasarkan
pengharapan yang kita miliki melalui Kristus.
Pada acara refleksi ada beberapa rekan yang
memberi kesaksian, tentang bagaimana karya
kasih Tuhan terjadi dalam lika-liku hidup mereka.
Jemaat kembali ke rumah dengan tenang, tertib,
dan optimis. B

24 Desember 2011

Caroling Bersama di Bukit Batok
Community Center
17 Desember 2011
Diantara minggu Advent ketiga dan keempat,
GPBB diundang oleh BB Community
Center untuk mementaskan sesuatu yang
berhubungan dengan Natal. Untuk itu, pihak
panitia mempersiapkan tim angklung yang
terdiri dari 19 personil dan 2 pelatih. Setelah
beberapa kali latihan, akhirnya tim angklung
bisa tampil sekitar jam 21.00. Tampaknya
masyarakan Singapora bisa menikmati tampilan
seni musik asli Indonesia ini. Tidak ada masalah
yang berarti dalam segala sesuatunya, semua

Kebaktian terasa lain tahun ini. Dimulai dengan
anak2 dari Sekolah Minggu yang menampilkan
drama dengan tema “Christmas Nativity Story”,
yang menceritakan perjalanan Maria dan Yusuf
ke Jerusalem, dan ketiga orang Majus yang
diperintahkan oleh raja untuk mencari bayi Yesus.
18 Beranda
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Kenaikan Kelas

Komisi Anak

GPBB 2012
adanya bantuan dari pihak-pihak lain di saat-saat
terakhir, sehingga apa yang sudah direncanakan
bisa terlaksana. Puji Tuhan.

The Day (hari H)

The Inception (awal)
Tahun 2012 diawali dengan sukacita dari
anak-anak sekolah yang mulai memasuki kelas
yang baru, terutama yang baru masuk Primary 1
dan Secondary 1. Layaknya sekolah umumnya,
sekolah minggu GPBB juga mengadakan acara
kenaikan kelas yang kali diadakan tanggal 15
January 2012, tempatnya di Auditorium lantai 4.
Panitia yang mempersiapkan acara ini: Iwan
Susanto, Septian Waluyan, Indriyani Karta, Dina
Joewono, dan Edward Halim. Dibantu beberapa
pihak seperti Marina Ruswandi, Erwin Koe,
Boedi Arjanto, Susilowati Setio, Aini Rustam,
Septo Sutedja, Edward Siahaan, dan Lung Sen.
Berawal dari diskusi antara Iwan dengan
Septian mengenai ide dasar acara. Mereka
memutuskan untuk membuat video kaleidoskop
Komisi Anak 2010-2011, juga kilas balik
perjalanan ke-6 orang anak Primary-6 yang akan
naik ke komisi Remaja, selama mereka beribadah
di Sekolah minggu. Untuk kaleidoskop ini, Aini
20 Beranda

yang menyiapkan, sementara untuk keenam
video masing-masing anak P6 dibuat oleh
Septian, Edward H, dan Lung Sen sebagai guru
kelas Kindness yang mengajar anak-anak tersebut
di tahun terakhir mereka di Sekolah Minggu.

The Obstacles (kendala)
Acara ini semestinya tidak berjalan sebaik
yang disaksikan pada hari H-nya (15 Januari),
karena banyak kendala di dalam kepanitiaan
sendiri, seperti: kesibukan persiapan natal anak
dan umum + liburan akhir tahun sehingga
panitia tidak sempat meeting langsung;
semuanya dikoordinasi menggunakan email,
bbm (blackberry messenger) dan dropbox
(sarana sharing file), juga kesibukan masingmasing panitia misalnya: persiapan pernikahan
salah seorang guru SM, persiapan pertunangan,
kesibukan di kantor, pindahan rumah, wawancara
kerja, skripsi, dan banyak pergumulan pribadi
lain-lainnya. Tetapi Tuhan memberkati dengan

Acara dimulai sekitar pukul 13.40 di lantai
4, dibuka dengan pujian “I love to be in your
presence” oleh MC Iwan, diiringi oleh gitar dari
Septo. Disusul dengan doa pembuka oleh Iwan
dan lagu “The Wise Man Built His House Upon
The Rock” yang mengingatkan kita semua untuk
selalu bertindak berdasarkan firman Tuhan.
Seusai pujian tersebut, adalah firman Tuhan
yang dibawakan oleh Marina Ruswandi. Firman
Tuhan yang dilengkapi dengan powerpoint slide
yang menarik, bercerita mengenai kisah Daniel
dan teman-temannya yang tetap setia kepada
Tuhan dengan menolak makanan yang sudah
dipersembahkan kepada berhala di Babylonia.
Diawali dengan pertanyaan kepada anak-anak
apakah mereka lebih suka makan sayur-sayuran
atau makanan fast-food dan daging B. Kisah ini
lalu bergulir ke jaman pembuangan
bangsa Israel di tanah Babylonia,
dan bagaimana Daniel dan temantemannya, meski mereka masih
muda (sekitar 15 tahun), mereka
sudah menjaga ketaatan mereka
kepada Tuhan dengan menolak
untuk menyantap makanan Raja
yang sudah dipersembahkan
kepada berhala, yang adalah
pelanggaran terhadap firman Tuhan.
Tantangannya kepada anak-anak
adalah, apakah mereka akan terus
berpegang kepada firman Tuhan, taat
kepadaNya meski sudah naik ke kelas
yang baru atau meninggalkan sekolah

minggu. Anak-anak kelas Joy (K1-P1) dengan
penuh semangat menyuarakan kalau mereka
lebih suka datang ke sekolah minggu (gereja)
daripada nonton tv atau main bersama teman di
hari minggu.B
Berikutnya adalah update dari coordinator
Komisi Anak 2011-2013, Susilowati, memberikan
informasi mengenai rencana kerja Komisi Anak
3 bulan ke depan, dan juga formasi kelas-kelas
yang baru, jumlah murid, ruangan, dan guru-guru
yang mengajar di kelas-kelas tersebut.
Acara selanjutnya adalah penayangan video
kaleidoskop komisi Anak 2 tahun terakhir, yang
memberikan kilas balik akan program-program
dan kegiatan komisi anak tahun 2010-2011,
dibungkus dengan lagu “Trust in the Lord” by Jaci
Velasquez dan captions yang humoris. Video ini
juga mengingatkan akan berkat dan penyertaan
Tuhan buat komisi Anak GPBB selama ini.
Acara dilanjutkan dengan mengambil foto
bersama, antara anak-anak yang akan naik kelas
dengan guru-guru kelas mereka di tahun 2011.

Foto kelas hope (nursery)
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Foto kelas joy (k1-p1)

Kelas Peace: (p2)
Blkg: Billy, Enni, Dina, Imelda S, Intan, Matthew
Dpn: Gege, Jojo, Alvera, Callista, Jaina

Dimulai dari kelas Hope, Joy, Peace, Love, dan
Kindness.
Tiba giliran kepada kelas Kindness, acara
photo taking beralih menjadi seperti acara
wisuda, dimulai dengan Anastasia Angelina,
Joshua Ngawing, lalu Kezia Gitareja, disusul
oleh Nathania Tjhang, Ryan Wangsanegara, dan
ditutup oleh Steven Koe. Saat mereka maju ke
depan dan bersalaman dengan Associate Minister
Rev. Ayub Yahya, mereka diberikan juga sertifikat
kelulusan, diiringi lagu ”This is the Day-Hillsong
Kids” dan video singkat dari setiap anak-anak
saat mereka di sekolah minggu GPBB. Setiap
anak-anak juga menerima sebuah CD yang berisi
3-4 menit video dari moment-moment mereka
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di sekolah minggu. Semoga tidak
terlupakan ya.B
Pidato singkat dari perwakilan
ke-6 anak, yaitu Angelina dan
Nathania menyatakan betapa
menyenangkannya sekolah minggu,
pelajaran-pelajaran rohani yang
diberikan dan juga ucapan terima
kasih mereka kepada guru-guru,
orang tua dan teman-teman mereka
di sekolah minggu. Harapan
mereka supaya tetap terjalin
hubungan diantara semuanya
sebagai komunitas GPBB. Pidato
tersebut diakhir oleh pujian “I
offer my life” dari seluruh anak
kelas kindness. Adapun juga pidato
singkat dari Erwin Koe selaku
perwakilan dari orang tua, dan
Edward Halim selaku perwakilan
dari guru-guru Sekolah minggu.
Acara akhirnya ditutup
dengan pujian “There were twelve
disciples” yang mengingatkan
bahwa kita semua adalah muridmurid Tuhan Yesus, dan doa
penutup. Saat acara selesai, guruguru kelas membagikan raport
anak kepada masing-masing orang
tua yang hadir dengan memo
singkat, tanpa diskusi seperti di
Pertemuan Orangtua Murid- Guru di bulan
Agustus. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.20
saat acara selesai, masing-masing murid dibekali
dengan roti dan kalendar sekolah minggu,
masing-masing pulang dengan gembira.

Kesan dan Pesan Panitia:
“Meski saya sudah mengerti mengenai
initiatif tetapi saya sekarang saya belajar apa
yang namanya delegasi, yaitu untuk membiarkan
orang yang diberikan tugas melakukan tugasnya
tanpa mengambil alih. Saya dipercayakan untuk
menjadi tim acara dalam kenaikan kelas kali ini,
di mana saya ingin menerapkan ide-ide baru
supaya acara ini tidak monoton.
Dengan persiapan seadanya karena kesibukan
kantor dan juga kesibukan di natal umum, saya

bergaul dengan baik dengan anggota
remaja lainnya nanti. Sekaligus berdoa
semoga pelayanan kita semua berkenan
pada Tuhan. Merasa terpana juga akan
penyertaan Tuhan di tengah persiapan
yang singkat banget. Selain itu banyak yang
bilang kalau kelulusan tahun ini beda dan
kreatif :D Mungkin karena ditambah videovideo seperti itu (yang juga singkat banget
persiapannya, makasi Edward) dan khotbah
kak Marina yang pas banget :D”
(Septian) B
mau berterima kasih kepada temanteman sepelayanan yang bersedia
membantu menyukseskan acara ini,
bukan hanya kepada tim kenaikan
kelas, tetapi kepada teman-teman /
guru-guru lain yang juga membantu
dan terlibat baik secara langsung
maupun tidak langsung sehingga
acara ini berjalan dengan baik.
Saya merasa senang karena
anak2 kelas 6 bisa naik ke remaja
dan anak-anak yang lain naik kelas.
Puji Tuhan karena mereka pun
disadarkan penyertaan tangan Tuhan
lewat cerita Daniel. Biar Tuhan
saja yang menjaga mereka dalam
perjalanan rohani mereka bersama
Tuhan.” (Iwan)
“Sharing sedikit aja tentang
bagian yang diberikan kepadaku,
yaitu mengurus perpisahan kelas.
Merasa terbantu terutama oleh
guru-guru kelas melalui ide-ide
yang muncul dari kalian dan
bantuan pas hari H, terutama
dalam pengaturan murid-muridnya,
buat persiapan performance dan
pembuatan scriptnya. Dan pas hari
H senang sekali karena acaranya
lancar dan agak terharu juga melihat
bagaimana saat mereka graduate
dengan harapan mereka untuk
tumbuh lagi menyerupai Kristus.
Berharap juga supaya mereka bisa

Kelas Love: (p3-p4)
Blkg: Daniel, Angel P, Nicky, Iwan, Annie, Ipei, Aini
Dpn: Jennifer G, Karen, Jennifer L, Justin, Axel, Joshua A, Joshua Ng, Gaby, Jacen, Glen

Kelas Kindness: (p5-p6)
Blkg: Septian, Angel, Lungsen, Edward
Dpn: Ririn+Katy, Adeline, Jocelyn, Nathania, Kezia, Steven, Joshua, Ryan, Samuel
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Kebersamaan KKM dan Pelaut

“Lomba Masak
2

5 Juni 2011 salah satu momen special
buat KKM dan Pelaut. Disebut special
karena inilah
nilah kali pertama kali KKM-ians
“berhadapan
langsung”
dengan
Pelautians dalam
ajang lomba
masak.
Maka tidak
heran kalau
peserta pun
“membludak”
melebihi
ekspektasi.
Acara
dilaksanakan di
halaman parkir
GPBB.
Acara dipandu
dengan MC Erwin
Koe. Diawali
dengan pemilihan
ketua

kelompok.
Setiap Ketua
kelompok diharuskan
memakai “topi
24 Beranda

khusus” dan harus dipakai sampai acara selesai.
Bukan hanya kebersihan dan kelezatan rasa,
tetapi juga hal
teta
kerja sama dan
ke
kekompakan
ke
menjadi salah satu
m
kriteria penilaian
kr
untuk pemenang
u
kelompok.
k
SSetiap anggota
kelompok punya
peran partisipasi
dan nilai

kontribusi yang sama. Para juri berkeliling untuk
melihat-lihat suasana setiap kelompok.
Yang cukup bikin “tegang”, ketika semua
kelompok asyik memasak ternyata daya listrik

Ceria

”

kurang
besar untuk
k
mensupportt
semua kompor.
por.
Untunlah setiap
tiap
kelompok dapat
mendemonstrasikan kerja-sama
apat mend
ma
antara kelompok yang sangat baik, masingmasing kelompok bergantian menggunakan
enggunakan
gg
kompor gas dari salah
satu kelompok dan juga
bagi yang masih mau
menggunakan kompor
listrik harus mengerahkan
salah satu anggota untuk
menjaga breaker supaya
tidak trip karena overload.
Kendala listrik ini justru
jjadi membuat
ja

acara lebih menarik lagi dan karena kerja
sama yang solid antar kelompok, semua
masalah dapat diselesaikan dengan baik dan
dengan senang hati.
Terlihat dalam foto Agoes dan Daniel,
yang walaupun harus menyelesaikan
masakan mereka, tetapi mereka tetap
dengan senang hati bergiliran menjaga agar
tidak mati listrik. Suatu kerja sama yang
luar biasa.
Setiap kelompok lalu mempresentasikan
makanan mereka sebelum dinilai oleh
para juri. Walaupun kelihatan sedikit
lelah, tetapi masingmasing menunjukkan
semangat yang tinggi;
bukan semangat
untuk menang
– sebab
dalam acara
ini menang
dan kalah
itu nomor
dua – tetapi
semangat
untuk
berpartisipasi
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dan berbagi kegembiraan. Tidak heran kalau
dalam setiap presentasi senyum mengembang
di wajah setiap anggota kelompok. Cerah ceria.
Riang gembira.

Juara Kelompok dimenangkan oleh
kelompok Barry. Makanannya yang lezat
– tidak kalah dengan masakan hasil karya
chef internasional; selesainya tepat waktu
dan juga presentasi makanan yang menarik,
plus kekompakan dan kerja sama yang solid;
Dan hasilnya, saudarasaudara?
Juara Pertama
Perorangan “The Best Chef”
dimenangkan oleh Henny,
yang walaupun (seperti
pengakuannya sendiri) baru
belajar memasak, tetapi
juri melihat Henny sangat
antusias dan aktif sekali di
dalam kelompok. Hadiah
diserahkan oleh Pnt. Jonatan
Tjhang.
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menghantar kelompok ini “mengungglui
kelompok” lain.
Dan juara untuk Kategori “Juru Masak
Paling Sexy”, dimenangkan oleh Pak Wesley
Simanjuntak dari Pelaut – Jangan salah sexy di
sini berkenaan dengan “penghayatan akan peran
yang dimainkan”; mulai dari memotong sayuran
sampai mengolah bumbu dan memasaknya
dilakukan dengan sangat teliti dan sepenuh hati.
Ada passion yang kuat dalam setiap tindakan
yang diambil.

Kategori “One Man Chef” dimenangkan
oleh Suwardi Ngaturi, yang pengambilan
hadiahnya diwakili oleh Lana, putrinya.
Walaupun hampir semua anggotanya datang
terlambat, dan adanya masalah dengan kompor,
tetapi dia tetap melaksanakan tugas dengan
baik, tidak complain, tidak menunjukkan rasa
kecewa, cool dan juga tepat pada waktunya.
Para Juri yang telah melaksanakan tugas
dengan baik terdiri dari: Pak Gito dan Ibu Inge,
Ibu Ingrid, Pak Febby dan Ibu Widya.
Acara KKM ditutup dengan makan bersama
makanan yang dimasak bersama. B
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KELUARGA ROHANI

D

ulunya. Program Kelurga Rohani (PKR)
adalah program lama yang digagas oleh
Pdt. Joseph Theo ketika beliau melayani sebagai Gembala di GPBB; bisa dibilang ini
adalah salah satu kekhasan GPBB.
Gagasan PKR bertolak dari kenyataan
banyaknya remaja dan pemuda dari Indonesia
yang merantau ke Singapura untuk bersekolah.
Sebagai “anak rantau” yang jauh dari
keluarga, disadari atau tidak, mereka tentunya
membutuhkan “suasana” keluarga; di mana di
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sana ada kehangatan dan keakraban yang tulus
sebagaimana layaknya sebuah keluarga – tempat
untuk curhat, tempat untuk berbagi tawa dan air
mata. Pendeknya tempat yang bernama “home”.
Begitulah. Lalu program ini menggelinding;
dari satu generasi ke generasi lain. Para anak
rohani pun bertumbuh dan berkembang; dari
pelajar ke mahasiswa, lalu menjadi orang
kantoran (baca: bekerja). Beberapa bahkan
sudah pula berkeluarga. Tetapi keeratan sebagai
sebuah keluarga tetap terjaga. Bahkan keakraban

yang terjalin itu kerap pula menjangkau keluarga
“asli” para anak rohani di Indonesia. Tidak
heran kalau ada momen special di keluarga
asli – misalnya pernikahan atau ulang tahun
pernikahan – keluarga rohani ikut pula sibuk
wara-wiri.
*
Sekarang. Program Keluarga Rohani (PKR)
dikoordinir oleh Tim Keluarga Rohani (Imelda
Gani, Josep Hendrawan, dan Andiyanto), berada
di bawah “arahan” Majelis Jemaat Bidang
Pemerhati. Tim inilah yang mengatur, membagi,
memotivasi, memfasilitas dan yang paling utama,
menjadi penghubung antara orang tua rohani
dan anak-anak rohani yang baru bergabung.
Dalam kesempatan-kesempatan tertentu,
keluarga-keluarga rohani ini juga terlibat secara
khusus. Misalnya, selama Bulan Keluarga,
secara bergantian mereka menjadi usher dan
penyambut tamu di kebaktian umum. Pernah
juga mereka mengisi persembahan pujian
sebelum atau sesudah khotbah.
Namun memang harus diakui, belakanganbelakangan ini aktivitas beberapa keluarga
rohani agak “stag”. Masalahnya adalah:
kesibukan masing-masing para orang tua dan
anak rohani, sehingga waktu bertemu bersama
benar-benar menjadi sebuah “kemewahan” yang
langka; walau sudah diupaya-upayakan, tetap
saja ada yang “terlewatkan”. Tetapi walaupun
demikian keeratan mereka tetap terjalin.
Terbukti bila misalnya ada “apa-apa” yang
penting mereka tetap bisa saling mengupayakan
dan memperhatikan. Pernah ada anak rohani
yang melangsungkan pernikahan di luar negeri,
orang tua dan saudara rohani tidak segan-segan
menyempatkan diri menghadiri.
*
Kedepannya. Tim Keluarga Rohani
bersama Bidang Pemerhati Majelis Jemaat terus
memikirkan dan mengupayakan pengembangan
program ini. Terutama mengingat sudah ada
cukup banyak pelajar dan mahasiswa dari
Indonesia yang baru, yang belum termasuk pada
keluarga rohani tertentu.
Tim sudah merumuskan kriteria orang tua
dan danak rohani sebagai berikut. Orang tua
rohani pertama-tama harus pasangan suami-istri

yang rutin beribadah di GPBB – Bukan mau
ekslusif, tetapi kan namanya program dari dan
untuk warga GPBB; sungguh aneh kalau ada
orang tua rohani yang tidak pernah datang ke
GPBB sedang anak-anak rohaninya biasa rutin
ke GPBB. Lalu syarat lain, mereka juga perlu
memiliki kerinduan dan keterpanggilan untuk
berbagi berkat – rohani dan jasmani – kepada
para anak rohani. Kadang ini menjadi sebuah
”pengorbanan”, tetapi pasti pengorbanan yang
tidak sia-sia.
Untuk anak rohani, syaratnya: mereka
adalah pelajar atau mahasiswa rutin beribadah
di GPBB dan keluarga intinya tidak berada di
Singapura. Tetapi walau fokusnya pada pelajar
dan mahasiswa, tidak menutup kemungkinan
untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja dan
membutuhkan keluarga rohani. Yang penting,
syarat selanjutnya, mereka juga bersedia dan
orang tua rohaninya juga tidak keberatan.
Lalu bagaimana dengan anak-anak rohani
lama yang sekarang ini sudah bekerja atau sudah
berkeluarga? Untuk yang sudah bekerja selama
masih memungkinkan terlibat dalam acara
keluarga rohaninya, silahkan lanjutkan; mungkin
dengan menjadi kakak rohani bagi yang
baru. Sedang untuk yang sudah berkeluarga
disarankan untuk membentuk keluarga rohani
sendiri; keluar dari zona nyaman sebagai
anak rohani, dan mengambil peran sebagai
orang tua rohani. Walau tentu ikatan keeratan
dengan orang tua rohani lama tetaplah dijaga
ditumbuhkembangkan.
Tim Keluarga Rohani bersama pengerja juga
tengah mengodok materi untuk bisa dipakai
dalam setiap pertemuan keluarga rohani.
Sehingga acara dalam keluarga rohani tidak
hanya berupa rekreaksi bersama, merayakan
ulang tahun bersama, nonton bersama, atau
pelayanan bersama, dan sebagainya. Tetapi juga
bisa berbentuk Bible study dan persekutuan
bersama. Semoga bisa segera terealisir.
Untuk lebih jelasnya atau bila Anda berminat
untuk terlibat dalam wadah Keluarga Rohani ini,
silahkan menghubungi Tim Keluarga Rohani,
yang nama-namanya telah disebutkan di atas.
Soli Deo Gloria. B
(Imelda Gani)
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KOLPORTASE

D

i sudut kiri depan chapel ada lemari kayu
yang isinya penuh dengan aneka rupa
buku yang didisplay begitu rupa. Yah, itu
adalah lemari kolportase. Lemari sederhana yang
didesain secara unik itu kini bisa dibilang telah
menjadi ikon dan “penghuni” tetap GPBB. Warga
GPBB tidak asing lagi dengannya.
Kata kolportase, konon berasal dari kata
colportage (Inggris-Perancis), artinya: ”hasil kerja
atau pekerjaan seorang colporteur”. Colporteur
sendiri berarti seorang penjual buku, atau
seseorang yang melakukan perjalanan untuk
menjual traktat atau devotional kristiani. Kata ini
kemudian dipakai untuk menyebut ”toko buku”
di gereja yang ditangani oleh Majelis Jemaat
setempat. Di Indonesia, gereja yang mempunyai
kolportase sudah lazim – Ada yang dikelola
dengan agak profesional seperti layaknya toko
buku kecil, ada juga yang dikelola secara ”ala
kadarnya”.
Kolportase adalah sarana pembinaan dan
pelayanan terhadap warga jemaat. Jadi sekali
pun di sana ada aktivitas jual-belinya, tetapi
tujuan utamanya sama sekali bukan untuk
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mencari keuntungan. Sebagai sarana
me
pembinaan: Tubuh jasmani kita
pe
membutuhkan makanan baik dan
m
bergizi. Nah, begitu juga ”tubuh
be
rrohani” kita. Salah satu makanan
ssehat bagi ”tubuh rohani” itu adalah
buku-buku yang bermutu baik; yang
b
bukan hanya membuka wawasan,
tetapi juga bisa menjadi pupuk yang
subur bagi tumbuh kembangnya
iman. Sebagai sarana pelayanan:
yaitu untuk memudahkan warga
jemaat mendapatkan buku-buku
rohani yang dibutuhkan, plus
dengan harga
har yang terjangkau.
memang walaupun tujuan utama
Hanya me
bukan mencari keuntungan, tetapi harus diakui
juga bahwa kolportase ternyata tetap memperoleh
keuntungan; dalam arti pemasukan melebihi
pengeluaran. Hal ini bisa dijelaskan karena
adanya orang-orang yang menyumbang; baik
dana maupun tenaga. Sumbangan dana, misalnya
pengurus membeli Alkiktab dari Indonesia
dengan menitip kepada anggota jemaat yang
pas pulang ke Indonesia. Nah, cukup kerap
anggota jemaat yang dititipkan itu tidak mau
diganti uangnya. Meraka menyumbangkan itu
untuk gereja. Lalu mengapa kolportase tetap
menjualnya? Karena secara tehnis sangat sulit dan
malah tidak baik kalau sebagian Alkitab dijual
sebagian lagi dibagikan gratis, padahal ukuran
dan jenisnya tidak berbeda. Tetapi Kolportase
terbuka untuk memberikan secara gratis kepada
orang-orang yang memerlukan Alkitab dan tidak
bisa membeli sejauh ada stocknya.
Lalu sumbangan tenaga. Buku-buku rohani
yang Kolportase beli dari Indonesia dibawa
ke Singapura dengan cara menitipkan kepada
beberapa anggota jemaat yang biasa pulangpergi Indonesia. Jadi tidak kena ongkos kirim,

yang biasanya jauh lebih mahal dari
harga bukunya sendiri. Sehingga
jemaat juga dapat membeli bukubuku itu tetap dengan harga
Indonesia. Di samping itu
Kolportase juga sudah menjalin
kerjasama dengan beberapa
penerbit Kristen di Indonesia.
Jadi bisa mendapat potongan
harga diskon sekitaran 10% . Perlu diketahui
iketahui
harga buku Indonesia kalau diconvert
rt ke SGD
memang menjadi sangat murah, jauh dibawah
standar harga buku di Singapura. Jadi keuntungan
Kolportase bisa dibilang tidak terhindarkan.
Dan semua keuntungan itu menjadi milik gereja
dan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan
pelayanan gereja.
Di GPBB kebutuhan adanya buku-buku rohani
– khususnya yang berbahasa Indonesia – memang
cukup besar; baik untuk dibaca sendiri, maupun
untuk dihadiahkan kepada kenalan atau family.
Bisa dimengerti, mengingat di Singapura sangat
jarang, bahkan hampir tidak ada, toko buku yang
menjual buku-buku berbahasa Indonesia.
Buku-buku yang tersedia: Alkitab berbahasa
Indonesia, buku renungan, buku buat orang
Kristen baru, buku relationship, buku doa, buku
parenting dan keluarga, juga buku yang biasa
dipakai di Family Fellowship. Bila ada pesanan
khusus untuk buku tertentu, tim pengurus bisa
juga mengupayakannya.
Berbagai kiat dan event untuk lebih
“mengeliatkan” aktivitas Kolportase pernah
dan terus dicoba. Misalnya open concept, juga
beberapa kali bekerja sama dengan Tim dari

GPO. Lalu menerbitkan voucher buku; mulai
harga 3$ sampai 5$. Voucher ini bisa diberikan
sebagai kado buat teman atau kenalan.
Kolportase ditangani oleh Tim Kolportase
di bawah arahan Bidang Pembinaan Majelis
Jemaat. Tim kolportase terdiri dari: Karlina (ketua
merangkap sekretaris), Dian Rahayu (yang ngurus
pembukuan dan kas), dan anggota: Adi Irawan,
Lina Hariana, Dewi Christiany, Mega
Hendrawan, dan
Hendrawa
Anna
Hamin.
Lingkup
L
ttugas Tim
Kolportase
K
antara lain:
an
weekly
we
gantian jaga
ga
kolportase
kol
setelah
sete
Kebaktian
Keb

Umum pertama dan kedua. Lalu sebulan sekali
biasa stok opname sekalian mengevaluasi dan
merefresh stok.
Pada kesempatan ini Tim Kolportase hendak
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada bapak dan ibu yang sudah
mendukung pelayanan kolportase ini; baik yang
sering dititipin membawakan buku-buku pesanan
dari Indonesia, maupun yang telah menyumbang
dalam bentuk lain. Kalau ada yang tertarik untuk
ikutan melayani di Kolportase bisa kontak namanama di atas. B
(Karlina)
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Kisah Sebuah SEKOLAH
Mercia Wijaya

Untuk Almarhumah
marhumah Hibiscus
Yang menyejukkan
daun-daunmu
yejukkan hari-hariku dengan daun-daun

Jakarta, 19 Juni 2011
Anak-anakku tersayang,
Sebelumnya, aku minta maaf atas
kelancanganku menyampaikan keluh kesahku
dalam suratku ini. Memang kau pernah berkata
bahwa kaum engkaulah yang berkuasa atas bumi
ini, sedangkan batu-batuku hanya perlu menanti
dibentuk tanganmu. Namun, sebentar lagi ajalku
memanggil, sedangkan aku masih menyimpan
cerita yang belum sempat kusampaikan. Aku
telah sampaikan kepada para pemulung untuk
dapat mengambil puing-puingku nanti sebagai
warisan. Kini giliranmu, anakku tersayang, untuk
menikmati warisan ceritaku.
Seperti yang kau tahu, aku adalah sebuah
gedung sekolah paling tidak selama lima puluh
tahun terakhir. Sebelumnya, aku dipakai oleh
kaum penjajah sebagai kantor pemerintahan. Lalu
angin kemerdekaan berhembus dan sejak itu aku
dapat meilihat bendera merah putih berkibar di
depan pintuku. Setiap Senin engkau berbaris di
lapanganku dengan teman-temanmu, melagukan
nyanyian-nyanyian ataupun kalimat-kalimat yang
kau ulang-ulang setiap minggunya. Aku masih
ingat beberapa frasa, “jadi pandu ibuku”, “tidak
mengotori tempat-tempat umum”, “dalam tempo
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yang sesingkat-singkatnya”, dan frasa-frasa lainnya
yang sudah melekat pada batu fondasi gedungku.
Gedungku tidaklah menonjol jika
dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya,
d
setidaknya sampai saat ini. Bahkan sepuluh tahun
se
yang lalu, kelas-kelasku tidak memiliki pintu.
ya
Antara dalam dan luar kelas hanya dipisahkan
An
sekat setinggi sekitar satu setengah meter. Aku
sek
masih ingat ketika hujan mulai menderas, muridmas
murid kegirangan merasakan sejuknya tetesan
mu
air memasuki kelas mereka. Apalagi bagi mereka
yang berada di lantai dua. Separuh tembok di
depan koridor sudah cukup bagi mereka untuk
menikmati indahnya hujan dari teras. Ah,
ngomong-ngomong soal teras, aku jadi teringat
akan kawan lamaku, Hibiskus namanya. Ia
memang tidak segagah pohon-pohon besar di
pinggir lapanganku, namun bunganya selalu
setia mempercantik terasku. Ia juga tidak pernah
segan menjadi bahan eksperimen IPA, karena
memang hanya dirinya yang memiliki bunga
berkelamin ganda.
Sekedar informasi, aku dikelola yayasan
swasta yang cukup berada. Namun itu tidaklah
menjadi kemewahan tersendiri bagiku. Sebab,
bagi kami nilai-nilai kehidupanlah yang lebih
utama. Oleh karena itu, anak-anak yang datang ke
tempatku dengan mobil pribadi tidak mempunyai
niat untuk mencela teman-temannya yang datang
dengan angkutan umum. Demikan pula, yang
pulang dengan kaki tidak perlu malu dengan yang
pulang dengan roda.
Aku juga masih ingat si kuncir dua yang suka
berganti-ganti tas setiap hari. Bukannya dipuji,
ia malah dapat teguran dari gurunya karena
tindakannya itu malah dapat memicu iri hati.
Kesenjangan sosial memang dihindari di sini.
Kaya miskin menggenakan seragam yang sama.
Kalau ada murid yang ingin membeli seragam
lagi, gurunya akan mengingatkannya untuk

mengenakan seragam yang lama saja
agar tidak membebani orang tua. Yang penting
pakaiannya digunakan dengan rapi dan sopan.
Sama halnya dengan buku tulis. Setiap kali sang
murid membuka halaman baru, sang guru akan
meminta muridnya untuk membagi halaman
tersebut menjadi dua kolom agar lebih hemat
kertas. Satu buku tulis dapat disulap wali kelas
supaya dapat cukup untuk empat mata pelajaran.
Satu buku cetak dapat dipakai untuk empat
generasi.
Soal kesenjangan sosial, aku jadi teringat pada
Febri yang ayahnya pernah di PHK. Setelah itu, ia
terus menunggak uang sekolah selama tiga bulan.
Awalnya wali kelasnya memintanya membayar
uang sekolah secepatnya. Namun, setelah
mengetahui kondisi keuangannya, sang wali kelas
pun tutup kuping.
Aku juga teringat pada sang kepala sekolah
yang sayangnya telah berpulang lebih dulu
dariku. Dibawah pimpinannya, setiap murid layak
diingat. Yang pandai diingat kepandaiannya,
yang kurang pandai diingatkan untuk terus
belajar supaya jadi pandai, yang biasa-biasa saja
diajar untuk menjadi luar biasa. Satu hal yang
membuatku terharu, ketika yayasan mengadakan
program kunjungan sosial ke daerah kumuh,
sang kepala sekolah menginstruksikan wali kelas
untuk memilih murid-murid yang terkesan nakal
di kelas. Ia mau memberikan kesempatan kepada
murid-murid tersebut untuk berubah dan berbuah
bagi orang lain.
Hari demi hari aku terus menyaksikan kisah
yang serupa, hingga api kemerdekaan kembali
berhembus untuk kedua kalinya. Tak hanya
wajah baru murid-murid berdatangan setiap

tahunnya, kali ini wajah di samping Burung
Garuda itu juga berubah. Mulanya, si wajah kecil
datang dibarengi dengan pergantian pelajaran
lagu-lagu nasional dengan pelajaran Bahasa
Inggris. Lalu wajah paruh baya menyipitkan
matanya, kelas Bahasa Mandarin diadakan.
Berikutnya wajah wanita tersenyum, kulihat
banyak senyuman menghiasi wajah murid-murid.
Sekolah yang dulu kolot dan otoriter kini mulai
menunjukkan wajah barunya. Kini sudah ada
ruangan sendiri untuk ekskul menari, juga sebuah
ruangan ber AC untuk keperluan multimedia.
Guru Bahasa Inggris juga ditambah dan pelajaran
komputer dimulai.
Aku jadi teringat pada sebuah lagu yang tidak
terlalu tua untuk masa itu, Wind of Change yang
dinyanyikan sang lelaki kalajengking. Angin
perubahan. Sepoi-sepoi rasanya, menyejukkan
setiap jiwa yang lewat. Angin perubahan pun
bertiup lebih kencang, cukup untuk mengibarkan
layar pada kapal bernama globalisasi. Kini lagulagu boyband lebih sering terdengar daripada
lagu-lagu daerah. Lambat laun angin juga
bertambah dingin seturut dengan dipasangnya
AC pada setiap ruang kelas. Tembok yang dulu
hanya setengah itu ditambahkan kaca pada bagian
atasnya, disertai juga kehadiran pintu kayu. Kini
terik mentari ataupun derasnya hujan tidak dapat
mengusik semangat belajar para murid. Lalu aku
juga mulai berkenalan dengan benda-benda ajaib
yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada
handphone, headset, DVD, gameboy, dan lainlain. Semua itu terlihat menyenangkan dan terlalu
canggih untuk gedung tua sepertiku. “Tak apalah,
yang penting semua bahagia”, pikirku saat itu.
Namun kali ini aku salah. Kulihat Febri
tampak muram ketika Bu Kepsek memanggilnya.
Bu Kepsek terlihat pasrah saat berkata, “Febri,
orang tuamu perlu menyetor uang sekolah ke
bank lalu slip nya diserahkan ke tata usaha. Paling
lambat tanggal lima. Itu sudah peraturan dari
Yayasan, jadi diluar kuasa Ibu. Lagipula, sekarang
datanya sudah pakai komputer. Kalau belum
bayar uang sekolah, tidak bisa ikut ujian akhir
”. Pantas saja sudah berbulan-bulan tak kulihat
amplop hijau yang dulu dipakai murid-murid
untuk menyimpan uang sekolah. Aku tak tahu
apa itu ‘slip’ ataupun ‘bank’, namun aku sangat
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marah kepada mereka karena membuat Febri
kecil bersedih. Beberapa bulan kemudian, aku tak
lagi melihat wajah muram Febri.
“Bu Lia, tau nggak, si Febri pindah sekolah
lho, Bu. Katanya sih bapaknya sudah nggak
sanggup bayar uang sekolah.”
“Iya, Bu Lili. Habis sejak pakai AC, sekolah
kita jadi mahal banget. Uang sekolah naik, belum
lagi dana satu tahun.”
“Aduh, Bu Lia. Ibu mah enak anaknya sudah
gede-gede. Saya masih perlu mikirin si bungsu.
Tahun depan dia masuk SD. Katanya sekarang
uang pangkalnya saja bisa lima jutaan.”
“Memang sekarang sekolah mahal ya, Bu Lili.
Dulu waktu saya sekolah di sini, uang sekolahnya
bersubsidi, lho. Kalau nggak, mana mungkin saya
bisa sekolah di sini.”
“Maklum lah, Bu Lia. Sekarang kan zaman
reformasi, era globalisasi. Kalau nggak mau bayar
mahal, ya anak kita kalah sama anak-anak sekolah
mahal.”
“Iya juga, ya. Tapi kan sekolah ini punya
yayasan. Yayasan religius pula. Ya jangan
disamain sama sekolah-sekolah milik pribadi yang
suka ngeruk uang itu, dong.”
“Ah, Ibu. Sekarang kan sudah nggak zaman
kuda gigit besi. Jangankan sekolah, Bu. Rumah
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nerima
sakit punya yayasan sosial juga nggak mau ner
pasien yang kantongnya rata. Nggak ada gula,
nggak ada semut.”
Kudengarkan pembicaraan ibu-ibu yang
menunggu anaknya selesai sekolah. Rupanya
tidak hanya orang tua Febri yang kecewa. Dibalik
wajah bangga karena anaknya dapat bersekolah di
sekolah unggulan, tersimpan kekhawatiran karena
biaya-biaya di sini terus melambung. Satu demi
satu, ‘Febri-Febri’ berguguran, sedangkan temanteman mereka melanjutkan pendidikan di SMP.
Kusapa generasi baru yang memasuki
gedungku untuk pertama kalinya. “Uh,
sekolahnya jelek, Mam. Adik enggak mau
sekolah di sini. Di tempat Kak Angga, ada kolam
renangnya. Di sini kolam ikan aja nggak ada.”
Betapa kecewanya diriku mendengar pendapat
anak kelas satu yang baru tersebut. Lihat anak
yang lain saja, ah.
“Lis, lihat HP kamu, dong”
“Jangan. HP ku ini masih baru. Papa belinya
di Singapura. Kalau dipegang-pegang terus, nanti
jadi kotor.”
“Cih, baru beli HP di Singapura saja sudah
sombong. Lihat, dong. HP ku ini asli buatan
Amerika.”
Kunanti sosok Bu Guru yang biasanya akan
menegur murid yang suka pamer. Ia pun datang.

“Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai,
handphone-nya dimatikan dulu, yah!”
Itu saja. Tanpa teguran ataupun sekadar rasa
kagum melihat telepon genggam yang canggih.
Rupanya saat ini sudah lumrah bagi anak SD
untuk memiliki handphone mewah seperti itu.
Lalu kulihat murid-murid mengeluarkan buku
tulisnya. Ada yang sampulnya bertuliskan “PS”,
ada pula yang bertuliskan “PR”. Setiap mata
pelajaran dua buku tulis, belum ditambah buku
cetak yang sudah tidak dipinjamkan sekolah.
Buku-buku cetak tersebut terlihat baru karena
memang hampir setiap tahun buku wajib diganti.
Semakin lama buku-buku tersebut terlihat semakin
indah dengan kertas yang semakin putih serta
ilustrasi yang semakin berwarna. Oleh sebab itu,
tidaklah mengherankan bila angka-angka di sisi
kanan belakang buku semakin melonjak.
Lalu pelajaran Bahasa Inggris. Kulihat
simbol aneh, ‘$’ pada label buku. Kini Miss Yana
menyalakan radio di setiap pelajarannya. Katanya,
pelajaran dengan dibantu multimedia yang
interaktif lebih efektif daripada cara lama. Benar
saja, murid-murid menjadi lebih ingat lirik dan
nada yang diputar radio tersebut. Namun jika kau
tanya artinya, mungkin hanya si kacamata yang
duduk di belakang yang benar-benar mengerti.
Dengan hati yang panas, kualihkan
pandanganku ke lapangan. Kulihat seorang murid
tampak minder ketika teman-temannya berkata
“Ih, masih seragam yang lama”, pada pelajaran
olahraga. Minggu ini setiap siswa membawa raket
bulutangkis, minggu depan bola voli, minggu
depannya lagi bola basket. Walaupun sekolah
menyediakan peralatan-peralatan tersebut, mereka
takut mendapat nilai jelek jika menggunakan
peralatan-peralatan ‘kelas dua’ tersebut.
Demikian pula pelajaran-pelajaran lain.
Semuanya berubah dalam waktu tak sampai lima
tahun. Karangan yang diketik dan dihiasi gambargambar yang dicetak komputer terpampang pada
majalah dinding sekolah. Karya yang ditulis
tangan dikembalikan ke muridnya. Bahkan
diriku pun banyak mengalami perubahan. Kini
pepohonan sudah rata dengan tanah. Sahabatku,
Hibiskus, juga sudah entah di mana. Dalam dua
tahun, meja-meja kayuku diganti dengan mejameja kayu yang baru. Dua tahun kemudian,

meja-meja yang masih bagus tersebut diganti
lagi dengan meja-meja plastik. Sama halnya
dengan tembok-tembokku. Hampir setiap tahun
warnanya diganti, walaupun sebenarnya warna
yang lama masih melekat dengan indah. Tentunya
perbaikan yang sebenarnya tidak perlu tersebut
terus membengkakkan biaya-biaya untuk dapat
bersekolah di sini. Tapi siapa yang dapat protes?
Perubahan-perubahan tersebut diurus oleh petinggipetinggi yayasan dan bersifat mutlak. Kalau tidak
suka, silakan saja bersekolah di tempat lain.
Kini, sudah sekitar sepuluh tahun sejak awal
perubahan besar-besaran. Saat ini, aku bukanlah
sebuah gedung lagi. Aku hanyalah sebuah tembok
tua yang menunggu dihancurkan, terselip di
pinggir gedung baru sekolah ini. Gedung baru
tersebut berdiri dengan angkuh, menertawakanku.
“Hei, Pak Tua, masih zaman ya punya teras
terbuka? Masih zaman ya punya lapangan di luar?
Lihat aku. Semua tempat termasuk lorong dan
WC-ku ber-AC. Lapanganku juga ber-AC, bebas
panas, bebas hujan. Tembokku tidak berwarna
kusam sepertimu. Warna-warni. Pantas saja muridmurid suka kepadaku.”
Sebenarnya aku ingin mengingatkannya akan
bahaya freon AC bagi tubuh, akan indahnya
menikmati taman hijau dari atas teras, akan
kokohnya tembok-tembok batuku yang kusam
itu, dan lemahnya tembok ‘kejar jam tayang’
miliknya. Namun, siapa aku? Murid-murid,
orang tua, guru-guru, dan para pengurus yayasan
sudah tidak sabar menanti kematianku. Namun
yang lebih menyedihkan bukannya kematianku,
melainkan kematian nilai-nilai penting kehidupan
dari sekolahku ini.
Sampai di sini saja kisahku. Sebentar lagi
Pak Buldozer dan teman-teman akan segera
meruntuhkanku. Itu lebih baik. Paling tidak puingpuingku dapan berguna bagi para pemulung.
Akhir kata, kutitipkan gedung baru tersebut
kepadamu, anakku. Juga kutitipkan setiap
manusianya kepadamu, anakku.
Lupakan saja diriku, namun jangan pernah
lupa akan nilai-nilai yang pernah ditanamkan
kepadamu saat kau masih muda.
Sampai jumpa,
Mantan gedungmu. B
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Penanggalan Paskah
Septian Hartono

B

agi kita yang lama tinggal di Indonesia,
beberapa mungkin terheran-heran jika
setiap kali menjelang hari raya Lebaran,
salah satu pertanyaan yang muncul adalah Lebaran
tahun ini jatuh pada tanggal berapa? Biasanya,
Muhammadiyah dan NU akan menetapkan
tanggal yang berbeda, dan kita akan menemukan
ada sebagian umat yang sudah merayakan
Lebaran, dan sebagian lagi yang belum, masih
menunggu keesokan harinya. Sebenarnya, hal
seperti ini bukan saja terjadi pada umat Islam,
namun juga pada umat Kristiani, yaitu mengenai
perbedaan penanggalan Natal dan Paskah antara
gereja Barat (Katolik Roma dan Protestan) dengan
gereja Timur (Ortodoks, Koptik, dsb.). Sebagai
contoh, tradisi Barat akan merayakan Natal pada
tanggal 25 Desember, sementara tradisi Timur akan
merayakannya pada tanggal 7 Januari. Perbedaan
ini tidak begitu terasa bagi kita, atau bahkan tidak
kita ketahui sama sekali, berhubung hampir semua
gereja di Indonesia berasal dari tradisi Barat, baik
itu Katolik Roma dan denominasi-denominasi
Protestan.
Sama dengan Natal, tidak ada tanda-tanda di
dalam Perjanjian Baru bahwa kedua hari raya ini
dirayakan secara khusus setiap tahunnya seperti
sekarang ini. Peristiwa kelahiran Yesus hanya
dilaporkan oleh dua dari empat penulis Injil,
sementara hari kebangkitan Yesus pada dasarnya
dirayakan setiap minggu oleh gereja mula-mula.
Hari kebangkitan Kristus inilah yang disebut
dengan “hari Tuhan”, sebuah frase yang pertama
kali digunakan dalam kitab Wahyu, “Pada hari
Tuhan aku dikuasai oleh Roh” (Why 1:10), dan
yang kemudian menjadi populer digunakan oleh
gereja mula-mula untuk menandai hari ibadah
umat Kristiani. Dalam Didache, sebuah dokumen
yang ditulis di akhir abad pertama, tertulis
demikian tentang “hari Tuhan”: “Pada hari Tuhan
berkumpullah, pecahkan roti, dan ucaplah syukur.”
(Didache 14:1) Hari yang dimaksud adalah hari
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pertama dalam satu minggu, yaitu hari Minggu:
“Pada hari pertama dalam minggu itu. . . kami
berkumpul untuk memecah-mecahkan roti.”
(Kis 20:7) Murid-murid berkumpul pada hari
pertama (Minggu) karena hari tersebut adalah hari
kebangkitan Kristus (Mat 28:1 – “Setelah hari Sabat
lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari
pertama minggu itu…”).
Tentunya, hal ini berarti bahwa murid-murid
memodifikasi iman Yahudi mereka, berhubung
sebenarnya hari ibadah bagi umat Yahudi itu
adalah hari Sabat (Sabtu), hari terakhir dalam satu
minggu. Namun, kebangkitan Kristus menjadi
sebuah hal yang membedakan identitas mereka
sebagai pengikut Kristus dengan orang-orang
Yahudi lain pada umumnya, yang dengan simbolik
dinyatakan dengan bukan saja mereka merayakan
hari Sabat (murid-murid Kristus yang Yahudi masih
merayakan hari Sabat), namun juga berkumpul
pada hari Tuhan yaitu hari Minggu. Karena itu,
boleh dibilang kalau sebenarnya Paskah mulamula dirayakan setiap minggu, bukan setiap tahun
seperti sekarang.
Implikasi lain dari ibadah jemaat tiap hari
pertama dalam satu minggu ini adalah hari tersebut
bukanlah hari libur seperti layaknya hari Minggu
saat ini. Hari liburnya adalah hari Sabat, sementara
keesokan harinya adalah hari untuk bekerja.
Karena itulah kita menemukan kontroversi di
jemaat Korintus, berhubung dalam hari ibadah
mereka, umat yang lebih kaya pada umumnya
sampai terlebih dahulu dan menikmati makanan
terlebih dahulu pula, sementara yang lebih miskin,
mungkin karena pekerjaan yang lebih berat (mis.
budak), sampai lebih telat dan akhirnya tidak dapat
makan. Dilema perbedaan waktu sampai di tempat
pertemuan ini tidak akan terjadi kalau hari tersebut
adalah hari libur. Karena itu, bukan saja hari Tuhan
dirayakan setiap minggunya, namun juga bukan
pada hari libur, yang menandai kesungguhan hati
mereka untuk berkumpul sebagai sebuah jemaat

walau telah bekerja seharian. Hal ini lebih mirip
dengan bagaimana umat Islam harus menyisihkan
waktunya pada hari Jumat untuk mengikuti sholat
Jumat, walau sebenarnya hari itu mereka masuk
kerja, berhubung mereka hidup di negara yang
mengadopsi kebijakan yang lebih umum yaitu libur
di hari Minggu. (Berbeda dengan kebijakan negaranegara di Arab yang libur di hari Jumat.)
Namun, sama seperti kecenderungan umatumat beragama lainnya, peristiwa-peristiwa besar
keagamaan pada umumnya akan berevolusi
sehingga dirayakan setahun sekali, dan begitu
pula dengan “Paskah” atau “hari Tuhan” ini. Dari
sebuah hari yang dirayakan setiap minggunya,
Paskah sebagai penanda kebangkitan Kristus
dirayakan secara spesifik setiap tahun sekali. Salah
satu kemungkinan yang dapat menjelaskan evolusi
ini adalah padanan hari Paskah bagi umat Yahudi,
yang juga dirayakan setahun sekali. Kristus mati
setelah merayakan perjamuan malam terakhir
dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah,
Yohanes Pembaptis mengidentifikasikan Kristus
dengan sebutan “anak domba Allah” (Yoh 1:29),
dan karena itu lumrah jika murid-murid mencoba
untuk merayakan Paskah Yahudi dengan terang
figur dan karya Kristus. Jika Paskah sebelumnya
dirayakan untuk memperingati keluarnya bangsa
Israel dari tanah Mesir, maka sekarang Paskah
dirayakan untuk memperingati keluarnya Kristus
dari dunia orang mati. Dan, penanggalan Paskah
umat Yahudi ini pulalah yang dijadikan acuan
bagaimana gereja akan merayakan Paskah.
Dan, dari sinilah mulai muncul perbedaan

penanggalan Paskah di antara gereja mula-mula
mulai dari abad kedua. Pertama, Paskah Yahudi
bisa dirayakan pada hari apapun, karena yang
penting adalah hari tersebut dirayakan setiap
tanggal empat belas di bulan pertama (Kel 12:1-6),
untuk memperingati perayaan Paskah pertama
di tanah Mesir. Di sisi lain, gereja sudah terbiasa
merayakan hari kebangkitan Kristus pada hari
Minggu. Karena itu, sebagian besar berpendapat
bahwa jika Paskah Yahudi jatuh bukan di hari
Minggu, maka perayaan Paskah Kristiani harus
diundur sampai hari Minggu sesudah itu. Namun,
sebagian gereja-gereja di Asia Timur (Turki saat
ini) berpendapat bahwa perayaan Paskah Kristiani
sepatutnya mengikuti perayaan Paskah Yahudi
pula, dan karena itu tidak mesti diadakan pada
hari Minggu. Setelah melalui beberapa pertemuan,
akhirnya disepakati bahwa Paskah Kristiani akan
dirayakan pada hari Minggu.
Namun kontroversi ini tidak berhenti di sini.
Sekalipun gereja sudah sepakat bahwa Paskah
akan dirayakan setiap hari Minggu, mulai muncul
pertanyaan tentang bagaimana gereja akan
menetapkan hari Minggu tersebut. Dan pertanyaan
ini dibahas di Konsili Nicea pada tahun 325. Konsili
Nicea bukan saja membahas mengenai kontroversi
Trinitas dan Arianisme, namun juga mengenai
penanggalan Paskha. Kontroversi ini dipengaruhi
pula oleh demografi gereja yang semakin lama
semakin non-Yahudi, dan pertentangan antara
gereja di Antiokhia dengan gereja di Aleksandria,
yang secara historis memiliki perbedaan cara
berteologia dan bersaing dalam memperebutkan
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takhta gerejawi yang tertinggi setelah Roma.
Gereja di Antiokhia berpendapat bahwa gereja
harus mengikuti penanggalan Yahudi dalam
menentukan Paskahnya, dan menetapkan Paskah
Kristiani di hari Minggu sesudah Paskah Yahudi.
Berhubung gereja saat itu secara mayoritas sudah
non-Yahudi, ada semacam kegelisahan jika gereja
mesti mengikuti penanggalan Yahudi terlebih
dahulu. Mereka berpendapat bahwa belum
tentu umat Yahudi menghitung dengan tepat.
Argumennya adalah, jika mengenai keselamatan
saja mereka dapat salah, kenapa tidak mungkin
perhitungan mereka mengenai bulan Paskah
pun bisa salah? Lagi-lagi, argumen semacam ini
sedikit banyak dipengaruhi oleh politik gereja dan
sentimen anti-Semitik gereja yang memang saat
itu secara mayoritas sudah non-Yahudi. Belum lagi
gereja di Aleksandria memang dikenal dengan
kedekatannya dengan filosofi Yunani ketimbang
Yahudi. Akhirnya, kesepakatan yang muncul
adalah sebagai berikut:
Paskah harus dirayakan di seluruh dunia pada
hari yang sama yaitu hari Minggu (uno die et uno
tempore per omnem orbem)
Bahwa hari Minggu ini adalah hari Minggu
yang mengikuti tanggal empat belas di bulan
Paskah
Bahwa bulan Paskah ini adalah bulan yang
mengikuti equinox musim semi, di mana siang
dan malam kurang lebih memiliki jangka waktu
yang sama
Bahwa ketetapan ini sebaiknya dihitung oleh
gereja di Aleksandria mengingat keterampilan
mereka dalam hal astronomi, sebelum keputusan
ini disebarluaskan ke gereja-gereja lain di seluruh
dunia
Namun, lagi-lagi, kontroversi ini tidak berhenti
di sini. Secara praktis, ternyata memang sulit
dalam mencoba menghitung kapan bulan Paskah
itu muncul. Ada beberapa versi siklus bulan
yang tersedia saat itu, dan siklus-siklus ini akan
menghasilkan perhitungan yang berbeda pula.
Gereja di Roma, misalnya, awalnya menggunakan
siklus bulan 120-tahunan sebelum menggantinya
ke siklus 84-tahunan, sementara gereja di
Aleksandria menggunakan siklus 19-tahunan.
Selain itu, muncul kontroversi (dan akhirnya
perpecahan) antara tradisi Timur dan Barat.
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Perpecahan ini juga memiliki konsekuensi lain
dalam penentuan penanggalan Paskah, karena
kedua tradisi ini mengacu pada kalender yang
berbeda. Jika tradisi Barat mengikuti kalender
Gregorian, maka tradisi Timur mengikuti kalender
Julian.
Akhirnya, di tradisi Barat sendiri, Paus
Gregorius XIII di abad ke-16 menetapkan bahwa
penanggalan Paskah adalah lebih condong
mengenai disiplin gereja (di mana semua gereja
merayakannya pada hari yang sama) ketimbang
mengenai ilmu astronomi. Dalam ketetapannya,
Paskah ditetapkan sebagai Minggu pertama yang
mengikuti bulan purnama pertama setelah tanggal
21 Maret (tanggal equinox musim semi). Karena
itu, di tradisi Barat kemungkinan paling awal untuk
Paskah adalah tanggal 22 Maret dan kemungkinan
paling akhir adalah tanggal 25 April. Sementara itu,
berhubung tradisi Timur menggunakan kalender
Julian, di mana tanggal 21 Maret di kalender
Julian berkorespondensi dengan tanggal 3 April di
kalender Gregorian, maka perayaan Paskah tradisi
Timur dapat bervariasi antara tanggal 4 April
sampai 8 Mei menurut penanggalan Gregorian.
Karena ada persinggungan antar kedua kalender
ini, ada beberapa tahun dimana Timur dan
Barat akan merayakan Paskah pada hari Minggu
yang sama, walau secara umum lebih sering
akan berbeda. Tahun ini misalnya, tradisi Barat
(termasuk gereja kita) akan merayakan Paskah
pada tanggal 8 April 2012, sementara tradisi Timur
akan merayakannya pada tanggal 15 April 2012.
Untuk kembali ke anekdot di awal tulisan ini,
mungkin ada orang-orang yang bertanya kenapa
mesti ada perbedaan seperti ini, terutama orangorang yang tinggal di daerah di mana kedua tradisi
ini hidup berdampingan. Perbedaan ini, harus
diakui, sebenarnya sedikit banyak menandai masih
adanya keretakan dalam tubuh Krisus yang global.
Perbedaan ini, di sisi lain, juga menunjukkan
betapa kebangkitan Kristus menempati tempat
yang sentral bagi iman Kristiani dan karena itu
perayaannya pun harus dilaksanakan secara serius.
Namun, perbedaan ini juga menunjukkan bahwa
masih ada cita-cita Konsili Nicea yang belum
tercapai, yaitu agar gereja di seluruh dunia dapat
merayakan Paskah pada hari yang sama: uno die et
uno tempore per omnem orbem. B
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S

etiap liburan sekolah, terutama
di Bulan Desember, tentunya
sebahagian besar dari kita
akan pulang ke Indonesia melihat
saudara atau orang tua, bagi yang
saudara/orang tuanya yang masih
berada di Indonesia ataupun pergi
bertamasya ke negara lain.
Tetapi bagaimana dengan keluarga
(F2) yang setiap minggu telah berkumpul,
bertemu dan makan bersama, Tentunya kita
juga akan pergi bertamasya bersama, bukan?
Cerita perjalanan kami dimulai dengan
mengucap syukur terlebih dahulu kepada
Tuhan yang sudah begitu baik melimpahkan
anugerahNya buat kami sehingga perjalanan
ini bisa terlaksana dengan baik dan selamat.
Bersyukur untuk udara yang cerah, makanan yg
bisa kami nikmati, untuk kebersamaan, dan juga
perlindungan serta penyertaanNya.
Rencana perjalanan ini pertama dicetuskan
sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan. Yang

berangkat ada lima keluarga, empat dari F2BB2
yaitu Erwin-Lisa, Santo-Lita, Iwan-Selvi, dan
Jonatan-Mona, Sungguh sayang salah satu
anggota F2 kami, keluarga Wandy-Natalia tidak
bisa ikut dengan kami, meskipun kami merasa
kurang lengkap, tetapi kami dilengkapkan
dengan kehadiran keluarga Benhard-Friska, yang
menambah semarak perjalanan kami, total semua
ada 17 orang berikut anak2.
Buat sebahagian kami, perjalanan ini seperti
‘another miracle’ dari Tuhan. ‘Danau Toba’
merupakan satu nama tempat yg cuma pernah
kami dengar lewat pelajaran geografi waktu SD
dulu. Bayangan kami dalam peta, Danau Toba
tuh seperti donat, tengahnya ada pulau, terus
banyak hutan belantara, tempatnya di ujung pulau
Sumatera. Jauh deh, ga bakal bisa sampai ke sana.
Eh…Praise The Lord, ternyata bisa sampai juga.
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Tetapi bagi keluarga Benhard dan Erwin,
tempat yang indah ini merupakan tempat
bermain mereka sejak kecil.
Terus terang, awalnya ada rasa khawatir,
pergi ramai2, lima keluarga, ke tempat
yang tidak kita tau gimana medannya,
makanannya, kondisinya, tapi dengan iman
dan doa, berangkat deh.
Hari pertama sampai di Medan, dengan
bis besar yang sudah menanti, tujuan pertama
tentu saja, makan siang di Mie Awai Medan.
Kemudian kami berangkat ke Siantar, tepatnya
ke tempat tinggal keluarga Benhard. Perjalanan
memakan waktu sekitar 3 jam. Sesampai di sana,
dengan segala keramahan, Benhard dan keluarga
(mama Benhard, adiknya berserta istri juga
keponakan2) menjamu kami. Ruang tamu yang
sudah dikosongkan dan digelari tikar, baru ngobrol
sebentar, makanan khas Batak yang lezat masakan
mama Benhard, dihidangkan. Karena perjalanan
masih panjang dan hari semakin gelap, setelah
makan kami pamitan. Sebelum keluar dr kota,
kami mempersiapkan dulu bekal untuk makan
pagi dan tentunya yg tak kalah penting, sim card
(sekalipun di gunung dan hutan rimba, sungguh
menyenangkan jika bisa tetap berhubungan dengan
dunia luar).
Setelah 2 jam perjalanan, kami sampai di Hotel
Niagara, Parapat, yg letaknya agak di puncak,
tinggi. Karena waktu sampai, langit sudah ggelap;
ap;
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jadi keesokan
ja
harinya
h
beberapa dari
b
kami bangun
agak pagi
menikmati
pemandangan
p
sekitar. Dari hotel bisa terlihat sebagian
dari Danau Toba, perkampungan di sekitar hotel,
pegunungan di belakangnya. Dari jauh terdengar
alunan lagu rohani. Indah sekali…
Hari kedua, perjalanan ke pulau Samosir. Kami
men-charter satu kapal untuk menyeberang. Awak
kapalnya, seorang bapak yang menyupir dan tiga
anak laki. Di tengah perjalanan, ketiga anak ini
menghibur kami dengan menyanyikan beberapa
lagu daerah Batak. Perpaduan yang pas sambil
menikmati keindahan Danau Toba.
Di Samosir, kami menginap dua malam di The
Samosir Villas and Resort. Di sini ada free wifi.
Satu pelajaran penting, peran internet dalam hidup
kita, benar2 bisa mendekatkan yang jauh tapi (!!!)
juga bisa menjauhkan yang dekat.
Di Hari ketiga, kami menjelajahi pulau Samosir
yang berbukit dan banyak sekali gerejanya,
mengunjungi museum, melihat tarian adat,
mengunjungi tempat permandian belerang, melihat
ibu2 yang menganyam ulos (kain sarung khas
Batak), melihat rumah adat dan mempelajari
kehidupan orang Batak jaman dulu sebelum dan
sesudah kekristenan masuk ke sana. Di tengah2
sesu

melanjutkan acara rekreasi ke Bukit Gundaling. Di
ladang/sawah mereka terlihat ada satu kuburan,
sini juga tak ketinggalan acara berfoto-ria dengan
menurut orang lokal itu merupakan tanda hormat
latar belakang gunung Sibayak, diakhiri dengan
mereka kepada orang tua dan juga supaya tanah
acara pesta berkuda. Lagi, setelah itu anak2
yang ditinggalkan oleh orang tua mereka tak bisa
turun ke ladang lagi, kali ini memetik strawberry.
dijual oleh keturunan mereka nantinya.
Sebelum balik ke hotel, kami mampir ke pasar
Hari keempat, kembali menyebrang ke
setempat, sebagian anak2 memberi makan kelinci.
Parapat, sejauh mata memandang, yang terlihat
Pasarnya penuh buah dan sayur lokal yang segar2.
pemandangan indah bak lukisan, perpaduan
Karena udaranya yg sejuk, maka tanaman bisa
antara pegunungan dan danau. Tak ketinggalan
tumbuh dengan subur di sana. Sungguh tempat
melihat Batu Gantung yg terkenal dan beberapa
berbelanja yang menyenangkan, sayang ga bisa
anak2 daerah yang berpakaian minim, ada yang
masak jadi cuma bisa beli buah-buahan.
berenang2 di danau dan ada juga yg mendayung
Hari keenam, kami berangkat kembali ke
sampan kecil,
Medan, pertanda liburan akan berakhir. Sebelum
Sampai di Parapat kami melanjutkan
jalan kami sempat makan siang di restoran
perjalanan dengan bis ke Berastagi. Di tengah
‘1Tesalonika 6’ yg menghidangkan BPK (Babi
perjalanan, kami sempat beristirahat mampir di
Panggang Karo). Yang hebat, ada free wifi loh.
stasiun tv Simarjarunjung (nun jauh di puncak),
Di Medan kami menginap semalam. Padalah
juga sempat mengunjungi air terjun Sipiso-piso
Medan terkenal banyak tempat makan yang
(karena hujan dan udara yg sejuk, kebanyakan
enak. Jadi malam itu kami makan semampunya,
dari kami tinggal di bis, setelah agak reda baru
dari masakan Padang (Garuda), tempat makan
pada turun menghangatkan badan dengan Pop
durian “Ucok”, juga sempat mencoba makanan
Mie, tahu dan singkong goreng, tak ketinggalan
eksotis khas Medan, Satu lagi pengalaman yang
bajigur hangat), yg tak kalah menarik: anak2 juga
menarik, pertama kali mendengar pengamen yang
mendapat kesempatan menikmati acara memetik
menyanyikan lagu natal. Wow…
jeruk langsung dari kebun, kesempatan langka
Hari ketujuh, berakhirlah liburan kami. Saat2
untuk anak2 kota. Tanah yg becek dan berlumpur
menyenangkan harus berakhir, perjalanan ini
bekas hujan, tidak menghalangi mereka. Sekali
menjadi kenangan yang indah dimana Tuhan telah
anak2 tetap anak2. Malam itu kami menginap di
memberkati kami dengan perjalanan yang kami
Mikey Hotel yang indah, penuh dengan kerlapsebut sebagai “Perjalanan Keakraban F2BB2”. B
kerlip lampu dan hiasan Natal.
(Ramona Valencia Tjhang)
Hari kelima, penjelajahan kota
Berastagi. Pertama, kami menuju ke
Foto Bersa
ma
tempat wisata Simalem Resort, yang
di Simalem
,
Da
nau Toba
merupakan salah satu puncak tertinggi
gi
terlihat
dibelakang
untuk menikmati Danau Toba.
Padahal beberapa hari sebelumnya,
hujan terus turun, tapi puji Tuhan
setibanya kami di sana, udara cerah.
Pemandangannya sungguh indah,
seperti lukisan, langit penuh dengan
awan putih memayungi Danau
Toba yang dikelilingi oleh gunung
dan lembah, Sulit dilukiskan
dengan kata-kata. Incredible
sight… Setelah selesai berfoto
ria, rintik hujan mulai turun.
Puji Tuhan, Dia atur semuanya
indah. Setelah makan siang , kami
Beranda 4
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Good Bye, but
SEE YOU LATER
It’s not

(Hillview)

42 Beranda

F

amily Fellowship Hillview, hari Minggu, 26
Februari 2012, tempat di Tessarina, Wilby
rd. (rumah Pak willy – Bu Yenty) menjadi
special, karena sekaligus mengantar Septo dan
Indri “back for extended period to Indonesia”.
Acara diawali dengan foto bersama di taman
samping kolam renang. Kemudian makan
malam bersama. Pot luck. Dan lanjut dengan
pembahasa Bab 15 dan 16 buku Facing Your
Giant. Kedua bab dibahas sekaligus karena
topiknya sinambung; tentang Daud yang
jatuh ke dalam pelangaran fatal terkait dengan
Batsyeba. Seperti biasa pemimpin diskusi sudah
menyiapkan bahan “presentasinya” (dalam
bentuk power point) dengan sangat baik,
sehingga memudahkan kita semua berdiskusi
secara lebih terarah.
Diskusi yang serius dipadu dengan jokejoke segar – terutama dari Pak Geroge dan Pak
Gumiarso – membuat pembahasan topik bukan
saja bernas dan asyik, tetapi juga terasa akrab;
berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman,
berbagi pendapat. Walau tidak selalu semua
sepakat mengenai apa yang dibahas, tetapi yang
pasti kita belajar banyak. Memang, belajar apa
pun dan di mana pun akan lebih mudah, bila
hati kita senang.
Setelah pembahasan bahan, barulah “acara”
Septo dan Indri. Septo dan Indri menyampaikan
sharingnya sampai pada keputusan untuk
for good. Tidak ada yang kebetulan dalam
hidup. Setiap hal yang Tuhan ijinkan kita
alami, rasakan, lihat dan dengar, selalu ada
maksud Tuhan di dalamnya. Tugas kita
adalah “menangkap” maksud Tuhan itu, dan
menjalaninya dengan iman.
Tentu saja ada pesan-pesan dari teman-teman
F2 Hillview untuk Septo dan Indri. Dari Pak
George: “Terbuka pada berbagai peluang; jangan
terpaku hanya pada bidang ilmu yang digeluti
di dunia sekolah.” Lalu dari Pak Willy: “Pada
awal-awal kepindahan ke tempat baru pasti ada
masa transisi yang tidak gampang, bila demikian
bertahanlah; tetapi pada satu titik tertentu,
bila memang “tidak tahan”, tidak usah ragu
mengevaluasi ulang.”

Sebelum acara ditutup dengan doa oleh
bang Denni Boy, kita bersama-sama menyimak
klip lagu NKB 49 dari youtube yang sudah
dipersiapan oleh Pak Willy, Tuhan Yang Pegang
(Pada Kebaktian Umum pagi hari sebelumnya
lagu ini juga dinyanyikan oleh Keluarga Rohani
Benhard-Friska Ambarita). Dan tanpa diberi abaaba kita semua turut menyanyikannya.
1. Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok,
namun langkahku tegap.
Bukan surya ‘ku harapkan,
kar’na surya ‘kan lenyap.
O tiada ‘ku gelisah akan masa menjelang;
‘ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
Ref.:
Banyak hal taku ‘ku fahami
dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini:
Tangan Tuhan yang pegang.

2. Makin t’ranglah perjalanan,
makin tinggi aku naik.
Dan bebanku makin ringan,
makin nampaklah yang baik.
Di sanalah t’rang abadi, tiada tangis dan
keluh;
Di neg’ri seb’rang pelangi,
kita k’lak ‘kan bertemu.
3. Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok,
mungkin langit ‘kan gelap.
tapi Dia yang berkasihan melindungi ‘ku
tetap.
meski susah perjalanan,
g’lombang dunia menderu.
DipimpinNya ‘ku bertahan
sampai akhir langkahku.
Melalui facebook Septo menyampaikan
kesannya untuk acara itu, “The good moments
and memories will last forever. Especially di F2
Hillview.” It’s not good bye, but see you later,
Septo dan Indri. B
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Lemparan Ke Dalam

HARGA YANG HARUS

Note: Rubrik “Lemparan Ke Dalam” ini berisi tentang ide-ide, cetusan-cetusan,
perenungan-perenungan, atau apa saja yang terpikir dalam benak, terbersit dalam hati
seputar GPBB dan civitasnya, atau pun seputar kehidupan kita sebagai umat Kristiani.

DIBAYAR

Orang Kristen
B

anyak kata yang mengalami degradasi
makna. Bobot nilainya turun, bahkan
tidak jarang jadi berkonotasi negatif.
Contoh, kata mahasiswa. Mahasiswa artinya: siswa
dalam tingkatan yang lebih tinggi dan agung
derajatnya daripada umumnya; baik dalam pola
berpikir, cara mengemukakan pendapat, maupun
kontribusinya dalam masyarakat. Tetapi saat ini
bobot nilai kata mahasiswa bisa dibilang turun.
Kata ini hanya sebatas merujuk seseorang yang
belajar di perguruan tinggi atau universitas. Tidak
lebih. Malah di Indonesia mahasiswa kadang
jadi biang kerok karena aksi-aksi anarkisnya yang
meresahkan orang banyak. Belum lagi kalau
bicara tentang tawuran mahasiswa yang selalu
jadi berita; antar perguruan tinggi, atau antar
fakultas di perguruan tinggi yang sama. Makin
menanamkan konotasi buruk pada kata ini.
Begitu juga dengan kata Kristen. Kata ini
pertama kali merujuk pada jemaat mula-mlua
di Antiokhia. Kristen artinya: pengikut Kristus.
Mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus, taat
pada ajaran-Nya, giat melaksanakan perintah-
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Nya, tekun menjalankan aturan-Nya; saling
mengasihi, saling menghargai, saling membangun
dalam pekerjaan baik, serta hidup berguna bagi
sesama.
Sekarang kata Kristen merujuk pada kita yang
setiap hari Minggu ke gereja. Tapi kalau hanya
itu, sebetulnya belum sampai pada esensi yang
sebenarnya. Pertanyaan yang patut direnungkan:
Apakah orang lain dapat melihat bahwa kita
adalah pengikut Kristus? Apakah kehadiran
kita mendatangkan rasa syukur orang-orang di
sekitar? Bila jawabannya belum, atau bahkan
tidak, jangan-jangan bobot nilai kata Kristen pada
diri kita itu telah pudar. Sama nasibnya dengan
kata mahasiswa tadi.
Akan tetapi tidak ada kata terlambat untuk
berubah, bukan? Maka, sebagai orang yang
menyebut diri Kristen, marilah kita wujudnyatakan identitas Kristus dalam tindakan dan
tutur kata kita, sehingga kita benar-benar layak
menyandang atribut Kristen dalam keseharian kita.
Semoga. B
(Davis Arifin)

S

uatu hari Minggu saya ke gereja. Setelah
ibadah saya membeli buku di kios buku
di depan geraja. Setelah melihat-lihat, saya
tertarik membeli sebuah buku. Saya menanyakan
dulu berapa harga buku itu kepada penjaga
kios, karena di sampul buku itu tidak tertera
harga jualnya.
“70 dolar,” jawab Penjaga kios. Saya agak
tidak percaya karena buku itu lumayan tebal.
Saya perkirakan harganya 100 dolar atau
mungkin lebih. Lalu saya bilang, harganya pasti
lebih dari 70 dolar. Coba cek lagi mungkin
dia salah. Dia agak ragu. Katanya, dia akan
tanyakan kepada maminya. Sebab yang bawa itu
buku maminya. Tetapi hari itu maminya tidak
ikut jualan, sedang ada urusan yang tidak bisa
diganggu/penting.
Karena saya ingin sekali membaca itu buku;
saya katakan kepadanya, saya bayar 70 dolar,
nanti ia bisa tanyakan kepada maminya harga
yang sebenarnya. Kalau kurang, saya akan bayar
sisanya minggu depan. Saya beri hand phone
saya. Malamnya penjaga kios itu telepon. Benar
dugaan saya, harganya 100 dolar!
Saya teringat ayat pegangan dan yang
menjadi pendorong semangat saya dalam
menghadapi tantangan iman, yaitu: “Barang
siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia

wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.” (1
Yohanes 2:6). Ketika kita menyatakan diri dan
mengakui sebagai pengikut Kristus, ada harga yg
harus di bayar, yaitu: hidup serupa berpadanan
dengan Kristus.
Berat? Tentu saja. Tetapi tidak usah kecil
hati. Karena Tuhan pasti tahu kemampuan kita.
Dia tidak sembarangan memberi pengajaran.
Ketika kita, menerapkan prinsip-prinsip iman
kita, Dia akan menolong kita. Menguatkan kita.
Memampukan kita menghayati dan mengalami
kasih-Nya yang tidak terbatas.
Satu hal lagi yang penting, seperti Rasul Paulus
katakan: “Janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan
budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah: apa yg baik, yang
berkenan kepada Allah dan yang sempurna.”
(Roma 12.2).
Marilah kita terus mendekat kepada-Nya,
terbiasa bersama-Nya. Tetap bersemangat dan
selalu bersyukur. Hidup Anda berharga di mataNya. Hargai hidup Anda. Dan hiduplah untuk
Dia yang menjadikan Anda berharga. GBU.
Salam damai dalam YESUS Kristus
Tuhan kita. B
(Sakti Nurani, Maria Martha, sekarang
bekerja di Hong Kong).

Beranda 45

Wisata

&

Johannesburg
Erwin Koe

J

ohannesburg, yang disebut juga Joburg adalah
kota yang terbesar di Afrika selatan dan juga
adalah ibu kota Afrika Selatan, dan menjadi
salah satu kota terbesar di dunia yang lokasinya
tidak berada di dekat pesisir pantai. Afrika Selatan
adalah negara yang sangat kaya dengan mineral,
perdagangan Emas dan intan adalah merupakan
penggerak roda ekonomi dari negara tsb.
Afrika selatan berada di belahan bumi selatan,
possisinya persis seperti Australia, temperatur dan
juga pemandangan alam hamper sama dengan
Australia

Tempat tempat menarik
Tempat shopping yang paling terkenal adalah di
Nelson Mandela Square di Santon City, di dalam
Nelson Mandela square terdapat banyak restoran,
butik, mall dan juga supermarket. makanan dan
barang yang dijual dari yang kelas menengah
hingga kelas atas.
Tentu saja kita juga harus mengunjungi China
town dimana arti China town adalah termasuk
etnik Korea, Jepang, dan India. Di sana masih
terdapat sayur mayur, ikan segar, dan banyak
provision shop seperti layaknya kebanyakan
tempat di Asia.
Jika ada yang berminat dengan product
kerajinan tangan, boneka, mainan anak-anak,
pakaian yang murah dapat dibeli di Pasar loak
atau disebut juga flea market, Beberapa
pasar loak yang terkenal adalah Bruna
Lake Flea market dan Crafter Market
at Fourways Crossing.
Game Reserve (Taman Safari)
adalah tempat yang paling menarik
untuk turis yang ingin melihat “The
Big Five” tanpa harus pergi jauh, hanyaa
sekitar 40 menit dari Johannesburg. Di
tempat ini juga tempat perlindungan
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Sekitarnya
langsung ke Ruang penyimpanan daging dan
langsung memesan bahagian yang kita sukai (Beef,
Pork and lamb), daging beku tsb akan langsung
dipotong dan setelah itu dipanggang.
Afrika selatan juga terkenal dengan anggur,
salah satu negara produksi wine terbesar di dunia,
selain rasa yang wine yang enak, harganya juga
lumyan terjangkau.

Hal hal yang menarik
dan pembiakan Singa, dan boleh dikatakan sangat
berhasil. Jika ingin melihat Taman Safari Kruger
Park, harus pergi ke Provinsi Mpumalanga, Kruger
Park adalah sebesar Negara Inggris (UK).

Makan dan Minum
BBQ bersama adalah
salah satu kegiatan social
yang pasti dilakukan ketika
bertemu dengan teman2,
termasuk acara resmi
kantor ataupun di rumah.
Seperti halnya ruangan
nland,
sauna di setiap rumah di Finland,
demikian juga di Afrika Selatan, di dalam setiap
rumah pasti ada tempat khusus untuk BBQ, yang
juga disebut South African Braai.
Steak dari daging merah termasuk salah satu
makanan yang paling digemari, maka tidak heran
jika ada kebanyakan
kulit putih disana
yang makanannya
hanya steak.
Bagi penggemar
Steak, dianjurkan
unutk ke restoran
“The Butchershop”
di area Santon City.
Disana kita dapat

Seperti halnya kita tidak mengenal banyak
mengenai bangsa kulit hitam, Demikian juga
orang kulit hitam di Afrika Selatan mengangap
Asia itu adalah hanya Cina, Korea dan jepang
Di restoran, Bagi yang gemar steak, jika mau
dianggap jantan, bagi pria dianjurkan untuk
memesan daging 600 gram ke atas,
Sejak tahun 90 secara tidak resmi berlaku
system “Reverse-Apartheid” Dimana Kulit hitam
berada ditingkat paling atas dalam mendapat
pekerja dalam perusahaan, maupun izin usaha.
Urutan tsb adalah : Wanita kulit hitam, Pria kulit
hitam, Wanita kulit putih dan pria kulit putih. Ras
Cina dan India dianggap sebagai kulit hitam sebab
mereka juga yang ditindas selama masa Apartheid.
Akibatnya, di akhir tahun 90, sudah banyak
sekali ras kulit putih Afrika selatan yang keluar
dari negara tsb (brain drain) disebabkan oleh
system anti-apartheid yang sangat merugikan
mereka dalam mencari nafkah.
Aneh Tapi Nyata: Untuk menjelajahi kota Joberg,
bagi yang suka berpetualangan, menyetir mobil
sendiri adalah paling fleksible, tetapi ada hal2 yang
perlu diperhatikan
Karena tingkat kejahatan yang tinggi di
Johannesburg, Jika kebetulan tersesat ketika
mengendarai mobil, lebih baik tetap tersesat dari
pada bertanya, Istilah malu bertanya sesat di jalan
tidak berlaku di Johannesburg.
Jika menyewa mobil, yakinkan mobil tsb dalam
keadaan sangat baik, sebab mogok di tengah jalan

adalah merupakan
rupakan bencana
Ketika mengendarai mobil di tempat yang
agak sunyi, jangan berhenti di rambu merah,
mobil dijalankan agak pelan ketika mendekati
rambu merah, dan melaju ketika warna hijau,
Sebab banyak kejadian pembajakan mobil adalah
di tempat rambu2 lalu lintas, ketika mobil sedang
berhenti di lampu merah
Berhati-hati ketika malam hari, kebanyakan
mereka yang berkulit hitam berjalan di pinggiran
jalan aspal (karena telanjang kaki, aspal akan
terasa lebih hangat dan nyaman), dikarenakan
warna kulit dan juga pakaian yang dipakai,
mereka transparent di malam hari.
Jangan sekali-kali mencoba naik taxi yang
tanpa register, ataupun taxi umum karena bisa-bisa
tidak akan sampai di tempat tujuan. Yakinkan taxi
dibooking oleh perusahaan international ataupun
dari hotel.
Yang paling aman adalah pergi dengan orang
lokal ataupun dengan tur.
Tanggapan Pribadi: Afrika Selatan adalah negara
dengan pemandangan alam yang sangat luar
biasa indahnya, dan taman safari yang terluas,
walaupun tingkat kejahatan yang tinggi di sana,
jika kita berhati-hati dan menuruti aturan main
disana, berwisata ke
sana akan merupakan
n
pengalaman
yangg
p
g
y

tidak terlupakan.
Gajah dan
Buffalo adalah termasuk dalam
“the big 5 (Gajah, Water Buffalo, Leopard,
Singa dan Badak Hitam” yang bisa dilihat di
Kruger Park. B
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Resensi Film

SIAPAKAH AKU,

TUHAN?

Jonathan Adipranoto

‘Siapakah Aku Tuhan’, adalah sebuah film
Indonesia dengan nuansa kekristenan yang
sangat kental. Diproduksi oleh Holyworld (http://
holyworld-entertainment.com/). Sebelum masuk ke
jalan cerita, ada baiknya untuk mengenal beberapa
karakter penting:
Anthony – pengusaha yang sibuk dengan
bisnisnya. Ia selalu pulang malam dalam keadaan
kecapean, sehingga tidak sempat memperhatikan
keluarganya. Seorang yang berpendapat
bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya.
Setiap permintaan ikut serta di kegiatan sosial
diterjemahkan sebagai permintaan sumbangan
financial. Tipe pengusaha sukses (dalam arti
banyak duit).
Martha – istri Anthony. Ibu rumah tangga yang
sibuk berat dengan pelayanan di gereja sampai
menelantarkan anak-anaknya. Seorang yang
mempercayakan pekerjaan mengasuh anak kepada
pembantu rumah tangga, sampai2 mengambil
rapor sekolahpun diwakilkan ke pembantu. Tipe
orang tua yang tidak pernah menghargai pekerjaan
anak2nya. Seorang yang percaya penuh kepada
garis keturunan.
Vincent – anak dari pasangan Anthony dan
Martha, ABG yang gemar bermain basket.
Mempunyai kecenderungan ‘rebel’ karena merasa
tidak diperhatikan oleh orang tuanya.
Lulu – adik Vincent yang lebih banyak diasuh
oleh Darti, sang pembantu. Sering melihat ibunya
marah2 ke kakaknya untuk segala hal. Merasa
orang tuanya terlalu sibuk sampai2 tidak punya
waktu untuk menghadiri sebuah pentas di sekolah
dimana ia ikut sebagai pemain.
Paul – pemilik sebuah cafe, seorang single father
yang ditinggal mati oleh istrinya. Tiap malam pergi
minum2 dan mengobrol dengan seorang hostess di
pub untuk mengurangi stress. Seorang yang merasa
kalau dirinya cukup mengerti dunia ABG.
Dicky – anak Anthony yang tidak begitu akur
dengan ayahnya. Teman baik Vincent di sekolah
maupun diluar sekolah.
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Ratna – seorang hostess yang sebenarnya
tidak menyukai pekerjaannya. Terpaksa menekuni
profesinya karena tidak memiliki kesempatan untuk
bekerja ditempat lain. Pernah menjalin hubungan
gelap dengan seorang pengusaha, yang belakangan
meninggalkannya dalam keadaan hamil.
Sari – anak Ratna, hasil perselingkuhan dengan
sang pengusaha. Seorang yang menyayangi ibunya
biarpun kadang malu dengan profesi sang ibu.
Cerita dituturkan dengan fragmen-fragmen
yang awalnya tidak berhubungan. Saat kemudian
cerita berkembang, barulah kelihatan hubungan
antara fragmen satu dengan fragmen lainnya. Gaya
penuturan seperti ini sangat mirip dengan film Love
Actually (http://www.imdb.com/title/tt0314331/)
Dimulai dari adegan dimana sang kepala
sekolah membawa Martha ke laboratorium
sekolah, yang peralatannya disumbang oleh
keluarga Martha-Anthony. Dilanjutkan dengan
suasana di dalam kelas, dimana sang guru (Dian)
sudah mempunyai prasangka buruk terhadap
Vincent dan Dicky. Apapun yang dilakukan
mereka, selalu dianggap salah, dan patut dilaporkan
ke kepala sekolah. Kepala sekolah mencoba
mendinginkan suasana dengan menerima pendapat
kedua belah pihak. Sayangnya ia harus berbohong
tentang kondisi rumah tangga sang ibu guru.
Adegan berikutnya, Martha sedang memimpin
rapat di gereja. Tiba-tiba handphone berbunyi
dan Lulu meminta ibunya pergi ke sekolah untuk
menerima rapor. Berhubung lagi sibuk rapat,
Martha mengutus Darti untuk mengambil rapor
Lulu. Teman-teman gerejanya memuji Martha
sebagai ibu teladan yang masih memperhatikan
anaknya mesti disela-sela kesibukan gerejawinya.
Sebuah joke segar yang diselipkan oleh sang
sutradara.
Beberapa cuplikan menunjukkan keakraban
Paul dengan Ratna di pub. Mereka sering sharing
tentang masalah hidup sehari-hari dan saling
memberi nasehat. Paul sering bercerita tentang
hubungannya dengan Dicky. Atas nasehat Ratna,

dia mencoba memperbaiki hubungan dengan
anaknya. Biarpun maksudnya baik, tapi karena
tidak terbiasa, jadinya malah kacau dan Dicky tidak
bisa menerima.
Awalnya Sari diperkenalkan sebagai murid
baru di kelas Vincent dan Dicky. Dengan gaya
SKSD (Sok Kenal Sok Deket), keduanya mencoba
untuk mendekati Sari. Segala cara dicoba, sampai
akhirnya mereka ikut kegiatan remaja di gereja
dan mengesampingkan permainan basketnya.
Biarpun tujuan awal mendekati lawan jenis,
akhirnya keduanya merasa senang dengan kegiatan
barunya di gereja. Hal ini diamati oleh Lulu, yang
mempertanyakan motivasi sang kakak mengikuti
kegiatan barunya.
Konflik mulai dibangun saat Ratna harus
mengunjungi orang tuanya yang sakit di desanya.
Karena mendadak dan handphone Sari tidak
bisa dihubungi, dia menemui Sari di gereja untuk
memberikan kunci rumah. Melihat cara berpakaian
Ratna, Martha (yang kebetulan ada disitu)
bertanya ke Sari tentang pekerjaan ibunya. Begitu
mengetahui pekerjaan Ratna, Martha langsung
menarik Vincent untuk menjauhi Sari. Dia juga
menghubungi pendeta untuk mengeluarkan Ratna
dari keanggotaan gereja, karena dianggap akan
merusak nama gereja. Pendeta dengan bijaksana
mengingatkan Martha tentang perlakuan Yesus
terhadap wanita penghibur. Alih-alih menghujat,
Yesus malah membawanya masuk ke kerajaan
Surga karena si wanita menyesali dosa2nya dan
memohon pengampunan.
Suasana makin panas waktu Vincent mengajak
Sari belajar bersama di rumahnya. Martha, yang
mengagungkan status sosial, langsung mengusir
Sari. Merasa ibunya sudah keterlaluan, Vincent
lari dari rumah dan pergi ke rumah Dicky. Dicky,
yang hubungan dengan ayahnya tidak begitu baik,
malah ikutan lari. Keduanya minta tolong Sari
untuk menumpang sementara di rumahnya. Ratna
mencoba menasehati mereka untuk balik ke orang
tuanya, tapi tanpa hasil. Dengan berat hati dia

mengijinkan mereka untuk menumpang.
Dian, yang sempat mencuri dengar permintaan
tolong Vincent dan Dicky ke Sari, melaporkannya
ke kepala sekolah, lengkap dengan segala
bumbunya. Keluarga Anthony dan Paul langsung
mendatangi rumah Ratna dan menarik paksa
keduanya. Martha bertindak lebih jauh dengan
meminta kepala sekolah untuk mengeluarkan Sari
dari sekolah.
Berikutnya, Lulu yang juga merasa orang
tuanya tidak memperhatikannya, lari dari rumah
dan berakhir di rumah penculik. Tapi dengan
cerdik dia berusaha lolos dan berhasil melarikan
diri. Dalam pelariannya dia bertemu dengan Ratna
yang lagi pulang kerja, dan dibawa ke kantor polisi.
Akhir cerita, semuanya datang ke kantor polisi
untuk menjemput Lulu. Martha berterima kasih
kepada Ratna dan mengubah sikapnya terhadap
Ratna. And they live happily ever after ……..
Biarpun jalan ceritanya sederhana dan mudah
ditebak, keberanian produser untuk menggunakan
artis-rtis tak dikenal patut diacungi jempol. Sayang
ada beberapa pemeran seperti kepala sekolah
dan pendeta yang terkesan kikuk. Ditambah pula
dengan melebih-lebihkan suasana dan kondisi
di tiap keluarga. Gaya bercerita menggunakan
fragmen-fragemen pendek juga cukup menarik
untuk diikuti. Kalau saja ini bisa dibarengi dengan
alur cerita yang lebih kuat, bisa lebih menarik. B
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