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Dari Redaksi
Salam,

Jemaat yang Yesus Kristus kasihi,
Tak terasa sudah satu tahun sejak Beranda edisi 4 mengunjungi
jemaat sekalian. Kali ini kami hadir kembali dengan hal-hal di
seputar komunitas kita.
Rangkaian acara Paskah baru saja berlalu, rasanya masih teringat
dengan monolog di kebaktian pra-paskah yang dibawakan oleh
beberapa rekan. Jemaat dibawa untuk melihat rangkaian kisah
penyaliban dari perspektif yang lain.
Gereja Pembawa Pelita atau Gempita, sesuatu yang selalu
kita lihat di buletin mingguan GPBB. Tapi, apakah maksud
di balik nama itu? Hal-hal apakah yang mendasari pemilihan
nama tersebut? Fokus kita kali ini mengulas tentang pelita dan
perannya dalam hidup bergereja.
Melayani Tuhan … kata ini hampir selalu dihubungkan dengan
kegiatan-kegiatan seputar urusan gereja. Hal-hal diluar itu
dapat dipersepsikan sebagai bagian dari kegiatan duniawi.
Benarkah persepsi seperti itu? Sebagai anggota keluarga
Kristus, bagaimana kita menyeimbangkan antara aktivitas
‘rohani’ dengan ‘duniawi’? Penulis Lemparan Kedalam akan
memaparkan gagasannya.

Kiranya edisi Beranda kali ini boleh mengingatkan kita untuk
selalu menjadi pelita Kristus di tengah kegelapan dunia.
Selamat membaca, Tuhan memberkati.
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Pendeta dan Tradisi Gereja Presbyterian

Pengelola Beranda:

Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari cenderung
menjadi rutinitas, yang bisa menimbulkan kejenuhan. Jalan
keluarnya? Rileks, menarik diri sejenak dari rutinitas – retreat.
Hal ini yang disoroti dalam Pesona Firman.
Gereja Presbyterian – apakah arti nama tersebut? Mengapa
disebut sebagai Presbyterian? Dari manakah asal muasal tradisi
tersebut? Cermin Sejarah akan menjawabnya.
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Pesona Firman

Rileks-lah !
Pdt. Ayub Yahya

Foto : Teguh Sudarisman

Ada saatnya hari-hari kita diwarnai oleh kesibukan
luar biasa. Keruwetan yang njelimet-met. Pekerjaan

“Obat stress
sudah
ditemukan !”

rumah yang menumpuk. Tugas dari kantor yang
menggunung. Anak-anak yang sulit diatur. Kegiatan di
gereja yang padat. Rasanya 24 jam sehari tidak cukup
untuk mengerjakan semua itu.

Kehidupan penuh tekanan, persaingan, dan
ketergesaan seolah telah menjadi rutinitas hidup di
masyarakat modern saat ini. Time is Money. Siapa
cepat, dia yang dapat. Akibatnya keinginan untuk
“menjadi pemenang” seolah telah menjelma menjadi
salah satu kebutuhan pokok; sesuatu yang harus
diupayakan dan dibela-belain. Kekalahan seolah
sebangun dengan tersingkir dan masa depan yang
suram. Maka tidak jarang kita melihat, mendengar
atau membaca tentang orang yang saking tidak
tahannya dengan semua tekanan hidup, kemudian
memilih jalan pintas; menjual harga dirinya, atau
bahkan bunuh diri.
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa
begitu ingin berteriak sekeras-kerasnya? Merasa
begitu ingin menangis? Apakah pertanyaan: “Tuhan,
kenapa saya harus menghadapi kenyataan ini?”
seolah terus menggantung di ujung lidah dan tidak
ada jawabnya? Apakah Anda mengalami kesulitan
tidur di malam hari? Pikiran terus diliputi ketegangan,
dan Anda
begitu sulit untuk tertawa dengan spontan? Kalau
Anda mengalami hal-hal itu berhati-hatilah, Anda
sedang mengalami gejala klinis dari stress.
Namun tidak usah kuatir. Apalagi tambah stress. Obat
stress sudah ditemukan! Resep mudah dan murah
menghadapi kondisi demikian adalah dengan RILEKS!
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– Retreat. Undur diri sejenak dari segala rutinitas dan
tekanan keseharian. Menyempatkan waktu untuk
rileks itu sangat bermanfaat. Ibarat me-recharge
baterai kehidupan kita.
***
Itulah yang Tuhan Yesus lakukan, di tengah hujaman
dan himpitan tugas pelayanan-Nya. Bersama muridmurid-Nya, Dia harus berjalan kaki berkeliling dari
satu tempat ke tempat yang lain, bertemu dengan
orang banyak, menyembuhkan orang sakit, dan
mengajar. Belum lagi Dia harus melayani orang-orang
Farisi, para Ahli Taurat, dan “kaum rohani” lainnya,
yang selalu penuh curiga dan memojokkan-Nya.
Benar-benar capek fisik dan capek hati.
Alkitab mencatat saking padatnya aktivitas mereka,
kerap Tuhan Yesus dan para murid-Nya bahkan tidak
sempat makan (Markus 6:31b). Mereka juga kerap
bekerja nonstop bahkan di hari Sabat. Tidak ada kata
libur, “hari kejepit”, apalagi cuti. Tetapi Alkitab juga
mencatat bagaimana Tuhan Yesus menyempatkan
waktu barang sejenak, menarik diri dari kesibukanNya untuk beristirahat. Untuk rileks. Untuk retreat.

Caranya? Tuhan Yesus – sendiri atau bersama muridmurid-Nya – mengasingkan diri ke tempat yang sunyi
(Markus 6:32), berjalan menyusuri Danau Galilea
(Matius 4:18), tidur di perahu (Lukas 8:22), berjalan di
ladang gandum (Lukas 6:1), atau sekadar menghadiri
pesta perkawinan di Kana (Yohanes 2:1-11),
berkunjung ke rumah Maria dan Marta (Lukas 10:3842), dan menginap di rumah Zakheus (Lukas 19:1-10).

Belajar dari Tuhan Yesus, ada banyak cara untuk kita
bisa menarik diri dari semua rutinitas. Rileks toh
tidak searti dengan berlibur di tempat yang jauh dan
mahal. Kita bisa melakukannya dengan berjalan-jalan
di sekitar tempat tinggal kita, atau berolahraga santai
bersama keluarga. Turut serta dalam acara kegiatan
kebersamaan di gereja juga bisa menjadi salah satu
cara untuk rileks.

Rileks atau bersantai atau keluar sejenak dari
rutinitas kerja sehari-hari banyak sekali manfaatnya.
Sehebat apapun kita, jika terus menerus memacu dan
memicu diri bekerja tiada henti, tanpa jeda, tanpa
istirahat --secara pikiran maupun fisik-- akan ada
saatnya tubuh dan jiwa kita “berontak”. Entah kita
menjadi sakit, atau sekadar kehilangan kemampuan
melahirkan gagasan cemerlang.

Salah satu cara paling mudah dan murah untuk rileks
adalah dengan tersenyum. Konon ketika kita
tersenyum, kita menggunakan 17 otot wajah.
Sedangkan saat merengut kita menggunakan 32 otot
wajah. Tidak heran kalau mereka yang terus menerus
tegang, terus bersusah hati, diliputi berbagai
kegalauan dan kemudian jarang tersenyum akan
terlihat jauh lebih tua dari teman sebayanya.

Rileks terbukti
meningkatkan
kreatifitas. Bukankah
mata kapak yang
terus menerus dipakai
membelah kayu
lama kelamaan akan
tumpul? Makanya kita
membutuhkan saat-saat
“bersantai”. Saat-saat
dimana kita mengasah
mata kapak kita. Untuk
kemudian mulai lagi
membelah kayu.

Ketika kita
tersenyum, tubuh
mengirimkan
sinyal
“HIDUP ADALAH
BAIK”

Dalam olahraga golf,
dikenal pukulan yang disebut backswing. Konon kunci
dari keberhasilan pukulan ini adalah rileks. Ketika si
pemain berada dalam keadaan rileks, pukulannya
bisa lebih jauh daripada mereka yang melakukan
backswing dengan ketegangan. Begitu pula dengan
kita, rileks membantu kita untuk mencapai tujuan
jangka panjang kita. Bukankah kesuksesan lebih
mudah diraih ketika kita mampu berpikir lebih jernih
dan lebih fokus? Dan kejernihan serta ketajaman
kita, hanya bisa dicapai ketika kita mampu menjaga
keseimbangan antara beraktivitas dan bersantai.
Intinya, sangat perlu untuk kita menarik garis batas
dari segala kesibukan dan rutinitas kita. Karena
kita membutuhkan saat-saat bersantai, rileks,
berlibur dan beristirahat sama besarnya dengan kita
membutuhkan pekerjaan dan kehidupan keseharian
kita. Dan betapa kita mestinya tidak punya alasan
untuk tidak bisa melakukannya.
***

Dale Carnegie dalam
bukunya, How To Win
Friends and Influence
People, “Ia tak dapat dibeli,
diminta, dipinjam, atau
dicuri. Karena ia adalah
sesuatu yang tidak berguna
sebelum diberikan kepada
orang lain. Itulah senyuman,
memperkaya orang yang
menerima tanpa membuat
melarat orang yang
memberi.” Senyuman selain
bermanfaat bagi diri kita
sendiri, juga bermanfaat
bagi orang lain.

Tersenyum sebagai salah satu cara merilekskan
diri juga membuat seseorang lebih mudah berpikir
positif. Bukankah sulit berpikir yang buruk ketika kita
sedang tersenyum? Ketika kita tersenyum, tubuh
mengirimkan sinyal “hidup adalah baik”. Sehingga
saat tersenyum, tubuh menerimanya sebagai
anugerah. Penulis Amsal berkata, “Hati yang gembira
adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang
patah mengeringkan tulang” (Amsal 17:22).
Nah, bukankah rileks itu mudah? Jadi, ketika
tumpukan pekerjaan, di rumah ataupun di kantor,
menumpuk. Ketika banyak masalah yang datang
beruntun. Ketika semua berjalan tidak sesuai
harapan. Ketika tekanan begitu mendera. Mungkin
itu pertanda bawa sudah saatnya Anda sejenak
berhenti. Sudah saatnya Anda berkata pada diri
sendiri: “rileks-lah!” Lalu tersenyumlah dengan
lepas.
***
Beranda 5

Fokus Kita

Fokus Kita

layak menduduki ranking teratas. Masyarakat yang
skeptis dan sinis terhadap iman Kristiani akan terus
memberi tantangan besar. Ditambah lagi dengan
cara berpikir liberal yang percaya pada pluralisme
sebagai berhala jaman, bisa membuat gereja dan
iman Kristiani makin tidak laku. Ditengah semua
tantangan segunung tersebut, Gereja Presbyterian
tersebut mampu menjadi pelita yang menerangi
konteks hidup masyarakat New York. Pengajaran
yang berbasis Alkitab dan berorientasi pada isu
kehidupan masyarakat mampu menjadi daya tarik
yang amat besar. Alhasil bertambahlah pelita-pelita
baru untuk menerangi wilayah yang jauh lebih
luas lagi. Berhimpunnya jemaat dalam kebaktian
tiap minggu menjadi momen retreat mingguan,
dimana perjumpaan anak-anak Tuhan menjadi ajang
dialog dan perbincangan seputar bagaimana hidup
menerangi masyarakat.

GEREJA
PEMBAWA

Pelita

Adanya teladan tersebut kiranya memberi
semangat kepada GPBB, bahwa menjadi terang
atau membawa pelita ke tengah masyarakat itu
mungkin. Namun kerinduan ini harus menjadi
mimpi kita bersama. Tanpa kesehatian dan kerelaan
menyingkirkan mimpi-mimpi pribadi, ‘Gempita’
hanyalah sebuah branding kosong dan mati diatas
kertas.

Pdt. Budianto

G

empita. Gereja Pembawa Pelita. Dengan akurat,
Gempita, menangkap esensi hidup Kristiani. Hidup
yang direpresentasikan sebagai terang (Mat 5:1416) yang bersumber pada sosok Yesus Kristus yang
berkata “Akulah Terang Dunia” (Yoh 8:12). Gema
serupa juga terdapat dalam surat 1 Yohanes 1:5-10,
Allah adalah terang. Bagi kita yang sungguh-sungguh
mengikut Kristus sebagai muridNya tidak akan
berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai
terang hidup.
Sebagai terang, tentu kita tidak akan berguna jika
hidup dibawah keranjang. Terang bermanfaat untuk
memberi cahaya atas kegelapan. Memandang
sebuah kota dari satu dataran tinggi tidak akan
memukau jika tidak ada terang yang memberi
keindahan tersendiri. Terang satu lilin sekalipun akan
memberi manfaat bagi penghuni rumah selama lilin
itu tidak ditutupi. Manfaat dari terang tersebut akan
makin terasa justru ketika jumlah lilin bertambah.
Satu terang lilin sudah memberi manfaat. Kumpulan
lilin yang menyala akan melipat gandakan manfaat
bagi lingkungan yang membutuhkan.
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Oleh karena itu, Gereja Pembawa Pelita perlu
menjadi mimpi kita bersama. Mimpi kolektif untuk
hidup memberi manfaat ditengah konteks dan
tantangan kehidupan di Singapura. Mimpi ini akan
terus relevan dari tahun ke tahun. Sebab mimpi itu
bersumber pada kebenaran absolut dalam diri Allah
Sang Terang Utama. Terang yang menjadikan kita
kumpulan pelita.
Setiap kita yang sungguh-sungguh sudah mengalami
karya penebusan dari Yesus Kristus adalah pelita.
Jika kita adalah pelita yang terus menyala, maka
terang itu pasti akan terlihat jelas oleh mereka yang
membutuhkan. Tepat membawa diri dalam
lingkungan masyarakat dari hari Senin sampai Jumat
adalah salah satu ekspresi membawa pelita ke
tengah konteks non-Kristen.
Teladan ini ditampilkan oleh komunitas orang
Kristen yang tergabung dalam Redeemer
Presbyterian Church, Manhattan, New York. Jika
ada tempat tersulit untuk menanam benih injil dan
membangun komunitas Kristiani, maka New York

2.

“Itulah tujuan akhir dari

segalanya, yaitu
KEMULIAAN
ALLAH TRITUNGGAL,
SANG TERANG”

3.

Untuk menerangi dunia, terang tersebut tentu
harus kembali berada dalam konteks yang
membutuhkannya. Di tengah konteks yang
demikian, terang berkarya memberi manfaat
bagi lingkungan. Sebagai terang, kita perlu
berinteraksi dengan dunia tanpa larut dengan
prinsip duniawi. Komunitas murid Kristus yang
berkarya.

4.

Terang Utama adalah Allah Bapa dan Yesus
Kristus. Kita bertumbuh dan berkarya demi
membawa orang lain kepada Terang Utama
yang tak tertandingi. Itulah tujuan akhir dari
segalanya yaitu kemuliaan Allah Tritunggal,
Sang Terang.

Gempita pasti bisa tercapai ketika tiap individu dan
keluarga inti dalam GPBB terus memiliki keyakinan
iman bahwa:
1.

Komunitas di dalam GPBB tidaklah sama
dengan perkumpulan-perkumpulan sosial yang
ada dalam masyarakat. Kita berbeda dengan
dunia. Bukan karena kita lebih baik atau
lebih bermoral. Kita berbeda dengan dunia
karena kita adalah kumpulan orang berdosa
yang sudah menerima anugerah keselamatan
dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Dengan
pertolongan Roh Kudus, kita adalah komunitas
murid Kristus yang dipanggil untuk menerangi
dunia.

“Kita adalah komunitas

murid Kristus yang
dipanggil untuk
MENERANGI DUNIA”

Untuk menerangi dunia, kita perlu konsisten
berpaut pada Allah dan pengajaranNya,
sumber terang yang tidak akan pudar. Kita
perlu menjadi kumpulan orang Kristen yang
mau diajar dan saling belajar dalam kelompokkelompok kecil yang ada. Komunitas murid
Kristus yang bertumbuh. Tumbuh ke bawah
untuk mengakar dengan kokoh. Tumbuh ke atas
menghasilkan buah yang bisa dinikmati.

Kiranya keyakinan iman diatas menjadi milik kita
bersama, komunitas murid Kristus di GPBB. Jadikan
itu mimpi kita bersama. Visi Tuhan bagi kita semua.
Akhirnya kita patut bersyukur sebab kesehatian
melalui empat aspek tersebut akan disinggung
dalam kebersamaan kita melalui Camp Jemaat 23-26
Mei 2013 di Batam View Resort. Enam area
kehidupan jemaat yang akan mendapat perhatian
dalam seluruh sesi adalah:
a.

Hidup Beribadah. Mari kita persembahkan
seluruh aspek hidup sebagai persembahan
bagi Tuhan sebab itulah ibadah yang sejati
Beranda 7
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(Roma 12:1). Dimulai dengan kesetiaan
untuk tidak menjauhkan diri dari
pertemuan-pertemuan ibadah di GPBB
(Ibrani 10:24-25).
b.

c.

Hidup Kekeluargaan. Cintailah rumah
Tuhan atau keluarga Allah di GPBB. Awali
dengan membuka diri dan hati untuk
menerima serta menolong saudara
saudari yang baru untuk semakin betah.
Juga belajarlah mengampuni anggota
keluarga Allah lainnya.
Hidup Bertumbuh. Jadilah orang Kristen
yang mau dan bisa diajar berdasarkan Firman
Tuhan sehingga identitas kita mengakar
pada kebenaran yang absolut. Ikuti sesisesi pembinaan atau pengajaran yang
diselenggarakan gereja. Bergabunglah ke dalam
Kelompok Kecil sehingga kita belajar hidup
bersama demi pertumbuhan iman.

masyarakat. Idealisme pengajaran iman akan
diperhadapkan dengan realita hidup. Dalam
konteks inilah, kita diuji apakah mampu
berinteraksi dengan banyaknya isu etika dan
apologetika (pertanggung jawaban iman)
dalam masyarakat.
f.
Foto: www.know-Christ.com

d.

e.

Hidup Melayani. Makanan rohani untuk
bertumbuh penting. Olahraga demi
menguatkan otot-otot rohani tidak kalah
penting. Itulah hidup melayani. Yang juga
merupakan ekspresi hidup berkarya. Berkarya
dengan orientasi ke dalam. Untuk itu, layanilah
Tuhan dengan hati dan terampil demi memberi
yang terbaik.
Hidup Bijak. Inilah hidup berkarya
dengan orientasi ke luar yaitu di tengah

Gempita
Johanes Kurniawan

GEMPITA, Gereja Pembawa Pelita. Kata ini selalu

muncul di halaman pertama dari buletin GPBB.
Mengapa GBPP mempunyai motto tersebut? Apa
yang mendasarinya? Tulisan berikut akan mengulas
dasar pemikirannya.
Kata Gempita diusulkan oleh Bapak Rudijanto
Gunawan, dan digunakan pertama kali pada tanggal
12 Januari 2003, setelah mendapatkan persetujuan
Majelis GPBB pada saat itu. Diawali dari cara hidup
jemaat yang pertama (Kis 2:41-47), yang sering
dijadikan bahan diskusi, inspirasi bahkan panutan
gereja sepanjang sejarah. Mengapa hal ini bisa
terjadi, kalau mengingat bahwa mereka hanyalah
orang-orang biasa yang menerima kotbah rasul
Petrus, menyediakan diri untuk dibaptis, bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutu dan
berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa?
Apa istimewanya? Mengapa mereka disukai banyak
orang? Mengapa Tuhan berkenan dan memberkati
jemaat ini dengan menambahkan jiwa-jiwa baru yg
diselamatkan setiap hari!

88 Beranda
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Hidup Bersaksi. Bersaksi bukan sekedar
menceritakan pengalaman pribadi. Tetapi
menyaksikan siapa Yesus Kristus kepada
mereka yang belum mengenalNya. Tanpa hidup
memberitakan injil, eksistensi gereja dalam dunia
ini tidak ada bedanya dengan institusi lainnya.

Foto: www.jskogerboe.com

“Sebab segala visi ini

adalah dari DIA, dan oleh
DIA dan kepada DIA:
Bagi DIA-lah kemuliaan
sampai selama-lamanya!”

Sebagai kumpulan pelita, Gempita, mari kita
menghidupi visi dari Tuhan. Mari kita hidup
memberi manfaat bagi lingkungan di mana kita
ditempatkan. Caranya adalah terapkan ke enam area
kehidupan diatas sehingga mimpi kita bersama bisa
tercapai. Kita pasti bisa! Sebab segala visi ini adalah
dari DIA, dan oleh DIA dan kepada DIA: Bagi DIA-lah
kemuliaan sampai selama-lamanya!
Gereja Presbyterian Bukit Batok (GPBB) memulai
kebaktian di bulan Agustus 1995 dengan sekitar
50 jemaat dari Gereja Presbyterian Orchard (GPO).
Sampai saat ini jumlah jemaat menjadi sekitar 400
orang yang berbakti setiap minggu. Dengan adanya
perkembangan ini, ada beberapa pertanyaan yang
muncul, misalnya – apakah jemaat GPBB juga disukai
banyak orang (masyarakat dimana kita hidup dan
bekerja)? Apakah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Kepala gereja berkenan dengan ibadah kehidupan
kita?
Kalau kita mengacu pada cara hidup jemaat yang
pertama, maka belum tentu sesuai dan relevan
dengan konteks jaman dan budaya dimana kita
berada, yaitu diaspora Indonesia yang hidup di
Singapura. Ditambah dengan perbedaan budaya
antara Indonesia dan Singapura yang kadang sulit
dijembatanin. Tetapi, bagaimanapun, kita dapat
memetik beberapa pelajaran yang berharga buat
jemaat GPBB.
•

Sejauh manakah kita rindu dan tekun dalam
pengajaran Firman Tuhan?

•

Apakah sebenarnya makna ibadah di hari
Minggu untuk masing-masing pribadi? Bagi
komunitas jemaat?

•

Benarkah kita mengalami pertumbuhan
iman dan kerohanian dengan bersekutu dan
beribadah bersama di GPBB?

•

Sejauh mana kita sebagai jemaat
memperhatikan sesama, saling menguatkan
dan saling memperhatikan kebutuhan
sesama?

•

Apakah Mezbah Doa gereja sudah menjadi
mezbah yang selalu kita rindukan untuk
berdoa bersama-sama?

Dengan motto GEMPITA, diharapkan:
•

GPBB menjadi home church dimana iman dan
kerohanian kita semakin bertumbuh kokoh dan
berakar dalam kebenaran Firman Tuhan yang
hidup. Dimana keluarga dan anak-anak kita
memiliki keluarga rohani yang saling mendorong
dalam segala hal yang baik, dimana kita semua
dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus
dimanapun kita bekerja dan berkarya.

•

GPBB dapat menjadi Gereja Pembawa Pelita buat
semua jemaat yang berbakti didalamnya maupun
buat masyarakat Singapura dan Indonesia demi
kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Beranda
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uji Tuhan, Beranda kali ini berkesempatan untuk
mengenal lebih dekat Johanes Kurniawan, Majelis
GPBB Bidang Pembinaan 2011/2013, yang juga
pengusaha Furniture yang diberkati TUHAN.

SIAPA ITU JOHANES?
Kalau ditanyakan kepada orang-orang yang cukup
mengenalnya, “Kata apakah yang cocok untuk
menggambarkan seorang Johanes Kurniawan?”
Mungkin akan keluar kata-kata ini: Sukses - Pekerja
keras - Rendah hati - Integritas.
Ya, siapa pun tidak akan meragukan kalau
hidupnya banyak diberkati TUHAN; dalam keluarga,
pelayanan, dan bisnis. Namun semua itu terjadi
melalui berbagai pergumulan, pengorbanan,
kesulitan, dan masalah hidup; hingga bisa
seperti sekarang. Dengan rendah hati, pria yang
hobinya reading, hiking, camping, martial art ini,
mensharingkan bahwa kunci utamanya adalah
melibatkan TUHAN dalam setiap langkah.
Johanes lahir di Surabaya, 17 Oktober, 48 tahun
yang lalu sebagai anak bungsu dari dua bersaudara.
Orang-tuanya - Kurniawan Santoso dan Ratnawati,
adalah mantan guru sebuah sekolah Tionghoa.
Karena sekolah ditutup Pemerintah pada tahun
1965, orang-tuanya terpaksa beralih pekerjaan.
Papanya menjadi pedagang kecil dibantu mama
yang membuka usaha menjahit.
Dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan, growingup di lingkungan kampung yang cukup kumuh,
ditambah dengan fisiknya yang kecil dan gagap
bicara, sebagai remaja Johanes sempat merasa
rendah diri – sampai terlibat pergaulan yang tidak
baik waktu SMP. Namun kasih TUHAN menilik,
menjamah, dan membuatnya sadar hingga dia
menerima Kristus sebagai Juruselamat pada tahun
1980, yaitu ketika dia duduk di kelas 2 SMA.

MENGENAL JOHANES KURNIAWAN

PELAKU BISNIS YANG
BERELASI AKRAB
DENGAN TUHAN
Banyak orang memandang dunia bisnis sebagai dunia
sekuler yang terpisah dari kehidupan religi. Bahkan
tidak jarang, orang Kristen sendiri meragukan apakah
mungkin seseorang menjadi pelaku bisnis yang sukses,
dan hidupnya masih bisa sejalan dengan panggilan
Kristiani. What do you think?
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Evelina &
Susan Tjahjana

Dengan mengundang TUHAN masuk ke dalam
hidupnya, sedikit demi sedikit TUHAN pun
mengubah pola pikir, sikap, dan tindakannya.
Johanes muda tahu dan sadar bahwa dia MESTI Belajar dan berusaha mengatasi kondisi yang dirasa
sulit, untuk mengubah apa yang bisa diubah. Itu
menjadi tekad dalam mewujudkan cita-citanya yang
tidaklah terlalu muluk, dia hanya ingin menjadi
orang yang berguna dan berharga.

Nama ‘Johanes’, yang artinya God is gracious,
dipilih ketika dia harus berganti nama sesuai status
kewarganegaraannya yang berubah pada tahun
1982. Dia kagum dengan figur Rasul Yohanes, murid
Kristus yang sangat menekankan kasih.

JOHANES DAN KELUARGA
Tuhan mempertemukan Johanes dengan
pasangannya, Lydia Iman Sukamto pada akhir
tahun 1984 di GKA Gloria Surabaya. Latar belakang
keluarga yang sangat bertolak belakang tidak
menjadi halangan bagi mereka. Saat itu papanya
Johanes sangat anti Kristen, walau mama sudah
mulai ikut ke gereja. Sedangkan keluarga Lydia
adalah keluarga Kristen yang soleh. Papinya adalah
Ketua Majelis Gereja, mami aktif di Komisi Wanita,
dan kakek adalah Pendeta terkenal. Sungguh, hanya
berkat anugerah dan kasih TUHAN semata mereka
berdua dipimpin sampai ke jenjang pernikahan.
TUHAN memberkati pernikahan mereka dengan
hadirnya dua anak titipanNya - Ivena (23 tahun)
dan Andrew (21 tahun). Johanes dan Lydia selalu
mendoakan anak-anak supaya mereka dianugerahi
hati yang mencintai Kristus seumur hidup. Berdoa
supaya kasih terhadap TUHAN yang menjadi motor
dalam setiap kegiatan mereka. Learning by example
juga diterapkan supaya anak-anak melihat hal yang
bisa diteladani dari orang tua.

MERESPONI PANGGILAN HIDUP:
MELAYANI DALAM BERBISNIS
Lulus SMA, Johanes meneruskan studi di Universitas
Petra, Surabaya (Teknik Sipil). Kuliah sambil bekerja
untuk meringankan beban orang tua, dilakoninya
semenjak semester kedua. Saat itu dia membantu
seorang senior menjadi pemborong konstruksi
bangunan. Kira-kira tiga tahun bekerja, musibah
kecelakaan menimpanya. Membuat dia beralih
profesi menjadi tenaga QC (Quality Control) di sebuah
American furniture trading company. Dari sini Tuhan
membuka jalan bagi Johanes untuk mendirikan
pabrik furniture bersama temannya yang punya
modal. Pada tahun 1990, Tuhan kembali memberi
peluang baik sehingga dia bisa membuka perusahaan
furniture sendiri. Dan Tuhan terus memberkati
perusahaannya, dimulai dengan buying agent sampai
berkembang menjadi trading company saat ini.
Beranda 11
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Menjalankan bisnis tidak
semudah yang dibayangkan.
Ada banyak halangan dan
godaan yang datang silih
berganti. Godaan paling sulit
adalah ketika ada kesempatan
meraup keuntungan sebanyakbanyaknya tanpa mempedulikan
nilai-nilai Kristiani. Dalam
kondisi seperti itu, dia selalu
diingatkan akan misi yang Tuhan
berikan sebagai pengusaha
Kristen. Kadang sulit dijalani
karena iming-iming kesuksesan
materi jelas di depan mata.
Namun, sebagai pengusaha
Kristen harus tetap peka akan
pemeliharaan Tuhan. Motto
hidup yang diyakini sampai
saat ini adalah ”Lebih baik hasil
sedikit tetapi usaha sendiri
dengan kebenaran daripada
mendapatkan hasil berlimpah
namun sebenarnya bukanlah
hak kita.”
Di tengah kesuksesan berbisnis, di puncak
kesibukannya sebagai pengusaha, menjelang usia
40 tahun, Johanes diingatkan kembali akan janjinya
pada Tuhan sewaktu SMA, untuk sekolah teologi.
Pada masa itu dia tidak berani menjalankannya
karena papa yang amat anti Kristen.
Ditambah dengan kondisi burnt-out karena
pekerjaan, Johanes pun memutuskan untuk
meresponi panggilan Tuhan – mengambil Sabbatical
studi satu tahun (akhirnya berlanjut menjadi dua
tahun). Johanes kuliah Christian Ministry di DTC
(Discipleship Training Centre) Singapore, pada
tahun 2003-2004. Dengan satu tujuan, yaitu
untuk mendengarkan suara Tuhan dan mencari
kehendakNya atas hidupnya.
Melalui mentor para dosen ataupun lewat cellgroup; dengan pelan tapi jelas Johanes pun
mengalami transformasi hidup. Karakter yang
diubahkan, worldview yang diluruskan, dan
kerohanian yang disegarkan kembali oleh kehadiran
kasih Kristus yang semakin nyata dan jelas dalam
hidupnya.
Di sanalah, Johanes pun mendapatkan kepastian
bahwa Tuhan memanggilnya bukan sebagai
12 Beranda

di Vietnam, Indonesia, duduk di pesawat, bekerja
di pabrik, diskusi dengan customers adalah mission
with Christ and for Christ.”

MERESPONI PANGGILAN HIDUP:
MELAYANI DI KOMUNITAS
Kepekaan akan suara panggilan Tuhan dirasakan
oleh Johanes sejak melayani sebagai wakil
ketua persekutuan siswa di Malang. Itulah
pelayanan perdana yang Tuhan berikan. Johanes
mengungkapkan responnya, ”Kristus sudah terlebih
dulu melayani dan berkorban buat saya, sehingga
mustahil bagi saya untuk tidak meresponi kasih dan
pengorbanan setinggi itu. We can never sacrifice
too much for Him who sacrificed His all for us.”

Johanes dan Lydia

pengkotbah. Dia disiapkan Tuhan menjadi alatNya
dalam bidang yang dilakoninya (workplace ministry).
Sekembalinya ke dunia sekuler, dia pun ‘disambut’
oleh berbagai masalah bisnis yang menghadangnya.
Puji Tuhan, semua itu tidak membuat dia ‘protes’,
tapi semakin yakin akan kasih Tuhan dan campur
tangan Tuhan akan hidupnya.

Melalui studi teologinya pula, Johanes menyadari
kalau Tuhan memanggilnya untuk berkarya di
Community Development Ministry. ”Melayani
Kristus yang terus mengubahkan hidup, bukan hanya
individu tetapi juga komunitas,” tuturnya. Untuk
tugas ini, dia melakukan pelayanan ke penjarapenjara di kota Malang dan Surabaya, serta melayani
para pemulung di TPS (Tempat Pembuangan
Sampah) Keputih Surabaya.
Ujarnya, “Sebagai hamba Tuhan, saya sudah
mendapatkan porsi dan assignment yang Tuhan
berikan. Ini akan saya lakukan dengan suka cita dan
setia dengan kapasitas yang Tuhan ijinkan ada dalam

Semua peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi
sudah membantu membentuknya; termasuk
pandangannya terhadap bisnis dan pelayanan.

Namun tidak berarti dia tidak mengalami hambatan
dalam pelayanan. Johanes sangat merasa kesulitan
ketika Tuhan berdiam diri. Katanya, “Pada saat
doa-doa saya seakan menabrak tembok. Merasa
sendirian meskipun mungkin waktu itu hasil
pelayanan kita baik.”
Dan sebaliknya, saat yang paling membahagiakannya
adalah ketika mengalami pertolongan dan kehadiran
Tuhan. “Pada saat Tuhan menjawab doa sembah
saya, meskipun mungkin hasilnya tidak seperti yang
saya inginkan.”
Ketika ditanya bagaimana mengatur waktu
antara pelayanan, keluarga, dan bisnis; pria yang
mengagumi Pendeta Stephanus Theopilus karena
karakter pemberani dan mempunyai integritas
yang kokoh dan juga pengagum akan kasih dan
pengorbanan Mother Theresa ini, mengatakan,
”Bagi saya keluarga adalah pelayanan, demikian
pula dengan bisnis. Pembagian waktu tentunya
disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.
Contohnya pembagian waktu untuk keluarga akan
berbeda pada saat anak-anak masih berusia balita,
remaja atau sudah dewasa. Sama halnya dengan
waktu untuk bisnis akan berbeda pada saat start up,
growing, atau sudah memasuki maturity. Demikian
juga dengan pelayanan gerejawi. Tuhan sering
menolong saya, mengijinkan banyak hal terjadi
meskipun sebelumnya tidak terbayang
bagaimana harus membagi waktu.”
Menutup perbincangan, Johanes
mengungkapkan kerinduannya melihat
home church, GPBB terus bertumbuh.
Katanya, ”Bila setiap kita memiliki hati
yang mencintai Kristus, peka dengan
tugas dan panggilan masing-masing
yang kita terima dari Dia, melayani
Tuhan 100% (entah berapa talenta yang
dimiliki, 2 atau 5 talenta, kembalikanlah
100%) sebab Kristus sudah memberikan
teladan dengan menyerahkan 100%
hidupNya untuk kita. Saya percaya misi
gereja yang diemban oleh GPBB akan
tercapai untuk kemuliaan Allah kita.”

Bisnis adalah pelayanan, dan pelayanan harus
tercermin dalam bisnis. Kedua hal ini tidak bisa
dipisahkan. ”Saya selalu mengingatkan diri saya
sebagai hamba Tuhan yang ditempatkan di dunia
bisnis untuk menjadi terang dan garam. Bekerja
bersama Kristus untuk melayani dan mengasihi
sesama manusia, membuat segala sesuatu menjadi
lebih baik. Demikian juga dalam pelayanan
gerejawi, fokus utama adalah kasih kepada Tuhan
dan kasih kepada sesama yang menjadi dasar atas
semua program dan proyek pelayanan. Tanpa kasih
pelayanan kita sia-sia.”
”Buat saya setiap hari adalah perjalanan misi. Di
lokasi pekerjaan pun saya hadir sebagai hamba
Tuhan, disaat berinteraksi dengan staf dan karyawan

diri saya. Dan akan terus saya tekuni selama Tuhan
berkenan memakai saya.”

Keluarga Kurniawan di saat melepas Andrew
mengikuti National Service
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KU BRI’KAN
TUBUH &DARAHKU
APAKAH BALASMU
Kub’rikan bagimu tubuh-Ku, darah-Ku,
engkau pun ‘Ku tebus, selamat jiwamu.
Bagimu ‘Ku b’ri hidup-Ku; apakah balasmu?
Bagimu ‘Ku b’ri hidup-Ku; apakah balasmu?
Pdt. Budianto

Momen menjelang Paskah tahun 2000 adalah

peristiwa tak terlupakan. Tatkala roti dan anggur
dibagikan dalam acara retreat, saya bersama
saudara-saudari seiman lainnya, menyanyikan pujian
“Ku B’rikan TubuhKu, DarahKu” (NKB 84).
Ketika cawan anggur ada ditangan kanan, Roh
Kudus pakai lirik lagu tersebut untuk mengingatkan
saya. Bagaikan geledek di tengah hari, lirik ‘apakah
balasmu?’ seakan disambung dengan teguran
dan konfirmasi dari Tuhan ‘kamu dipanggil untuk
melayani Aku penuh waktu’. Seketika itu juga, saya
terkejut karena air mata berlinang tanpa bisa distop.
Saya mengerti bahwa membalas kasih Tuhan Yesus
itu tidak pernah bisa lunas. Saya juga paham bahwa
seruan panggilan Tuhan bukan omong kosong.
Sebab jika saya berkata: ‘ini hanyalah percikan
emosi akibat musik dan nyanyian yang menyayat
hati’; berarti saya memandang perjamuan kudus
itu sebagai peristiwa yang sifatnya manipulatif,
yaitu membuat saya merasa bersalah dan takut.
Saya tidak berani berkata demikian. Itulah mengapa
saya memandang pengalaman rohani tersebut
dengan amat serius. Tidak bisa lupa. Saya tidak
akan sembarangan mengikuti Perjamuan Kudus,
sebab kasih, panggilan, peringatan dan penyegaran
dari Tuhan melalui sakramen tersebut bukanlah
ritual kosong. Tuhan bekerja melalui seluruh proses
perjamuan tersebut. Bahkan terlebih lagi, Tuhan
Yesus hadir melalui Roh Kudus yang sudah menetap
dalam hati orang percaya. Perjamuan ini adalah
perjamuan Tuhan yang mengundang saya ambil
bagian. Jika demikian, saya pun akan menghormati
siapapun yang Tuhan tempatkan untuk memimpin
sakramen tersebut. Yang jelas, fokus saya tertuju
pada Yesus Kristus yang sudah memberikan
tubuhNya dan darahNya.
Saya bersyukur karena penggabungan lirik ‘apakah
balasmu?’ dengan melodi reflektif mampu
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menjembatani pengetahuan doktrin dengan hidup
doksologi. Hidup doksologi ialah hidup pengabdian
yang diteladankan oleh Zinzendorf asal Jerman
dan Frances Ridley Havergal asal Inggris. Kedua
saksi iman tersebut mendapatkan inspirasi setelah
memandang lukisan Ecce Homo (‘Behold The Man!’)
karya seorang pelukis Italia bernama Dominica Feti
dari Dusseldorf, Jerman. (lukisan itu dipercaya masih
dipamerkan di salah satu Museum di Jerman.)
Pada lukisan tersebut terdapat sebuah balok kayu
salib dengan tulisan bahasa Latin:

Ego pro te haec passus sum
Tu vero quid fecisti pro me;
yang artinya:

This have I suffered for you;
now what will you do for me?
Saya takjub dengan teladan hidup pengabdian Ibu
Havergal (1836-1879) yang banyak menulis lagu
hymn gerejawi dan Bapak Zinzendorf (1700-1760),
pemimpin gerakan Moravian. Gerakan Kristiani
tersebut adalah gerakan yang konsisten selama
28 tahun sejak 1732 mengirimkan missionaris ke
28 negara. Saya bersyukur pada Tuhan yang sudah
menjaga dan memakai kedua saksi iman tersebut
sebagai pelita-pelita Kristus. Kiranya Tuhan bersedia
menjaga dan memakai saya juga sampai pada garis
akhir.

PASKAH GPBB 2013
inilah yang telah Kuperbuat untukmu,
apakah yang telah kau perbuat untukKu?

Untaian acara Paskah 2013 yang dimulai tanggal

13 Februari ini melibatkan banyak pihak yang
berbeda, baik dari segi umur maupun latar belakang.
Didukung oleh beragam komisi seperti remaja,
wanita, pemuda, keluarga muda dan lainnya, acaraacara disusun berdasarkan drama monolog yang
dipentaskan di tiap kebaktian pra-Paskah.
Gagasan monolog ternyata memerlukan beragam
persiapan. Mulai dari penyusunan naskah, pencarian
pemain, permainan suara dan gambar untuk latar
belakang cerita, sampai ke latihan berulang kali.
Ada beberapa kejadian menarik seputar pelaksaan
monolog, misalnya pemain monolog yang tidak
bisa masuk melalui pintu depan karena dikunci oleh
koordinator kebaktian, ataupun kesalahan cetak di
poster sehingga tidak terlihat jelas, dan bagaimana

kreatifnya tim dekorasi mengatur lighting sehingga
tulisan tema bisa terlihat jelas.

Philips Laulia
salah satu pemeran
Monolog

Tuhan menaruh hati yang rindu melayani, sehingga
drama monolog tersusun secara rapi dan indah.
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17 Febuari 2013 – PRAPASKAH I:
Ambisi pribadi yang
membawa maut
(Matius 26:6-16, 27:1-10)
Ambisi pribadi yang salah bisa membawa maut, ini
pesan yang dibawakan oleh pemeran Yudas dalam
monolog. Yudas jatuh dalam ambisi pribadinya yang
membuat dia menyerahkan Yesus untuk ditangkap,
diadili dan akhirnya disalibkan. Apapun ambisi
Yudas, yang pasti itu datang dari keinginan dirinya
sendiri. Apabila ambisi yang datang dari keinginan
sendiri itu tidak selaras dengan keinginan Tuhan,
ambisi itu pasti akan menjadi sesuatu yang negatif.
Pada akhirnya Yudas menyesal sekali, tetapi dia
mengambil keputusan yang salah. Alih-alih kembali
kepada Yesus, dia malahan mengambil jalan pintas
yang fatal. Padahal pengampunan Tuhan selalu
tersedia bagi umatNya yang mau berbalik dari jalan
yang salah.
Pembawaan emosi penyesalan Yudas sangatlah
terasa karena akting yang meyakinkan, apalagi
ditambah dukungan dari tim audio visual dengan
video cuaca badai dan suara halilintar.
Memang tidaklah mudah untuk hidup benar dan
berkenan kepada Tuhan. Apalagi bila kita masih

hidup di dunia ini dan disibukkan oleh berbagai
macam kegiatan dan permasalahan yang seringkali
membuat kita sulit mengambil langkah yang benar.
Kita juga seringkali dicobai, dirayu, diperalat oleh
kedagingan dan maraknya godaan dunia sehingga
kita mengambil langkah yang salah. Hanya dengan
berpegang dan kembali dalam penebusan Yesus, kita
bisa dikuatkan untuk tidak jatuh ke dalam maut.

24 Febuari 2013 – PRAPASKAH II:
Belajar berkorban dari kaum
marginal
(Matius 26:6-13)
Tema kedua adalah pengorbanan dari kaum
marginal, kaum yang tidak dianggap, dan seringkali
diasingkan. Drama monolog memerankan salah satu
tamu pesta yang melihat pemborosan dari seorang
wanita yang memecahkan botol minyak narwastu,
dan minyaknya digunakan untuk mengurapi Yesus.
Minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal
pada waktu itu, harga sebotolnya bisa setara dengan
satu tahun penghasilan. Dia jadi bertanya-tanya,
mengapa Yesus tidak menegur atau melarang wanita
tersebut?
Pelajaran dari Yesus adalah bahwa tidak ada yang
terlalu mahal bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati
dan Tuhan menghargai pemberian yang terbaik dari
umat yang dikasihiNya.

PEMERAN MONOLOG

3 Maret 2013 – PRAPASKAH III:
Berjaga-jagalah dan berdoalah
(Markus 14:32-42, 50-52)
Kita diajarkan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa
supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Pemutaran
video mengisahkan tentang Yesus pada masa2
terpedihnya sebelum Ia ditangkap, tetapi muridmuridnya, orang-orang terdekatnya, malahan tidur.
Bisa dibayangkan pedihnya hati Yesus melihat orangorang terdekatNya tidak bisa turut merasakan akan
masalah yang sedang dihadapiNya.
Pemeran monolog melanjutkannya dengan cemooh
terhadap sikap murid-murid Yesus. Ini merupakan
teguran, karena seringkali kita seperti murid-murid
itu. Walau ada roh, tapi daging kita lemah. Mari
bersama-sama kita bangun, jangan sampai rohani
kita tertidur.
Banyak orang Kristen yang tertidur dalam
kehidupannya. Mereka lupa diri, tidak sadar akan apa
yang dilakukannya. Seringkali kita pun tertidur dalam
kerohanian kita. Dalam hal doa misalnya, kadang
kita mengucapkan doa secara mekanis, tanpa ada
kedekatan relasi dengan Allah dan tanpa kesadaran.

10 Maret 2013 – PRAPASKAH IV:
Batu karang yang goyah?
(Matius 16:15-19, Lukas 22:54-62)
Batu karangpun bisa goyah. Begitulah yang
diperlihatkan oleh pemeran Petrus dalam drama
monolog. Sang batu karang yang teguh, bisa juga
goyah dikala mendapat tekanan dan tuduhan dari
sekitarnya. Petrus saat itu dipenuhi rasa takut akan
adanya hubungan dia sebagai murid Yesus. Dia
memperlihatkan rasa sesal yang begitu pahit dan
ketidak layakan dari tokoh Petrus. Tentunya, kita juga
tidak jarang merasakan hal yang sama. Bisa karena
ketidakpercayaan kita terhadap Yesus, maupun
kesalahan dan kegoyahan hidup yang pernah kita lalui.
Kita diajarkan untuk berpegang kepada Yesus yang
bisa mengangkat kita kembali dan mengampuni
kesalahan kita. Marilah belajar dari Petrus, supaya
kita teguh dalam iman, dan bisa menjadi orang yang
diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik dalam
iman dan rohani kita.
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Kalau Yesus boleh mendampingi dan menjadikan
Petrus sebagai batu karang, apakah kita tidak
terpanggil untuk berempati dalam pelayanan dan
dalam hidup berjemaat?

17 Maret 2013 – PRAPASKAH V:
Tokoh agama: dulu dan sekarang
(Markus 14:53-65)
Monolog kali ini memperlihatkan seorang tokoh
Farisi yang menaruh perasaan tidak senang akan
Yesus, karena ajaranNya yang dianggap menghasut, membuat orang menaruh simpati padaNya
dan mengikuti Dia. Mungkin kita sebal dengan sifat
orang Farisi tersebut, tapi kitapun tidak luput dari
kesalahan ini. Juga bahwa kita kerap menyakiti hati
Yesus atas nama pemahaman dan ambisi pribadi.
Janganlah hal-hal seperti orang Farisi dan tokoh
agama lainnya yang tega menyiksa dan membunuh
Yesus ini bisa membawa kita ke sifat yang membuat
Tuhan kita sedih. Marilah kita merenung dan selalu
mendekatkan diri kita pada Yesus.
Salah satu solusi agar kita tidak jatuh seperti
mahkamah agama, adalah mengikuti teladan Yesus
yang rendah hati, tidak mencari kepentingan sendiri
ataupun pujian.

24 Maret 2013 – PRAPASKAH VI:
Apakah kebenaran itu?
(Yoh 18:38-19:16)
Kali ini monolog menampilkan tokoh istri Pilatus
yang mendapat mimpi tentang Yesus yang tidak
bersalah dan dijatuhi hukuman salib oleh tokohtokoh agama beserta khalayak ramai. Istri Pilatus
saat itu menghadapi dilema yang dalam, karena
dihadapkan akan pilihan untuk berkompromi supaya
posisi dan kedudukan suaminya tetap aman, atau
mempertahankan kebenaran. Pada akhirnya, kita
sendiripun tahu dari kitab-kitab Injil, bahwa Pilatus
berkompromi untuk mengikuti kemauan khalayak
ramai dan menyerahkan Yesus pada mereka untuk
disalibkan. Pernahkah kita menghadapi dilema yang
sama dimana kita memilih “cuci tangan” dan tidak
memilih kebenaran?
Apakah bagi kita yg mengabaikan kebenaran akan
mengalami kedamaian? Sikap meremehkan keBeranda 17
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benaran sama halnya meremehkan Yesus, sebab
Yesuslah jalan kebenaran itu sendiri. Pelajaran yang
kita dapat disini adalah ketika kita mengabaikan
kebenaran, maka kita akan berkompromi.

28 Maret 2013 - KAMIS PUTIH:
Aku telah memberikan teladan
bagimu
Acara Kamis Putih mengingatkan bagaimana Yesus
mendemonstrasikan kasih kepada murid-muridNya
justru di saat-saat yang menggetarkan. Suasana
terbangun dengan indah dan terlaksana dengan
baik atas kerja sama antara tim mezbah doa dan tim
paskah dalam mengatur acara di hari tersebut. Dari
pemimpin pujian, pemusik, bahkan sampai kepada
penyedia konsumsi. Puji Tuhan!

30 Maret 2013 - SABTU SUNYI:
Turun dalam kerajaan maut
Acara dilakukan dengan metode diskusi kelompok
tentang perenungan akan kematian Yesus. Tiap
kelompok terdiri dari berbagai lapisan – remaja,
pemuda, KKM, F2, KW, MM, pelaut. Tiap kelompok
mendiskusikan topik yang sama.

Perjamuan Kudus dipimpin
oleh Pdt. Budianto
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Barang hiasan dekor
Dekorasi dan perlengkapan memakai
bahan daur ulang dan banyak yang
digerakkan hatinya untuk memberi
pinjaman barang hiasan, sehingga
tidak perlu keluarkan biaya untuk
barang-barang yang dikhawatirkan
tidak tahu harus disimpan dimana.
Puji Tuhan.

Diskusi berjalan seru, tapi harus diakhiri karena
keterbatasan waktu. Acara dilanjutkan dengan
kotbah yang berhubungan dengan topik diskusi, dan
diakhiri dengan makan malam bersama.

31 Maret 2013 - PASKAH SUBUH:
Mungkinkah kita bangkit?
(Yeh 37:1-14)

29 Maret 2013 - JUMAT AGUNG:
Kematian teragung
Pada saat acara Jumat Agung, terlihat kekompakan
dari tim panitia dan juga pelayan Tuhan yang terlibat
dari tim musik, audio visual, penyanyi, pembicara
latar video, usher, dan lain-lainnya yang sulit
dibicarakan satu persatu karena banyaknya yang
membantu. Aransemen pemain organ dan juga oleh
permainan biola, apalagi suara merdu penyanyi;
membuat suasananya menjadi manis sekali.
Terutama ditambahkan dengan penayangan video
tentang jam-jam terakhir Yesus yang disusun secara
kreatif dan menarik. Sesudah kotbah, dilanjutkan
dengan Perjamuan Kudus.

Beberapa komentar:

Dekorasi pintar

Tangga yang dihias dengan lilin

Yesus menang atas maut dan bangkit! Seperti
biasanya, jadwal kebaktian diganti menjadi jam
6 pagi, subuh. Karena masih gelap, kreativitas
panitia menaruh lilin-lilin di sepanjang tangga
naik ke ruangan Sanctuary patut dipuji. Tak lupa,
puncak acara Paskah diakhiri dengan menyantap
bubur ayam yang telah disediakan oleh ibu-ibu
GPBB. Sudah sepantasnya kalau kita mengacungkan
jempol untuk ibu-ibu kita yang sudah bekerja
keras memasak bubur pagi-pagi benar sebelum
Kebaktian Paskah. Ditambah dengan kekompakan
dan kerja sama dalam menyajikan 400 mangkok
Bubur Ayam. Begitu besar antusiasme mereka baik
untuk memasak bubur ataupun menyiapkan bahan2
pelengkap lainnya hingga dalam waktu 1 hari saja
panitia dapat mengumpulkan 30 nama. Benar-benar
hal yang menakjubkan.

Ada hiasan ayam dari tanah liat untuk menggambarkan
ayam jantan berkokok setelah Petrus menyangkal Yesus; ada
kantong pundi berisi 30 keping uang perak perlambang Yudas
yang menjual Yesus dengan harga tersebut; ada botol parfum
perlambang minyak narwastu, ada nampan air dengan lap
perlambang cerita Pilatus membasuh tangannya. Ada tangan yang
berdoa dari kayu untuk peristiwa Tuhan berdoa di Getsemani.
Ada lembaran yang dibuat seperti kitab jaman dahulu untuk
menggambarkan orang Farisi yang terlalu fokus pada kitab Taurat,
tapi munafik.

PENDUKUNG RANGKAIAN ACARA PASKAH

Panita Paskah 2013

Koor Komisi Wanita
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SEJARAH BARU GPBB

PENAHBISAN
PENDETA PERTAMA
S

atu lagi peristiwa bersejarah dalam kehidupan
GPBB Jemaat Berbahasa Indonesia adalah
penahbisan Pr. Budianto Lim sebagai Pendeta pada
tanggal 23 Feb 2013. Yesus Kristus sebagai kepala
gereja akhirnya mempertegas panggilanNya atas
hambaNya untuk menggembalakan umatNya lewat
penumpangan tangan oleh para pendeta dalam
lingkup English Presbytery. Peristiwa tersebut
merupakan tonggak sejarah dalam skala kecil
di GPBB, sebab baru pertama kali inilah GPBB
menahbiskan pendetanya.
Setelah melalui serangkaian proses: satu
semester perkuliahan mengenai Presbyterian,
bimbingan (mentoring) dibawah Pdt. Henry
Hong selama 6 bulan, penulisan 3 makalah (2
berdasarkan buku seputar penggembalaan dan
kepemimpinan; 1 kesaksian akan panggilan),
ujian lewat interview dan akhirnya voting
jemaat, maka Pr. Budianto ditahbiskan menjadi

Pendeta di GPBB di bawah naungan Sinode
Gereja Presbyterian Singapura. Kebaktian yang
dihadiri oleh beberapa pendeta dan dipimpin
oleh Rev. Yap Wai Keong (selaku Ketua English
Presbytery Singapura) tersebut berlangsung
khusuk, dan menjadi penegas dan penanda bahwa
Kristus Sang Kepala Gereja terus berkarya untuk
menggembalakan domba-domba-Nya - khususnya
jemaat GPBB Singapura di kancah pergumulan
persoalan dunia.
Budianto Lim mengawali pelayanannya di GPBB
pada 8 Agustus 2001 sebagai mahasiswa praktek
dari Singapore Bible College (program Master of
Divinity). Setelah menyelesaikan sekolah teologia
pada Mei 2004, Budianto melanjutkan pelayanannya
sebagai Probationary Preacher di GPBB. Setelah
atestasi masuk pada tahun 2006 sebagai anggota
jemaat gereja lokal di Singapura, English Presbytery
pada saat itu menjadikannya sebagai Confirmed
Preacher. Selang beberapa tahun, Pr. Budianto
disertakan dalam proses kependetaan dan English
Presbytery melantiknya sebagai
Licensed Preacher. Dengan
kesetiaannya melayani dan
pengalaman pelayanan 10 tahun
lebih di GPBB, Pr. Budianto
semakin hari semakin merasa
kejelasan akan panggilan Tuhan
terhadap hidupnya, yaitu
menggembalakan dombadombaNya.
Mulai bulan Januari 2010, Pr.
Budianto Lim melanjutkan
study Master of Theology di
Gordon Conwell Theological
Seminary America. Program
studi di bidang Perjanjian
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Lama, dengan anugerah Tuhan, dapat diselesaikan
dengan baik bulan Mei 2011.  
Di dalam kebaktian penahbisan,  Rev. Edwin Wong
mendasarkan kotbahnya pada 2 Timotius 2:1-7,
yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil
pelayanNya agar siap menderita bagi Kristus. Firman
Tuhan mempertegas karakteristik pelayan Tuhan
yang dibandingkan dengan seorang prajurit, atlet
dan petani. Tunduk pada Tuhan yang memanggil
sehingga berkenan padaNya sebagai komandan;
tekun melatih diri dalam kerangka yang benar dan
rajin serta sabar menantikan hasil pelayanan; adalah
tiga karakteristik yang diperlukan.

melayaniNya. Kebaktian juga dilengkapi dengan duet
piano dan biola dari ibu dan anak (Lily Siah & Darren
Tantama), yang adalah kakak ipar dan keponakan
dari Pdt. Budianto. Acara diakhiri dengan doa berkat
bagi jemaat oleh Pdt. Budianto, dilanjutkan foto
bersama dan acara ramah tamah antar jemaat.

Sebelum penahbisan, Pr. Budianto diminta janjinya
untuk tetap setia dan berpegang teguh pada
pengajaran kebenaran Firman Tuhan dihadapan
Tuhan dan jemaatNya. Serta jemaat diminta
janjinya untuk taat dan menghormati Pdt. Budianto
Lim sebagai hamba Tuhan yang dipanggil dalam
pelayanan penggembalaan.

Dalam kotbah sulungnya tanggal 24 Feb 2013, Pdt.
Budianto mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah
titik penting lainnya dimana Tuhan memberi konfirmasi
terkuat akan panggilan pelayanan penggembalaan.  Pdt.
Budianto mengintisarikan kotbahnya dalam kalimat
Love People, Point People to God and Be Forgotten
yang juga menjadi motto hidupnya. Mengasihi
manusia, membawa manusia pada Allah dan
menggembalakannya menjadi beban serta kerinduan
yang mendalam dari Pdt. Budianto. Beliau juga sadar
bahwa semua kredit bukanlah untuknya, tetapi
kembali kepada Tuhan Allah yang memanggil. Selama
melayani di GPBB, Pdt. Budianto bersyukur karena ada
rekan-rekan sepelayanan yang menegur, menolong,
menguatkan, dan bisa saling belajar untuk lebih
memuliakan nama Tuhan.

Dalam kebaktian penahbisan tersebut ada
persembahan pujian dari gabungan paduan suara
(Magnificat, Pasangan Suami Istri dan beberapa
saudara saudari yang terbeban mengikuti) dipimpin
oleh Bayu Wijayanto. Pujian berjudul “For Those
Who Serve”, mengingatkan betapa kita patut
bersyukur atas mereka yang Tuhan panggil untuk

Kami mengucapkan selamat kepada Pdt. Budianto.
Tuhan sudah memanggilmu untuk melayaniNya,
biarlah Tuhan yang sama memberikanmu
hikmat, kebijaksanaan, dan berkatNya dalam
menggembalakan domba-dombaNya, dan semakin
hari semakin Tuhan memakaimu lebih lagi bagi
saluran berkatNya.
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belajar dari Calvin dan ketika ia kembali ke Skotlandia
nantinya, Knox banyak mengadopsi apa yang ia
pelajari selama di Jenewa, menjadi cikal-bakal
Presbyterianisme.

Pendeta
&
Tradisi
Presbyterian

Struktur gereja di Jenewa (dan di Swiss secara
umum) banyak dipengaruhi oleh struktur
pemerintahan di Swiss itu sendiri. Berbeda dengan
daerah-daerah lainnya di Eropa, Swiss bukanlah
sebuah kerajaan. Swiss adalah sebuah konfederasi
yang terdiri dari 13 negara bagian (canton) yang
independen namun saling berkaitan. Karena itulah,
dalam reformasi di Swiss, ada beberapa canton
yang memutuskan untuk
mengadopsi Protestantisme
dan ada beberapa yang
tidak. Masing-masing
canton memiliki konstitusi,
Gereja bukanlah milik
pemerintahan, dan
segelintir orang
parlemennya masingtertentu
saja, namun
masing. Dan, dari sistem
sungguh menjadi
konfederasi inilah kita dapat
melihat berbagai kemiripan
tanggung jawab setiap
dengan struktur gereja
anggota jemaatnya
Presbyterian.

Septian Hartono

B

eberapa bulan yang lalu kita
baru saja merayakan penahbisan
Pdt. Budianto Lim. Pendeta dalam
tradisi Presbyterian adalah anggota
dari kemajelisan yang diberikan
otoritas untuk menyampaikan
Firman dan memimpin sakramen,
baik itu baptisan maupun perjamuan
kudus. Karena itu, dalam tradisi
Presbyterian pendeta sering disebut
sebagai ‘teaching elder’ untuk
membedakannya dengan anggotaanggota majelis yang lain yaitu para
penatua (ruling elder) dan diaken.
Dengan kata lain, sebenarnya
pendeta tidak memiliki kedudukan
yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan anggota-anggota majelis
yang lain. Kepemimpinan dalam
gereja lokal dijalankan secara
kolektif oleh kemajelisan yang
dipilih oleh jemaat. Hal inilah yang
membedakan tradisi Presbyterian
(yang berasal dari kata dalam bahasa
Yunani, presbyteros, yang berarti
tua-tua) dengan tradisi-tradisi yang
menggunakan sistem episkopalian,
seperti gereja Katolik Roma,
Ortodoks, Anglikan, dan Lutheran.
Dalam tradisi-tradisi ini, seorang Paus
atau uskup (bishop, yang diambil dari
kata dalam bahasa Yunani, episkopos,
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hanyalah laki-laki. Tulisan Knox yang paling terkenal
berjudul The First Blast of the Trumpet against the
Monstrous Regiment of Women, dan dari sini kita
bisa melihat betapa dalam oposisi Knox terhadap
kepemimpinan wanita. Sikap inilah yang mungkin
mempengaruhi Knox pula dalam memandang konsep
kerajaan itu sendiri, dan akhirnya mengenai struktur
gerejawi yang ia anut. Sistem episkopalian lebih
mirip dengan sistem kerajaan (dengan Paus atau
Uskup sebagai ‘raja’), sementara sistem Presbyterian
lebih mirip dengan struktur konfederasi di Swiss.
Akhirnya, pada tahun 1560 Parlemen Skotlandia,
dengan masukan dari Knox dan lima rohaniwan
lainnya, mengadopsi sistem
Presbyterian ini sebagai
struktur gereja di Skotlandia.

Foto : http://oldbrockvillephotographs.wordpress.com/tag/presbyterian/

yang berarti to oversee) memiliki otoritas tertinggi di dalam
sebuah gereja.
Perbedaan sistem pemerintahan gerejawi ini dipengaruhi oleh
sejarah dari tradisi Presbyterian itu sendiri. John Knox, yang boleh
kita sebut sebagai ‘bapa’ dari Presbyterianisme, adalah seorang
rohaniwan dari Skotlandia yang simpatik terhadap gerakan
reformasi gereja Barat pada pertengahan abad ke-16. Knox
bekerja bersama seorang reformator lain, George Wishart, dan
setelah Wishart mati dibakar pada tahun 1546, Knox bersembunyi
selama beberapa bulan dari tempat ke tempat sebelum
akhirnya ia ditangkap dan dibuang ke Perancis selama dua
tahun. Knox kemudian dikembalikan ke Inggris pada tahun 1549,
sehubungan dengan pemerintah Inggris saat itu yang mengadopsi
Anglikanisme sebagai agama negara. Namun, pada tahun 1554,
ratu yang baru, Mary Tudor, menegakkan kembali Katolisisme di
Inggris dan karena itu Knox pun melarikan diri ke Eropa daratan.
Knox kemudian pergi ke Jenewa, yang saat itu sudah mengadopsi
ajaran Reformed dalam sistem gerejawinya. Tokoh yang paling
berpengaruh di sana saat itu adalah Yohanes Calvin. Knox banyak

Kemajelisan, misalnya,
serupa dengan bagaimana
setiap kota dipimpin
oleh sebuah pemerintahan kota yang terdiri dari
beberapa orang yang dipilih oleh rakyat. Keterkaitan
antara masing-masing canton juga dapat kita lihat
dalam struktur gereja Presbyterian, dimana masingmasing gereja bukanlah gereja yang independen
secara total namun saling terkait dengan gereja
Presbyterian yang lain dalam sebuah sinode yang
menaungi gereja-gereja ini. Salah satu implikasinya
adalah, sebuah gereja lokal tidak bisa menahbiskan
pendetanya sendiri. Penahbisan pendeta hanya bisa
dilakukan oleh struktur yang lebih tinggi seperti
klasis atau sinode.
Struktur gerejawi semacam inilah yang diadopsi oleh
Knox ketika ia kembali ke Skotlandia. Sebenarnya,
ia tidak perlu untuk menerapkan sistem semacam
ini. Ia bisa saja mengikuti apa yang dilakukan oleh
gereja Anglikan di Inggris, yang mengadopsi ajaran
Calvinis namun mempertahankan struktur gereja
Katolik Roma. Masalahnya, Knox memiliki antipati
yang tinggi terhadap kerajaan. Ia lari dari Inggris
ketika Ratu Inggris, Mary Tudor, naik takhta dan
menegakkan kembali Katolisisme, dan ia juga tidak
suka dengan Ratu Skotlandia, Mary of Guise. Serupa
dengan banyak orang di jamannya (dan bahkan
sampai saat ini), Knox menolak kepemimpinan
wanita. Baginya, yang boleh memerintah negara

Sistem Presbyterian ini adalah
salah satu alasan mengapa
jarang sekali pemimpin gereja
Presbyterian yang ‘terkenal’
secara global saat ini. Kita
semua tahu siapa pemimpin
dari gereja Katolik saat ini,
yaitu Paus Fransiskus, dan
beberapa dari kita mungkin
juga tahu bahwa pemimpin
gereja Anglikan juga baru
berganti beberapa bulan
yang lalu, yaitu dari Rowan Williams kepada Justin
Welby. Tapi sulit, atau bahkan tidak mungkin
untuk menjawab pertanyaan siapa representasi
dari gereja Presbyterian saat ini, karena memang
jawabannya adalah tidak ada. Ketidaktahuan kita ini,
selain karena memang jumlah orang yang berasal
dari gereja Presbyterian lebih sedikit ketimbang
gereja Katolik dan Anglikan, juga dipengaruhi oleh
sistem kepemimpinan gereja Presbyterian yang
kolektif. Memang, di level sinode ada yang menjadi
moderator, namun moderator ini pun tidak memiliki
kedudukan yang lebih tinggi dari anggota yang lain
dan orangnya pun terus berganti.
Tradisi Presbyterian yang kolektif ini sepatutnya
menjadi pedoman kita pula dalam hidup bergereja.
Gereja bukanlah milik segelintir orang tertentu
saja, namun sungguh menjadi tanggung jawab
setiap anggota jemaatnya. Masing-masing dari
kita bukanlah sekedar penumpang yang ikut saja
kemanapun gereja ini pergi, namun berpartisipasi
secara aktif dalam menentukan arah gereja itu
sendiri. Ini bukan berarti gereja menjadi tempat yang
anarkis dimana setiap orang mengikuti kemauannya
sendiri, namun lebih kepada bagaimana setiap dari
kita dipanggil untuk bekerja bersama-sama dalam
melayani Tuhan di dalam dan lewat gereja ini.
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banyak berkat yang bisa dibagikan? Berapa
banyak makanan rohani yang super lezat bisa
dirasakan anggotanya? Wah, saya tidak sabar
menanti saat itu tiba.
-

Care Group Komisi Pemuda

Ada anggota CG yang baru bergabung 4 bulan
dan terkena giliran menyiapkan bahan. Anggota
lama sempat terheran-heran atas kesediaan
anggota baru yang tanpa perlawanan. Kok
berani dan mau ya? Singkat cerita di hari CG,
firman Tuhan yang dibagikan sungguh luar
biasa menjadi berkat. Makin digali, makin
memberi, makin mengisi. Hal ini membuktikan
bahwa bagi yang sudah menikmati Firman
Tuhan pasti bisa membagikannya dengan
orang lain, tidak memandang kemampuan dan
pengalaman, setiap orang bisa menjadi berkat
bagi orang lain.

OASIS KEHIDUPAN
Philips Laulia

Tahukah anda apa rahasia Care Group
yang sukses?
Care Group atau yang lebih sering disebut dengan
CG, yang sukses ditandai dengan anggotaanggotanya yang stabil dan bertumbuh. Siapa sih
yang tidak mau bertumbuh? Orang Kristen yang
benar tidak akan suka kalau imannya selalu kerdil.
Siapa yang tidak mau mempunyai tempat berteduh
saat badai menerpa? Siapa yang suka sendirian
menghadapi kegelapan hidup? Siapa yang tidak mau
menikmati suasana hangat penuh canda? Solusi
dari semua pertanyaan diatas dapat ditemukan di
CG Sukses. Care Group Komisi Pemuda GPBB sudah
berdiri sejak beberapa tahun terakhir dan sudah
banyak merasakan “asam garam”.
Bagi yang pernah mengikuti CG pasti sudah
merasakan, yaitu gampang-gampang susah untuk
memiliki dan mempertahankan CG sukses. Kata
scientist dan ekonom, it is a complex system.
Manusia cenderung berubah sesuai “mood”nya.
Hari ini aku mengerti kamu, besok aku ingin
dimengerti. Minggu lalu moodnya sunny day karena
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mendapat pekerjaan baru, minggu depan moodnya
thunderstorm berhubung ada klien sok tau dan
sok ngatur. Hari ini tepat waktu, bulan depan tidak
datang 5x karena berbagai macam alasan. Apalagi
kehidupan pemuda di tanah perantauan Negara
Singapura yang dinamis ini, sangat banyak halangan
dan godaan. Penyebab yang lain mungkin karena
anggota CG nya pindah ke luar negeri, atau pindah
gereja mengikuti pacarnya, atau lainnya.
Namun disamping halangan diatas, ada lebih banyak
hal-hal baru dan mengasyikkan yang diperoleh dari
CG, antara lain:
-

Bahan Studi yang “Lezat”
Kejutan yang sering terjadi dalam CG Pemuda
adalah ‘lezat’nya bahan studi (makanan rohani
di CG) yang dibuat oleh anggotanya. Nilai gizi
rohaninya tidak jauh beda dengan kalau kita
menghabiskan waktu yang sama membaca
karya penulis rohani yang terkenal – kadang
lebih. Anggota CG mempunyai keahlian masingmasing yang bisa menjadi berkat luar biasa bagi
teman yang lain.

Diskusi dan Berbagi
Nikmatnya berdiskusi dan berbagi sudah banyak
dirasakan oleh anggota CG. Pertanyaan tidak
ada habis-habisnya, terkadang sampai jam
11 malam masih seru, sampai-sampai tuan
rumah meminta kita untuk pulang. Haus akan
firman Tuhan dan saling mengisi membuat
kita merindukan pertemuan CG. Makanan
rohani dan sharing, keduanya sama-sama
mengenyangkan.

Sebagai contoh, saya paling malas untuk
memikirkan ‘Predestination’ dan ‘Free will’.
Surprise! Mata hati saya terbuka akan 2 hal ini
dan mengerti sejelas-jelasnya ketika seorang pemuda pakar robot GPBB menjelaskan ke kita semua, kenapa Tuhan menciptakan manusia tidak
seperti robot. Apa efeknya bagi saya? Sejak
saat itu saya menghargai kesakralan kehendak
bebas saya sendiri dan orang lain, seperti Tuhan
yang menciptakan. Mengherankan, justru dari
teman dengan spesialisasi robotic ini Tuhan
pakai untuk menjelaskan hal tersebut. Seakanakan tahun-tahun bergelut dengan robotlah
yang mendalamkan pengertiannya, dan keluar
sebagai santapan rohani yang nikmat.
Pemuda-pemudi GPBB adalah orang-orang yang
tangguh, boleh dibilang orang-orang pilihan –
pakar teknik, pakar infokom, pakar komunikasi,
pakar psikolog, pakar riset, pakar desain, pakar
masak, pakar bisnis, pakar administarasi,
pakar ekonomi. Seandainya semua bergabung
didalam CG, bisakah anda bayangkan berapa

CG-KP biasanya diadakan 2 minggu sekali,
seperti CG saya. Namun ada juga yang
menyesuaikan dengan kebutuhan anggota jadi
jangka waktu CG bervariasi. Seandainya batal
karena sesuatu hal, maka sudah bisa dipastikan
kalau di pertemuan berikut jangka waktunya
lebih lama dari sebelumnya semua anggota
menjadi ‘super exciting’ banyak sekali yang di
‘update’ dan tidak habis-habisnya pertanyaan
‘kepo’ dan terkadang bahan yang sudah
disiapkan tidak selesai karena panjangnya
sharing dari masing-masing anggota. Makanya
jangan sering-sering membatalkan CG.
-

Suasana persaudaraan yang hangat
Suasana ini tidak ditemukan di belahan dunia
manapun juga. Asal sesama anggota bisa
mempunyai sikap ‘saling’, saling memberi,
saling memaafkan, saling mengingatkan, saling menghargai, saling membantu dan saling
mengasihi. Karena suasana hangat inilah yang
membuat CG dirindukan dan sulit untuk mengatakan “Good-Bye” di saat sudah berkumpul.
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Ada yang bertemu dari makan siang sampai
makan malam, biasanya diadakan hari minggu.
Makan siang bersama selesai kebaktian, lalu
menuju salah satu rumah anggota. Sharing
sampai puas selama 2 jam. Membahas bahan
sampai puas selama 2 jam. Eh… sudah saatnya
dinner. Bagaimana tidak kenyang rohani dan
jasmaninya.

Info Komisi
Sumber dari CG sukes adalah dimulai dari diri
kita sendiri sebagai individu anggota CG. Pribadi
yang mencari oasis adalah pribadi yang haus.
Haus akan relasi dengan Tuhan dan sesama serta
haus akan makna, makna kehidupan yang sesuai
dengan Firman Tuhan . Makin haus anda, makin
diinginkanlah anda di CG tempat anda bergabung,
karena anda akan melahap segala sesuatu yang
disediakan tanpa pilih-pilih. Di CG tersedia hubungan
yang sehat dan makna yang memuaskan.
Jadi bagi anda yang haus baik relasi ataupun makna,
entah salah satu atau keduanya, maka anda adalah
pribadi yang cocok bergabung dalam CG.

Jadi bagaimana caranya supaya CG kita menjadi
sukses? Dan anggotanya bisa merasakan hal-hal
indah seperti di atas?
Idealnya, kalau ingin bergabung ke dalam sebuah
CG, kita cari CG yang sukses. Minimal yang
anggotanya sudah kita kenal dan kesan pertamanya
cukup baik. Tapi terkadang CG dimana kita mengenal
anggotanya, tidak sedang menerima anggota
baru. Justru yang kekurangan anggota kita kurang
mengenal. Akhirnya untuk mencari amannya, kita
tidak masuk ke CG manapun.
Atau untuk memulai CG baru, sebaiknya sudah tahu
formula suksesnya, supaya tidak perlu mengecap
kegagalan dan mengulang lagi. Tapi repot juga ya..
harus mengumpulkan teman-teman.
Atau yang sekarang CG-nya lagi struggling entah
mau dibawa ke mana. Apakah ada yang salah
sampai kita tidak sukses? Anggotanya atau
situasinya? Apakah kurang doa? Atau gereja kurang
mendukung? Apa mungkin karena Singapura kurang
bersahabat?
Di tengah Singapura yang pragmatis dan produktif
ini, bagaimana caranya mempunyai oasis untuk roh
dan jiwa kita? Yang airnya selalu mengalir tenang
dan tidak akan habis. Seberapapun kotor airnya
kawanan domba akan tetap datang untuk minum
dan beristirahat .
26 Beranda

Selain siap menerima, pribadi yang haus adalah
pribadi yang juga siap memberi. Haus akan air, siap
berjalan untuk mencari. Lapar akan makanan sehat,
siap mencari bahan dan memasak. Merasa kurang
kekuatan, siap meluangkan waktu demi makna
kehidupan. Rindu akan relasi, siap bercengkerama
dengan domba lain. Tidak perlu kuatir apabila
oasisnya sedikit kotor karena debu di kaki kita,
karena oasis itu akan memberikan kehangatan dan
mememenuhi kebutuhan rohani kita.
Marilah Pemuda dan Pemudi temukan Oasis
Kehidupan-mu, mari kita tumbuh bersama, ambillah
bagian dalam CG. Jangan sia-siakan masa mudamu,
manfaatkan waktumu untuk hidup yang penuh
makna.
Info lebih lanjut mengenai CG bisa menghubungi:
Pdt. Budianto, Marvin, Philips, Armand, atau
anggota-anggota CG yang kalian kenal.

KOMISI PEMUDA
K

omisi Pemuda
(KP) di GPBB dimulai lebih
dari 13 tahun yang lalu; sempat
vakum selama beberapa saat sebelum
tahun 2000, lalu dimulai kembali hingga
sekarang. Puji syukur pada Tuhan karena Dia
yang memiliki pelayanan ini dan terus menjaganya
melalui regenerasi pengurus dan anggota-anggotanya
sehingga komisi ini boleh tetap ada hingga sekarang.
Pelayanan kepada pemuda itu penting karena
kelompok jemaat ini melalui berbagai peran dan
profesinya memiliki pengaruh yang besar pada gereja
dan masyarakat.
Kegiatan utama dari KP GPBB adalah Persekutuan
Pemuda (PP) yang diadakan tiap hari Sabtu pukul 4.30
sore (terkadang juga bisa diadakan pada hari Minggu
untuk memberi kesempatan bagi mereka yang harus
bekerja pada hari Sabtu untuk tetap ikut bersekutu
bersama). Persekutuan mingguan ini biasanya
dihadari 20-30 pemuda dan bisa berbentuk seminar,
diskusi kelompok, sharing panel, debat, bible study
dan workshop. Topik-topik yang diangkat relevan
dengan kebutuhan dan konteks kehidupan pemuda,
mulai dari doktrin dan pengajaran teologia hingga
isu-isu modern yang juga personal dan cross-cultural/
religion, misalnya keabsahan Alkitab, disiplin rohani,
agama Katolik, Chinese beliefs, musik, nasionalisme,
shopaholicism, pasangan hidup, homoseksualitas,
seks di luar pernikahan, aborsi, pembajakan media,
judi, permainan saham, dan lain-lain. Pembahasan
ini diharapkan dapat memperlengkapi kaum
pemuda untuk memiliki standpoint yang tepat ketika
diperhadapkan pada isu-isu itu di kehidupan seharihari sehingga mereka dapat mengambil keputusan
yang sesuai dengan kehendak Allah dan dapat
mempengaruhi lingkungan sekitarnya secara positif,
sehingga mereka bisa menjadi garam dan
terang dimana pun mereka berada dan
tidak terbawa arus dunia.

mempererat persekutuan antar pemuda, yang bisa
berupa BBQ, olah raga bersama, permainan kelompok,
dan sebagainya. Kunjungan ke SD Yobel diadakan tiap
bulan Desember dengan tujuan mengajak pemuda
keluar dari zona nyamannya untuk berinteraksi dengan
anak-anak yang kebanyakan berasal dari keluarga
menengah ke bawah dan berbagi sukacita Natal
bersama mereka. Persekutuan gabungan dengan
komisi lain di GPBB mempererat hubungan pemuda
dengan anggota komisi lain, misalnya remaja dan
keluarga muda. Persekutuan gabungan dengan gereja
lain, misalnya Gereja Kristus Yesus, memperluas
lingkup persekutuan melampaui batas tembok gereja
sehingga mengajak pemuda untuk menghayati
keesaan gereja sebagai tubuh Kristus.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KP adalah
besarnya jumlah pemuda di GPBB dengan beragam
kelompok usia dan latar belakang, sehingga program
KP tidak selalu bisa menjawab kebutuhan seluruh
pemuda pada saat yang bersamaan. Oleh karena
itu ada kelompok-kelompok kecil (cell groups) yang
menjadi pelengkap dari kegiatan-kegiatan utama
KP. Kelompok-kelompok kecil ini berfungsi sebagai
wadah pertumbuhan yang lebih personal bagi tiaptiap pemuda. Supaya dapat mengalami pertumbuhan
spiritual dan menjadi agen perubahan secara
maksimal, maka diharapkan bahwa setiap pemuda
dapat memiliki kelompok kecil dan tetap aktif dalam
persekutuan besar secara rutin, bukan semata-mata
demi kelangsungan KP, tapi demi membawa kemulian
bagi Tuhan.

Grow and glow is our motto, and
the final aim is: To God be the
glory!

Selain persekutuan mingguan, KP juga
memiliki kegiatan-kegiatan ad-hoc
lainnya yang rutin dilaksanakan, misalnya
outing, kunjungan ke SD Yobel di Batam,
persekutuan gabungan baik dengan
komisi lain di GPBB maupun gereja
lain di Singapura. Outing merupakan
kegiatan relaksasi dan kebersamaan untuk
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KOMISI ANAK

KOMISI REMAJA
Di dalam komisi Remaja yang terdiri dari pelajar-

pelajar berumur 12 sampai 17 tahun, banyak dari
kegiatan-kegiatan yang diadakan bertujuan untuk
memperat hubungan antara remaja dengan Tuhan,
dengan sesama remaja Kristen maupun bukan
Kristen.
Beberapa kegiatan yang diadakan oleh komisi
remaja, di samping kebaktian remaja, adalah
Pendalaman Alkitab, Fellowship dan Mission Trip.
Pendalaman Alkitab yang diadakan tiap bulan
bertujuan untuk mengajak remaja2 yang lebih
senior untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi
dan mengenal iman mereka. Pendalaman Alkitab
yang biasa diadakan setiap bulan pada minggu ke-3
diadakan secara bergilir di rumah para peserta.
Melalui kegiatan ini, remaja diajak untuk berpikir
secara lebih kritikal dan evaluatif, sehingga bisa
mendiskusikan hal-hal kontroversial secara biblikal.

Karya Nasya Savitri S.

untuk mengenal dan beraktivitas bersama melalui
permainan-permainan yang telah disiapkan oleh
panitia.Selain itu, komisi remaja juga beberapa kali
mengadakan Mission Trip melalui kunjungan ke
Sekolah Harapan Yobel di Batam. Melalui kunjungan
ini, remaja diajak berinteraksi dengan saudarasaudara se iman dan juga diberi kesempatan untuk
menunjukkan kasih Tuhan kepada para pelajar lokal.
Bagi para remaja yang belum ikutan, yuk .. Mari
berkumpul bersama kami setiap hari Minggu jam 9
pagi di Chapel GPBB lantai 1.
Koordinator : Kenny S. Raditia Hp 90559047

1

Remaja juga diajak untuk lebih mempererat
hubungan satu sama lain melalui acara-acara
kebersamaan. Salah satu acara yang diselenggarakan
pada semester 1 tahun 2013 ini adalah Friendship
day, dimana remaja diajak untuk menunjukkan kasih
kepada sesama remaja di GPBB. Remaja juga diajak

I have been dreaming standing at the front of the whiteboard, teaching a class, looking tall and
smart and ready to teach a class. I just want to be a teacher. That is what I want to be when I
grow up.
I think answering the pupil’s question really helps more than just knowing the main point of
teaching pupil. I think that doing this when pupils are naught, I will scold them and it meant
I am telling them to do the right thing. This way, I could make God happy with me as I should
tell people to do what is right.
People are always near us, right? Like God, friends, parents and even
teachers, they taught me and taught me and taught me, one day,
I will be like them. I just have to listen and listen and
of course, squeeze them in my head. Like now,
how am I writing this? Why can’t babies do it?
It is because teachers at school taught me how
to write a story.

2

1. Suasana Cell Group
2. Kunjungan ke SD Yobel
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Adeline Putricia N, Love class
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F2

Choa Chu Kang

S

udah lama anggota F2 Choa Chu Kang (CCK)
punya satu keinginan yang sama untuk bisa pergi
bersama. Dan akhirnya, keinginan itu terwujud
dalam dua aktivitas outing yang diadakan di bulan Mei
dan Juni 2012. Murah meriah, dan berakhir bahagia,
juga bertambah erat satu sama lain. Tanpa perlu
persiapan panjang yang menguras waktu, tenaga,
pikiran, dan yang paling penting adalah masalah biaya.
Akhirnya, dalam salah satu pertemuan F2 tercapai kesepakatan untuk outing bersama. Terkemas dalam
bentuk olahraga jalan santai dan piknik di area terbuka.

Outing no. 1:

Jalan Santai ke
‘Tree Top Walk’
Hari yang di nanti pun akhirnya tiba juga, Selasa pagi
yang cerah tanggal 1 Mei 2012. Sengaja memanfaatkan
libur bersama Labour Day, dengan harapan semua
anggota F2 CCK (termasuk anak-anak) bisa ikut
bergabung.
Lokasi jalan-jalan yang menjadi favorit keluarga Dien
Pandiman ini menjadi sasaran yang cukup menarik dan
menantang untuk acara jalan santai ini. Bagaimana
tidak? Karena ternyata banyak dari kami yang belum
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pernah mencoba untuk menjelajahi lokasi ini, biarpun
banyak dari kami yang sudah lama tinggal di Singapura.
Bahkan lokasi ‘Tree Top Walk’ sering disebut dalam
berbagai kesempatan.
Waktu yang disepakati bersama untuk berkumpul di
depan pintu masuk dari jalan Venus adalah jam 7.30
pagi. Sebagai penggagas lokasi, keluarga Dien-Lina
pun sudah siap dan tepat waktu, bahkan lebih awal.
Seiring berjalannya waktu, satu persatu keluarga pun
berdatangan dengan cerita masing-masing. Ada yang
tersesat dan salah jalan meskipun sudah berbekal
GPS , persiapan berangkat dan bekal yang tak kunjung
kelar, sampai menunggu anak yang tak kunjung bangun
juga... Namun, satu yang tergambar jelas dari raut
muka mereka adalah rasa antusias dan semangat besar
untuk bisa berolah raga bersama, dan tak sabar untuk
segera memulai acara ini.
Didampingi keluarga Pdt. Ayub-Dewi dan keluarga tamu
Yanto-Fangfang, acara ini menjadi semakin meriah dan
ramai... Selain keluarga Dien-Lina, dari F2 CCK yang bisa
bergabung adalah keluarga Agoes-Leliana, keluarga
Irawan-Aan, keluarga Yemi-Sjofia, keluarga BarryLilyana, keluarga Edward-Tiur, keluarga Sjamsul-Susan,
dan keluarga Freddy-Henni. Sayang keluarga Wie HayKristina dan keluarga Teddy-Yenyen berhalangan.
Dengan total 10 keluarga, bisa dibayangkan, betapa
hebohnya pagi itu... Satu jam dari waktu yang
disepakati, akhirnya kami bisa juga memulai jalan san-

tai ini setelah sarapan lemper ayam dan doa bersama
dulu tentunya....Peristiwa Tak Terlupakan
Canda tawa, mulai dari obrolan santai sampai yang
serius menemani setiap kaki yang melangkah. Sampai
di pos perhentian pertama, terjadi insiden yang cukup
mengejutkan. Antara sadar dan tidak karena hanya
dalam hitungan detik, tiba-tiba tangan Fangfang terluka.
Sambil menekan jari manisnya yang mulai mengucurkan
darah, kami semua seolah baru tersadar banyak sekali
monyet yang berada di sekitar pos itu. Ternyata, salah
satu dari binatang itu merebut makanan yang akan
dikeluarkan dari tas dan menggigit jarinya. Pun baru
disadari, beberapa meter sebelum pos pemberhentian
ini memang sudah ada peringatan untuk berhati-hati
menyimpan makanan dan tidak mengeluarkannya. Pasti
menjadi peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan
buat kami, terutama Fangfang dengan bekas-bekas
jahitan di jarinya.

puas bisa menyelesaikan rute jalan santai ini sampai
akhir. Sambil menunggu para suami mengambil mobil
yang diparkir di pintu masuk jalan Venus, anak-anak
meneruskan acara bermain mereka. Akhirnya, hari itu
kami akhiri dengan makan siang bareng di KFC Mall
Thompson. Benar-benar acara segar yang murah
meriah, dan berakhir bahagia...

Outing no. 2:

Piknik ke
West Coast Park

Perjalanan pun diteruskan meskipun berkurang dua
orang, ada rasa sedih juga sebab kami berangkat
bersama. Tetapi semangat tidak boleh menjadi kendur,
dengan tambahan kami menjadi lebih waspada dengan
lokasi lingkungkan sekitar. Terus terang, antusias
anak-anak menjadi satu pemicu semangat para orang
tua yang sudah mulai merasa kelelahan berjalan.
Bagaimana tidak... seperti tidak ada kata ‘capai’ dalam
kamus mereka.
Pengalaman baru... berjalan di atas pohon dengan
jembatan yang agak bergoyang. Setelah melewati dan
menikmati indahnya jalan di ‘Tree Top’, pos perhentian
kedua menjadi sasaran untuk beristirahat sejenak
sambil membongkar bekal bawaan masing-masing.
Saling berbagi, sehingga berkurang beban di punggung.
Sekitar 15 menit kemudian, kami mulai berjalan lagi.
Hari mulai panas, matahari mulai tinggi, dan keringat
mulai bercucuran, tetapi lokasi ini tetap nyaman
untuk jalan dengan dipayungi rindangnya pepohonan.
Melewati jalanan yang naik turun, jalan di atas akarakar pohon yang lumayan licin karena hujan malam
sebelumnya, benar-benar serasa hiking di masa lalu.
Akhirnya ….
Kira-kira tengah hari, akhirnya sampai juga di pos ketiga
yang menjadi perhentian terakhir. Melepas lelah,
membongkar serta menghabiskan muatan, kamipun
beristirahat di dekat pintu masuk utama (Mc Ritchie
Reservoir). Rute perjalanan yang ditempuh mulai dari
jalan Venus sampai di pintu masuk utama ini sekitar
8 km. Lelah dan penat memang, tapi kami merasa

Outing kedua diadakan di sore yang hangat di bulan
Juni, sesudah hujan sepagian. Kami sangat berbahagia
karena hamper semua anggota dapat hadir, dan
bersedia untuk menyisihkan waktu yang berharga
untuk berkumpul bersama. Terima kasih kami kepada
Tuhan untuk kesempatan kali ini.
Beberapa orang sempat merasa nervous dalam
mempersiapkan makanan, atau takut terlambat. Tetapi
yang terpenting adalah rileks dan bersuka cita.
Kami berkumpul dibawah sebuah pohon, yang
mengingatkan kita kepada Bapa Sorgawi yang
melindungi kita setiap waktu. Sementara para orang
tua mempersiapkan makanan, anak-anak bermain di
playground. Mereka berhasil membangun istana pasir
yang sangat indah.
Bersamaan dengan tenggelamnya matahari, kami mulai
menyantap makanan yang sudah dibawa. Acara
diakhiri dengan doa syukur kepada Tuhan untuk waktu
indah yang diberikanNya.
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F2

Clementi

T

idak terasa sudah hampir 6 tahun kelompok
F2 Clementi terbentuk. Pertemuan pertama
pada tanggal 29 Oktober 2006 dihadiri oleh 6
pasangan. Anggotanya bervariasi dari keluarga senior
sampai ke keluarga muda. Anggota termuda adalah
pasangan Iwan dan Anne. Pasangan ini dikaruniai
seorang bayi lagi belum lama ini, dan merupakan
tantangan hadir dalam persekutuan. Namun anggota
tetap 6 pasangan karena ada tambahan anggota, yaitu
pasangan Yohanes dan Lydia sejak November 2010.
Seperti kelompok F2 lainnya, bahan yang pertama kali
dipakai diambil dari buku “Down to Earth Spirituality”
karangan R. Paul Stevens. Setelah menyelesaikan buku
yang pertama, mulai Oktober 2008 digunakan buku
‘Truly the Community’. (note: buku karangan Marva
Dawn ini diterjemahkan oleh beberapa anggota GPBB
ke dalam Bahasa Indonesia sebagai wujud pelayanan
dalam bidang literatur). Dengan berjalannya waktu,
buku ini banyak mengundang kontroversi dan dirasakan
agak sulit. Kelompok kami sempat mendiskusikannya
hingga bab 11, sebelum akhirnya setuju untuk
mengganti dengan buku berjudul ‘Facing the Giant’
karangan Max Lucado, mulai November 2010. Sesudah
selesai dengan buku tersebut, di penghujung 2012
kami mulai menggunakan buku baru – ‘Khotbah di
Bukit’ dari John Stott.
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Sebagai pendamping awal adalah Pdt. Budianto dan
Pdt. Ayub bergantian. Berikutnya sdr. Denny Boy
Saragih, yang saat itu sedang melanjutkan kuliah di
Trinity Theological College, lebih sering mendampingi
kelompok ini sejak Januari 2010. Sesudah sdr. Denny
melanjutkan studi di Edinburgh.
Koordinator pertama dari kelompok ini adalah Ibu Kiem
Laban. Setelah dikaruniai cucu dari putra pertamanya,
maka beliau sering bepergian ke negara Kanguru.
Sejak Oktober 2011, ibu Johanna diperbantukan untuk
mengkoordinir kelompok ini. Berikut adalah refleksi
dari para anggota F2 Clementi:
>> H. Laban - Kiem :
“Kelompok F2 Clementi terasa sangat ‘rich dan colourful,
diskusi bisa cukup mendalam dan serius tapi tetap santai
dan bahkan humoristik. Tidak terasa adanya kesenjangan,
baik dari segi umur maupun background para anggota,
semua mencurahkan pandangan dan kontribusi berbobot
dalam setiap pembahasan dibawah koordinasi pemimpin
(bergilir), serta bimbingan dan pengarahan para hamba
Tuhan yang kebagian giliran. Puji syukur dan terimakasih
kepada Tuhan dan para hamba Tuhan pembina, serta
kawan2 sekalian yang telah menciptakan suasana
keakraban kelompok F2 Clementi kita yang begitu indah
dalam mendalami firman Tuhan dan aplikasinya dalam
hidup kita.”
>> Iwan - Anne :
“Kesan kami selama mengikuti F2 clementi, diskusinya
seru, kami dapat belajar tentang pemahaman Alkitab
dalam kelompok, sangat kekeluargaan dan saling
membantu. Hal ini dapat kami rasakan sewaktu kami
kehilangan kedua orang tua kami, baik dari pihak suami
ataupun saya pribadi. Sewaktu saya melahirkan putra
kedua kami merasakan kehangatan rasa kekeluargaan di
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H. Laban - Kiem
Erning - Johanna
Febby - Widhya
Denny Boy Saragih
Oki - Lian
Johanes - Lydia
Jonathan - Penny

antara anggota. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang
sedalam-dalamnya dan biarlah Tuhan yang membalas budi
baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Jenjang usia yang beragam
membuat kami merasa diemong. Kami merasa senang
sekali menjadi bagian dari F2 Clementi.”
>> Erning - Johanna :
“Melalui F2 ini kami dilatih untuk memimpin diskusi
dan juga berdiskusi secara terbuka. Sebenarnya sebagai
orang awam tidaklah mudah untuk memimpin diskusi,
jadi masih tetap perlu pendampingan dari hamba Tuhan.
Apalagi anggota kelompok kami ini sering berpikir dalamdalam dan luas-luas karena bahan diskusi dari buku
pegangan sering ditambah dengan bahan-bahan dari luar,
dan juga opini yang kadang berbeda. Hal yang saya syukuri
dan sukai dari kelompok ini adalah – meskipun kami sering
berbeda pendapat, kami tetap disatukan dalam kasih.
Kami bertumbuh bersama melalui diskusi-diskusi yang
seru; kami bertukar pendapat dan kami boleh mengenal
anggota kelompok dengan lebih dekat, sambil mengasah
pengetahuan kami tentang iman kristiani. Kami juga saling
mengasuh seperti anggota keluarga yang saling mengasihi.
Jadi hal yang mengikat kami sebagai satu kelompok yang
erat dan unik adalah motto 3A: Asah, Asuh dan Asih.”
>> Jonathan - Peny :
“Waktu pertama kali masuk ke F2 Clementi, sempat
ngerasa was-was dan ‘nge-per’ melihat anggotanya yang
(hampir) semua dari keluarga senior. Tetapi kenyataan
berbicara lain. Kami mendapatkan banyak sekali
sharing dari para senior tentang kehidupan keluarga dan
bagaimana sang ‘iman’ bisa menolong kita untuk melalui
berbagai cobaan hidup. Selain itu, ternyata suasana tidak
seperti yang kami bayangkan semula. Alih-alih suasana
‘angker’, malah rasanya santai karena banyak gurauan
yang dilontarkan.”
>> Johanes - Lydia :
“Kami bersyukur, kalau kami boleh menjadi bagian dari
kelompok F2 Clementi, dimana kami boleh diberi
kesempatan untuk belajar bertumbuh bersama-sama
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untuk memahami topik atau tokoh dalam Alkitab yang
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bulan
kami bertemu bergantian di setiap rumah anggota,
dimulai dengan makan malam bersama (yang menu
makanannya selalu enak), juga keramah-tamahan tuan
rumah dalam menjamu kami dan teman-teman lain.
Seperti anggota keluarga sendiri, kami sangat menghargai
suasana seperti ini. Setiap topik yang dibawakan dikupas
dengan menarik oleh pemimpinnya, yang bergantian
setiap kali. Saya merasakan sering ada diskusi dan
pertanyaan yang kadang tidak kami pikirkan bisa muncul
yang menarik, serius, tapi juga kadang bisa membuat kami
ketawa bersama. Hal ini makin memperkaya pemahaman
kami, pengenalan satu dengan yang lain. Thank you untuk
dukungan teman-teman dalam kelompok yang telah
menerima dan mendukung kami bisa belajar bertumbuh
didalam-Nya.”
>> Oki – Lian :
“Berkelakar, beramah-tamah, bercanda, berdiskusi,
berdoa, belajar, itulah yang kami dapat selama menjadi
anggota F2 Clementi. Tentunya semua hal itu menjadi
berkesan dan merupakan bagian dari pertumbuhan rohani
kami, karena kita melakukannya bersama-sama dalam
sebuah fellowship dengan teman-teman sehati dan
seiman.”
>> Widhia-Febby :
“Waktu 6 tahun nampaknya cukup lama, namun
bersekutu bersama F2 Clementi selama 6 tahun betulbetul terasa sangat singkat. Rasanya baru kemarin setiap
kali F2 kami mengajak serta Alicia dan Axel, karena mereka
belum berani ditinggal di rumah sendiri Kami sangat
bersyukur boleh bersekutu dan tumbuh bersama-sama
dengan teman-teman di F2 Clementi. Diskusi selalu ramai
dan kaya dengan opini yang berbeda-beda. Topik-topik
yang cukup mengena dengan kehidupan sehari-hari,
ditambah pembahasan yang mendalam, memperkaya
wawasan kami. Terima kasih teman-teman F2 Clementi,
telah menjadi keluarga baru bagi kami.”
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Partner Misi GPBB
“Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”
- Matius 28:18-20

M

isi bukanlah pilihan, dimana kita bebas
memilih mau melakukan atau tidak. Tuhan
Yesus berkata bahwa Dialah yang empunya
segala kuasa di sorga dan di bumi. Adalah hakekat
manusia untuk menyembah Dia yang berkuasa dan
layak menerima segala penyembahan. Sukacita
manusia yang terbesar hanya diperoleh dalam hidup
menyembah Dia. Karena itulah Yesus memerintahkan
kita dalam Amanat Agung-Nya untuk bermisi,
untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Dan
Ia menyertai kita ketika kita menjalankan misi-Nya,
sampai kepada akhir zaman, sampai pekerjaan misi
selesai dan tuntas karena Ia telah datang kembali.
Misi bukanlah pilihan, misi adalah perintah dan
amanat dari Tuhan Yesus sendiri.

(Fellowship of Evangelical Students – Indonesian
Ministry) di Singapura. Masa mahasiswa adalah
masa yang penting dalam pembentukan worldview
seseorang, dimana ia beranjak dari remaja yang
bergantung kepada orang tua menjadi seorang
dewasa yang mandiri. Seorang mahasiswa biasanya
memiliki pikiran yang masih terbuka dalam mencari
kebenaran. Karena itulah kedua organisasi ini melihat
bahwa kampus adalah ladang misi yang strategis,
dan bekerja untuk menjangkau mahasiswa melalui
mahasiswa.

GPBB mengamini pernyataan di atas dan mau terlibat
dalam misi. Kegiatan misi GPBB dikoordinasi oleh Tim
Misi. GPBB meyakini bahwa yang menjadi fokus dari
misi ialah nama Yesus, bukan nama gereja. Karena
itu dalam bermisi, GPBB selalu membuka diri untuk
bekerja sama dan ber-partner dengan
organisasi-organisasi lain. Salah satunya adalah
dengan memberikan dukungan dana kepada para
organisasi partner ini. Setiap tahun jemaat GPBB
membuat komitmen janji iman, yang salah satu
bentuknya adalah memberikan persembahan misi.
Dana persembahan misi inilah yang kemudian
disalurkan kepada para organisasi partner tersebut
untuk mendukung pekerjaan misi yang mereka
lakukan.

Empat organisasi lain yang didukung oleh GPBB,
yaitu Esther Network (EN), Lembaga Mitra
Nusantara (LMN), Sutera Delima (SD), dan Mitra
Sejati (MS), berhubungan langsung dengan
misionaris di lapangan di daerah mereka masingmasing. Jemaat yang ingin mengetahui lebih jauh
tentang empat organisasi ini dapat menghubungi
Tim Misi.

Saat ini GPBB memberikan dukungan dana kepada 7
organisasi. Dua organisasi bergerak dalam pelayanan
mahasiswa, yaitu Perkantas Medan dan FES IM
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GPBB juga mendukung STT (Sekolah Tinggi Teologia)
Cipanas, yang misinya adalah menghasilkan pelayanpelayan Tuhan yang setia menjalankan Amanat Agung.

Persembahan misi sebagai salah satu bentuk
keterlibatan jemaat GPBB dalam misi, ikut mengambil
bagian dalam pekerjaan
misi yang dilakukan oleh
7 organisasi partner di
atas. Kiranya dengan
mengetahui hal ini,
jemaat akan semakin
termotivasi untuk
meneruskan dan
meningkatkan
persembahan misinya,
tentunya tanpa
melupakan keterlibatan
dalam doa dan daya.

Perjalanan iman
Johanna W. Istanto

Perjalanan iman suami saya dimulai sejak dia

mengenal saya. Pada waktu itu saya masih duduk
di kelas 1 SMA di tahun 1970. Saya adalah seorang
aktivis gereja yang dibesarkan dalam keluarga Kristen.
Ayah saya seorang majelis gereja. Sejak kecil saya aktif
melayani baik di Sekolah Minggu, Paduan Suara, dan
selalu hadir dalam Persekutuan Doa dan Pemahaman
Alkitab. Sebaliknya, suami saya berasal dari keluarga
non Kristen, dimana ayahnya masih percaya kepada
penyembahan berhala dan arwah leluhur.
Hubungan kami semakin dekat setelah saya kuliah. Dan
pada saat itu saya mulai berpikir akan perbedaan latar
belakang keluarga kami. Saya mulai bergumul, apakah
dia jodoh yang Tuhan sediakan untuk saya? Saya mulai
berdoa, jika Tuhan berkenan dia menjadi teman hidup
saya, kiranya Tuhan ubahkan hatinya dan dia boleh
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya.Waktu
bergulir dan lama kelamaan dia mau ikut pergi bersama

ke gereja. Namun, masih banyak hal yang dia tidak
setuju dan tidak percaya.
Satu hal yang menjadi pengharapan saya bahwa Tuhan
akan ubahkan dia adalah ketika kami merencanakan
untuk menikah di gereja, dan dia tidak menolak
walaupun dia belum dibaptis. Kami menikah tahun
1980 setelah sebelumnya bertunangan di tahun 1978.
Pada waktu itu menurut peraturan gereja, pihak yang
belum percaya diminta persetujuannya agar anak-anak
hasil perkawinan harus dididik secara Kristiani. Diapun
setuju.
Satu bulan setelah peneguhan pernikahan kami di
gereja, dia harus berangkat melanjutkan studi di negeri
Sakura. Setelah satu tahun, saya menyusulnya dan
tinggal disana selama 6 tahun (1980-1986). Pada waktu
itu belum ada gereja berbahasa Indonesia di Jepang.
Yang berbahasa Inggrispun hanya ada beberapa di
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malah pernah mengatakan kepada saya jangan pernah
mendoakan dia lagi.
Pada tahun 1989 kami pindah ke Singapura karena
ada tawaran pekerjaan baru untuk suami saya. Babak
baru dalam kehidupan kami dimulai. Di Singapura kami
menjadi orang asing dan tidak punya sanak keluarga
dan teman seperti pada waktu kami pertama kali tiba
di Jepang . Setelah beberapa bulan tinggal di Singapura,
saya katakan kepada suami bahwa saya ingin ke gereja.
Saya rindu untuk berbakti di rumahNya. Saya ingin
bergereja, tapi tidak tahu kemana saya harus pergi.

Tokyo. Kami tinggal di Fujisawa, agak jauh dari Tokyo.
Jadi agak sulit untuk pergi ke gereja secara rutin.
Iman kami makin terpelihara ketika suami dikenalkan
kepada seorang profesor di universitasnya, yang
dulunya belajar di Amerika dan beragama Kristen.
Profesor itu bersama istri dan anak-anaknya adalah
tokoh dari sebuah gereja berbahasa Jepang. Didalam
gereja itu ada satu keluarga Amerika dan seorang
misionaris wanita dari New Zealand. Dari tiga
orang yang bisa berbahasa Inggris inilah kami mulai
membentuk komunitas Kristen.
Suami mulai bisa belajar tentang Alkitab lagi dan mulai
rajin berdoa juga. Tapi satu hal yang
sangat memukul kehidupan iman kami adalah ketika
saya melahirkan anak saya yang pertama. Bayi itu
dinyatakan sehat sampai pada minggu terakhir akan
dilahirkan. Tapi pada waktu akan lahir bayi itu berputar
posisi dan karena lahir sungsang dan tali ari-ari
(umbilical cord) membelit lehernya, maka ketika dia
dilahirkan sudah tidak bernapas lagi. Dokter berhasil
membuat bayi itu bernapas lagi, tapi ternyata ada
sel-sel otaknya yang sudah mati sehingga bayi itu tidak
bisa menelan ludah dan minum susu secara normal. Dia
juga tidak bisa menangis dan tidak bisa bergerak seperti
bayi normal. Bayi itu terus dirawat di rumah sakit dan
di panti asuhan untuk anak-anak cacat hingga berumur
5 tahun.
Suami saya tidak bisa menerima kenyataan ini
karena dia selalu berdoa memohon keselamatan dan
kesehatan untuk bayi yang saya kandung. Imannya
mundur dan dia mulai mempertanyakan apakah Tuhan
saya adalah Tuhan yang adil dan pengasih. Pada saat
kemelut ini ayah mertua saya menawarkan jalan keluar
dengan cara mengangkat anak itu menjadi anak Mbah
Jugo (salah satu “penghuni” Gunung Kawi), supaya
anak itu sehat.
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Saya sangat bergumul di antara janji bahwa anak
kami akan menjadi normal dan iman saya yang tidak
mengijinkan berpaling dari Allah Bapa Sang Pencipta.
Tapi akhirnya berdasarkan iman yang saya miliki sejak
kecil, saya menolak usul ini dan saya katakan, bahwa
saya akan tetap menerima apa yang Tuhan berikan
kepada saya. Saya tidak mau anak saya sehat tapi dia
menjadi milik kuasa gelap.
Waktu harus kembali ke Indonesia setelah studi
suami selesai dan bea siswanya habis, kami terpaksa
meninggalkan anak itu di Jepang karena tidak ada
pesawat yang mau ditumpangi seorang anak yang setiap
saat bisa meninggal karena kondisi tubuhnya sangat
lemah. Tentunya kami sangat bingung karena kedutaan
Indonesia di Jepang juga tidak mau bertanggung jawab
atas anak itu jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan
pada waktu kami sudah tidak di Jepang.
Tuhan memberikan pertolongan kepada kami melalui
Profesor yang beragama Kristen itu. Beliau dan istrinya
mengatakan supaya kami pulang dan anak itu akan
menjadi tanggung jawab mereka . Kami kembali ke
Indonesia dengan hati galau. Baru satu bulan kami
di Indonesia, anak itu dipanggil Tuhan. Pada saat itu
saya belajar untuk mengerti bahwa Tuhan selalu
memberikan yang terbaik untuk kami walaupun
kenyataan pahit yang kami hadapi.
Kami tinggal di Indonesia selama 3 tahun bersama
anak kami yang kedua yang juga lahir di Jepang. Pada
waktu itu anak kami yang kedua berumur 6 tahun dan
yang ketiga berumur 3 bulan. Sementara iman suami
menjadi beku dan dia tidak mau pergi ke gereja lagi,
saya tetap pergi ke gereja dan mendidik anak saya
dalam iman. Saya selalu berdoa, menyanyi bersama
anak saya dan saya bacakan cerita-cerita Alkitab setiap
malam sebelum tidur. Sikap suami saya sinis dan

Pertama kali kami ke gereja di Singapura kami ke
gereja berbahasa Inggris di Bartley Rd. Saat itu suami
mau menemani kami ke gereja, karena gereja itu
gereja teman kantornya. Selang beberapa waktu kami
mendengar bahwa ada gereja berbahasa
Indonesia di Orchard Road. Kami mulai pergi dan saya
merasakan suka-cita berbakti di Gereja Presbyterian
Orchard (GPO). Kami bertemu saudara-saudara seiman
dari indonesia. Kami merasa mendapatkan tempat
yang cocok untuk bergereja. Kami kembali menemukan
tempat beribadah dengan komunitas Indonesia yang
menyambut kami dengan hangat dan penuh kasih.
Saya juga merasa suka cita karena akhirnya anak-anak
saya juga mendapatkan wadah untuk pertumbuhan
imannya di Sekolah Minggu. Suami merasa senang juga
berbakti di GPO. Kami merasakan pekerjaan Roh Kudus
mulai lagi dalam diri suami saya.
Waktu pendeta menawarkan apakah suami mau ikut
katekisasi, suami menjawab dia mau ikut, tapi bukan
berarti ingin dibaptis. Dia ingin sekedar tahu tentang
ajaran Kristen. Saya selalu menemani suami katekisasi
dengan tujuan bisa membantunya ikut berdiskusi.
Pertanyaan suami saya sering tidak mudah dijawab
tetapi saya terus berdoa agar Roh Kudus bekerja dan
membuka mata imannya.
Yang sangat mengejutkan adalah pada waktu pendeta
menanyakan apakah dia mau dibaptis karena pada
bulan Desember akan diadakan baptisan. Tanpa diduga
suami saya mengatakan ya dia mau. Pada tanggal 1 Des
1991 suami dan 2 orang anak kami dibaptiskan. Hati
saya bersorak, memuji kemurahan Tuhan.
Tuhan mendengar doa-doa saya sejak kami mulai
saling berkenalan pada tahun 1979, walaupun cukup
lama (kira-kira 20 tahun) saya mendoakannya. Setelah
mengalami ujian iman yang cukup berat, akhirnya
Tuhan memberikan hadiah yang begitu indah buat saya.
Doa saya Tuhan dengar, walau saya hampir putus asa.

Tuhan memberikan apa yang kita rindukan asal kita
bersabar dan berserah serta terus berusaha.
Tuhan itu baik, kasih setiaNya tidak pernah
meninggalkan anak-anakNya. Walau badai topan
menerpa jika kita tetap bertaut kepadaNya, kita akan
tetap dipeliharakan dan diselamatkanNya. Tuhan
mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan dengan hati
hancur. Jika kita tetap setia Tuhan akan memberikan
apa yang kita pohonkan, dan bahkan melebihi dari
yang kita bayangkan. Suami saya sesudah dibaptis
bersedia melayani juga sebagai majelis GPO selama 2
periode. Hingga saat ini kasihnya pada Tuhan semakin
kuat dan imannya kadang melebihi dari iman saya.
Jika saya menengok kembali perjalanan hidup saya dan
suami, dalam usia pernikahan kami selama 33 tahun
nampak begitu besar pemeliharaan Tuhan untuk kami
sekeluarga. Tuhan menyertai perjalanan hidup kami
melalui gunung dan lembah kehidupan yang tidak
mudah, namun saya sanggup
menanggungnya karena Tuhan selalu menuntun dan
memberi kekuatan kepada saya. Saya
mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Begitu
banyak berkat yang Tuhan curahkan kepada saya dan
keluarga saya, tapi berkat yang terindah yang Tuhan
berikan kepada saya adalah sewaktu suami saya
mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Juru selamatnya…
Terima-kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi
Engkau yang maha tinggi.
Perjalanan iman suami hingga menerima Tuhan
Yesus bukanlah mudah ,mulus dan menyenangkan.
Banyak tantangan, air mata, dan pengorbanan untuk
memenangkannya. Namun dengan keyakinan bahwa
Tuhan kita adalah Tuhan yang merajut kita sejak kita
di kandungan ibu kita, Dia Tuhan yang pengasih, yang
tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tanganNya,
Dia yang memiliki hidup kita dan Dia yang akan terus
memeliharakan hidup jasmani dan rohani kita. Dialah
Tuhan yang mendengar semua jeritan hati kita, dan
menampung air mata kita dalam kirbatNya. Dia Tuhan
yang mendengar dan mengabulkan doa kita seturut
dengan waktu dan hikmatNya.
Satu hal yang masih saya doakan adalah agar iman
yang diwariskan oleh ayah saya sejak kecil , akan
terus dilanjutkan dan dipelihara oleh anak-anak dan
generasi saya selanjutnya, di tengah gemuruh berbagai
macam ajaran dan aliran yang ditawarkan oleh dunia.
Tuhan, biarlah terang Mu terus menjadi suluh dalam
perjalanan iman kami...Halleluyah…
Singapura, 2 Mei 2013
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STEVIN & MINDA :

Melangkah Bersama TUHAN
K

ami datang ke Singapura tahun 2001 (Stevin)
dan 2003 (Minda). Hidup jauh dari orang tua dan
kerabat dekat, kami menyadari kebutuhan akan
komunitas Kristen yang bisa menuntun kami untuk
selalu berjalan di jalan Tuhan. Apalagi di negara
meritokrasi ini, kami dituntut untuk senantiasa
berprestasi tinggi supaya tidak kalah dalam
persaingan. Hal ini menjadi sebuah tantangan berat
bagi orang Kristen untuk dapat bersinar. Selama
ini, GPBB sudah menjadi seperti keluarga kami di
Singapura, menemani perjalanan rohani kami sejak
kami pertama kali datang ke Singapura untuk kuliah,
lalu bekerja, dan sampai saat ini dalam kehidupan
berkeluarga.
Selama kuliah, semangat dan idealisme kami
sebagai pemuda masih berkobar-kobar. Kehidupan
spiritual kami cukup terjaga, karena di kampus ada
persekutuan dan kelompok tumbuh bersama (KTB).
Juga di GPBB ada persekutuan pemuda (PP) dan
kebaktian hari Minggu.
Setelah menyelesaikan program S1, Stevin
melanjutkan ke program PhD dan part-time research
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“Tapi kami terus
berjuang supaya tidak
menjadi ‘garam yang
tawar.’ Karena itu kami
bersyukur sekali
dengan adanya
family fellowship (F2)”

officer, sedangkan Minda mengambil program
Master. Idealisme kamipun perlahan memudar,
karena mulai mengalami sendiri kotornya politik di
dunia kerja maupun akademis. Tapi kami bersyukur
untuk ‘investasi rohani’ yang pernah ditabung ketika
kami kuliah. Seringkali ketika bergumul dalam
banyak hal, Tuhan berbicara melalui ayat-ayat yang
dulu pernah dihafalkan dalam KTB kami, ataupun
renungan yang kami dengar di kebaktian atau PP.
Benih Firman Tuhan yang pernah ditabur tidak akan
pernah berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan ini
menjadi dasar dan kekuatan kami untuk berjuang
menandingi pengaruh luar yang begitu hebat.

yang tawar.’ Karena itu kami bersyukur sekali dengan
adanya family fellowship (F2).

Ketika kami memasuki dunia keluarga, dinamika
yang kami hadapi berbeda lagi. Komitmen
bertambah. Sekarang bukan hanya pekerjaan,
tapi juga ada keluarga yang harus diperhatikan.
Secara realita, banyak orang yang dulunya aktif
dalam pelayanan, langsung hilang dari peredaran
ketika sudah memasuki dunia pernikahan, apalagi
ditambah dengan adanya anak. Kami sadar kalau hal
itu sangat mungkin terjadi dalam keluarga kami, tapi
kami terus berjuang supaya tidak menjadi ‘garam

Tiap keluarga punya keunikan masing-masing, dan
kami saling belajar memahami keunikan tersebut.
Kami juga saling berbagi (cerita, pergumulan,
dan juga makanan tentunya), dan belajar Firman
Tuhan bersama, khususnya mengenai kehidupan
keluarga. Kami juga bersyukur ada Kak Budianto
yang mendampingi dan bahkan mengadakan sesi
pembinaan buat kami. Ada juga yang dengan setia
selalu menyediakan konsumsi (yang enak-enak!)
untuk memberkati kami (Thanks Deb! ).

F2 kami dibentuk oleh Ci Ida, Bang Denny dan
Kak Budianto. Anggotanya adalah teman-teman
kami yang seumuran, yang (mayoritas) juga kuliah
di Singapura, dan usia pernikahannya tidak jauh
berbeda. Dengan ‘kemiripan’ latar belakang ini, kami
diharapkan bisa cepat ‘nyambung’ satu-sama lain.
Kami bersyukur, F2 kami yang terdiri dari 6 keluarga
terbilang cukup cepat ‘nyambung’  Hanya butuh
satu sesi untuk kenalan. Mulai sesi kedua, kami
sudah bisa menikmati persekutuan.

Stevin dan Minda bersama dengan kelompok
Family Fellowship (F2), didamping Bp/Ibu Pdt. Budianto

Kami sungguh bersyukur bisa menjadi bagian dari
GPBB. Kami juga bersyukur Tuhan memakai GPBB
untuk terus membangun dan menegur kami, baik
melalui Firman Tuhan yang disampaikan maupun
melalui komunitasnya. Kami banyak bertemu orangorang yang begitu inspiring, yang memberkati kami
melalui berbagai macam talenta mereka, yang
menjadi teladan bagi kami karena kesetiaan mereka
mengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah lebih dari 10 tahun di Singapura, akhirnya
Tuhan membukakan pintu lain bagi kami. Kami
sekeluarga akan memulai kehidupan baru di London
pada akhir April 2013. Kami tentu akan merindukan
keluarga GPBB, yang meski jauh di mata akan selalu
dekat di hati kami. Doa kami, supaya di London
nanti kami juga dapat memiliki komunitas Kristen
yang hangat dan dapat membantu kami untuk
bertumbuh, dan supaya persekutuan yang kami
miliki dengan teman-teman di GPBB dapat terus
terjaga.
Take care GPBB! Till we meet again 
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Kristus yang tanpa syarat dan penuh pengorbanan
kepada anak saya.

semua usaha kita membawa pelita itu sia-sia
belaka.
4. Pentingnya Komunitas Orang Percaya (Gereja)

2. Pelayanan Harus Sama, Dulu Sekarang
dan Selama-lamanya.

(Tetap) Membawa Pelita
di Tengah Babak Baru
Kehidupan

Dulu saya pikir, yang namanya pelayanan itu
supaya bisa dikategorikan sebagai pelayan yang
setia adalah harus kudu wajib selalu sama. Jadi
kalo pelayanan pianis, maka sekali jadi pianis
harus jadi pianis terus sampai maut memisahkan
atau Maranatha Tuhan Yesus datang kedua
kalinya, yang mana duluan.

Grace Suryani

Saya menemukan gambar di atas di wall Facebook
seorang teman saya. Ketika saya dihubungi untuk
menulis di Beranda yang bertema temanya Gereja
Pembawa Pelita, gambar ini yang muncul di otak
saya. Dalam hati saya berpikir, ‘Heh? Bawa pelita
bagaimana?? Mandi aja susaaahh.’ Maklum
sebagai SAHMWM (stay-at-home-mom-withoutmaid) dengan 1 batita (dibawah tiga tahun) yang
‘baterai’nya tidak butuh di-charge, rasanya bisa
mandi 10 menit tanpa digedor-gedor saja sudah
bagus banget dah.

Tapi benarkah pendapat saya itu? Benarkah kalau
sudah berkeluarga/beranak-cucu/naik jabatan/
pindah/apapun yang berbeda dari kita kehidupan yang
lama maka kita tidak bisa membawa ‘pelita’ lagi?
Baik, sebelumnya saya perlu definisikan dulu, apa
yang saya maksud dengan membawa pelita di
tulisan ini. Bagi saya, membawa pelita itu adalah
membawa terang Kristus. Seperti perintah Tuhan
Yesus : Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak
di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. (Mat
5:14). Tujuan kita membawa terang Kristus adalah
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di sorga. (Mat 5:16)
New Season, New Mindset
Kalau dipikir, sebenarnya yang menghalangi saya
untuk membawa pelita, jadi terang bagi sesama
itu bukan lingkungan tapi diri saya sendiri. Ada
beberapa pola pikir saya yang salah yang akhirnya
menghambat saya untuk membawa pelita.
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1. Membawa Pelita = Pelayanan di Gereja.
Saya pikir, yang namanya membawa pelita itu
sama dengan pelayanan di Gereja. Titik. Mulai
dari MC sampai pelawatan. Pokoknya yang
diselenggarakan oleh gereja dan berbau gereja.
Pelayanan membesuk orang sakit, ooohhh
itu jelas membawa pelita. Tapi ngurusin bayi
diare yang pup sehari 6 kali, ooohhh itu bukan
pelayanan, tapi kewajiban (dan resiko punya anak.
Masak bubur buat Paskah Subuh, oooooh itu jelas
pelayanan. Masak buat suami, itu kewajiban.
Alhasil, kehidupan saya terkotak-kotak. Ada
kehidupan rohani yang berbau-bau gereja, ada
kehidupan duniawi yaitu aktivitas sehari-hari
yang tidak ada bau-bau gerejanya. Nah karena
sekarang punya baby, otomatis kehidupan-yangmenurut-saya-duniawi-itu, porsinya lebih gede
daripada kehidupan ‘rohani’. Nah, karena definisi
membawa pelita saya itu sempit bin cupet, tidak
heranlah kalau tadinya saya berpikir, mustahil
untuk membawa pelita dalam kondisi saya.
Tetapi, benarkah begitu? Firman Tuhan
mengatakan, Pekerjaan apa saja yang diberikan
kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya
dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang
kalian layani, dan bukan hanya manusia (Kol 3 :
23, BIS) . Jadi sebenarnya yang Tuhan mau dari
hidup kita adalah melakukan setiap pekerjaan
kita seperti untuk Tuhan alias setiap pekerjaan,
setiap kegiatan itu kita jadikan kesempatan untuk
membawa pelita. Waktu mengurus bayi yang
rewel, saya membawa pelita, menyatakan kasih

Well, ini juga paham yang salah. Pertama, Alkitab
tidak pernah bilang kalo sudah pelayanan A harus
wajib pelayanan A seumur hidupmu! Kedua,
pemahaman ini lagi-lagi mempersempit makna
membawa pelita. Seolah-olah membawa pelita itu
hanya berarti pelayanan di dalam gereja.
Lalu bagaimana langkah konkrit untuk bisa tetap
membawa Pelita in the new season of life?
1. Terbuka dengan kesempatan baru.
Ketika kehidupan kita berubah dan kita memasuki
babak baru kehidupan, terbukalah untuk
jenis pelayanan baru. Tuhan mengizinkan kita
memasuki babak baru dalam kehidupan itu
karena Tuhan juga punya rencana di situ. Jadi
langkah awal yang harus kita ambil adalah tanya
sama Tuhan, model membawa pelita macam apa
yang paling cocok buat this season of life.
2. Pilih Cara Membawa Pelita dengan
parent’s/spouse’s full blessings.
Ini penting banget! Jangan sampai kita aktif
membawa pelita bagi jiwa-jiwa di luar sana,
tapi justru orang-orang terdekat kita terlantar.
Dan salah satu ‘tanda’ kita untuk mengetahui
apakah model membawa pelita ini yang Tuhan
mau adalah dengan adanya persetujuan dan
dukungan dari orang-orang terdekat kita.
3. Jaga Hubungan Pribadi dengan Tuhan
Ingat, tujuan kita membawa pelita itu untuk
membawa orang kepada Kristus. Dan kita tidak
mungkin membawa terang Kristus kalau kita
sendiri tidak dekat dengan Kristus. Sesibuk
ataupun secapek apapun kita, tetap jaga
hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa itu,

Menurut saya pribadi, sebagai seorang istri
dan ibu, maka pelayanan pembawa pelita saya
yang terutama adalah di dalam dan melalui
keluarga yang Tuhan percayakan. Tapiii, itu sama
sekali tidak berarti pelayanan di komunitas
gereja itu tidak penting dan tidak perlu. Kita itu
sangat butuh dukungan dari saudara-saudara
seiman dan saudara-saudara seiman kita juga
membutuhkan dukungan dari kita.
Ibaratnya botol, untuk bisa menuang (baca
: memberikan sesuatu) untuk keluarga kita,
perlu selalu diisi. Yang utama cara mengisinya
tentu saja dengan hubungan pribadi dengan
Tuhan. Tapi Tuhan juga mengerti kalau kita
membutuhkan satu sama lain. Karena itu
di Alkitab ada banyak sekali perintah saling
melayani, saling mengasihi, saling memberikan
dukungan.
Terakhir saya akan tutup dengan potongan cerita
mengenai Yusuf di Perjanjian Lana. Seperti kita tahu,
Yusuf itu dijebloskan ke penjara padahal dia tidak
mempunyai salah apapun. Di dalam penjara dia
bertemu dengan juru minuman dan juru makanan
raja. Lalu suatu hari juru minuman dan juru makanan
raja sama-sama bermimpi. Ketika mereka bangun,
mereka jadi galau berat karena mimpi mereka. Mari
kita lihat apa yang Yusuf katakan kepada mereka
– Lalu ia (Yusuf – red) bertanya kepada pegawaipegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama
dengan dia dalam rumah tuannya itu: “Mengapakah
hari ini mukamu semuram itu?” (Kej 40:7)
Jika Yusuf yang berada dalam penjara sekalipun
dia tidak bersalah BISA TETAP membawa pelita,
bagaimana dengan kita yang hidup relatif lebih
nyaman daripada Yusuf? Jika Yusuf yang sudah
menderita begitu banyak masih mau meluangkan
waktu untuk peduli dengan orang lain, bagaimana
dengan kita? Masihkah kita berani mengatakan
tidak sempat, tidak punya waktu untuk membawa
pelita bagi sekeliling kita? Kiranya Allah Bapa
menggerakkan dan memampukan kita untuk
membawa pelita dimanapun dan dalam kondisi
apapun Ia menempatkan kita.
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menunggu selama 5 hari di Padang, akhirnya kami
mengambil keputusan untuk kembali saja ke Medan
dan mencoba rute yang lain.

Perjalanan ke

Berikutnya kami mencoba dengan penerbangan
Merpati dari Medan ke Gunung Sitoli, dilanjutkan
dengan penerbangan perintis ke Tanahmasa dan
kemudian dengan speed-boat ke Pulau Tello.
Akhirnya sampai juga kami ke Pulau Tello, asal nenek
moyang kami.

George Putasahan

Pada hari pertama, tanpa rencana kami langsung
bertemu dengan Kepala Desa dan saudaranya di
Desa Baruyu Lasara, yang menurut cerita adalah
desa nenek moyang kami. Desa itu terdiri dari
kurang lebih 30 rumah keluarga, yang mengelilingi
suatu lapangan dalam bentuk huruf U. Di tengahnya
terdapat satu gedung untuk pertemuan adat,
dengan tempat duduknya disusun dari batu-batu

Pulau TELLO
01

Turut berpartisipasi di dalam
pembinaan masyarakat desa di
Pulau Tello

S

ebenarnya telah lama sejak berhenti dari
pekerjaan, saya mencari kesibukan yang dapat
berguna untuk orang lain. Memang banyak sekali
yang dapat kita lakukan, apalagi kalau keadaan
keuangan cukup menunjang. Tetapi banyak yang
lupa, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu juga
harus ada perasaan panggilan, yang bentuknya
berbeda untuk setiap orang. Karena kita tidak dapat
mengarahkannya sendiri, pilihannya hanya satu,
yaitu berdoa dan minta pengarahan Tuhan.
Sudah sejak kecil saya mendengar cerita dari Nenek
dan Ibu, bahwa mereka berasal dari sebuah pulau
kecil di Samudra Hindia yang bernama pulau Tello.
Letaknya kira-kira 150 km dari daratan Sumatra.
Cita-cita untuk mengunjungi pulau tersebut tidak
pernah terlaksana karena sarana pengangkutan
ke sana kurang berkembang dan juga kesempatan
hampir tidak ada.
Pada suatu hari di bulan Augustus 2011 tiba-tiba
seorang keponakan dari Tebing Tinggi, yang memang
berasal dari pulau Tello, mengajak berkunjung ke
pulau nenek moyang kami itu. Bagi saya kesempatan

02
03

itu tidak boleh dilalaikan
sehingga saya batalkan
semua rencana lain untuk
bisa ikut ke Pulau Tello.

01 Gedung adat sebelum
diselesaikan
02 Gedung adat setelah
dipugar

Jadilah kami berangkat
dari Medan ke Padang, dari mana kami akan ikut
penerbangan perintis ke Tanahmasa. Dari situ
dilanjutkan dengan motor boat menyeberang
ke Pulau Tello, dengan lama perjalanan kira-kira
setengah jam. Ini perjalanan yang terpendek
waktunya, tetapi rupanya pilihan ini kurang tepat.
Dua kali kami sudah check-in di Padang, tetapi
tidak bisa berangkat karena pesawat terbangnya
rusak, katanya (catatan: ada cerita bahwa kalau
kapal terbang perintis itu kurang penumpang, akan
di-charter untuk mengangkut lobster. Biasalah di
daerah yang terpencil banyak cerita begitu). Setelah

04

06

alam yang kelihatannya
sudah sangat tua.
Pembangunan Gedung
tersebut dilakukan
secara gotong-royong
oleh penduduk desa itu
sendiri.

03-06

Suasana perayaan peresmian
Balai Rapat Adat yang dihadiri
oleh berbagai pihak

Atas pertanyaan kami
kenapa gedung adat itu
belum ada atapnya, kami mendapat keterangan
bahwa ada kekurangan dana. Setelah mendapat
informasi mengenai kualitas dari atap (seng) dan
luas yang dibutuhkan, kami mengambil keputusan
untuk berpartisipasi didalam penyelesaian
pembangunan itu. Keesokan harinya si keponakan
sibuk menelpon untuk mengurus pesanan dan
pengapalan bahan-bahan tersebut, yang mana dua
minggu setelahnya sudah datang. Dari sini, kami
merasakan bahwa kunjungan ke desa ini bukan
hanya kebetulan.
Setelah 3 hari di pulau, kami mendapat kesulitan
untuk pulang karena harus menunggu lagi untuk
jadwal penerbangan perintis berikutnya. Karena itu
kami pilih naik kapal kayu kecil ke Teluk Dalam (Nias
Selatan) yang memakan waktu lebih dari 5 jam,
dan dari sana melalui jalan darat (3 jam lebih) ke
Gunung Sitoli untuk selanjutnya terbang kembali ke
Medan.
Sekembalinya ke Medan, kami merasakan bahwa
kunjungan ke pulau Tello itu sangat bermakna,
yaitu bisa bertemu dengan saudara-saudara dari
nenek moyang yang sama (sekitar 200 tahun

05
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Penduduk membuka rumah
mereka untuk makan bersama
07

Picture courtesy of
www.piperscove.com

Memahami

Bertemu dengan Kepala
Desa dan saudaranya

yang lalu). Walaupun kami tidak mengenal satu
sama lain karena lahir di lingkungan masyarakat,
bahasa, cara hidup (termasuk penampilan dan
paras muka) dan bersosialisasi yang berlainan,
tetap ada satu perasaan bahwa kami ini masih
bersaudara. Mungkin perasaan ini terpengaruh
juga oleh kehidupan di kampung atau desa di
sana, di mana mereka semua adalah dari satu
keturunan atau marga yang sama, yaitu “Laowo”.
Perasaan ini tidak dapat diterangkan atau
digambarkan dengan perkataan. Maka timbul
pemikiran bahwa kalau kita bisa kembali ke
masa lalu (ribuan tahun), di dunia ini kita semua
bersaudara. Hanya waktu yang terlalu lama itu
membuat kita tidak mampu merasakannya lagi.

Waktu berlalu hampir satu tahun lamanya
sampai kami mendapatkan undangan untuk
datang ke Pulau Tello lagi, untuk bersama-sama
merayakan peresmian pemugaran Balai Rapat
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Adat pada awal Desember 2012. Pada kesempatan
ini kami mengajak 6 orang lagi dari nenek moyang
yang sama, yang bertempat tinggal di daratan
Sumatra. Tujuannya supaya tetap ada tindak lanjut
hubungan dengan mereka yang masih tinggal di
pulau asal kami semua.
Selama perayaan peresmian tersebut kelihatan
betapa eratnya hubungan persaudaraan antara
penduduk satu desa itu. Semua keluarga turut
berpartisipasi dan membuka rumah mereka untuk
perayaan dan makan bersama. Tamu-tamu dari
desa lain, camat, kepala korem dan polres serta
wakil Gereja BNKP turut meramaikan perayaan
tersebut. Di salah satu kata sambutan diucapkan
suatu harapan supaya desa “Baruyu Lasara” bisa
menjadi contoh untuk desa-desa lain, dimana
penghuni dengan keturunannya yang tinggal di
perantauan bisa bersama-sama membangun desa
mereka.

Label Makanan
Judith Kurniawan

D

engan semakin beraneka ragamnya produk makanan, seringkali kita dibuat
bingung untuk memilih mana yang terbaik atau yang sehat untuk kita konsumsi. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan seperti no cholesterol,
reduced fat, enriched bread, dan sebagainya. Tulisan ini akan membagi informasi untuk
membantu lebih memahami apa yang tersirat pada label makanan.

Campur Sari

Campur Sari

Bahan-bahan (ingredients)
Pada bagian bahan-bahan produk, akan ditulis mulai
dari urutan terbanyak hingga yang paling sedikit.
Misalnya roti dengan tulisan whole wheat yang terbaik
adalah bila whole wheat ditulis di urutan pertama pada
bahan-bahan produk. Bila whole wheat tidak ditulis
di urutan pertama, berarti memang produk tersebut
mengandung whole wheat, tapi kandungannya
mungkin tidak terlalu banyak. Dari bagian ini kita
juga bisa melihat apakah produk tersebut memakai
pewarna atau perasa buatan, apakah memakai bahan
pengganti gula maupun apakah ada bahan-bahan
dimana kita alergi.
Di Eropa bahkan juga menuliskan persentasenya. Hal
ini sangat membantu karena kita bisa dengan jelas
melihat perbandingan antara bahan baku utama
dengan bahan tambahannya. Misalnya sosis, mereka
akan menulis berapa persen kandungan dagingnya
dan berapa persen kandungan lemak, air, dan yang
lainnya. Dengan demikian kita bisa membandingkan

produk A (misalnya: daging 70%, lemak 20%, air
10%) dengan produk B (misalnya: daging 50%, lemak
40%, air 10%). Jadi walaupun urutannya sama belum
tentu sama kualitasnya.

Informasi nutrisi
Bagian ini biasanya tertulis di bagian belakang
kemasan dalam bentuk tabel. Di sini yang patut
kita lihat pertama adalah ukuran per saji (serving
size). Misalnya kita membeli produk dengan
pernyataan low fat, tetapi ternyata dalam sekali
makan kita menyantap tiga sajian. Jadi dalam hal
ini makanan tersebut menjadi tidak low fat lagi
bagi kita. Informasi nutrisi ini sangat berguna untuk
membandingkan produk yang sama dari merek yang
berbeda. Misalnya kita hendak membeli yogurt. Ada
berbagai merek dengan harga yang berbeda-beda.
Kita bisa melihat mana yang lebih bernilai dari segi
harga (value for money) dengan membandingkan
bagian informasi nutrisinya. Kita lihat berapa tinggi
kandungan protein, kalsium, serat (fiber), dan
berapa rendah kandungan sodiumnya

Membaca informasi nutrisi
Mulailah dari
bagian ini

</=5%
Daily Value
berarti
rendah,
>/= 20%
Daily Value
berarti
tinggi
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1. Enriched bread (roti yang diperkaya)
Vitamin dan mineral yang terdapat pada gandum
biasanya akan hilang pada saat penggilingan. Tapi
pada pemrosesan selanjutnya, vitamin dan mineral
tersebut ditambahkan kembali. Jadi roti jenis ini
menggunakan tepung dengan pemrosesan seperti
di atas.
2. Fortified bread (roti yang
difortifikasi)
Tepung yang digunakan untuk
membuat roti ini mengandung vitamin dan mineral baru
yang secara alami tidak terdapat
pada gandum.
3. Whole meal bread (roti
gandum)
Tepung yang dipakai untuk
membuat roti ini mengandung
ketiga bagian gandum– kulit (bran),
daging buah (endosperm), dan inti
(germ). Roti jenis ini kadar seratnya
tinggi karena adanya kulit dan
juga tinggi kadar asam lemak tak
jenuhnya yang berasal dari inti.
4. White bread (roti tawar)
Roti jenis ini hanya mengandung
endosperm. Bukan berarti roti jenis
ini kurang baik, tapi roti jenis ini cocok
bagi mereka yang pencernaannya tidak
bisa menerima terlalu banyak serat.
Bagi mereka yang peka terhadap kadar
serat yang tinggi akan mengalami perut
kembung bahkan diare.

Batasi
bagian ini

Cukupkan
bagian ini

Beberapa Istilah

5. Brown bread
Roti jenis ini belum tentu whole meal bread
walaupun warnanya hampir sama. Yang memberi
warna kecoklatan pada roti ini adalah tetes
(molasses) – sejenis sirup dari sisa pengolahan gula.
6. Natural
Istilah natural (alam) tidak sama dengan organik.
Dalam hal ini produk tersebut tidak memakai bahanbahan buatan/artificial atau, untuk produk daging,
tidak memakai pewarna buatan, perasa buatan,
antibiotik, hormon maupun pengawet kimiawi.
Namun produk tersebut masih memakai pupuk
(fertiliser), pestisida, ataupun fungisida.

7. Organik
Selain natural, juga bebas dari pupuk, pestisida
ataupun fungisida. Dari segi nutrisi, makanan
organik tidak lebih ber-nutrisi daripada makanan
bukan-organik, namun yang jelas lebih aman.
8. Bebas gula (sugar free)
Istilah ini bukan berarti 0 sugar, namun produk
dimana kadar gula per sajinya kurang dari 0.5
gram. Juga belum tentu bebas kalori (calorie free),
karena bisa jadi produk tersebut
mengandung kadar lemak yang
cukup tinggi. Lebih parahnya
lagi bila lemak tersebut adalah
lemak jenuh. Jadi untuk penderita
diabetes tetap harus hati-hati
mengkonsumsi produk jenis
ini karena biasanya penderita
diabetes juga mengalami
kegemukan (obesity).
(catatan: istilah-istilah lain untuk ‘gula’
diantaranya ialah: high fructose corn
syrup, dextrose, fructose, maltose,
honey, molasses, maltodextrin. Semua
pemanis ini tidak lebih unggul atau
lebih sehat dari gula)
9. Bebas lemak (fat free)
Sama seperti di atas, hanya dalam
hal ini kadar lemaknya yang kurang
dari 0.5 gram per saji.
10. Tanpa kolesterol (no
cholesterol)
Sering kita membaca tulisan ini pada
produk-produk nabati. Tentu saja hal
ini tidak salah karena memang produk nabati tidak
mengandung kolesterol (kolesterol
hanya ada di produk hewani). Tetapi tulisan
semacam ini bisa memberi penafsiran yang keliru.
Akibatnya kita merasa aman untuk mengkonsumsi
produk tersebut tanpa menghiraukan adanya lemak
jenuh yang bisa jadi cukup tinggi. Contohnya adalah
santan kelapa dan margarin.
11. Less sodium/reduced sodium
Produk jenis ini belum tentu kadar sodiumnya
rendah. Pernyataan seperti ini hanya menyatakan
bahwa produk tersebut mengandung sodium yang
lebih rendah daripada produk sebelumnya atau
produk dari merek lain. Untuk mengetahui tinggi
rendahnya sodium bisa dilihat dari % Daily Value.
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THE
BUCKET
LIST
Jonathan Adipranoto

K

ematian … berapa lama lagi kita akan hidup …
pembicaraan ke arah ini biasanya akan dihindari oleh
kebanyakan orang. Tapi untuk Carter Chambers dan
Edward Cole, hitungan mundur ini malah menjadi
pemicu untuk melakukan hal-hal yang ‘terpendam’.
Cerita dimulai dengan pertemuan dua orang dengan
perbedaan besar, dari kondisi sosial (pengusaha
besar dan karyawan rendahan), ras (kulit putih dan
hitam), ekonomi (kaya dan miskin), cita-cita masa kecil
(pengusaha dan ahli sejarah).
Edward Cole adalah pengusaha rumah sakit yang
terbilang sukses dan uang bukan merupakan masalah.
Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya berantakan
dengan empat bekas istri. Anak perempuan satu-satunya
tidak mau lagi mengakuinya sebagai ayah. Salah satu
kesukaan Edward adalah minum kopi luwak, yang
dikatakannya paling enak diantara semua jenis kopi.
Sebaliknya, Carter Chambers, seorang montir mobil,
hidup di tengah keluarga yang terbilang harmonis.
Istri, anak dan cucu-cucunya hidup saling mengasihi.
Kehidupan mereka juga cukup religius. Kesukaan
Carter adalah mengikuti acara ‘jeopardy’ di televisi.
Keduanya dipertemukan di sebuah kamar rumah
sakit, untuk penyakit yang hampir sama yaitu kanker
otak yang sudah di tahap terminal. Awalnya, Edward
yang terbiasa hidup sendiri merasa tidak nyaman
ketika harus berbagi kamar dengan Carter. Karena
rumah sakit tersebut miliknya, dia memaksa pihak
pengelola untuk menyediakan kamar yang lebih ‘layak’.
Tetapi Thomas, asisten pribadinya, mengingatkan
Edward bahwa semua kamar di rumah sakit tersebut
adalah untuk dua orang, sesuai dengan kebijakan
yang digariskan oleh Edward (2 beds to a room, no
exception). Akhirnya Edward mau menerima keadaan
dan mulai bercakap-cakap dengan Carter.
Dengan berjalannya waktu, keduanya mulai dekat
dan saling membantu. Suatu saat Carter menuliskan
‘bucket list’ di secarik kertas. Awalnya hanya iseng
saja, tetapi sesudah dokter memberitahukan tentang
kondisinya, Carter merasa tertekan dan membuang
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Foto: www.ambitiondaily.com

daftarnya. Secara kebetulan daftar tersebut dibaca
oleh Edward. Carter menjelaskan bahwa bucket list
berisi daftar hal-hal yang ingin dilakukan sebelum kick
the bucket alias meninggalkan dunia yang fana.
Tertarik oleh gagasan tersebut, Edward menambahkan
beberapa hal lagi, lalu mengajak Carter untuk
memenuhinya. Carter, yang menganggap bucket list
adalah sebuah metafora dari salah seorang gurunya,
mulanya menolak gagasan tersebut. Edward mencoba
untuk meyakinkan dengan memberikan dua pilihan
– pertama, duduk dan menunggu mujizat atau
melakukan sesuatu yang berarti selama waktu masih
ada. Akhirnya Carter memilih pilihan kedua, biarpun
ditentang oleh Veronica, istrinya.
Perjalanan dimulai dari skydiving. Dari takut-takut
untuk terjun bebas, akhirnya Carter bisa menikmatinya.
Point berikutnya dari Carter, yaitu mengemudikan
sedan Mustang Shelby, dilakukan dengan gembira oleh
keduanya.
Dalam perjalanan ke Eropa menggunakan jet pribadi
Edward, diskusi keduanya memasuki ranah spiritual
ketika Carter menikmati pemandangan bulan dari
jendela pesawat. Edward bahkan menceritakan
kondisi perkawinannya yang berantakan. Ketika Carter
mengusulkan rekonsiliasi antara Edward dengan anak
perempuannya, Edward menolaknya dengan keras. Di
pihak lain, Carter juga mengungkapkan tentang perasaan
jenuh terhadap kehidupan perkawinannya saat itu.
Ada dua insiden terjadi disini – Carter mengalami
pendarahan kecil, dan istri Carter marah-marah ke
Edward melalui telepon. Biarpun dia sudah siap untuk
melihat Carter meninggalkan dunia, tapi dia tidak mau
itu terjadi selagi suaminya masih hidup. Dengan kata
lain, Veronica menginginkan suaminya tetap disisinya.
Petualangan dilanjutkan di benua Afrika, yang dimulai
dengan safari mengamati kehidupan binatang liar.
Diskusi filosofis dilakukan di atas piramida di Mesir.
Carter, sang penggemar sejarah, bercerita tentang
kepercayaan seputar kematian dari bangsa Mesir kuno.
Untuk menentukan ‘penempatan’ terakhir, penjaga

gerbang akan mengajukan dua pertanyaan. Pertama,
apakah kamu menemukan kebahagiaan dalam
kehidupanmu? Yang kedua – sudahkah kehidupanmu
membawa kebahagiaan buat orang lain? Dua
pertanyaan yang sulit dijawab oleh Edward, bahkan
oleh Carter sekalipun.

ward untuk berusaha mengadakan rekonsiliasi dengan
anak perempuannya. Biarpun kaget atas kunjungan
ayahnya, anaknya bisa menerima hal tersebut. Bahkan
dia mengenalkan anaknya untuk dicium oleh kakeknya.
Edward akhirnya mencoret baris kiss the most beautiful
girl in the world, yang berarti sudah dilakukan.

Tujuan berikutnya adalah Himalaya, yang disebutkan
sebagai witness something truly majestic oleh Carter di
dalam bucket list. Sebelum menaiki Himalaya, mereka
mengunjungi Taj Mahal di India. Sebagai pemerhati
sejarah, Carter menceritakan kisah cinta Shah Jahan
yang melatar belakangi pembangunan Taj Mahal.

Kondisi Carter yang memburuk membawanya kembali
ke rumah sakit. Edward yang diberitahu tentang hal
ini meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan
Carter sebelum operasi dimulai. Carter menceritakan
tentang proses pembuatan kopi luwak kegemaran
Edward, yang bijinya diambil dari kotoran hewan
bernama luwak. Edward, yang baru mengetahui proses
tersebut, tampak terpukul. Ini membuat Carter tertawa sampai
menangis, dan
melengkapi
baris laugh
until you cry di
bucket list.

Konflik antara keduanya timbul ketika cuaca buruk
menghalangi mereka
untuk melanjutkan
perjalanan ke puncak gunung. Carter
merasa bahwa
Edward terlalu mencampuri urusannya.
Persinggahan
terakhir mereka
adalah Hong Kong,
dimana Edward
menyewa seorang
wanita untuk
menemani Carter.
Edward melakukan
hal tersebut karena
pengakuan Carter
tentang kejenuhan
dalam kehidupan
keluarganya. Bagaimanapun, Carter
merasa sangat
tersinggung dengan perlakuan tersebut dan sebagai
balasannya, Carter mencoba untuk ‘mendamaikan’
Edward dengan anak perempuannya. Tentu saja hal ini
ditanggapi secara sangat negatif oleh Edward. Perjalanan pulang yang seharusnya penuh damai malah diakhiri
dengan perbedaan pendapat diantara keduanya.
Sekembalinya ke kehidupan mereka masing-masing,
dua hal kontras tampak jelas. Carter disambut keluarganya dengan hangat, diterima kembali oleh istrinya
dengan penuh syukur dan kasih sayang. Mereka mengadakan makan bersama dengan anak dan cucu, yang
dimulai dengan doa bersama.
Di sisi lain, Edward hidup dalam kesendiriannya, tanpa
ada keluarga yang menemaninya. Sesudah merasakan kebahagiaan hidup bersama orang lain (Carter),
Edward benar-benar merasa sendirian sekarang. Hal
yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Dari sini,
barulah Edward menyadari arti pentingnya sebuah
hubungan keluarga. Kesadaran baru ini mendorong Ed-

Operasi
gagal untuk
menyelamatkan nyawa
Carter. Dalam
pidatonya di
gereja untuk
mengantar
kepergian
Carter, Edward menceritakan
pengalamannya selama
tiga bulan
terakhir dengan Carter. Dia mengatakan bahwa tiga bulan terakhir
dalam kehidupan Carter merupakan tiga bulan terbaik
untuk kehidupan Edward. Dengan kata lain, Edward
merasakan berkat yang dibawa Carter kepadanya. Ini
melengkapi baris help a complete stranger for the good
dari bucket list.
Edward melanjutkan hidupnya sampai berumur 81
tahun. Akhir cerita, Thomas meletakkan kaleng berisi
abu kremasi Edward disamping kaleng abu kremasi dari
Carter, di lereng gunung Himalaya. Ini sesuai dengan
permintaan terakhir keduanya.
Film ini membawa penonton untuk meninjau kembali
tentang tujuan hidup masing-masing. Dialog-dialog
filosofis antara Carter dan Edward cukup ringan untuk
diikuti. Biarpun tidak ada kesan menggurui, isinya menggelitik untuk mendefinisikan ulang prioritas kehidupan.
Pengalaman bersama Carter menyadarkan Edward untuk
memasukkan kembali dimensi spiritual kedalam kehidupannya, yang mana membuatnya lebih lengkap.
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The Return of
The Prodigal Son
Agung Prasetya

menempuh hidup dengan penuh sengsara dan
bencana. Anak-anak dan istrinya meninggal sebelum
dia berusia 36 tahun. Rembrant terancam bangkrut
pada tahun 1656 dan harus menjual semua hasil
karya dan miliknya. Istri keduanya meninggal tahun
1663 dan anaknya terakhir meninggal 5 tahun
berikutnya, setahun sebelum Rembrant meninggal.
Pengarang
Penerbit      
Tebal           

: Henry Nouwen
: Doubleday, US
: 137 halaman

K

isah perumpamaan tentang anak yang hilang dari
Injil Lukas 15: 11 – 32 memang telah seringkali
dikotbahkan dan direnungkan di gereja maupun
persekutuan. Dari tingkat sekolah minggu, hingga
persekutuan keluarga dewasa pasti pernah
membahas perumpamaan agung tersebut. Namun,
pengalaman unik dari Henry Nouwen yang duduk
memandangi, mengamati, menganalisa dan
merefleksikan kisah ini, memperkaya pemahaman
pembaca tentang perikop anak yang hilang. ‘The
Return of The Prodigal Son’ bukan lagi rekaman
yang melukiskan minggatnya anak bungsu dengan
membawa harta warisan dari ayahnya yang kaya raya
dan kembalinya anak tersebut ke pangkuan ayahnya,
namun lebih merupakan perjalanan hidup dari
Rembrant, Nouwen, dan pembaca.
Henry Nouwen berjumpa dengan kisah anak yang
hilang melalui lukisan hasil karya Rembrant
Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669), seorang
maestro di seni lukis yang berasal dari Belanda.
Rembrant adalah seorang pelukis jenius yang
tertarik untuk menikmati dan mengabadikan
keindahan yang dunia tawarkan. Dia juga merupakan
seseorang kaya yang memperoleh banyak uang,
namun juga menghabiskan kekayaannya dengan
hidup mewah dan ekstravagan. Setelah melewati
periode hidup mewah yang singkat, Rembrant harus
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Nouwen menuliskan, bahwa kisah (lukisan)
kembalinya anak yang hilang, merupakan rekaman
periode hidup Rembrant. Pelukis jenius yang pernah
tersohor karena hasil karyanya, kini menjadi miskin
dan menderita, ibarat anak bungsu yang tidak
memiliki apapun yang mengharap belas kasihan dari
ayahnya. Rembrant tidak berhenti menggambarkan
dirinya sebagai anak bungsu yang hilang, tetapi juga
anak sulung yang ‘hilang’. Watak Rembrant yang
penuh kesombongan, dendam, dan pembenaran
diri sendiri bahkan setelah dia jatuh miskin, nampak
terlihat dari keberadaan seseorang yang melihat
sambutan dari ayah atas anaknya yang hilang, tanpa
mau terlibat dan turut dalam sukacita tersebut.
Dan tokoh terakhir dan utama dari lukisan itu, ayah
yang menyambut anaknya kembali, juga merupakan
gambaran kisah hidup Rembrant, yang di akhir
hidupnya menyadari bahwa kejayaan hidup tidak
berasal dari penampakan luar, namun dari kekuatan
jiwa yang tidak kasat mata. Rembrant telah melihat
banyak kematian dan kesia-siaan, dan melalui
lukisannya, dia menyampaikan pesan kasih yang
menyambut anak-anak yang hilang.
Henry Nouwen (1932 – 1996) adalah seorang pastor,
teolog dan penulis berkelahiran Belanda yang
pernah mengajar di universitas Notre Dame, Yale,
dan Harvard sebelum memutuskan untuk melayani
di L’Arche, sebuah komunitas tunagrahita di Kanada.
Dalam karya-karyanya, Nouwen membagikan
pergumulannya dengan iman Kristen, yang
dengan rendah hati dia paparkan sebagai usaha
‘meninggalkan’ rumah Bapa, tidak jauh berbeda

dengan perginya anak bungsu dari ayahnya. Setiap
usaha Nouwen untuk menemukan identitasnya
sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa disurga,
menjadi konflik batin antara usaha membuktikan
kelayakannya memperoleh ‘hak anak’ dengan sikap
luluh menerima anugerah ‘hak anak’. Nouwen juga
menilai dirinya sebagai anak sulung, yang tinggal di
rumah Bapa, yang setia dan sepenuh hati melayani
Bapanya, namun ‘terhilang’. Keberhasilannya dalam
pelayanan dan dunia akademi, statusnya sebagai
teolog dan pemimpin jemaat, dan reputasinya
terkadang menjadi godaan untuknya untuk menjadi
arogan, menghakimi orang lain, danpribadi yang
takut atas penolakan dan kesepian. Akhirnya,
Nouwen juga menyadari bahwa dirinya terpanggil
menjadi ayah kedua anak itu. Setiap anak yang
hilang yang kembali kepada Bapa dan mengalami
pengampunan, akan pada waktunya menjadi
ayah yang menawarkan kasih, pengampunan, dan
menyambut kembalinya anak-anak hilang yang
lainnya.
Buku ‘The Return of The Prodigal Son’ dibagi
menjadi 3 bagian, dan pada setiap bagian, Nouwen
membaginya menjadi 3 sub-bagian (bab/chapter).
Pada bagian pertama Nouwen mengidentifikasikan
ketiga tokoh perumpaan dengan Rembrant sang
pelukis, dan pada setiap bagian kedua, Nouwen
merefleksikan hidupnya sebagai tokoh dari
perumpaan yang Yesus ceritakan. Nouwen menutup
setiap bagian dengan refleksi aplikatif bagi pembaca,
untuk melewati fase anak bungsu yang hilang,
anak sulung yang hilang, dan sebagai ayah yang
menanti kembalinya kedua anak tersebut. Nouwen
memperingatkan pembaca, bahwa seringkali kita
menjadi anak yang hilang yang kembali ke rumah
Bapa, hanya untuk menjadi pekerja, dan bukan
sebagai anak. Orang Kristen terkadang enggan
menerima pengampunan penuh dan pengembalian
hak anak dari Bapa dan menggantikannya dengan
usaha menjadi pekerja yang ‘layak’ memperoleh
upah dan menuntut hak. Nouwen juga memberikan
peringatan kepada pembaca tentang kehidupan
dan sikap orang Kristen yang begitu aktif melayani
Bapa namun tidak menikmati kasih Allah sebagai
miliknya. Ketika Allah menunjukkan kasihNya,
pengampunanNya bagi mereka yang tidak layak,
anak-anak sulung ini merasakan ketidak-adilan Bapa
di surga, dan enggan bersukacita menerima saudara
bungsu yang hilang dan kembali, dan bahkan
menyalahkan Bapa mereka.
Tidaklah salah bila kisah perumpamaan anak
yang hilang ini merupakan ajakan pertobatan dan

Henry Nouwen
1932 - 1996

penawaran pengampunan yang di berikan Allah
tidak hanya kepada si bungsu, melainkan juga
kepada si sulung. Dan sayangnya, acap dan sering
kali, kesadaran akan pengampunan dan pertobatan
justru susah di temukan dari orang-orang ‘sulung’
yang berada di lingkungan gereja.
Akhirnya, Nouwen mengundang setiap anak-anak
yang hilang, baik bungsu maupun sulung, yang
telah kembali kepada Bapa untuk menjadi bapa
yang menanti, mencari dan menyambut anak
yang hilang. Jika Tuhan mengampuni mereka yang
berdosa, maka selayaknyalah mereka yang beriman
kepadaNya, juga melakukan hal yang sama. Jika
Tuhan menyambut kembali mereka yang hilang,
maka mereka yang mengikutiNya juga harus
meneladaninya. Dan jika Tuhan maha pengasih,
maka kita yang mengasihi Tuhan, wajib mengasihi
yang lain pula.
Secara umum, keunikan dari buku ini adalah
refleksi dari penulis, atas lukisan Rembrant, dan
menjabarkannya secara dalam dan membumi atas
hidup beriman orang Kristen. Perjalanan hidup dari
Rembrant sang pelukis dan Nouwen sang penulis
juga menyegarkan, atau malah memperkaya bagi
pembaca dalam melihat kembali perikop kisah
anak yang hilang, sekaligus menjadi peringatan
akan hal-hal yang bisa menjebak orang Kristen baik
secara sengaja maupun tidak untuk menghilang,
atau menjauh dari kasih karunia Bapa. Buku ini juga
menawarkan panduan, bagi mereka yang berada
dalam periode sebagai anak bungsu untuk kembali
kepada Bapa, dan bagi mereka yang terjebak sebagai
anak sulun untuk menemukan kembali sukacita dan
anugerah Bapa. Juga bagi mereka yang terpanggil
untuk menjadi ayah, untuk meneladani kasih Bapa
di surga dan membagikannya kepada mereka yang
membutuhkannya.
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Kita harus membawa berita pada dunia.
Berita kebenaran dan kasih.
Berita pertobatan dan keselamatan.
Berita pendamaian dan rekonsiliasi.
Kristuslah berita rahmani.
Gelap menjadi terang.
Buta menjadi cerlang.
Lumpuh menjadi berjalan.
Duka menjadi suka.
Mati dikalahkan.
Hidup baru diberikan.
Hidup itulah berita bagi dunia.
Hiduplah!
Bawa berita!

