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Editorial

Dari Kita untuk Kita

Salam,
Jemaat yang dikasihi Kristus,
Perayaan Paskah, yang diikuti dengan kenaikan Yesus dan hari
Pentakosta baru saja berlalu. Waktu begitu cepat berlalu. Time
flies, begitu kata orang.
Beranda kali ini hadir dengan topik seputar Paskah,
pengampunan dan rekonsiliasi. Bagaimanakah asal-usul
perayaan tersebut serta hal-hal apakah yang menjadi dasar dari
pengampunan dan rekonsiliasi bisa disimak di edisi ini. Rubrik
refleksi mengajak kita merenungkan beberapa karakter di
seputar Yesus. Kisah nyata tentang pertemuan dua bekas musuh
menunjukkan tentang kejamnya suatu perang dan indahnya
perdamaian. Demikian juga tentang kisah orang tua yang
mengampuni pembunuh anaknya.
Banyak peristiwa sudah terjadi sejak edisi Beranda sebelumnya
dapat dibaca disini. Dimulai dari Camp Jemaat 2013, perayaan
Natal, kenaikan kelas Sekolah Minggu, outing K2. Liputan
Paskah dimulai dari masa pra-Paskah, Jumat Agung, Paskah
sampai ke hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa lainnya adalah
pergantian pendeta serta peneguhan Senior Minister yang baru
pertama kali terjadi di gereja kita.
Lemparan kedalam mengajak kita untuk melihat dampak
dari kemajuan teknologi smartphone sejauh ini. Pengamatan
sederhana bisa dilakukan di seputar lingkungan.
Rubrik film kali ini tidak berisi film tertentu, tapi merupakan
rangkuman dari topik dunia maya atau virtual world yang
diceritakan oleh beberapa film. Akankah eksistensi fisik manusia
dipindahkan ke dalam dunia maya? Di manakah kita hidup
sekarang ini?
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Pesona Firman

Pdt. Joseph Theo

REKONSILIASI

R
ekonsiliasi atau pendamaian berarti satu
perbuatan memulihkan hubungan persahabatan

yang rusak kepada keadaan semula atau perbuatan
menyelesaikan perbedaan (http://id.wiktionary.
org/wiki/rekonsiliasi). Rekonsiliasi mengandung
pengertian rusaknya satu hubungan yang
sebelumnya baik, tetapi karena salah satu pihak
berkhianat maka hubungan tersebut menjadi rusak.
Rekonsiliasi dalam konteks Paskah berarti pulihnya
hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan yang
pertama berinisiatif untuk melakukan rekonsiliasi
dengan manusia.
Mandat Ilahi
Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia memberikan
mandat ilahi kepada manusia yaitu,
1. Menjaga dan memelihara relasi dengan Tuhan
Kejadian 1:26a berkata, “Baiklah Kita menjadikan
manusia menurut gambar dan rupa Kita...” Tuhan
menciptakan manusia menurut gambar dan rupaNya
agar manusia sadar bahwa dirinya adalah `fotocopy`
Tuhan. Keberadaannya yang utama adalah untuk
memuliakan Tuhan.
2. Menjaga dan memelihara relasi dengan alam
semesta
Kejadian 1:26b berkata, “supaya mereka berkuasa
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ...”
Ini artinya manusia diberi kuasa atas alam semesta.
Kata “berkuasa” (Ibrani: veyirdu; Inggris: dominion)
berarti menguasai secara benar untuk mengelola
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dan mendatangkan kemanfaatan bagi semua.
Berkuasa bukan berarti mengeksploitasi.
3. Menjaga dan memelihara relasi dengan sesama
Kejadian 1:28, “...beranak cuculah dan bertambah
banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.” Ini
bukan sekedar mandat prokreasi tetapi juga mandat
untuk bersahabat dengan sesama manusia. Bumi
bukan dicipta untuk satu atau sekelompok manusia,
tetapi untuk semua ciptaan. Hidup bersama untuk
kepentingan bersama.
4. Menjaga dan memelihara relasi dengan diri
sendiri
Kejadian 1:29, “Lihatlah Aku memberikan kepadamu
segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji...” Kalimat
ini mengandung pemahaman bahwa Tuhan
memerintahkan kita untuk menjaga dan merawat
diri kita agar kita dapat menjaga dan memelihara
ketiga hubungan yang lain.
Dosa Merusak Relasi Manusia dengan
Tuhan
Dosa diawali dengan rusaknya hubungan manusia
dengan dirinya sendiri. Kejadian 3:5 berkata,
“tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu
memakannya matamu akan terbuka dan kamu
akan menjadi seperti Allah.” Manusia tidak dapat
menerima kenyataan bahwa dirinya hanya ciptaan
yang terbatas. Manusia ingin menjadi pencipta yang
tak terbatas. Itu sebabnya manusia mudah digoda
dan dijatuhkan oleh iblis.

Pesona Firman

Jika kita berpikir dengan jernih maka dapat
disimpulkan bahwa segala kerusakan hubungan kita
dengan sesama, alam semesta dan Tuhan diawali
dengan rusaknya hubungan kita dengan diri sendiri.
Kita iri dengan sesama, maka muncul benci terhadap
sesama. Kita rakus dan tamak maka kita eksploitasi
alam. Kita tidak puas dengan segala keterbatasan
kita maka kita berontak kepada Tuhan. Rusaknya
hubungan dengan diri sendiri akan berimbas kepada
rusaknya semua hubungan kita dengan yang lainnya.
Rekonsiliasi dengan Diri Sendiri
Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan
relasi manusia dengan Tuhan. Setelah relasi
dengan Tuhan dipulihkan maka hubungan dengan
sesama, dengan alam dan dengan diri sendiri juga
harus dipulihkan. Matius 18:23-35 dengan jelas
mengatakan hal demikian. Pengampunan dari Tuhan
harus diwujudkan dengan mengampuni sesama, dan
diri sendiri.
Setelah menjadi seorang Kristen, banyak orang
lalu begitu aktif melayani di gereja, tetapi masih
begitu banyak masalah dengan dirinya sendiri dan
sesamanya. Itu sebabnya, jangan heran jika kita
melihat banyak pelayanan dan ribuan aktivitas
gerejawi yang tidak membawa faedah maupun
kesaksian apapun bagi orang lain dan kemuliaan
bagi Tuhan. Sebab, para pelakunya berpikir bahwa
spiritualitas hanya ditandai dengan hubungan yang
baik dengan Tuhan. Padahal, fakta firman tidak
bicara demikian. Hubungan yang baik dengan Tuhan
ditandai dengan hubungan yang baik pula dengan
keluarga, kerabat, teman, sesama dan diri sendiri.
Bagaimana berdamai dengan diri sendiri? Ada 5 hal:
1. Menyadari bahwa kita manusia adalah sebagai
`fotocopy` Tuhan. Dalam diri kita ada citra
Tuhan. Janganlah citra tersebut dirusak dengan
berbagai perbuatan dosa.
2. Selalu melihat kelebihan dan kekurangan diri
dengan seimbang. Kelebihan membuat kita
merasa diri berharga. Di sisi lain, kekurangan
akan membuat kita tidak sombong dan lupa diri.
3. Belajar obyektif dan rasional. Masalah sering
ada di diri sendiri, bukan di realitas.
4. Belajar bersyukur – jangan selalu menjadi
manusia yang tidak pernah merasa puas dan
terus bersungut-sungut.
5. Mengampuni setiap orang yang bersalah dan
berusaha membina relasi yang baik dengan
semua orang.

Rekonsiliasi dengan Tuhan
Allah telah rela berdamai dengan manusia. Maka
sewajarnya manusia berdamai juga dengan Allah.
Bagaimana berdamai dengan Tuhan?
1. Mengakui kesalahan diri
1 Yohanes 1:9 berkata, “Jika kita mengaku dosa kita
maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan.”
Dua orang ini adalah orang bodoh. Dua orang yang
mana? Orang yang tidak melihat pelanggarannya
sebagai sebuah pelanggaran, dan orang yang tidak
dengan tulus memaafkan orang lain yang telah
mengakui pelanggarannya. Dua orang ini adalah
orang bodoh.
Dua orang ini adalah orang bijak. Dua orang yang
mana? Orang yang melihat pelanggarannya sebagai
sebuah pelanggaran, dan orang yang dengan
tulus memaafkan orang lain yang telah mengakui
pelanggarannya. Dua orang ini adalah orang bijak."
Termasuk yang manakah anda? Orang bodoh atau
orang bijak?
2. Berusaha menjaga kekudusan
Kudus berasal dari kata Ibrani kadosh yang artinya
“dipisahkan dari” (bandingkan dengan 1 Korintus
15:33; 5:9; 2 Tesalonika 3:14). Untuk menjadi kudus,
caranya gampang, yaitu pisahkan diri kita dari
sumber kerusakan.
3. Tetap Tekun didalam Tuhan
Tekun asalnya dari kata Yunani epimeno yang
berarti “tinggal tetap terus menerus”. Kata ini bisa
disamakan dengan endurance yaitu daya tahan.
Orang yang tekun adalah orang yang memiliki daya
tahan kuat menghadapi berbagai godaan, cobaan
dan tantangan. Ia tetap tekun dan setia.
Pesan Paskah 2014: Sudahkah kita berdamai dengan
Tuhan? Sudahkah kita memaafkan dan kembali
berdamai dengan mereka yang telah bersalah
kepada kita? Membangun kerohanian sejati
bukan dengan cara aktif di gereja, tetapi melalui
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat
doa Bapa Kami, “Ampunilah kami seperti kami juga
telah mengampuni orang yang bersalah kepada
kami.”

Aktif di gereja penting untuk menyalurkan
talenta, tetapi mengampuni penting untuk
memulai hidup baru.
Beranda 5
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Paskah
(pascha – romanisasi dari bahasa

Yunani: Πάσχα atau pesach – konsonan
bahasa Ibrani: jsp)

Paskah inilah sentral peringatan iman kita, komunitas murid Kristus. Kita baru melewati
peringatan tahunan tersebut, yang dimulai dengan masa Prapaskah 1-6. Dari rangkaian prapaskah, ada satu yang masih belum kita praktekkan, yaitu Rabu Abu, yang diselenggarakan pada
hari Rabu sebelum minggu prapaskah 1. Peringatan tersebut, yang sudah banyak dilakukan
oleh gereja Protestan sejak akhir abad 20, adalah pintu yang membuka seluruh masa prapaskah
sampai dengan paskah. Peringatan yang mengajak kita untuk menyadari bahwa manusia adalah
dari debu dan akan kembali menjadi debu.

P

askah inilah sentral peringatan iman kita, komunitas murid Kristus. Kita baru
melewati peringatan tahunan tersebut, yang dimulai dengan masa Prapaskah 1-6.
Dari rangkaian pra-paskah, ada satu yang masih belum kita praktekkan, yaitu Rabu
Abu, yang diselenggarakan pada hari Rabu sebelum minggu prapaskah 1. Peringatan
tersebut, yang sudah banyak dilakukan oleh gereja Protestan sejak akhir abad
20, adalah pintu yang membuka seluruh masa prapaskah sampai dengan paskah.
Peringatan yang mengajak kita untuk menyadari bahwa manusia adalah dari debu dan
akan kembali menjadi debu.
Banyak nilai rohani dari peringatan spiritual yang kita lakukan, namun tetap saja,
peringatan paskah adalah rutinitas. Tidak sedikit orang Kristen yang menghayatinya
sebatas sebuah ritual rutin yang kudu dipenuhi. Akibatnya, keluarlah julukan Kristen
sekedar ber-‘napas’, yaitu datang ke gereja pada saat Natal dan Paskah (‘napas’). Ada kesan
peringatan spiritual rutin tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa seperti yang diungkapkan
alasannya dalam 2 Timotius 3:5 (“Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!”).
Mengapa peringatan Paskah diberikan sebagai peringatan spiritual rutin gerejawi?
Mengapa peringatan ini perlu diulangi terus?
Jawaban umum sudah ada di awal perenungan ini. Peringatan Paskah adalah sentral
iman Kristiani. Namun jawaban itu mungkin sudah terlalu klise.
Jawaban lain yang tidak boleh dipandang remeh adalah karena kita mudah sekali lupa,
karena itulah maka peringatan spiritual perlu mengalami pengulangan berkala. Namun
pengulangan mengandung resiko besar, yaitu peringatan hanya dilakukan secara
lahiriah. Dilakukan hanya demi formalitas dan dengan mentalitas “sudah dari sononya
begitu”. Yang patut jadi perhatian kita adalah Tuhan Yang Maha Kuasa & Maha Kasih
tetap mengambil resiko tersebut dengan memerintahkan agar pengulangan peringatan
spiritual dilakukan. Pesach atau Passover atau Paskah adalah peringatan spiritual
yang diperintahkan Tuhan untuk diulangi dari generasi ke generasi (Keluaran 12:2427, 13:14-16). Tuhan memandang peringatan Paskah sebagai peristiwa spiritual yang
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sangat amat penting. Passover adalah peristiwa dimana Tuhan menebus bangsa Israel
dari kematian dengan cara menandai pintu rumah mereka dengan darah anak domba
yang tak bercacat cela. Karena kepentingan yang menyangkut jiwa umatNya maka
Tuhan memerintahkan pengulangan peringatan spiritual Paskah. Ada kekayaan nilai
yang Tuhan letakkan di dalam peringatan spiritual yang tidak boleh kita abaikan.
Hal ini mendapat penegasan ulang dari Yesus di Injil (Matius 26:26-29, Markus 14:2225; Lukas 22:14-20 dan Yohanes 13:17-26). Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang
dipercaya lebih tua daripada keempat Injil juga menuliskan perkataan Yesus agar
peringatan makan Paskah diulangi (1 Korintus 11:23-26). Perhatikan bahwa semua
perjamuan makan tersebut disebut sebagai peringatan makan Paskah (acuan: Matius
26:20, Markus 14:15, Lukas 22:15) yang menunjuk pada peringatan spiritual dengan
asal usul dari peristiwa Keluaran.
Ini berarti peringatan spiritual Paskah (Kebangkitan Kristus) yang kita selenggarakan
tiap tahun tidak boleh dipisah dari peringatan Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu
Sunyi. Kita perlu memandangnya sebagai satu rangkaian ibadah yang tidak terputus. Inti
kesinambungan peringatan spiritual ini terdapat pada peristiwa perjamuan makan Paskah
yang kita selenggarakan lewat Perjamuan Kudus.
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Bagi umat Tuhan di masa lalu, makan Paskah
memberi orientasi dan ajakan untuk mengingat
karya Tuhan di waktu lampau yang sudah menebus
dari kematian melalui darah anak domba. Peristiwa
umat Israel keluar dari Mesir yang ditandai dengan
kemenangan puncak lewat pembelahan Laut
Teberau (Keluaran 14:15-31) memberi orientasi dan
ajakan untuk melihat visi dan panggilan hidup baru
di masa depan.
Demikian pula dengan kita di jaman sekarang. Ketika
kita masuk dalam rangkaian peringatan Paskah,
kita diajak memeriksa orientasi hidup kita baik di
masa lampau maupun masa depan. Peringatan
spiritual tahunan ini mengundang kita untuk tidak
memandang murah harga penebusan Tuhan
yang sudah genap di masa lampau. Kita ditebus
dengan darah Anak Domba Allah, Yesus Kristus
yang adalah Anak Domba Paskah. Penebusan itu
berisi pernyataan Allah bahwa kita yang percaya
pada Yesus Kristus sudah diampuni dari dosa dan
akan dilepaskan dari kutukan dosa yaitu kematian.
Josephus, ahli sejarah Yahudi menegaskan bahwa
‘new exodus’ terjadi hanya melalui Yesus Kristus dan
tidak ada yang lain.
Peringatan spiritual rutin kita lakukan ini juga
menuntut kita menjalani hidup memandang masa
depan berdasarkan visi dan panggilan yang baru
dari Tuhan.
Dan sebenarnya visi dan panggilan hidup tersebut
terus diingatkan melalui peribadahan gerejawi dan
perjamuan Kudus. Melalui kebaktian tiap minggu,
kita merayakan kebangkitan Kristus yang sudah
menang. Melalui perjamuan kudus, kita diajak untuk
mengingat kasih Allah melalui karya salib Kristus,
anak domba Paskah. Jadi sebenarnya perjamuan
kudus dan kebaktian minggu merupakan peringatan
spiritual yang tidak bisa dipisah.
Perjamuan kudus yang dilakukan dengan pengertian
yang tepat (bukan sekedar mengikuti tradisi), akan
mampu membawa kita semua memeriksa orientasi
hidup di masa depan berdasarkan pijakan masa
lalu. Spiritualitas semacam ini bisa terjadi tiap kali
kita masuk dalam perjamuan Allah. Sebab itulah
kita perlu membereskan segala sesuatu di masa lalu
sebelum ambil roti dan cawan anggur dalam bentuk
pemeriksaan diri (sensuramorum).
Satu aspek terpenting dari visi dan panggilan
baru tersebut adalah isu mengampuni realita
peristiwa tidak menyenangkan di masa lalu yang
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tidak bisa diubah, dan mengampuni sesama yang
ada sangkut pautnya dengan peristiwa tersebut.
Tanpa kekuatan kasih Allah lewat Kristus yang
diperingati dalam perjamuan kudus, mengampuni
adalah hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin.
Karena kita sudah menerima pengampunan
Allah, lewat kebaktian perjamuan kudus, kita
ditambahkan kuasa untuk memandang ke masa
depan dan untuk mengampuni dengan wujud
nyata. Perjamuan Kudus, sebagai peringatan makan
Paskah, mendorong kita untuk mengampuni dengan
totalitas.
Sudahkah kita mengampuni total setelah
kita melewati peringatan Paskah tahun ini
dan peringatan makan Paskah tiap kali kita
melaksanakan Perjamuan Kudus?
Pengampunan total adalah
• Menyadari, mengakui bahwa kita sudah dilukai
di masa lalu oleh seseorang dan masih terus
mengampuni. Jadi mengampuni total jangan
dipandang terjadi hanya di satu waktu di masa
lalu. Pengampunan total berlangsung dengan
kontinu.
• Memilih untuk tidak menyimpan catatan
kesalahan (1 Korintus 13:5). Itulah esensi kita
yang sudah menerima kasih Allah lewat karya
Kristus di atas salib.
• Menolak untuk menghukum. Keinginan
untuk menghajar individu yang melukai kita
merupakan indikator penting sudah atau belum
terjadi pengampunan total. Lepaskan keinginan
untuk menghukum kepada Tuhan yang adil.
• Menahan diri untuk tidak membicarakan
perbuatan sesama yang sudah menyakiti kita
kepada orang lain. Ini adalah indikator bahwa
kita ingin orang lain juga memiliki persepsi
bahwa individu itu tidak patut diampuni. Jangan
bergosip mengenai hal tersebut.
• Memberi belas kasihan sebab inilah kunci
terhindar dari kepahitan hidup.
• Menerima dan mengampuni diri sendiri sebab
kita pun lemah.
Seluruh pengampunan total ini sebenarnya esensi
dari peringatan Paskah dan peringatan spiritual
rutin khususnya Perjamuan Kudus. Mari kita
memandang dan menggapai visi dan panggilan Allah
tersebut sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup
berkemenangan dan tidak terbelenggu dengan sikap
tidak mengampuni.
Kiranya Tuhan menguatkan kita semua!

Seputar Tema

KASIHILAH
MUSUHMU
CERITA MENGHARUKAN
DIBALIK PERANG DUNIA KE-2
Disarikan oleh Evelina

Franz Stigler dan Charles Brown mengawali pertemuan
mereka sebagai musuh dalam Perang Dunia ke-2, namun
demikian keduanya mempunyai panggilan kuat untuk merajut
persaudaraan. Dipertemukan kembali 50 tahun kemudian dan
mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan.
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L
ima hari menjelang Natal, 20 Desember
1943, sebuah pesawat pengebom Amerika Serikat

Pilot Jerman Yang Berbelas Kasihan

B-17 mengalami rusak parah akibat tembakan
bertubi dari pesawat tempur musuh di medan
perang. Melaju dengan lambat dan sendirian di
langit Jerman, setengah kru terluka parah, mesin
penembak di ekor pesawat mati, tubuh pesawat
koyak sana sini akibat serangan pesawat-pesawat
lawan. Tiba-tiba muncul pesawat tempur Jerman
Bf-109 mendekati.

Balas dendam, bukan kehormatan, itulah motivasi
Letnan Dua Franz Stigler sewaktu memasuki
pesawat tempurnya hari itu. Stigler adalah pilot
andalan Jerman. Satu kali lagi menghancurkan
pesawat musuh, dia akan mendapatkan The Knight’s
Cross, penghargaan tertinggi Nazi Jerman sebagai
pengakuan akan keberanian berperang di medan
ekstrim.

“Ya Tuhan, mimpi buruk itu datang,” kata Spencer
Luke, co-pilot.

August, kakaknya, juga seorang pilot Luftwaffe yang
meninggal di pertempuran. Rekannya terbunuh
oleh pilot Amerika, demikian juga beberapa kota di
negaranya hancur di-bom oleh Amerika.

“Dia pasti akan menghancurkan kita,” sang pilot
menambahkan.
Letnan Dua Charles Brown, pilot B-17 yang berasal
dari Virginia Barat, yang saat itu berusia 21 tahun
dan menjalankan misi tempur pertama, merasa
habis sudah riwayatnya beserta seluruh kru
pesawat.
Ketika Brown dan Luke melihat ke pilot pesawat
tempur tersebut, hal yang ganjil terjadi. Pilot Jerman
itu tidak menembak melainkan mengantar Brown
keluar dari lokasi berbahaya.
Apa yang terjadi kemudian adalah hal yang sangat
menakjubkan, dan tercatat sebagai tindakan ksatria
dalam perang dunia II.
Bertahun-tahun kemudian, Brown berusaha
mencari “algojo” yang tidak membunuhnya namun
menyelamatkan dia dan kru nya.

Stigler mendekati pesawat B-17 yang terluka parah
dan terbang rendah. Pelatuk senapan siap ditarik
untuk menghancurkan musuh. Namun untuk
sejenak ia tertegun, tidak ada satupun peluru
ditembakkan dari B-17, yang membuatnya ragu
untuk menyerang.
Dia mengamati lebih dekat dan melihat kondisi
pesawat yang nyaris hancur beserta kru yang
terluka. Tanpa di sengaja, Stigler bertemu mata
dengan Brown yang saat itu terbelalak karena kaget
dan ketakutan.
Stigler memegang Rosario didalam kantong
jaketnya, lalu dia mengendorkan jarinya diatas
pelatuk senapan. Dia tidak bisa menembak
musuh yang sudah tidak berdaya, karena it berarti
pembunuhan.

"What draws people to be
friends is that they see the same
truth. They share it."
CS. Lewis
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Hati Stigler bergejolak, antara motivasi balas
dendam dan nilai kemanusiaan. Teringat akan nenek
moyangnya yang adalah salah satu ksatria Eropa
di abad 16, dia juga pernah belajar untuk menjadi
pendeta.
[ catatan: seorang pilot Jerman yang melepaskan
musuhnya sama dengan mengambil resiko mati
di tangan Nazi. Bila seseorang melaporkan Stigler,
maka dia pasti akan di-eksekusi. ]
Stigler memutuskan
untuk merubah misinya.
Dia menganggukkan
kepala ke pilot B-17 dan
terbang membentuk
formasi supaya tentara
penembak pesawat
asing di darat tidak
menembak B-17
yang terbang
perlahan. Stigler
mengawal B-17
sampai ke Laut Utara
dan sekali lagi beradu
pandang dengan sang
pilot Amerika. Kemudian
memberi hormat,
memutar haluan
dan kembali ke
Jerman.
“Semoga beruntung!!
Engkau dalam
perlindungan tangan
Tuhan.” ujar Stigler
kepada dirinya sendiri.
Pertemuan Kedua Musuh
Pada saat menyaksikan pesawat tempur
Jerman menyelamatkannya , Charles Brown
tidak berpikir tentang hubungan filosofis antar
musuh. Yang ada di benaknya adalah bagaimana
bertahan hidup.
Brown terbang kembali markasnya di Inggris
dan mendarat nyaris tanpa sisa bahan bakar. Dia
meletakkan tangannya diatas alkitab di saku jaketnya
lalu duduk merenung.
Brown masih beberapa kali terbang dalam
pertempuran sebelum perang berakhir. Kehidupan

terus berjalan. Dia menikah, mempunyai 2 anak
perempuan dan pada masa pensiunnya tinggal di
Florida.
Pada saat itu, ingatan akan pertemuannya dengan
pilot Jerman mulai mengganggu pikirannya. Brown
sering mendapatkan mimpi buruk, tapi dalam mimpi
itu tidak ada lagi belas kasihan. Dia terbangun sesaat
sebelum pesawatnya jatuh.
Brown bertekad untuk mencari pilot
Jerman penyelamatnya.
Siapakah dia? Mengapa
dia menyelamatkan
aku?
Segala cara dilakukan
Brown – mulai
dari menjelajahi
arsip militer di
Amerika Serikat
dan Inggris,
menghadiri reuni
pilot, berbagi cerita,
sampai menempatkan
iklan di newsletter
mantan pilot
Luftwaffe Jerman.
Pada tanggal
18 Januari 1990,
Brown menerima
sebuah surat yang
berbunyi:
“Halo Charles, sekian
tahun saya bertanyatanya apakah yang
terjadi pada B-17 tersebut, apakah dia
berhasil kembali dengan selamat?”
Surat tersebut dari Stigler, yang di tahun 1953
memutuskan untuk pindah ke Vancouver, Canada.
Stigler terjun ke dunia bisnis dan pada saat itu
telah pensiun juga. Dia mengatakan pada Brown
mengenai perjalanannya ke Florida di musim panas
dan sekaligus niat untuk bertemu.
Brown begitu bersukacita dan dia tidak bisa
menunggu lebih lama lagi untuk berbicara dengan
Stigler. Setelah mendapatkan nomer telepon Stigler
melalui layanan direktori Vancouver, dengan segera
Brown menelepon Stigler.
Beranda 11
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Brown merasa harus berbuat lebih banyak
untuk Stigler, dia menuliskan surat:
“TERIMA KASIH, TERIMA KASIH, TERIMA
KASIH yang tiada terkira atas nama segenap
kru pesawat yang masih hidup dan keluarga.
Akhirnya kedua pilot tersebut bertemu di
lobi sebuah hotel di Florida. Seorang teman
Brown mengabadikan pertemuan tersebut.
Mereka berbincang tentang awal pertemuan
mereka dalam suasana sukacita.
Suasana berubah saat ada yang bertanya
kepada Stigler, apa yang dipikirkannya
tentang Brown. Stigler menghela nafas dan
dengan menahan air mata dia berkata “AKU
MENGASIHIMU CHARLIE”.
Stigler telah kehilangan saudaranya, temantemannya dan negaranya. Setelah perang
berakhir dia diasingkan oleh bangsanya. Ada
28.000 pilot yang berjuang untuk Angkatan
Udara Jerman dan hanya 1.200 yang
selamat.
Perang memaksa Stigler mengorbankan
segalanya. Charles Brown adalah satu-satunya hal
baik yang tersisa bagi Stigler. Satu-satunya hal yang
bisa dia banggakan.
Selanjutnya Brown dan Stigler menjadi sahabat
karib, persahabatannya didasari oleh kasih yang
mendalam. Bersamaan dengan hal tersebut, mimpimimpi buruk Brown pun lenyap.

yang sama, 2008, berbeda beberapa bulan. Saat
meninggal Stigler berusia 92 dan Brown 87.
Kisah persahabatan Brown dan Stigler di tuliskan
dalam buku berjudul “A Higher Call” oleh Adam
Makos dan Larry Alexander.
Sumber:
http://edition.cnn.com/2013/03/09/living/higher-call-militarychivalry/index.html?hpt=hp_c1
www.aviationart.com

Tak cukup mengungkapkan rasa terima kasihnya
melalui surat, Brown mengadakan reuni besar
yang dihadiri oleh segenap kru B-17
yang selamat dan keluarganya, serta
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena
mengundang Stigler sebagai tamu
kehormatan. Selama acara reuni, video
apabila sudah datang waktunya, kita akan
diputar menampilkan wajah-wajah
menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu,
keluarga kru – anak, menantu, cucu dan
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah
kerabat lainnya. Mereka ada karena
kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi
tindakan Stigler yang ksatria.
Semua orang menangis terharu.
Stigler dan Brown meninggal di tahun
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terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
(Galatia 6:9-10)
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TAK KENAL

maka
TAK SAYANG
Bincang-Bincang
Santai Dengan
Pdt. Joseph Theo

Nama			

: Pdt. Joseph Theo

Tempat/ tgl lahir

: Jakarta, 05 Agustus 1962

Nama Istri		

: Lydiawati Hardjoseputro.

Nama anak		

: Filius Patria Theodia (19)
Raphael Job Theodia (10)

Motto hidup		
			

: Mengasihi Tuhan dengan segenap yang terbaik
(Matius 22:37)
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BERANDA (BER) : Bagaimana ceritanya Pak Theo menerima panggilan menjadi Pendeta? Sejak kapan?
PDT. JOSEPH THEO (JTE) :
• Suatu saat ketika saya SMP kelas 3, seorang teman mengundang saya untuk nonton film rohani di
gerejanya. Judul film itu adalah “If I Perish”, kisah tentang penjajahan Jepang di Korea. Saya catat
tanggal itu adalah 10 Juli 1977. Tuhan Yesus memakai film itu untuk menyelamatkan saya. Sejak saat
itulah saya bertekad menjadi orang Kristen yang
setia.
•
Natal, 24-25 Desember 1977 di gereja yang
sama, GKI Kanaan, diadakan Kebaktian Kebangunan
“Bagi saya dengan
Rohani Natal. Pada penutupan kotbahnya, Pdt. Caleb
Tong memanggil setiap orang yang tergerak untuk
menyerahkan diri menjadi
hamba Tuhan penuh waktu, saya menyerahkan totalitas hidupnya dan waktunya
untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Pada
membuktikan kepada Tuhan
kesempatan terakhir, saya berdiri dan menjawab
bahwa saya mengasihi Tuhan tantangan itu. Bagi saya dengan menyerahkan diri
hamba Tuhan penuh waktu, saya telah
dengan segenap HATI, dengan menjadi
membuktikan kepada Tuhan bahwa saya mengasihi
segenap AKAL BUDI, dengan
Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal
budi, dengan segenap jiwa dan dengan segenap
segenap JIWA dan dengan
kekuatan (Matius 22:37). Tekad ini terus saya
segenap KEKUATAN”
pelihara. Selepas lulus SMA saya melanjutkan studi
theologi ke Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang,
Jawa Timur dan lulus pada tahun 1988.
BER: Apa saja pelayanan Pak Theo di Jakarta sejauh ini?
JTE:
• Di Jakarta pelayanan saya beraneka bidang; mulai dari kegiatan gereja, sosial kemasyakatan, sampai
pelayanan organisasi dan Yayasan. Pelayanan penuh waktu saya berada di GKI Jatinegara, Jakarta Timur.

Pak Theo dan keluarga
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•

•
•

Di sosial kemasyarakatan bersama GKI Jatinegara membangun sekolah gratis SMP Kristen Setia Bakti
di desa Empaong, Bodok, Sanggau, Kalimantan Barat (+/- 5 jam perjalanan dari Pontianak). Sekolah ini
bertujuan untk menciptakan sarjana putra-putri daerah yang akan kembali membangun daerahnya.
Beasiswa diberikan sampai tingkat perguruan tinggi.
Di organisasi dan yayasan, saya menjadi anggota Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Krida Wacana
(UKRIDA) dibawah komando Bp. Oki Widjaja.
Bersama 2 rekan mendirikan Yayasan EFOD, sebuah yayasan yang bergerak di pendidikan dan
pembinaan rohani bagi kaum remaja di pedalaman dan pedesaan Indonesia. Setiap tahun mengunjungi
SMP-SMP di pedalaman Indonesia khususnya Kalimantan Barat, mengadakan retreat, pembinaan,
seminar dll. Visi yayasan ini adalah memenangkan sebanyak mungkin generasi muda Kristen dari
kehancuran pergaulan bebas dan membimbing mereka untuk menjadi pemimpin masa depan.

BER: Memegang leadership pelayanan seperti apa?
JTE: Dalam pelayanan, leadership diperlukan untuk mengarahkan dan mempersatukan semua unsur yang
ada dalam jemaat. Leadership bisa muncul dalam diri seseorang ketika ia belajar untuk rendah hati, terbuka
terhadap masukan dan kritikan, bersedia mengubah diri tanpa harus menjadi kompromi dan menjadi
teladan dalam kata dan perbuatan.
BER: Pengalaman spiritual yang paling menarik:
JTE: Wah... pertanyaan menarik. Tentu banyak pengalaman suka dan duka, menarik dan tidak menarik
dalam pelayanan. Salah satu yang menarik adalah ketika diusir oleh salah satu keluarga ketika ingin
membantu mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ketika berhasil mendamaikan,
membangun atau membawa kembali seseorang ke jalan yang benar, itulah kesukacitaannya. Tetapi, ketika
gagal menyadarkan kembali seseorang ke jalan yang benar, itulah kegagalan saya. Tetapi, justru kegagalan
itulah yang paling menarik, karena kegagalan itu memacu saya lebih serius dan lebih sungguh berdoa dan
berdoa.
BER: Apa harapan Pak Theo utk GPBB?
JTE: GPBB adalah gereja yang potensial. Didalamnya banyak potensi luar biasa yang belum muncul untuk
kemajuan gereja. Sebaliknya, potensi yang muncul belum bergerak ke arah titik yang sama. Mereka bergerak
ke arah masing-masing, hilir mudik dalam lalu lintas potensi yang tinggi dan padat, tetapi belum mengerucut
ke titik bersama GPBB. Adalah menjadi tugas dan doa kita bersama agar menggali setiap potensi jemaat
dan potensi yang sudah tergali, yang sudah bergerak, diarahkan ke satu fokus bersama bagi kemajuan GPBB.
Jika semua potensi tergali dan bergerak ke arah yang
sama demi kepentingan bersama maka bukan tidak
mungkin, GPBB akan mengalami sebuah kemajuan
pesat luar biasa dalam kualitas dan kuantitas.

“Adalah menjadi tugas

BER: Pak Theo ingin dikenal sebagai hamba Tuhan
yang seperti apa?
JTE: Saya ingin dikenal sebagai hamba Tuhan yang
tidak dikenal, yang biasa-biasa saja, yang sederhana.
Dalam biasa dan sederhana itu saya ingin berbuat
banyak dan berarti bagi setiap jemaat. Bagi saya
hamba Tuhan tidak melulu harus dilihat sebagai
pemimpin. Dia bisa dilihat sebagai sahabat, teman,
bagi siapa saja lintas usia, lintas gender, lintas
pendidikan dan lintas suku. Semoga keberadaan saya
bisa berdampak banyak buat pertumbuhan rohani
dan kemajuan GPBB.

dan doa kita bersama agar
menggali setiap potensi
jemaat dan potensi yang
sudah tergali, yang sudah
bergerak, diarahkan ke
satu fokus bersama bagi
KEMAJUAN GPBB”
Beranda 15

Profil

JAUH di MATA
DEKAT di HATI
Wawancanda dengan
Pdt. Ayub Yahya
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Saat-saat terakhir sebelum meninggalkan rumah tugas di Singapura

Bersama Jemaat GPBB di Airport menjelang keberangkatan

AYUB YAHYA. Lahir dari orang tua yang “pas-pasan” membawanya menjadi hamba Tuhan dan penulis
yang menjadi berkat buat banyak orang. Ayah Bp. Suparman Yahya dulunya adalah seorang buruh pabrik
tenun dan ibu Elih Angela membuka warung di rumah. Selama masa pelayananannya Pak Ayub didampingi
seorang istri yang cantik, Dewi Christiani, kelahiran Jakarta
20 Desember 1975. Di kalangan jemaat kerap disapa
dengan bu Dewi. Namanya jodoh, pembawaan bu Dewi pun
terlihat “kalem” serta banyak terlibat di pelayanan Komisi
Wanita dan Komisi Sekolah Minggu.
Saat ini pak Ayub dan bu Dewi, beserta 2 anaknya,
Kezia Gitareja (14) dan Karen Yemima (12) melanjutkan
pelayanannya di Uniting Church, Melbourne, Australia.
Meninggalkan Singapura pada tanggal 12 Januari 2014 dan
karena menunggu proses ijin tinggal mereka baru tiba di
Australia pada tanggal 10 April 2014.
Walaupun jauh di mata, pak Ayub dan keluarga serasa
selalu dekat di hati. Candanya yang segar dan khotbahnya
yang menarik, unik, singkat, padat, bermakna..selalu ada di
dalam hati GPBB.

Memasuki ruang imigrasi

Seputar ”AYUB YAHYA”
Beranda (BER) : Bagaimana kehidupan Bapak semasa kecil?
Pdt. Ayub Yahya (AYA): Saya lahir dan besar dari keluarga yang orang tua tidak harmonis. Secara ekonomi

pas-pasan pula. Tinggal di gang kecil. Keluarga Cina dan Kristen sendiri. Kakak-kakak saya aktif di gereja.
Saya sendiri ke sekolah minggu hanya sampai kelas 3 SD (karena sering diejek oleh teman-teman gereja).
Akhirnya saya ikut-ikutan teman-teman sering main ke mesjid dekat rumah. Waktu kecil saya biasa ikut ngaji
dan puasa bulan ramadhan. Baru ketika remaja saya ke gereja lagi karena teman. Aktif. Sampai jadi ketua
komisi remaja di GKI Sudirman, Bandung. Dan masuk sekolah teologia.

BER : Adakah masa-masa yang dirasakan paling sulit?
AYA : Kalau melihatnya dari kacamata sekarang, masa-masa kecil saya itu bisa dibilang sulit. Secara ekonomi
kurang. Pernah jualan rokok di perempatan jalan. Ngider jualan mainan anak-anak. Ke sekolah jalan kaki;
dari Cijerah ke Situ Aksan (waktu SMP), ke Husein Sastranegara sewaktu STM. Selepas STM gak ada biaya,
jadi kerja dulu. Tetapi dulu waktu ngejalaninya rasanya biasa saja.
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Seputar PELAYANAN
BER : Bagaimana awal panggilan Tuhan?
AYA : Sebenarnya saya masuk sekolah teologia lebih karena ”melarikan diri”. Tadinya pengen masuk

psikologi atau filsafat tetapi tidak bisa karena ijazah saya STM. Di rumah juga banyak ”masalah”; kondisi
rumah yg berantakan, kondisi tetangga yang ... ya pokoknya hampir tiap hari bisa ribut. Terus gak ada biaya
untuk sekolah. Saat itu saya sempat kerja selama satu tahun. Kemudian Sinode GKI (Jabar) menawarkan
beasiswa utk masuk sekolah teologia. Jadi saya masuk sekolah teologia. Saya pilih Duta Wacana, Yogya,
tujuannya biar jauh aja dari rumah. Dulu pilihannya STT Jakarta atau Duta Wacana. Sejak awal saya tidak ada
tujuan untuk menjadi pendeta. Ketika test interview masuk sekolah teologia ditanya kenapa masuk sekolah
teologi? Saya jawab untuk jadi wartawan (waktu tingkat tiga saya pernah praktek kerja di Suara Pembaruan).

BER : Mohon diceritakan secara singkat perjalanan pelayanan pak Ayub sampai sekarang.
AYA : Saya telah 10 tahun di GKI Kayu Putih. Di GKI pendeta setiap 5 tahun bisa evaluasi. Saya sendiri
berprinsip di sebuah tempat pelayanan jangan lebih dari 10 tahun, supaya jangan jadi ”godfather”.
Pas waktu itu GPBB nawarin, ya sudah terima aja gitu. Masa pelayanan di GPBB berakhir dan sempat
diperpanjang, total hampir 8 tahun di GPBB. Saat ini saya melayani di Uniting Church, Melbourne.

BER : Hal apa yang paling berkesan selama melayani sebagai Pendeta?
AYA : Rasanya semua juga berkesan karena bisa jadi bahan tulisan 
BER : Selain menjadi full timer di GPBB, terlibat di organisasi mana saja dan sebagai apa?
AYA : Renungan Harian (Pemimpin Redaksi, sekarang sudah tidak), PGI (fasilitator dan penulis buku PAK),
BPK Gunung Mulia (konsultan) dan Lentera Jiwa (Pemimpin Umum).

Seputar MISI
BER : Bapak gemar mengikuti kegiatan misi, berapa kali/seberapa sering mengikuti perjalanan misi?
Kemana saja?
AYA : Kalau digabung dengan waktu di Indonesia cukup sering juga: ke Singkawang, Kupang, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Barat dan seputar Jawa Tengah.

BER : Hal apa yang membuat pak Ayub tertarik mengikuti perjalanan misi?
AYA : Pertama mungkin karena saya senang pergi ke desa (jadi ada kepentingan pribadinya hehehe). Kedua
karena saya melihat jurang yang lebar antara kota dan desa (apalagi yg terpencil). Rasanya gak adil aja gitu.
Saya merasa orang kota perlu ”share” dengan orang
desa.

BER : Hal apa yang paling berkesan selama
mengikuti perjalanan misi ?
AYA : Selalu senang melihat orang-orang di desa

yang antusias mengikuti pelatihan, pembinaan atau
ibadah yang kita bawakan.

BER : Adakah cerita menarik selama perjalanan
misi?
AYA : Waktu di Singkawang. Ketika itu beberapa

Bersama dengan Tim Penyambutan Uniting Church setibanya di Melboune
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minggu sebelumnya kerusuhan Sambas meledak.
Saya pimpin pelatihan sekolah minggu dan guru PAK
yang dikoordinir oleh bindik PGI di sana. Beberapa
orang peserta saat bincang-bincang sewaktu istirahat
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bercerita bagaimana orang tuanya, tetangganya, memotong kepala orang, atau bahkan mengkuliti telapak
tangan dan memasaknya. Dengan mimik biasa .

Seputar MENULIS
BER : Sejak kapan ada minat untuk menulis?
AYA : SMP
BER : Bagaimana asal mula perjalanan sebagai penulis sampai sekarang?
AYA : Karena keadaan. Saya adalah anak terbodoh dibanding kakak2 dan adik saya. Saya ingin sekali

”merebut” perhatian orang tua. Saya pikir-pikir yang bisa saya lakukan hanya menulis. Waktu SMP saya
kirimkan cerpen ke majalah Kawanku. Dimuat beberapa kali. Lalu menulis novel anak2. Sampai 6 buah.
Mengirim cerpen juga ke beberapa koran.

BER : Apa yang melatarbelakangi dan menjadi tujuan pak Ayub menulis berbagai buku?
AYA : Awalnya yaitu untuk ”merebut” perhatian orang tua. Tapi waktu kuliah saya menulis karena perlu

biaya kuliah. Waktu itu saya memang dapat beasiswa dari sinode, tetapi yang namanya beasiswa walau saya
menerima full, tetap saja tidak mencukupi. Kalau sekarang menulis lebih untuk ”berbagi pemikiran” aja.
Tulisan itu kan batas waktu dan tempat.

"

Gereja yang ke
dalam bermakna,
keluar relevan.
Menjadi gereja yang
memberi. Bukan
menumpuk. "

BER : Apa yang meng-inspirasikan hasil karya tulisan
Bapak?
AYA : Dulu saya menulis fiksi, inspirasi dri pengalaman sehari-hari

dan buku-buku cerita yang saya baca. Dulu saya membaca hampir
semua pengarang, hanya untuk tahu gayanya. Sekarang menulis
renungan-renungan. Inspirasi biasanya dari khotbah.

BER : Diantara banyak buku yang ditulis, mana yang paling
berkesan buat Pak Ayub? Mengapa?
AYA : Seri sketsa iman. Sudah sampai 8 buku. Yang 5 buku akan
diterbitkan ulang, kompilasi, karena paling banyak feedback: jadi
berkat katanya hehehe.

Seputar Hidup Berkeluarga
BER : Bagaimana kehidupan persekutuan keluarga bapak?
AYA : Setiap malam sebelum tidur berdoa bersama dan baca buku renungan bergantian.
BER : Bagaimana Bapak menerapkan disiplin rohani kepada keluarga?
AYA : Tidak ada yg khusus sih. Selain doa dan baca renungan. Saya ingin menanamkan kepada anak-anak,

sosok Tuhan sebagai Bapa yg penuh sayang dan mengerti (saya membayangkan anak-anak yang datang
kepada Tuhan Yesus, murid-murid marah. Tapi Tuhan Yesus menyambut dengan lembut. Dan anak-anak pun
datang kepadanya tanpa takut-takut). Bukan ”hakim” yang siap selalu dengan pendisiplinan.
Di penghujung perbincangan, pesan pak Ayub untuk GPBB adalah:
GPBB menjadi seperti kutipan dari Dietrich Bonhoeffer: Gereja yang ke dalam bermakna, keluar
relevan. Menjadi gereja yang memberi. Bukan menumpuk.
Roma 8:28, Yeremia 29:11
Terima kasih pak Ayub..untuk pelayanan dan bimbingannya selama di GPBB.
Selamat melayani di tempat yang baru…jangan lupakan GPBB. (E/S)
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Juruselamat
- Sebuah Refleksi berdasarkan Lukas 18,19 oleh Denny B. Saragih

Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal
Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan
membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.
(Luk 18:32-33)

K
ita semua ingin jadi juruselamat. Tidak
mesti dalam skala besar. Bila ada krisis di kantor,

bangga rasanya jika kitalah, dari sekian banyak
orang, yang menjadi solusinya. Bila ada persoalan
di keluarga, wajar bila kita puas bila kehadiran
kita membawa jalan keluar. Namun, yang jarang
kita pahami adalah makna menjadi juruselamat.
Makna yang sering diabaikan sehingga seorang
yang menjadi ‘juruselamat’ bisa menjadi sombong
atas prestasinya, atau patah arang bila perannya
tidak diingat atau
dihargai orang.
Menjadi
Menjadi juruselamat
juruselamat
menuntut sebuah seni
berkorban dan
menuntut sebuah dalam
merendahkan diri.
seni dalam
Sebuah watak rohani
jarang dipahami
berkorban dan yang
orang Kristen masa kini.

merendahkan
diri.

Kutipan ayat diatas
adalah pandangan
Yesus akan apa
artinya menjadi juruselamat. Sebuah potret yang
sulit diterima, bukan saja pada masa kini, tetapi
juga pada masa Yesus. Menarik sekali bila kita
meneropong ayat tersebut lewat lima karakter yang
ada di pasal 18-19 dari kitab Lukas, yaitu konteks
dari kutipan ayat tersebut. Lima karakter ini seolah
20 Beranda

lima ilustrasi tentang bagaimana orang menerima
model juruselamat yang dilakoni oleh Yesus.
Yesus mengharapkan pengikutnya menerimaNya
seperti seorang anak kecil (Luk 18:15-17). Anak
kecil datang kepada Yesus dengan kepercayaan
penuh, tidak mempertimbangkan resiko atau harga
mengikut Yesus. Tentu yang disoroti bukan ketidakmengertian anak kecil tersebut, tetapi keluguannya
terhadap implikasi mengikuti seorang juruselamat
yang menderita.
Hal ini kontras sekali dengan karakter kedua, yaitu
orang kaya (Luk 18:18-27). Dia adalah kebalikan dari
anak kecil tersebut. Penuh pertimbangan dan hitung
untung rugi, dan pada akhirnya memutuskan bahwa
Yesus tidak cukup berharga dibanding kekayaannya
(ayat 23). Lukas ingin kita membaca dua kisah ini
sebagai sebuah kontras. Antara sikap iman seperti
anak kecil, atau sikap iman seperti orang kaya yang
diselimuti keraguan karena banyaknya kekayaan
yang dimilikinya.
Mengapa orang
Orang bisa buta
kaya tersebut tidak
secara rohani
memahami Yesus?
meski ia setiap
Bukan karena ia bodoh,
tetapi karena ia buta
hari mendengarkan
secara rohani. Orang
ajaran Yesus.
bisa buta secara rohani
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meski ia setiap hari mendengarkan ajaran Yesus.
Ini seperti para murid yang tidak mengerti (Luk
18:34, karakter ketiga) meski mereka kenyang
dengan ajaran-ajaran Yesus. Bandingkan dengan
orang buta secara fisik (Luk 18:35-42, karakter
keempat), yang tidak pernah melihat Yesus seumur
hidupnya, namun menerima Yesus dengan imannya.
Ia hanya mendengar, namun dalam ketidakberdayaannya Ia percaya penuh kepada Yesus.
Orang kaya dan murid-murid tidak memahami apa
artinya menjadi seorang yang tidak berdaya, yang
menggantungkan harapannya hanya pada Yesus.
Mereka ingin menerima Yesus, namun bukan Yesus
yang menderita, namun ‘yesus’ yang jaya, yang
hebat dan selalu berhasil dan sehingga tertutup
matanya terhadap penderitaan sebagai bagian dari
panggilan juruselamat.

Ia hanya
mendengar,
namun dalam
ketidakberdayaannya Ia
percaya penuh
kepada Yesus.

Sikap menerima Yesus
sebagaimana adanya
Dia, dan datang padaNya
sebagaimana adanya kita,
tercermin paling jelas
dari karakter terakhir,
yaitu Zakheus (Luk
19:1-10). Ialah potret
iman seperti anak kecil
dengan kekayaan sama
seperti orang kaya. Dalam
keluguannya ia mencerminkan apa artinya percaya
kepada juruselamat yang menderita. Seperti
Yesus membayar harga yang mahal bagi manusia,
Zakheus membayar harga yang mahal, bukan untuk
menjadi juruselamat tetapi sebagai pengikut sang
juruselamat. Zakheus adalah pribadi yang unik. Ia
ingin datang kepada Yesus, namun ia terlalu pendek
untuk melihatnya. Orang pendek yang pintar cari
uang kelihatannya merupakan fenomena yang
cukup universal. Tidak jarang pula orang seperti ini
memiliki sifat irit, teliti, dan penuh kalkulasi. Bahasa
negatifnya pelit, inspektif, dan pantang rugi.
Dalam kisah Zakheus, yang menghalanginya datang
pada Yesus bukanlah kekayaannya, tetapi orangorang. Bukan hanya karena ia pendek, tetapi juga
karena ia buruk reputasinya. Disini Injil terang
benderang. Yesus datang menemui Zakheus. Si
pendek, kikir, dan kalkulatif ini disapa oleh sang
Juru Selamat. Yesus tidak kuatir akan reputasinya
atau cemooh orang. Sebab Ia tahu bahwa menjadi
juruselamat itu artinya memasuki kehidupan
manusia yang sering berantakan dan tidak nyaman.
Bayang-bayang salib menudungi setiap sikap dan
tindakan Yesus. Penderitaan Golgota adalah bingkai

identitas yang meresapi sikap dan perbuatan Yesus
sebagai guru dan juruselamat. Ia tidak jerih menemui
si kikir yang dibenci orang tersebut. Dan Zakheus
yang diterangi injil ternyata seorang yang menawan.
Pribadi yang indah.
Dan Zakheus
Ia menyumbangkan
setengah hartanya
yang diterangi
buat orang miskin. Dan
injil ternyata
membayar empat kali
lipat setiap kerugian
seorang yang
yang disebabkannya.
menawan.
Pola dari gelapnya
salib muncullah terang
Pribadi yang
kebangkitan terulangi
indah.
dalam hidup Zakheus.
Dari gelapnya kubur,
terbit terang kebangkitan
yang menyinari semesta. Dari gelapnya hati si kikir,
muncul hidup baru dari si dermawan yang murah
hati.
Tidak sedikit orang Kristen yang kaya. Menjadi
kaya bukanlah dosa. Mungkin itu warisan. Ada
pula yang kaya karena kerja kerasnya. Tidak sedikit
orang kaya yang suka memberi sedekah. Dan ini
adalah kebiasaan yang baik. Bila agama adalah
masalah pribadi, antara emosi keagamaan saya
dengan Tuhan, maka sedekah pribadi adalah model
kesalehan yang luhur. Paskah mengingatkan kita
bahwa kekristenan bukanlah antara saya dan Tuhan
semata. Dia yang tersalib mati bagi umat manusia.
Dia datang untuk memperbaharui kehidupan,
membawa kuasa kebangkitan bagi diri sendiri,
keluarga, masyarakat dan dunia semesta. Tidak
ada paksaan Alkitab agar orang kaya menjadi
Zakheus. Yang ada adalah janji bahwa orang
kaya yang kikir bisa menjadi murah hati karena
salib dan kebangkitan Yesus. Janji bahwa model
kesalehan pribadi digantikan dengan mengikut Yesus
sang juruselamat. Janji bahwa kuasa salib akan
mengubah si kaya yang kikir menjadi si dermawan
yang menyumbangkan setengah hartanya bagi
orang miskin. Keputusan menghabiskan setengah
harta bagi orang miskin adalah watak yang bisa
dijadikan kebiasaan rutin dari orang Kristen yang
kaya. Implikasi sosial dari tindakan ini bisa menjadi
kesaksian injil yang fenomenal. Orang kaya,
berikanlah setengah harta anda bagi orang yang
membutuhkan secara berkala. Mungkin sekali dalam
tiga atau lima tahun. Anda lebih tahu. Ini yang Yesus
katakan kepada anda. Ini janjinya bagi setiap orang
yang menerima tantangan kemuridan. Ini bisikan
yang diberikan Sang Juruselamat yang tersalib dan
bangkit bagi anda dan saya, “hari ini Aku harus
menumpang di rumahmu” (Luk 19:5).
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CAMP GABUNGAN JEMAAT
BATAM VIEW, 23-26 MEI 2013
HARI 1

2
3

1
1. Saat menunggu
keberangkatan di Tanah
Merah Ferry Terminal.
2. Ice Breaker
3. Plenary 1 - God's Vision for His
church (Pdt. Joseph Theo)

HARI 2

2

3

1
1.
2.
3.
4.
5.

Plenarry 2 - Fellowship
God's Blue Print for Your Home
Kebersamaan
Kebersamaan
Acara Anak-Anak bersama
Scripture Union

4
4
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2

HARI 3

1

1. Kedaulatan Tuhan dan Kehendak
Bebas Manusia (Pdt. Yohan
Candawasa)
2. Market Ministry (Elder Sunny Chan)
3. Acara Kebersamaan Jemaat
4. Acara Kebersamaan Jemaat
5. Makan Malam Bersama
6. Api Unggun

6
3
4
5
HARI 4

1

3
1. Kebaktian Gabungan
2. Acara Penutup
3. Santai sejenak,
persiapan pulang

2
Sampai berjumpa lagi di
Retreat GPBB 2015
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Acara Natal
2013
A

cara Natal 2013 di GPBB berlangsung
meriah dengan tema besar “Pujilah
Tuhan, Juruselamat Dunia!”. Tradisi
bernyanyi dalam Natal dipakai untuk
menggugah jemaat dalam menghayati
puji-pujian dari beberapa tokoh Alkitab,
bagaimana mereka meresponsi karya
penyelamatan Allah di dunia. Sesuai
dengan temanya, acara Natal 2013 banyak
mengandung unsur-unsur pujian baik dari
acara sampai unsur dekorasi.
Minggu-minggu Adven
Di setiap minggu Adven, dipilih satu lagu
yang menjadi tema khotbah dan pelayanan
pujian.
Minggu 1 bertemakan nyanyian Magnificat
Maria sebagai janji penyertaan Allah
yang dibawakan oleh Cindy Palenkahu
membawakan pujian “Bagi Tuhan Tak Ada
Yang Mustahil”.
Minggu 2 bertemakan nyanyian Benedictus
Zakaria yang menyaksikan Allah memberi
kelepasan kepada umatNya. Pujian yang
dibawakan adalah komposisi baru oleh
Sarah Ong, pianis Theo dan biola Jessica.
Menariknya, jemaat ikut juga menyanyikan
lagu ini bersama penyanyi Erlyn dan Daniel.
Minggu 3 bertemakan nyanyian para
malaikat sebagai saksi kelahiran Yesus yang
membawa kemuliaan bagi Allah di surga dan
juga damai sejahtera bagi manusia di bumi.
Tema yang penuh sukacita ini dibawakan
dengan riang gembira oleh PS Nafiri
bersama KKN (Kakak-kakak Nafiri).

24 Beranda

Minggu 4
bertemakan
nyanyian Nunc
Dimitis Simeon
yang melihat
keselamatan dari
Allah dan supaya
Yesus boleh
menjadi penyataan
bagi bangsabangsa lain. Pujian
ini dibawakan
oleh PS Pasutri
yang menggugah
semangat bersaksi
bagi jemaat GPBB.

1.

2.

Dekorasi Natal di
minggu-minggu
Adven
Natal tanpa pohon
dan dekorasi natal
tentu kurang “menggigit”. Dekorasi di Lantai
4 sungguh menarik dan “tidak biasa”. Selain
pohon natal, ada roda-roda hiasan yang
terjuntai dari langit-langit dan not balok di
sisi kiri ruang Lantai 4. Setiap minggu, not
ditambah beberapa bar dan di akhir minggu
Adven menjadi satu lagu yang utuh.
Penulis mengacungkan jempol ke panitia:
Amed, Jefry, Enrica, Astrid, Irving, Sebastian,
Defie, Trisa, Lily, Eka, serta teman-teman
lainnya yang membantu dekorasi ruangan
di lantai 4. Panitia berhasil memaksimalkan
barang-barang yang ada di gudang dalam
menghasilkan dekorasi yang meriah,
bermakna tetapi tidak berlebihan.
Malam Sabda & Pujian
Pada malam Natal 24 Desember, acara
dimulai dengan makan malam bersama. Puji
Tuhan karena tanggapan jemaat yang sangat
baik sehingga ada 208 jemaat yang hadir.

5.
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4.

6.

Keterangan gambar:
1. Lilin Adven
2. PS Pasutri (Adven 4)
3. Dekorasi natal
4. Lidya Siah (Malam Natal)
5. Perayaan Natal
6. Malam tahun baru

3.
Walhasil, karena yang hadir dua kali lipat dari
perkiraan semula, panitia harus bergerak
cepat mencari tambahan konsumsi.
Acara pun berlangsung dengan baik
dan meriah. Lidya Siah membawakan
renungan dari Mazmur 139. Acara diakhiri
dengan penyalaan lilin oleh setiap jemaat.
Menariknya, seluruh lilin yang digunakan
adalah lilin daur ulang yang dipakai tahuntahun sebelumnya. Seluruh lilin habis
terpakai. Puji Tuhan !
Perayaan Natal
Diadakan di West Sanctuary dengan tema
nyanyian hamba dari Yesaya. Jemaat diajak
untuk melihat Hamba Allah yang lahir dengan
kesederhanaan, yang lahir sebagai hamba,
yang akan memerintah bukan dengan
kekerasan namun dengan melayani. Juga
diadakan pelayanan baptisan anak.
Jumlah jemaat yang hadir lebih dari 600
orang. West Sanctuary penuh sesak dengan

tambahan kursi yang banyak. Lagi-lagi,
panitia harus memutar otak untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi karena kehadiran
jemaat yang luar biasa.
Malam Puji & Kesaksian Syukur
Malam tahun baru 31 Desember diawali
dengan makan malam bersama dengan
kehadiran sekitar sekitar 100 jemaat. Kali
ini, persiapan konsumsi sudah lebih baik
sehingga tidak kekurangan. Acara diisi
dengan puji-pujian dan kesaksian syukur atas
penyertaan Tuhan di tahun 2013.
Pembubaran panitia
Tanpa terasa, kerja keras sebulan lebih
berakhir sudah. Seluruh dekorasi harus
diturunkan. Sedih juga rasanya, karena
panitia sungguh-sungguh senang dan
menikmati proses dan hasil kerja selama
kurang lebih dua bulan.
Pembubaran panitia pun dilengkapi dengan
makan-makan nasi padang. Keakraban
yang terjalin antar panitia membuat acara
makan sangat indah. Saran kami, bila GPBB
membentuk kepanitiaan di masa depan,
jangan lupakan makan-makan… :) (JH)
Beranda 25

Liputan

I AM

N
W
GRO
H
ari ini minggu ke tiga bulan Januari
2014, rasanya tak sabar aku menunggu akan
datangnya liburan pendek di akhir bulan ini,
Chinese New Year. Tak ada yang lebih baik
selain daripada liburan-setelah-liburan. Yaay!
Hari ini adalah hari yang spesial buatku,
karena pada hari ini beberapa dari kami, murid
P6 akan resmi naik ke Remaja. Bagaimanapun,
ada sedikit suka duka buatku meninggalkan
sekolah minggu yang lama kuikuti sejak kecil.
Hmm....mungkin kuceritakan sedikit mengenai
sekolah minggu ku ini ya …
Sekolah minggu ku berada di Gereja
Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Sekarang
memiliki 6 kelas, yaitu kelas Grace (Toddlers),
Hope (Nursery), Joy(K1-K2), Peace (P1-P2),
Love(P3-P4), and Kindness (P5-P6) dengan
total anak didik yang terdaftar mencapai
26 Beranda

90-100 orang anak! Kami dilayani oleh kira2
4 orang guru setiap kelas, beberapa dari
mereka adalah orang tua murid juga. Sungguh
ramai, dan banyak kegiatan dari kami setiap
tahunnya, seperti acara Kenaikan Kelas and
Graduation di awal tahun, Paskah, perayaan
hari Ibu, Outing anak, Pertemuan Orang
tua Murid dan Guru, bulan Misi, dan Natal
Anak. Selain itu kami juga memiki ibadah
setiap minggunya antara jam 11am-12.30pm,
perpustakaan, dan ada pula tim Puppet yang
perform di saat Natal atau Paskah. Lumayan
seru dibandingkan dengan beberapa sekolah
minggu yang pernah aku temui.
Nah, hari ini adalah hari kenaikan kelas dan
graduation buat separuh dari anak-anak
sekolah minggu, karena angkatan “senior”
dari masing-masing kelas akan “naik kelas”
ke jenjang kelas yang lebih lanjut, dan bagi
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Kami juga sempat mengadakan
rekaman dalam kelas mengenai
kesan dan pesan di sekolah minggu, saat2
paling lucu, paling berkesan, lagu favorit, dan
impian2 kami akan masa depan kami. Rekaman ini
yang dimainkan di acara kenaikan kelas nanti.

anak-anak yang tahun lalu
adalah Primary 6, mereka
akan pindah ke komisi baru, yaitu
Komisi Remaja.
Proses kenaikan kelas ini sudah dipersiapkan sejak
dini, semenjak bulan Oktober. Kami, anak-anak
P6, sudah diminta untuk hadir dalam kebaktian
remaja dengan didampingi oleh seorang kakak
(guru) sekolah minggu supaya mengenal kakak2 di
remaja juga. Kali ini bukan masalah, ada Angelina,
Kezia, Jocelyn, Samuel A, Daniel A, Ryan, dan Joshua
Ngawing yang sudah “menunggu” kami di sana.
Malahan kita bisa buat gang baru, haha.... ah ngga
baik bikin gang di dalam gereja yah, semuanya
adalah teman2 kok.
Di bulan November, kami diajak outing bersama
oleh kakak2 di kelas Kindness, yaitu kak Intan, kak
Daniel, kak Enni, kak Iwan, kak Henry dan kak Lung
Sen. Sekalian acara perpisahan kelas katanya, karena
saat itu setiap dari kami sudah menyelesaikan PSLE
dan lebih punya waktu “senggang”. Acaranya kami
bisa pilih sendiri, namun akhirnya kami memutuskan
acara bowling yang cocok buat kita semua. Kami
pergi ke Bukit batok Civil Service Club untuk bermain
bowling dan makan malam bersama. Haha....
acaranya fun, rasanya susah sekali untuk pulang,
masih pengin rasanya untuk main, ngobrol dan
tertawa bersama.

Minggu lalu, kami melihat kak Armand masuk ke
setiap kelas sekolah minggu dengan kameranya yang
besar dan lensanya yang panjang. Setiap dari kami
mendapat kesempatan untuk berpose bersama
sebagai anggota kelas. Mulai dari kelas Grace,
Hope, Joy, Peace, Love dan Kindness. Di mulai dari
pose yang resmi sampai pose bebas masing-masing
kelas. Foto-foto kelas inilah yang akan dicetak dan
disematkan bersama dengan souvenir lampu senter
yang diberikan ke setiap anak-anak sekolah minggu,
sebagai pengingat akan kelas yang kami ikuti selama
setahun yang lalu.
Hari itu ibadah di sekolah minggu dipersingkat
sedikit. Beberapa kelas menyisipkan sedikit
perayaan “thanksgiving” atas satu tahun yang
lalu Tuhan anugerahkan bagi kelas itu, guru2
membagi2kan snack dan softdrink kepada anakanak. Senyum kelihatan di mana2, rasanya hari itu
semua dalam mood yang ceria. Kelas kami selesai
pada pukul 12.30pm seperti biasa, lalu kami pergi
makan siang dan kembali ke aula lantai 4 pada pukul
1.30pm untuk memulai acara.
Pukul 1.30pm, kami hadir di aula lantai 4 bersama2
dengan anak-anak kelas Love dan Peace. Bagi anakanak kelas Grace, Hope dan Joy, mereka diminta
untuk hadir di Ruang 1 lantai 1 untuk menonton
filem bersama selagi ibadah di aula lantai 4 berjalan
karena usia mereka masih terlalu kecil untuk
mengikuti ibadah.
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bersyukur melihat
betapa Tuhan memberkati
hari2 kami di gereja kami yang
sederhana ini.

Kak Henry memimpin puji2an, disambung
dengan kak Hartati yang membawakan firman
Tuhan mengenai bagaimana menemukan dan
mengembangkan talenta anak. Hmm...membuatku
berpikir, kira2 apa ya talenta yang Tuhan sudah
berikan buatku?
Setelah firman Tuhan, kak Edward maju ke depan.
Oh, ternyata kak Edward adalah koordinator komisi
anak yang baru. Sebelumnya kak Susi, kalau tidak
salah. Setelah kak Edward maju ke depan, kami
melihat perlahan-lahan anak-anak kelas kecil masuk
ke dalam ruang ibadah setelah menonton filem di
lantai 1.
Kak Intan dan kak Enni membawa kami ke belakang
dari aula untuk memakaikan graduation gown
berwarna biru tua dengan kerah kuning emas. Wah
kelihatannya gownnya baru, dan ternyata memang
demikian! Beberapa orang tua murid membawakan
gown tersebut dari indonesia untuk kami pakai
pertama kalinya.
Nah akhirnya acara yang dinanti2 tiba, lampu2 di
matikan dan taaaa..daaaa.......video kesan pesan
kami di sekolah minggu dimainkan! Beberapa
dari kami ternyata menyukai acara skit yang kami
tampilkan saat POMG yang lalu2, skitnya kocak!
Beberapa kami suka lagu “Trust Trust in the Lord”, “it
only takes a spark”, “Sanctuary”. Semua dari kami
juga mengakui kalau jadi guru sekolah minggu yang
di”cuek”in anak didiknya pastilah susah hati. Kami
juga melihat kumpulan foto-foto dari setiap kegiatan
di komisi anak GPBB selama tahun 2013, dan benar2
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Belum puas kami tertawa dan terkesan melihat
komentar2 kami, lampu dinyalakan dan kami
berbaris di belakang, dan kak Henry mulai
memanggil nama kami satu per satu untuk maju,
ditemani dengan lagu “Everymove I make”. Setiap
dari kami juga dikalungi “medali emas” yang
berpesan supaya kami terus menjadi “Salt and
Light” di dalam hidup kami, dan diberikan sertifikat
kelulusan oleh kak Hartati yang adalah pembina di
komisi anak.
Setelah kami semua maju dan berfoto bersama,
Adeline dan Celia maju dan menyampaikan
ungkapan terimakasih dari setiap anak yang
graduate kepada setiap guru sekolah minggu.
Adeline dan Celia juga menyampaikan tanda mata
kepada kak Edward yang adalah perwakilan guru
sekolah minggu. Acarapun kurang lebih usai, ditutup
dengan pujian “Lord I offer You my life” sebagai
tekad kami menjadi garam dan terang.
Sebelum pulang, kamipun menerima minuman
kotak dan senter dengan foto kelas tersemat rapi.
Kenapa senter? Hmm....sebagai perlambangan
terang di dalam kehidupan kami sehari2. Kami
pun pulang jam 3.00pm, membawa ingatan hari ini
sebagai suatu kenangan dan pesan.
Saya merasa bersyukur atas pelayanan dari setiap
kakak2 sekolah minggu yang sudah meluangkan
waktu untuk mengajar kami akan Firman Tuhan,
memperkenalkan kami akan Tuhan yang mereka
percaya, dan juga sudah membagikan sukacita
di dalam sekolah minggu kepada kami semua.
Mungkin, kalau memungkinkan, aku bisa menjadi
salah seorang kakak sekolah minggu ketika dewasa
nanti.
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Peneguhan Senior Minister
dan Senior Pastor
S

etelah melalui proses yang cukup panjang kita
bersyukur karena hanya dengan anugerah Tuhan
semata, maka GPBB, yang terdiri dari jemaat berbahasa
Inggris dan Indonesia, akhirnya menjadi gereja yang
mandiri dan dewasa.
Sebagai kelanjutan dari pendewasaan GPBB yang
diresmikan oleh English Presbytery pada tgl 21 Juli
2013 yang lalu, maka GPBB sebagai gereja yang sudah
dewasa (baca: independence) memerlukan seorang
gembala senior (Senior Minister) yang cakap untuk
memimpin dan menggembalakan GPBB secara holistic
sebagai gereja yang tergabung dari dua jemaat, baik itu
dari aspek organisasi maupun aspek spiritual. Setelah
melalui proses seleksi, akhirnya kedua jemaat GPBB
melalui Rapat Luar Biasa Jemaat (ECM – Extraordinary
Congregational Meeting) pada tgl 17 Nop 2013
menyetujui untuk mengangkat Rev. Eric Chua, yang
tadinya melayani sebagai Associate Minister jemaat
berbahasa Inggris, sebagai Senior Minister GPBB.
Seiring dengan itu pula, di jemaat berbahasa Indonesia
terjadi proses pergantian gembala, dimana Pdt. Ajub
Jahja yang telah melayani selama lebih dari 7 tahun
mengakhiri masa pelayanannya sebagai gembala
jemaat berbahasa Indonesia pada tgl 31 Desember
2013. Tuhan begitu baik dengan jemaat berbahasa
Indonesia karena dalam kurun waktu yang relatif
singkat, kembali Ia mengirimkan seorang hambaNya,
yaitu Pdt. Joseph Theo untuk bergabung bersama
kita untuk melanjutkan estafet pelayanan di GPBB
sebagai gembala senior. Sebagian dari kita tidak asing
lagi dengan Pdt. Joseph Theo dan keluarga (Ibu Lydia,
Fillius dan Raphael) karena sebetulnya beliau pernah
melayani GPBB selama kurang lebih 3 tahun pada
periode 2001-2003. Beliau lalu kembali melayani ke
gereja asalnya yaitu GKI (Gereja Kristen Indonesia)
Jatinegara di Jakarta.
Walaupun GKI dan Presbyterian adalah gereja yang
seazas namun didalam organisasi Presybterian
Singapura, pendeta yang dipinjamkan dari GKI sebagai
tenaga utusan gereja (TUG) tidak memiliki hak suara
didalam lembaga kepemimpinan gereja Presbyterian;
seperti Session (yang terdiri dari para pendeta dan
penatua aktif dari kedua jemaat) dan BOM (Board Of
Management yang anggotanya terdiri dari Session,

ditambah dengan perwakilan dari komite seperti
Finance, Personnel, House and Property, Investment).
Jika di dalam rapat Session atau BOM ada keputusan
yang harus dicapai dengan pemungutan suara, maka
ia tidak dapat memberikan suaranya. Hanya pendetapendeta yang ditahbiskan atau juga yang dipilih oleh
jemaat melalui election dan diteguhkan oleh pihak
Presbyterian Singapura yang memiliki hak suara.
GPBB sebagai sebuah gereja yang dewasa memiliki
keunikan sendiri, karena ini adalah kali pertama sebuah
gereja yang menjadi dewasa di sepanjang sejarah
Presbyterian Singapura, yang jemaatnya terdiri dari dua
jemaat, yaitu jemaat berbahasa Inggris dan jemaat
berbahasa Indonesia. Dengan pendewasaan ini maka
jemaat berbahasa Indonesia mempunyai hak yang
sama dengan jemaat berbahasa Inggris.
Dengan adanya kesederajatan ini, maka dipandang perlu
jika pendeta yang melayani sebagai TUG mempunyai
hak suara. Setelah melalui perbincangan dengan pihak
English Presbytery mereka menyarankan agar dilakukan
pemungutan suara jemaat (election) terhadap Pdt.
Joseph Theo untuk jabatan Senior Pastor yang telah
dilakukan pada tanggal 12 Januari 2014 yang lalu.
Puji Tuhan kedua pemungutan suara yang diadakan
oleh pihak English Presbytery ini mendapatkan
dukungan yang sangat positif dari jemaat sekalian.
Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2014 diadakan
kebaktian peneguhan Senior Minister dan Senior
Pastor GPBB yang dilakukan oleh pihak English
Presbytery. ( JT )
Catatan:
Apa perbedaan antara Senior Minister dan Senior Pastor?
Senior Minister memiliki rentang tanggung jawab yang lebih
besar karena beliau
mewakili kedua
jemaat GPBB secara keseluruhan
untuk berhubungan
dengan hal-hal
yang bersifat internal dan eksternal
geraja. Sedangkan
Senior Pastor hanya
bertanggung jawab
untuk jemaat berbahasa Indonesia.
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PASKAH
G P B B

2 0 1 4
Karim Cong

Setiap tahun, gereja-gereja memperingati Maha
Karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia,
dimana umat manusia ditebus dari dosa lewat
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dalam
bentuk perayaan Paskah. Rentetan peristiwa
sebelum dan sesudah penyaliban Yesus dicatat di
Kitab Perjanjian Baru. Tetapi, sepertinya Perjanjian
Lama tidak mencatat apa-apa berkenaan dengan
Maha Karya Allah tersebut. Apakah Perjanjian Lama
menceritakan Karya Allah yang lain, yang sama sekali
berbeda dari Perjanjian Baru?
Lukas 24:27 menceritakan bahwa dalam
perjumpaanNya dengan dua murid yang sedang
berjalan ke Emaus, Yesus menjelaskan kepada mereka
apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci,
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabinabi. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat
Maha Karya Allah yang sama, yakni rancangan
keselamantan umat manusia melalui Yesus.
Pada perayaan Paskah 2014 ini, jemaat diajak untuk
melihat relasi tersebut. Dengan tema “God’s Perfect
Plan in an Imperfect World”, kita bersama-sama
belajar bahwa:
1. Rancangan keselamatan umat manusia adalah
rancangan Tuhan yang sempurna, yang sudah
dimulai dan dicatat dalam Perjanjian Lama.
2. Rancangan keselamatan umat manusia adalah
rancangan Tuhan yang sempurna di dunia
manusia yang tidak sempurna. Jemaat diajak
untuk belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam
Perjanjian Lama seperti Musa, Abraham,
Raja Daud, dan bagaimana Kristus memenuhi
panggilan dari figur-figur ini sebagai Raja, Imam,
Nabi, dan Manusia yang sejati.
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3.

Rancangan Tuhan yang sempurna tersebut
memampukan jemaat untuk mengambil
komitmen memikul salib, setia dan hidup
berkemenangan.

Jika Allah merencanakan kehadiran sosok Kristus
melalui proses yang begitu panjang, artinya Allah
memandang penting proses persiapan sebagai wadah
pembentukan bagi manusia. Dari sisi waktu, agenda
Allah adalah yang paling sempurna. Dari sisi peristiwa,
cara Allah adalah yang paling bijaksana. Kiranya
melalui Paskah 2014, jemaat bertumbuh dalam iman
kepada Allah dan bagi hidupnya secara spesifik.

Perjalanan Minggu Prapaskah I-VI
Relasi antara Kristus dengan tokoh-tokoh dalam
Perjanjian Lama direfleksikan melalui tema-tema
minggu prapaskah.
Minggu Prapaskah I mengisahkan tokoh Adam
yang gagal dalam pencobaan ketika ia berada di
posisi sebagai ciptaan yang paling mulia. Kegagalan
Adam dikontraskan dengan Kristus yang menang
atas pencobaan disaat Ia berada di posisi terendah.
Jemaat diajarkan untuk meneladani ketaatan Kristus
hari demi hari dalam aspek hidup pribadi, relasi
sosial, studi dan pekerjaan.
Tokoh di Minggu Prapaskah II adalah Abraham
yang diberikan janji oleh Allah. Janji Allah kepada
Abraham tersalurkan kepada semua kaum di muka
bumi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dari
kisah Abraham yang teguh dalam imannya, jemaat
diingatkan kembali untuk hidup beriman dalam
berbagai cobaan yang dialami.
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Kristus adalah Raja yang terutama dalam hidup
ini. Inilah pesan yang disampaikan di minggu
Prapaskah V, bertokohkan Raja Daud yang gagal
untuk membawa Israel menjadi kerajaan imam dan
bangsa yang kudus. Hanya Kristus, anak Daud, yang
bisa menjadi Raja akan umat manusia. Dalam hidup
ini terkadang kita tidak sadar bahwa Kristus adalah
yang terutama, dan menganggap hidup kita adalah
yang paling penting. Melalui Prapaskah V, jemaat
diingatkan kembali bahwa Kristus adalah yang
terutama dan baiklah hidup ini dijalankan sesuai
dengan teladan Kristus, Sang Raja.

Kristus: model kesetiaan seorang Anak Allah
menjadi tema untuk Minggu Prapaskah III.
Jemaat belajar dari seorang Musa yang diutus
Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari
tanah Mesir. Seperti Musa, Kristus pun memimpin
umat manusia keluar dari kuasa dosa dan
maut. Seluruh totalitas hidup Kristus dan
kesetiaan Kristus haruslah menjadi model
bagi kehidupan kita sebagai jemaat. Minggu
Prapaskah III mendorong jemaat untuk
memeriksa kembali kesetiaannya sebagai
pelayan dan anak-anak Allah.
Minggu Prapaskah IV berbicara tentang
bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa Israel
menuju ke tanah Kanaan, Allah berfirman
kepada mereka untuk berpegang kepada
ketetapan dan peraturan-Nya. Kita melihat
bahwa bangsa Israel seringkali tidak mentaati
hukum Taurat. Hukum Taurat bukanlah hal
yang buruk. Kristus datang bukan untuk meniadakan
hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya.
Kristus menggenapi hukum Taurat lewat hidup-Nya,
lewat pengajaran atau perkataan-Nya, dan melalui
kematian-Nya di kayu salib.

Prapaskah VI menggambarkan Harun sebagai
Imam Besar yang menjadi mediator antara umat
Israel dengan Allah. Tetapi Harun adalah seorang
manusia yang berdosa. Padahal, mediator antara
umat manusia dengan Allah haruslah yang mewakili
Tuhan, mewakili manusia, dan haruslah yang bersih
dari dosa. Maka, solusi dari Allah adalah menjadikan
Kristus sebagai perantara umat manusia dengan

Allah. Jemaat dihimbau untuk berperan sebagai
pendoa-pendoa syafaat yang mendoakan kebutuhan
sesama dan dunia sebagai bentuk penghayatan akan
teladan Kristus, Sang Mediator.
Melalui tema-tema Pra Paskah tersebut, jemaat
belajar mengenai relasi antara Yesus
dengan tokoh-tokoh Perjanjian Lama.
Hal tersebut juga menunjukkan betapa
rinci dan sempurnanya rancangan
Tuhan bagi keselamatan umat manusia.
Tidak ada kata-kata yang cukup untuk
menggambarkan betapa berharganya
manusia di mata Tuhan sehingga Tuhan
“bersusah-payah” mempersiapkan
rancangan yang luar biasa sempurna
untuk keselamatan umat manusia.
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Dengan pemahaman dan pengertian tersebut,
jemaat ditantang untuk hidup berkomitmen dan
berkemenangan di dalam Yesus Kristus.
Secara sederhana konsep keselamatan adalah
demikian:
1. Setiap orang harus mati karena dosa-dosanya.
Tetapi,
2. Setiap orang hanya perlu korbankan seekor
domba agar tidak mati dan berdamai dengan
Tuhan. Domba yang memikul dosa manusia.
Akhirnya,
3. Kristus korbankan diriNya sebagai domba untuk
mendamaikan manusia dengan Tuhan dan
selamatlah kita semua.
Pada Kebaktian Mezbah Doa di Kamis Putih
jemaat diajak untuk merenungi dan mengingat
kembali peristiwa Paskah yang pertama, yaitu
sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Setiap
keluarga perlu seekor domba sebagai korban
keselamatan agar anak sulungnya tidak mati ketika
tulah ke 10 dijalankan.
Peristiwa penyaliban Yesus yang dilambangkan
dengan pengorbanan anak domba Paskah adalah
wujud penggenapan rencana Allah. Darah Yesus
diibaratkan darah anak domba Paskah yang
dilumurkan di pintu rumah untuk membebaskan
penghuninya dari tulah Allah.

Tetapi ketika kita sudah hidup baik dan benar dan
kadang masih harus memikul salib maka:
1. Jangan menggerutu, tetapi jadikan sebagai self
motivation
2. Berbahagialah dan bertekunlah sampai pada
akhirnya.
Bukan hanya memikul salib, tetapi setia
memikul salib. Kebaktian Hening
Sabtu Sunyi bertemakan “Setia sampai
mati” menantang jemaat untuk tidak hanya
memikul salib tetapi juga setia.
Dalam perjalanan memikul salib, kita semua
tidak akan kebal terhadap godaan duniawi
dan juga lemah secara manusiawi. Kelemahan
adalah bagian terpadu hidup seorang
manusia. Tetapi, kelemahan bukan untuk
menjatuhkan manusia tetapi untuk membuat
ia lebih bergantung kepada Tuhan dan
sesama.

Pada Kebaktian Kebangunan Rohani di
hari Jumat Agung, jemaat ditantang untuk
berkomitmen memikul salib masing2, apapun salib itu.

“Tuhan Sang Pemenang” menjadi tema
kebaktian subuh minggu Paskah. Jemaat
yang berkomitmen untuk setia sampai mati memikul
salib mendapat janji hidup berkemenangan di dalam
Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian.

Ketika kita harus memikul salib:
1. Periksa Diri: Apakah ini akibat dosa sendiri?
Apakah memang selayaknya saya pikul?
2. Kendalikan diri.

Dari Keluaran 14 jemaat belajar bahwa Allahlah
yang “berperang” dan menang. Komitmen untuk
setia memikul salib sampai mati adalah komitmen

32 Beranda

Liputan

yang tidak mungkin dijalani manusia sendiri. Jemaat
belajar dari Peristiwa umat Israel melewati laut
merah dimana Allah menunjukkan kuasaNya. Tuhan
memang sengaja membawa umat Israel ke jalan
buntu, tapi dibalik itu ada jaminan pasti dan total
untuk keselamatan umatNya.
Jaminan hidup kemenangan dari Tuhan seperti
yang dicatat dalam Kel 14:14, dimana Tuhan akan
“berperang” bagi umatNya dan umatNya akan hidup
berkemenangan mengikuti cara Tuhan. Subyek
penjamin kemenangan kita ialah Kristus yang
bangkit.
Walaupun dunia ini tidak sempurna, rencana Allah
selalu sempurna dan Jemaat bisa dengan yakin
berkata “saya lebih dari orang-orang yang menang
oleh DIA yang mengasihi saya”. karena sudah ada
Kristus Penjamin Kemenangan.

sharing dari salah satu jemaat

salib yang harus
saya pikul
Srangkaian
aya sungguh bersyukur bisa hadir dalam
acara Paskah di GPBB tahun ini. Banyak
berkat yang saya dapatkan, khususnya melalui
khotbah pada hari Jumat Agung yang membawa
makna sangat mendalam bagi saya pribadi.
Saya disentil dan ditegur akan sikap saya selama
ini dalam menghadapi cobaan dan tantangan
hidup. Sering saya merasa salib yang harus saya
pikul itu terlalu berat. Bahkan tidak jarang saya
juga mempertanyakan kenapa saya harus memikul
‘salib’ ini.
Saya mendapatkan pencerahan dan belajar
banyak dari salah satu tokoh Paskah, Simon dari
Kirene. Selama ini, bagi saya, Simon hanyalah
seseorang yang membantu memikul salib
Yesus ketika Yesus sendiri sudah tidak kuat
memikulnya. Tidak lebih dari itu. Apes! Dia berada
di the wrong place at the wrong time.
Namun ternyata Simon tidak berpikir dirinya

apes. Dia pikul salib itu tanpa banyak keluhan. Just
do it. Dia bahkan tidak bertanya, “Why me?” Tidak
pernah saya melihat sosok Simon sebagai seorang
yang taat.
Saya lalu melakukan refleksi diri. Ternyata dalam
kehidupan ini, ada bagian saya yang seperti
penjahat yang disalib di sebelah kiri Yesus. Yang
seharusnya memikul salib malah justru komplain
dan mempertanyakan. Ingin ada jalan keluar cepat,
ada penyelamat yang bisa segera membebaskan
saya dari kesusahan yang ada.
Saya ingin belajar menjadi seperti Simon. Jika
memang ada salib yang harus dipikul, saya akan
pikul. Sambil yakin dan meng-imani bahwa salib itu
tidak akan melebihi kekuatan saya.
Salib itu hanya bagian dari rencana Tuhan yang
agung. God’s perfect plan, in an imperfect world,
and in my imperfect life.
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SEPUTAR MASA PRA-PASKAH
Septian Hartono

S

etiap tahun, gereja kita merayakan masa
Prapaskah selama 6 minggu sebelum masuk
ke dalam Minggu Sengsara yang berpuncak di
Minggu Paskah. Tidak semua gereja mengikuti
kalender gerejawi seperti ini. Beberapa gereja
tidak merayakan masa Prapaskah sama sekali dan
secara sederhana merayakan Jumat Agung dan
Minggu Paskah saja. Beberapa yang lain bahkan
menggabungkan acara Jumat Agung dan Minggu
Paskah menjadi satu perayaan Paskah. Mengapakah
ada perbedaan seperti ini? Apakah latar belakang
dari tradisi ini?

Merayakan hari Tuhan
Perayaan Paskah dalam rangka memperingati
kebangkitan Kristus sendiri pada mulanya bukanlah
perayaan tahunan. Ibadah setiap hari Minggu
oleh gereja perdana pada dasarnya merupakan
ibadah untuk merayakan kebangkitan Kristus. Kita
mesti mengingat bahwa pengikut Yesus mula-mula
berlatar belakang Yahudi. Ibadah mereka adalah
setiap hari Sabat/Sabtu, dan setelah kebangkitan
Yesus pun murid-muridNya masih beribadah secara
aktif di Bait Allah (Kis 3:1). Saat itu belum ada
pembedaan yang jelas antara kelompok pengikut
Yesus dengan kelompok-kelompok Yahudi yang lain.
Dalam hal ibadah, yang membedakan adalah gereja
perdana menambah satu hari pertemuan lagi, yaitu
hari Minggu, untuk merayakan kebangkitan Kristus.
Karena itu, hari Minggu kemudian disebut dengan
‘hari Tuhan’ (Why 1:10). Hari Minggu bukanlah hari
yang biasa lagi, namun hari dimana Tuhan bangkit,
harinya Tuhan.
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Saat itu, hari Minggu bukanlah hari libur seperti
sekarang ini. Hari Minggu adalah hari pertama
dalam sebuah minggu (Mat 28:1, 1 Kor 16:2). Karena
itu bisa muncul kontroversi seperti yang terjadi
di jemaat Korintus. Ada perbedaan waktu datang
yang mencolok antara beberapa golongan di dalam
jemaat. Yang kaya bisa datang terlebih dahulu,
sementara yang miskin baru bisa datang belakangan
setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka.
Masalah kemudian muncul ketika yang kaya makan
dan minum terlebih dahulu, bahkan sampai mabuk.
Ketika yang miskin datang, makanan sudah habis
dan mereka tidak bisa makan apa-apa (1 Kor
11:20-34). Terlepas dari masalah yang ada, kisah
di jemaat Korintus ini mengilustrasikan bagaimana
hari Minggu adalah hari yang spesial bagi gereja
perdana. Umat Kristiani membela-belakan diri untuk
mengadakan ibadah pada hari Minggu meskipun
mereka perlu bekerja pada hari itu.
Praktik pertemuan mingguan jemaat ini kemudian
berkembang menjadi tradisi merayakan Paskah
setiap tahunnya, yang didorong oleh keinginan
untuk merayakan hari kematian dan kebangkitan
Kristus di tanggal/hari yang sama setiap tahunnya,
sesuai dengan tanggal/hari peristiwa itu terjadi. Hal
ini menimbulkan kontroversi di gereja, berhubung
tidak semua gereja sepakat apakah yang harus
sama itu tanggalnya (tidak mesti hari Minggu,
yang penting tanggalnya harus sama) atau harinya
(tanggalnya bisa berganti-ganti, tapi harinya
harus hari Minggu). Belum lagi kesulitan di dalam
menghitung tanggal/hari Paskah dari kalender yang
digunakan oleh orang Yahudi kepada kalender yang
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digunakan oleh orang Romawi, berhubung gereja
semakin didominasi oleh kaum non-Yahudi yang
menggunakan kalender Romawi.

Konsolidasi tradisi Prapaskah
Sama seperti ‘perayaan’ Paskah yang pada mulanya
bersifat mingguan, demikian pula dengan ‘masa
Prapaskah’. Sebelum gereja bertemu untuk
merayakan kebangkitan Kristus di hari Minggu,
setiap hari Jumat umat akan berpuasa. Dengan
berpuasa, umat akan mengenang penderitaan
dan kematian Yesus sebelum merayakan
kebangkitanNya. Ketika perayaan Paskah
berkembang menjadi perayaan tahunan, maka
tradisi berpuasa ini pun ikut berkembang pula.
Pada akhir abad ke-2 Masehi, seorang bapa gereja
Ireneus menulis, “Sebagian berpendapat bahwa
mereka mesti berpuasa selama satu hari, yang lain
berkata dua hari, dan yang lainnya lagi beberapa
hari, sementara beberapa orang menghitung empat
puluh jam bagi puasa mereka.” Di sini kita melihat
bahwa ada beberapa tradisi berpuasa sebelum
Paskah yang berkembang saat itu dan tidak ada
keseragaman antar seluruh gereja.
Masa Prapaskah seperti yang kita kenal sekarang ini
baru mulai terkonsolidasi sejak abad ke-4 Masehi.
Pada tahun 331, Athanasius, uskup gereja di
Aleksandria, menulis tentang adanya masa 40 hari
berpuasa sebelum Minggu Sengsara. Pada tahun
339, ia menulis lagi bahwa kebiasaan ini sudah
menjadi tradisi di Roma dan Eropa pada umumnya,
dan ia mendorong jemaatnya di Aleksandria untuk
mengikuti tradisi ini pula. Tradisi 40 hari masa
Prapaskah ini kemudian menjadi tradisi yang
diakui baik oleh gereja Barat (yang berpusat di
Roma) maupun gereja Timur (yang berpusat di
Konstantinopel). Perbedaannya adalah bagaimana
cara menghitung 40 harinya. Gereja Barat tidak
memasukkan 6 hari Minggu Prapaskah ke dalam
perhitungan 40 hari ini, sementara gereja Timur
memasukkannya. Untuk tahun 2014, misalnya,
gereja Barat (seperti gereja Katolik dan Anglikan)
akan memulai masa Prapaskahnya pada hari Rabu
Abu, 5 Maret, sementara gereja Timur (seperti
gereja Ortodoks Yunani) akan memulainya pada hari
Senin, 3 Maret.

Masa Prapaskah, masa persiapan
Angka ‘40’ sendiri di dalam Alkitab banyak
berhubungan dengan waktu persiapan sebelum
menghadapi peristiwa yang penting. Musa bersama
dengan Tuhan di gunung Sinai empat puluh hari
dan empat puluh malam, tidak makan roti dan
tidak minum air, sebelum ia menuliskan kesepuluh
Firman Tuhan pada dua loh batu (Kel 34:28). Elia
berjalan selama empat puluh hari dan empat puluh
malam ke Gunung Horeb sebelum ia berjumpa
dengan Tuhan di sana (1 Raj 19:8). Dan, tentunya,
Yesus berpuasa selama empat puluh hari dan empat
puluh malam sebelum Ia dicobai oleh Iblis (Mat
4:2). Serupa dengan contoh-contoh di Alkitab ini,
masa Prapaskah biasanya diisi dengan berpuasa
atau pantang makanan tertentu atau menanggalkan
kebiasaan tertentu, sebagai sarana untuk
memfokuskan diri kita kepada Salib Kristus.
Selain berfungsi sebagai masa persiapan bagi umat
secara umum, masa Prapaskah juga menjadi masa
persiapan yang penting bagi calon baptisan. Masa
Prapaskah menjadi momen dimana setiap calon
baptisan mempersiapkan dirinya secara khusus dan
intens sebelum ia mengikrarkan imannya di hadapan
jemaat dan dibaptis di hari Minggu Paskah.
Gereja kita memang tidak secara khusus mengikuti
tradisi berpuasa selama masa Prapaskah ini. Namun
marilah kita ikut menghayati semangat masa
Prapaskah ini dan mempersiapkan diri kita untuk
memperingati kematian Kristus dan merayakan
kebangkitanNya. Marilah kita mengarahkan mata
iman kita kepada Salib Kristus dan kubur yang
kosong itu. Terpujilah nama Tuhan!
Referensi:
1. Lent, www.newadvent.org/cathen/09512a.htm, diakses
tanggal 26 Februari 2014
2. Fr. William Saunders, History of Lent, www.
catholiceducation.org/articles/religion/re0527.html,
diakses tanggal 26 Februari 2014
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KOMISI WANITA (KW)

VISI KW
MEMBINA wanita secara
menyeluruh (holistic)
baik dalam pemahaman
iman (doktrin) dan
penerapannya.
MEMBENTUK karakter
Kristiani yang dewasa dan
menjadi penolong yang
bijaksana bagi suami dan
keluarga.
MEMPERLENGKAPI wanita
dengan ketrampilan praktis
dalam kehidupan rumah
tangga untuk Kemuliaan
nama Tuhan.
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PA Setiap Jumat Jam 10 pagi
Membahas topik-topik yang relevan dalam kehidupan
wanita saat ini. Selain membahas Firman juga
membahas kesehatan wanita, psikologi anak dengan
mengundang pakar di bidang masing-masing.
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AKTIVITAS KW
Koor Gita Agape

Pelawatan

(Setiap hari Jumat @12.30)

KW mengadakan pelawatan rutin seminggu sekali,
mengunjungi wanita yang baru berbakti di GPBB,
mendampingi wanita yang membutuhkan bantuan
dan juga mengunjungi mereka yang sedang berobat
di Singapura.

Cell Group Wilayah
Diadakan untuk melayani kebutuhan rohani jemaat
wanita sesuai dengan waktu dan tempat mereka.

HARI WANITA
Diselenggarakan setiap tahun tujuannya membagi
kesempatan khususnya kepada para wanita bekerja
dan tidak bisa hadir dalam persekutuan rutin setiap
hari Jumat, untuk bersama-sama bertumbuh dan
memperlengkapi diri dalam memenuhi panggilan
hidup di mana pun.

aktivitas lain
•
•

Program Misi KW, memberikan bantuan pada
SD Harapan Yobel (Batam) dan Panti Asuhan
Bopkri (Yogyakarta)
Buletin Info Agape terbit 2 kali setahun

BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI

KW GPBB ingin menjadikan PA setiap Jumat sebagai tempat pertumbuhan rohani,
pembentukan karakter kekristenan dan pembelajaran ketrampilan praktis , sehingga
menjadi wanita yang cakap dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kaum wanita dewasa,
mari bergabung dengan kami, di PA Komisi Wanita setiap Jumat, pukul 10.00-11.30
Hubungi kami: Widhia (HP 81257234)
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Outing
Komisi Keluarga (KK)
K

omisi Keluarga (KK) adalah nama baru dari
Komisi Keluarga Muda (KKM). Adapun tujuan
penggantian nama ini adalah untuk menampung
pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah
tidak bisa dianggap muda lagi. Oleh sebab itu pada
tanggal 23 February 2014 yang lalu Komisi Keluarga
resmi terbentuk dengan pelantikan 13 anggotanya
untuk menjadi pengurus periode 2013 - Desember
2014 yang diketuai oleh Subakti Wangsanegara.

Outing perdana Komisi Keluarga yang terlaksana
pada tanggal 17 Mei ini di Labrador Park membawa
dampak positif dengan saling mengenalnya
jemaat baru dengan jemaat lama. Jemaat baru
tidak merasa asing di tengah-tengah jemaat lama
dan sebaliknya jemaat lama dapat mengetahui
keberadaan jemaat baru di GPBB.
Berikut adalah cuplikan beberapa momen yang ada
selama outing tersebut.

1

3
1.
2.
3.

2
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Ayo lekas Omaaa...
busnya sudah mau
jalann....
Ice breaking...
Mantabb
goyangnya!!
Ayo menari
bersama....
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5

5

4
6
2

8

7

7
8

9
10

4.
5.

11

Kelompok Pink. Tak ada tikar...koranpun jadi..
Lomba menara balon. Ayooo....cepat...tiup
balon yg banyak...kata MC kita, Empy.
6. Salah satu pemenang menara balon tertinggi
Sebelum meletus beberapa balonnya...
7. Si buta, si lumpuh dan si buntung tangan
harus kerja sama berlomba ke garis finish.
Jangan lupa harus ambil balon di tengah jalan
yah...
8. Memperagakan skid adegan di alkitab.
Banyak actor dan aktris berbakat di GPBB.
9. Membuat bentuk bintang dengan tali seperti
di gambar. Gimana yaa caranya....???
10. Doa makan malam
11. Makan malam bersama. Yummmm...nasi
uduk....enaknya...!
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Kelompok Kecil (K2)

elompok Kecil adalah suatu wadah yang
sebagai sarana pertumbuhan kerohanian
jemaat di GPBB dimana setiap individu dapat
berdiskusi bersama untuk lebih mengenal Tuhan,
mengenal satu sama lain, saling mendoakan, serta
melakukan aktivitas lain yang mungkin tidak dapat
dilakukan di persekutuan yang lebih besar.
Saat ini Kelompok Kecil di GPBB meliputi K2
Pemuda, K2 Wanita, dan K2 Keluarga.

Kelompok Kecil Pemuda (d/h CG Pemuda)
Halo teman pemuda pemudi semuanya, check out
foto-foto care group kita dan sambil menikmati puisi
di bawah, catat nomor kontak ic care group pemuda:
Philips @9382 1791
(dirap dalam hati juga oke...)
Ini berita asli takkan pernah basi
Janganlah plinplan kamu ketinggalan
Ikuti care grup tempat sharing hidup
Makanan rohani yang sangat bergizi

Tiap dua minggu sekali bertemu
Aturlah sendiri yang pasti harus jadi
Janganlah bengong persiapan ditolong
Bersama kau teman mendekat ke Tuhan

Kelompok Kecil Wanita (d/h CG Komisi
Wanita)
K2 Wanita atau yang sebelumnya dikenal sebagai
Cell Group Komisi Wanita terbentuk pertama kali
di tahun 2006 yang diprakarsai oleh Ibu Lidya Siah
yang pada saat itu menjadi Pembina Komisi Wanita.
Pembentukan CG pada waktu itu didasari pada
Firman Tuhan, Ibr. 10:24-25: “Dan marilah kita saling
memperhatikan supaya kita saling mendorong
dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah
kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin
giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang
mendekat.”
Berdasarkan pada Firman Tuhan tersebut di atas,
K2 Wanita dibentuk untuk menjangkau ibu-ibu yang
tidak bisa datang ke Persekutuan KW karena bekerja
atau jam persekutuan yang kurang cocok dengan
aktivitas mereka, sehingga mereka tetap masih
mempunyai wadah untuk saling memperhatikan,
saling memberikan dukungan, saling menasihati,
dan saling mengajar dan diajar akan kebenaran
Firman Tuhan supaya boleh mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari.
K2 Wanita terbentuk berdasarkan wilayah tempat
tinggal dan diadakan 3 kali dalam satu semester.
Jumlah peserta tiap kelompok bervariasi dari
4-10 orang. Setiap kelompok biasanya memiliki
pendamping yang bertugas sebagai fasilitator
diskusi, penghubung sekaligus pemerhati semua
anggota. Saat ini ada 6 (enam) K2 Wanita yang
terbagi sesuai wilayah tempat tinggal, yakni di Bukit
Batok (2 group), wilayah City dan East, Hillview,
Clementi dan Chua Chu Kang. Untuk ibu-ibu yang
rindu untuk bergabung dalam K2
Wanita, silakan menghubungi
Mega @9658 7478.
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Pertumbuhan K2 Keluarga terlihat cukup baik dari
segi pertumbuhan rohani dan keakraban antar
jemaat dalam masing-masing kelompok. Pada awal
pembentukan kelompok biasanya memang ada rasa
kaku karena kita mesti berkumpul dengan keluargakeluarga baru. Akan tetapi dengan berlalunya waktu,
para anggotanya akan semakin semakin erat karena
kita semua sebagai pendatang di Singapura memiliki
persamaan pergumulan hidup dalam pekerjaan,
anak, sekolah, rumah tangga dan terlebih lagi
karena jauh dari keluarga besar di Indonesia.
Pertemuan K2 Keluarga biasanya dilakukan 1x dalam
sebulan dengan membahas bahan-bahan yang
sudah dipersiapkan oleh tim yang mengacu pada
referensi dari Pengerja.
Bagi pasangan suami istri yang rindu untuk
mengikuti K2 Keluarga, silakan menghubungi
Ida @9099 1179.

F2 Jurong West 2

F2 East and Central
Kelompok Kecil Keluarga (d/h Family
Fellowship/ F2)
K2 Keluarga yang sebelumnya lebih dikenal
dengan F2 dibentuk pertama kali pada tahun
2003 yang terdiri dari 6 kelompok. Seiring dengan
pertumbuhan jemaat dan banyaknya keluarga baru,
saat ini GPBB memiliki 15 kelompok dengan total
hampir 90 keluarga.

F2 Bukit Batok 3
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F2 JURONG WEST
Hai hai ... tak terasa waktu bergulir begitu cepat.

F2 kami, Jurong West, sudah berjalan sekitar 2 tahun
lebih. Walaupun umur F2 kami relatif ‘muda’ tapi
sudah banyak hal yang terjadi, baik suka maupun
duka. Dari berita sukacita sampai berita dukacita.
F2 Jurong West terdiri dari 7 anggota keluarga muda.
Diketuai oleh Purnomo-Winidi (Sophia dan Samuel)
anggotanya adalah Ervan-Pauline (Joshua), FredyHenny, Michael-Tira, Rudy-Yunita (Samantha dan
Ian), Ryan-Linda (Tristan) dan Suvanno-Anne (Kynan).
Awal pertemuan perkenalan kami dilakukan di Jade,
tempat tinggal dari Benhard-Friska, pada tanggal
15 Januari 2012, dan dihadiri pula oleh Pdt. Ayub,
Eddy-Wei2 dan Ida. Setelah itu kami bertemu setiap
bulannya di tiap rumah secara bergiliran.
Tahun pertama kami bertemu secara rutin, paling
hanya 1-2 anggota keluarga saja yang tidak hadir.
Namun saat memasuki tahun kedua, dengan
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kesibukan masing2, pertemuan jadi agak tertunda.
Aturan main yang kami sepakati: minimal 4 keluarga
hadir, F2 tetap berjalan.
Banyak yang didapat dari kebersamaan kami. Selesai
bersekutu, acara yang paling ditunggu pastilah
makan2 dan sharing. Saling meng-update berita
keluarga masing2. Kadang2 diselingi juga dengan
Baileys/Wine dan Wii/Nintendo :) Di natal tahun
pertama kami bahkan ada acara tukar kado.
Karena kami banyak memiliki anak2 kecil yang masih
belum bisa duduk diam sepanjang persekutuan,
maka suami istri belum bisa bersekutu bersama.
Diharapkan beberapa tahun ke depan kami dan
anak2 bisa bersekutu bersama.
Hal yang belum terlaksana sampai saat ini adalah
pertemuan F2 di ruang terbuka. rencananya waktu
itu ke Botanical Garden sambil review film.

Kisah Kasih

Hakim pun
Meneteskan
Air Mata

Cooper, March 2008

Kehilangan seseorang yang kita sayangi akan
membawa kepedihan yang mendalam. Ada banyak
jalan untuk mengatasi kepedihan tersebut. Ted
dan Sharon mengatasinya dengan kasih dan
pengampunan.
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S

etiap hari Cooper Mardesich yang berusia
4 tahun menemani Ibunya, Sharon, mengantar
kakaknya ke halte bis untuk sekolah. Hari itu tanggal
21 Agustus 2008, setelah bis kakaknya berangkat,
Cooper menyeberang jalan dengan sepedanya. Anak
tetangga yang baru berusia 15 tahun mengemudikan
mobil ibunya dalam perjalanan ke sekolah. Karena
silau terkena cahaya matahari dan kaca mobil yang
agak kotor, dia tidak melihat Cooper yang sedang
menyeberang jalan lalu menabraknya. Walaupun
helikopter segera didatangkan untuk membawa
Cooper ke rumah sakit terdekat, namun para dokter
tidak dapat menyelamatkannya.
Beberapa hari setelah kepergian Cooper, Ted
berserta istrinya, Sharon, bertemu dengan anak
yang menabrak Cooper dan keluarganya. Mereka
memeluk anak itu dan memberitahunya bahwa
mereka mengasihinya dan dia adalah bagian dari
keluarga mereka. Ted dan Sharon menegaskan pada
anak itu bahwa dia telah diampuni.
Dengan penuh kesungguhan, Ted memberitahu anak
itu bahwa dia tidak mau kehidupannya yang baru
bermula itu rusak karena kejadian kecelakaan itu.
Saat anak itu disidangkan di pengadilan anak, Ted
menyempatkan diri untuk hadir. Ted meminta waktu
untuk berbicara dan memberitahu hakim bahwa
dia menyetujui penyelesaian yang disarankan oleh
pengacara untuk tidak memenjarakan anak itu,
sekalipun dia melakukan kesalahan fatal dengan
mengemudi tanpa izin dan asuransi, sehingga
menyebabkan terbunuhnya seorang anak kecil.
Ted menegaskan bahwa dia tidak mau anak itu
dipisahkan dari keluarganya, dari orang tua dan adikadiknya.
Apakah ada kebaikan yang diperoleh dengan
menempatkan seorang pelajar yang baik, yang
dikasihi oleh keluarga dan teman-temannya ke
dalam penjara seolah-olah dia seorang kriminal?
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“Dengan mengampuni,
tentunya tidak membebaskan
Ted dan Sharon dari rasa
sakit. Hati mereka tetap sakit
dan sedih tiap kali mereka
mengenang Cooper. Namun
dengan mengampuni, mereka
akan menjalani kehidupan
dalam keadaan yang lebih
ringan dan bahagia”
(Jodi Mardesich)

Hal itu tidak akan mengembalikan Cooper. Ted mau
mengurangi rasa sakit dan penderitaan akibat dari
kecelakaan itu dan menginginkan agar setiap pihak
yang terlibat dapat dengan cepat dipulihkan.
Saat Ted selesai dengan ucapannya, kedua
pengacara dan hakim turut meneteskan air mata.
Mereka memuji Ted dan Sharon atas kasih dan belas
kasih yang mereka tunjukan, suatu hal yang jarang
mereka lihat di pengadilan anak.
Anak itu akhirnya dibebaskan tanpa perlu menjalani
hukuman.
Di pengadilan yang lain, Regina Tausinga, ibu dari
anak yang menabrak Cooper, diadili atas tuduhan
menyebabkan kematian tanpa disengaja karena
mengizinkan anaknya yang di bawah umur untuk
mengemudi mobil tanpa surat izin mengemudi.
Sekali lagi hakim yang memimpin sidang agak
kebingungan. Hakim memanggil Ted dan Sharon
dan bertanya apakah mereka benar-benar tidak
menuntut hukuman apapun dari Regina. Ted
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menjawab bahwa hal itu benar-benar tidak
perlu.
Hakim terlihat agak kaget dan berkata, "Baik,
kiranya Tuhan memberkati kamu." Dapatkah
Anda membayangkan seorang hakim di
pengadilan berkata demikian?
Hakim itu melanjutkan dengan berkata, "Hal
ini sangatlah tidak lazim. Sangat tidak lazim
untuk pihak keluarga korban tidak menuntut
apa-apa atas kehilangan tragis mereka."
Regina akhirnya diberi kesempatan untuk
berbicara. Sambil menangis, Regina
memberitahu bahwa dia menyimpan dua
foto Cooper di rumahnya. Foto itu untuk
memperingatkan dia dan anaknya agar
membuat keputusan yang lebih baik di
dalam hidup mereka, dan juga sebagai
tanda penghormatan bagi Cooper. "Ted
dan Sharon telah memberikan kepada kami
suatu anugerah yang tidak dapat kami balas.
Mereka mengampuni anak saya, dan saya
mau berusaha untuk menjadi layak untuk
menerima anugerah tersebut."
"Kami akan selamanya merasa bersalah atas
peristiwa ini."
Adik Ted, Jodi berkata, "Dengan mengampuni,
tentunya tidak membebaskan Ted dan Sharon
dari rasa sakit. Hati mereka tetap sakit dan
sedih tiap kali mereka mengenang Cooper.
Namun dengan mengampuni, mereka akan
menjalani kehidupan dalam keadaan yang
lebih ringan dan bahagia. Tak terbayangkan
penderitaan yang akan mereka rasakan
sekiranya mereka memilih untuk bermusuhan
dengan Regina dan anaknya yang adalah
tetangga mereka. Peristiwa itu sesungguhnya
telah mengeratkan tali persahabatan dan
persaudaraan antara kedua keluarga kami."
Hakim mengakhiri sidang dengan
berkomentar bahwa apa yang telah terjadi
merupakan suatu penghargaan yang
luar biasa bagi Cooper. "Ini adalah suatu
kisah yang sangat mengagumkan tentang
pengampunan. (Anny. L)

Keluarga MARTIN:
Berita meninggalnya Cooper terngiang di benak
kami selama beberapa hari. Hal ini merupakan
masa sulit buat keluarga Mardesich. Mereka
adalah sahabat terdekat kami.
Saat kami pindah ke Saratoga Springs, Ted dan
Sharon adalah orang pertama yang bertemu
dengan kami. Mereka adalah sahabat yang luar
biasa. Sharon adalah seorang pemaaf dalam
segala hal, mau mengerti kondisi orang lain, rela
membantu siapa saja yang membutuhkan.
Dan hari ini ketika kami bertemu Sharon, dia
menanyakan apakah ada hal yang bisa dibantu.
Luar biasa!! Hari ini adalah hari pemakaman
Cooper dan Sharon masih berkeinginan untuk
membantu orang lain.
Sungguh luar biasa bagaimana Cooper seorang
anak kecil menyentuh banyak orang dan begitu
banyak yang tersentuh oleh kesaksian keluarga
Mardesich. Kami senantiasa memperoleh berkat
dengan mengenal keluarga ini.
Kami senantiasa menyayangi dan akan
merindukanmu si kecil Coop.

“ Hidupmu kitab terbuka dibaca
sesamamu; Apakah tiap pembacanya
melihat Yesus dalammu? ”
Sumber:
http://www.cahayapengharapan.org/kesaksian_hidup/texts/hakim_
pun_meneteskan_air_mata.htm
http://aseriesofsmallfailures.wordpress.com/2008/12/17/forgiveness/
(Jodi Mardesich’s blog)
http://www.ksl.com/index.php?nid=148&sid=4067523
http://kariandbrian.blogspot.sg/2008/08/this-post-has-taken-me fewdays-to.html
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The
Awesomeness
of (NOT)
Connecting
People
Erwin Koe

D

ua perkembangan yang sangat besar di
internet dalam satu dekade belakangan ini adalah
Google dan social media, dimana perkembangan
ini jauh diluar dugaan banyak orang maupun para
ilmuwan. Anak-anak remaja dan dewasa muda
lebih suka bercanda gurau dan berdiskusi dalam
forum tersebut via smartphone atau laptop atau
tablet. Malah karena terbiasa bermain dalam social
media, mereka dikatakan tidak bisa lagi berdiskusi
secara terbuka, kecuali ya ber-argumen dengan
orang tua sendiri. Akibatnya, banyak orang tua yang
menyalahkan anak mereka jika memakai social
media secara berlebihan.
Hal-hal negatifpun banyak bermunculan di setiap
diskusi orang tua mengenai masalah pengaruh social
media dan internet, yang juga dibahas di sekolahsekolah dan bahkan di gereja. Tentunya kesempatan
ini membuka model ekonomi yang baru, yaitu para
konsultan yang bermunculan untuk memberikan
“talk” mengenai topik “Bahayanya Internet”.
Ini semuanya seperti Mary goes round, yang
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maksudnya itu-itu saja. Dikarenakan banyak orang
tua tidak suka mendengar hal-hal yang positif dari
internet, maka yang banyak disorot adalah aspek
yang negatif saja.
Dengan berkembangnya Internet, banyak
kemudahan yang ditawarkan. Selain informasi
yang cepat (walaupun belum tentu tepat), banyak
yang menjadi entrepreneur seperti Google, Yahoo,
alibaba.com, ebay, budget airlines, dan sebagainya.
Selain itu masih banyak lagi perusahaan dotcom
lain yang kita tidak bisa sangkal
semuanya menawarkan
kemudahan yang super buat para
penggunanya.
Ketika teman saya resign awal
tahun ini dari posisinya sebagai
Technology Manager, saya sedikit
ragu tetapi juga kagum dengan
keberanian berpetualangnya.
Dia membuka Laundry shop
melalui internet, dengan fasilitas
booking yang disertai dengan
pick-up services. Siapa yang
bisa bayangkan bahkan jika mau
laundry service juga tidak perlu
lagi keluar dari rumah.
Tanggal 22 Maret 1876, The
New York Times melaporkan
bahwa teknologi yang lagi trend
waktu itu adalah “telephone”.
Yang dimaksud disini bukanlah
penemuan dari Alexander Graham Bell, tapi
perangkat yang diciptakan oleh Jerman. Yang juga
banyak diartikan saat itu adalah dengan adanya
telepon, orang tidak akan keluar rumah lagi, orang
tidak akan keluar menonton konser lagi dan gerejagereja akan menjadi sepi karena semuanya sudah
bisa disampaikan lewat telepon.
Tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena
pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan
sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup
sendiri. Mengapa Tuhan menciptakan manusia yang
bernama Hawa sebagai teman Adam? Karena Tuhan
melihat Adam kesepian dan perlu teman.
Kembali ke anak-anak kita, tantangan yang lain
lagi bagi orang tua sekarang ini selain sosial media
adalah “game” yang sekaligus bisa digunakan
untuk chatting. Grafik-grafik yang sangat realistis
membuat anak semakin tertarik dan bisa berjamjam duduk bermain games. Oh my God, keadaan

demikian membuat orang tua merasa seperti
kiamat. Tetapi jika kita zoom out sebentar, kita juga
melihat bagaimana anak-anak remaja dan pemuda,
baik yang di primary, secondary, JC, Poly dan juga
yang di universitas secara umum masih membuat
kejutan2 dengan inovasi dan juga kreativitas baru.
Kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan jauh
lebih serius dan juga lebih banyak menarik anakanak muda yang lain untuk ikut serta. Ini lebih baik
kalau dibandingkan dengan era orang tua mereka
(jaman saya). Hal ini membuktikan bahwa memang
banyak pengaruh negatif dari
perkembangan di era internet,
tapi semua itu kembali kepada
sifat sang anak dan bagaimana dia
dibesarkan oleh orang tuanya
Bagaimana maksudnya ? Mari
kita lihat lebih jauh – jika anak
kita sangat lekat dengan gadget,
games dan juga social media
lainnya, bukan berarti dunia
akan berhenti disana. Dan juga
jangan membuat kesimpulan
bahwa semua anak adalah sama
(standardnya bukan anak sendiri)
tapi secara umum.
Di sisi lain, kita harus terus
menerus mencoba menjadi contoh
yang baik. Sebagai contoh – saat
main games, bolehlah main
bersama. Saat teduh dan berdoa,
lakukan bersama, ke gereja
bersama. Dengan tetap membawa mereka hidup
dalam lingkungan yang tidak jauh dari gereja (bukan
bangunan yang dimaksud disini), percayalah, Tuhan
tetap akan membentuk anak kita walaupun (bisa
jadi) tidak seperti kehendak orang tuanya, tetapi
seperti kehendak Tuhan.
Kita tidak tahu dan membayangkan bagaimana
teknologi masa depan akan membawa kita, tetapi
kita bisa tetap percaya Tuhan kita tidak akan
berubah. Tuhan yang sama, yang memberkati
dan menyayangi kita, akan juga memberkati dan
menyayangi anak-anak kita hingga masa tua mereka.
Siklus yang sama akan terulang yaitu mereka akan
complain hal yang sama seperti kita terhadap
mereka.
Images:
ntuforex.blogspot.com; www.cidia.co.uk; liveitloud.org; https://
images.indiegogo.com; static.freepic.com; santacruztechbeat.
com; risenetwork.org; www.buzzoop.com
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Kota-kota Martin Luther
George Putusahan

Kota-kota di mana Martin Luther sangat dihormati disebut sebagai
Lutherstadt, yang artinya Kota Martin Luther. ( Mei 2013).

K

ota-kota Eisenach, Eisleben dan Wittenberg tidak
begitu dikenal oleh kita yang hidup di ‘timur’. Kotakota tersebut terletak di daerah Jerman Tengah,
yang setelah perang dunia kedua termasuk wilayah
Jerman Timur (komunis). Baru sejak bersatunya kembali
Jerman Barat dengan Jerman Timur, kota-kota yang
penuh dengan peninggalan sejarah itu mulai diperbaiki
dan didatangi oleh para wisatawan dari Barat.
Martin Luther lahir sebagai anak sulung di kota Eisleben
pada tanggal 10 November 1483. Ayahnya, Hans Luther,
bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan cukup
berhasil untuk bisa menyekolahkan anak sulungnya di
kota lebih besar dekat Magdeburg. Dari situ dia pindah
lagi ke kota asal orang tuanya Eisenach, dimana dia bisa
masuk sekolah Latin (agama).
Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Martin
Luther menyambung studinya di Universitas Erfurt (pada
waktu itu Erfurt sudah menjadi kota besar dan juga
universitasnya terkenal), dimana dia mendapatkan gelar
Sarjana Filsafat.
Menurut cerita, pada suatu hari, dalam perjalanan pulang
ke kampungnya, Martin Luther mengalami hujan lebat
dengan banyak halilintar. Hal ini membuat dia merasa ada
pertanda atau panggilan untuk masuk ke biara (kloster/
monastery dengan seminari). Sekitar dua minggu setelah
kejadian itu ternyata Martin Luther benar-benar masuk
biara ‘Augustiner Eremiten’ di kota Erfurt, di mana pada
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tahun 1507 dia ditahbiskan menjadi imam (romo).
Selama itu, dia banyak mempelajari tentang filsafat
Kristen, filsafat pendidikan dan tulisan dalam bahasa
Yunani dan Ibrani., sehingga dia sempat mengajar di
Universitas Wittenberg dalam mata pelajaran Filsafat
Moral.
Di tahun 1510, Martin Luther mendapat kesempatan
mengunjungi kota Roma, dimana dia sangat kecewa
melihat pelayan-pelayan Gereja disana hidup dalam
kemewahan. Setahun setelah itu dia menjadi dosen
untuk mata pelajaran Alkitab di Universitas Wittenberg,
di mana di tahun 1512 dia mendapatkan gelar Doctor of
Theologia.
Pada waktu melayani gereja di Wittenberg sebagai
pengkhotbah, Martin mendapatkan masukan
dari jemaat bahwa pemimpin-pemimpin gereja
mengadakan aksi penerbitan “Surat Pengampunan”
yang hasilnya disumbangkan kepada gereja. Martin
Luther menentang aksi ini, karena dia berpendapat
kalau hal ini bertentangan dengan pemahaman bahwa
pengampunan dosa itu adalah anugerah Tuhan dan tidak
bisa didapatkan dengan usaha manusia sendiri.
Pada tgl 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther
menyampaikan kepada pemimpin gereja setempat
dan sekalian mencantumkan di pintu gerbang gereja
Schlosskirche (Gereja Utama) di Wittenberg, tentang
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Keterangan gambar:
1. Rumah lahirnya Martin Luther di Eisleben
2. Marktplatz di tengah kota Eisleben.
3. Monumen di Eisleben. Martin Luther mempertahankan Thesis Reformasinya di Gereja Roma.

4. Patung Martin Luther di kota Eisleben.

‘95 Thesis’nya, yang mengecam penjualan surat
pengampunan dosa tersebut. Tanggal tersebut sampai
hari ini tercatat sebagai hari awalnya Reformasi.
Perbuatan Martin Luther ini ditentang oleh pemimpin
gereja di Roma dan juga oleh raja-raja setempat
(Kurfuersten), yang sangat dipengaruhi oleh pemimpinpemimpin gereja. Jadi suasana saat itu amat berbahaya
untuk keselamatan Martin Luther. Untungnya ada raja
Friedrich der Weise (Friedrich III), yang sependapat
dengan Martin Luther dan memberikan perlindungannya.
Dengan merekayasa semacam suasana pemberontakan,
Martin Luther diculik oleh tentaranya dan diselamatkan
di benteng Wartburg, dekat kota Eisenach. (benteng ini
termasuk salah satu benteng pertahanan yang cukup luas
daerahnya).

5. Benteng “Wartburg” di kota Eisenach.

Selama persembunyiannya di Wartburg, Martin Luther
banyak menghasilkan tulisan, dan salah satunya adalah
terjemahan Injil (Perjanjian Baru) dari bahasa Yunani ke
bahasa Jerman.
Setelah bersembunyi sekitar 10 bulan, dia kembali ke
kota Wittenberg dan berdiam seorang diri di biara, yang
sementara waktu itu telah dibubarkan. (Pada abad ke
15 memang banyak terjadi pergolakan baik di bidang
sosial maupun gereja. Martin Luther sendiri banyak
mengusulkan dan mengadakan perubahan-perubahan
di bidang kebaktian dan pelayanan jemaat gereja
pengikutnya.)

6. Gedung di Wartburg, di mana disediakan kamar untuk Martin Luther.
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Salah satu perubahan di bidang kebaktian adalah
pengurangan jumlah sakramen menjadi hanya 3,
yaitu pengampunan dosa yang bebas, baptisan dan
perjamuan suci. Martin Luther sendiri menyatakan
percaya bahwa roti dan anggur di perjamuan suci
menjadi kehadiran daging dan darah Kristus. Di lain
pihak, reformator di Swiss Johannes Calvin dan Huldrych
Zwingli menganggapnya hanya sebagai simbol saja
dan menolak konsep kehadiran tersebut. Pembicaraan
tentang perbedaan kepercayaan agama di Marburg
tidak menghasilkan persetujuan dalam hal ini dan
menyebabkan terpisahnya Gereja Reformasi Jerman dari
Gereja Reformasi Swiss.
Pada tahun 1529 di Jerman pada suatu Sidang Reichstag
(pemerintah) di Speyer, para pengikut Reformasi
mengadakan protes terhadap pemerintah karena gereja
mereka tidak diakui sebagai satu agama yang resmi. Dari
sinilah asal muasal nama ‘Protestanten’ yang artinya
‘mereka yang memprotes’.

7. Kamar kerja Martin Luther di Wartburg.

Usaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai agama
yang resmi ini dicoba lagi oleh Gereja Reformasi dibawah
pimpinan Philipp Melanchthon pada Sidang Reichstag
dibawah Kaiser Karel V dengan mempresentasikan suatu
konsep pengakuan (confessio augustana), tetapi tetap
tidak berhasil juga.
Pada akhirnya pengakuan Gerakan Reformasi ini
sebagai satu agama resmi baru diperoleh di Pertemuan
Persetujuan Bebas Beragama di Augsburg pada tahun
1555. (sembilan tahun setelah meninggalnya Dr. Martin
Luther).
Perlu diketahui, di Jerman nama untuk Gereja Kristen
Protestan adalah ‘Evangelische Kirche’ (Gereja Injili).

8. Pemanas ruangan di kamar kerja Martin Luther.

Catatan:
Semua cerita dan informasi diperoleh dari museum dan tempattempat bersejarah, yang dikelola oleh pemerintah setempat dan
satu buku kecil (brosur) tentang Martin Luther berjudul : Martin
Luther (1483-1546), (Moench-Prediger- Reformator). Penerbit :
Schnell & Steiner.

9. Rumah Martin Luther nya di kota Eisleben di mana dia
meninggal.
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P
rotein adalah material utama untuk membangun
bagian-bagian tubuh kita seperti otot, tulang, organ
dalam, bahkan kuku dan rambut. Untuk itu kita harus
memperhatikan kecukupan jumlah protein (kuantitas)
dan juga yang tidak kalah penting adalah kualitas
protein. Salah satu sumber protein adalah putih telur.
Tapi mengapa putih telur dipilih sebagai rujukan?
Mengapa si kecil ini menjadi demikian istimewa?

Protein efficiency ratio
Ternyata, protein yang terkandung dalam setiap
makanan mempunyai kemampuan untuk membantu
pertumbuhan dalam kadar yang berbeda-beda.
Misalnya dalam jumlah yang sama (100 g), telur
memiliki kemampuan yang lebih baik untuk
membantu pertumbuhan dibandingkan dengan
daging sapi atau kacang kedelai. Sekali lagi, putih
telur mendapat nilai tertinggi. Inilah yang dimaksud
dengan protein efficiency ratio yang merupakan
alasan lain mengapa putih telur dipakai sebagai
rujukan untuk menilai kualitas protein.

Asam amino
Protein tersusun dari apa yang disebut sebagai asam
amino. Pada dasarnya, ada 20
asam amino yang terbagi dua
Nilai biologi
yaitu asam amino esensial
Selain dua hal di depan, ada
(9) dan asam amino nonhal lain lagi yang menjadikan
esensial (11). Yang termasuk
telur begitu istimewa yaitu
asam amino esensial adalah
dia memiliki nilai biologi yang
asam amino yang hanya
tertinggi. Yang dimaksud
bisa diperoleh langsung
dengan nilai biologi adalah
dari makanan atau dengan
berapa banyak asam amino
kata lain tubuh kita tidak
yang diserap oleh tubuh dan
bisa membuatnya dari asam
digunakan untuk membantu
amino yang lain. Sedangkan
proses-proses dalam tubuh.
asam amino non-esensial
Yang memiliki asam amino
adalah kelompok asam amino
yang lebih komplit akan lebih
yang selain bisa diperoleh
dahulu diserap daripada yang
dari makanan juga bisa
kekurangan satu atau lebih
dibangun atau dibuat oleh
asam amino. Sekali lagi telur
tubuh dari asam amino yang
mendapat nilai yang tertinggi
Judith Kurniawan
lain, baik dari yang esensial
dibanding sumber protein lain
maupun non-esensial. Untuk
dari segi nilai biologinya.
itu, selain jumlah protein
dalam makanan, kelengkapan
Penutup
asam amino sangatlah
Jadi ternyata telur, terutama
penting.
bagian putihnya, yang
Ada beberapa makanan
kecil dan murah harganya
yang kandungan proteinnya
dibandingkan dengan daging,
cukup tinggi, tetapi tidak
justru memiliki kualitas
mengandung asam amino
protein yang paling tinggi.
yang lengkap. Misalnya
Jadi jangan ragu-ragu untuk
gelatine yang sangat kurang
mengkonsumsi telur dan tidak
akan asam amino tryptophan,
hanya beef steak semata.
juga kacang kedelai sangat
Apalagi untuk anak-anak
kurang akan tryptophan
yang sedang dalam masa
dan methionine. Adapun
pertumbuhan karena telur
telur, yaitu bagian putihnya,
memiliki rasio efisiensi yang
telah diakui sebagai sumber
tertinggi. Namun juga tak
protein yang paling lengkap
kalah penting untuk selalu
kandungan asam aminonya dibanding dengan sumber
mengkombinasikan sumber makanan kita sehingga
protein yang lain. Misalnya, jika telur mendapat nilai
tercukupi ke-20 asam amino tersebut. Dengan
100, maka kacang kedelai hanya mendapat nilai 47 dan mengkonsumsi asam amino non-esensial, kita akan
ikan 71. Dengan demikian telur dipakai sebagai rujukan menghemat pemakaian asam amino esensial untuk
untuk menilai kualitas sumber protein yang lain dari
hal-hal lain yang lebih penting daripada hanya untuk
segi kelengkapan asam aminonya.
diubah menjadi asam amino non-esensial.

TELUR,

Si Kecil
yang
Berkualitas

Beranda 51

Ulasan Film

Dunia
nyata ….
atau maya?
Jonathan Adipranoto

Internet ….. Cyberspace …..
Information super highway
….. Virtual reality ….. Cloud
computing …..
Kata-kata tersebut sering muncul belakangan ini, terutama di filmfilm dengan tema science fiction. Bahkan, di film Transcendence
yang belum lama ini diputar di bioskop-bioskop disini, tema sudah
bergeser ke ‘virtual consciousness’ – kesadaran manusia yang
dipindahkan ke dunia maya (virtual).
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Otak-atik orang perfilm-an tentang dunia maya
ini sudah dimulai sejak awal populernya komputer
pribadi. Berdasarkan titik beratnya, ada dua kategori
yaitu virtual reality dan pemindahan memori.
Virtual Reality
Virtual reality atau kenyataan maya adalah simulasi
sebuah realitas. Ini diceritakan oleh film-film seperti
Tron (termasuk sequel-nya, Tron:Legacy), The Matrix
dan Transcendence.
Film Tron bercerita tentang manusia yang di digitise
oleh komputer, sehingga merupakan bagian dari

sistem Artificial Intelligence (AI) di komputer
tersebut. Karena proses digitalisasi ini terjadi
secara utuh, kesadaran manusia akan berada di
dalam komputer sebagai sebuah kesatuan (entity).
Selanjutnya, entity tersebut akan berinteraksi
dengan entity-entity lain di dalam komputer, yang
bisa berupa kesadaran dari manusia lainnya, atau
program komputer. Sistem operasi (operating
system) mengatur interaksi antar entity tadi. Dengan
demikian terjadi suatu masyarakat digital yang
mempunyai aturan-aturannya sendiri.
Trilogi The Matrix menggunakan konsep yang
mirip. Bedanya, tidak ada proses digitalisasi
untuk memasukkan kesadaran manusia ke
dalam sistem jaringan komputer yang disebut
The Matrix. Hubungan ke komputer dilakukan
melalui serangkaian kabel dari tubuh manusia ke
jaringan. Dengan berjalannya waktu, sistem AI
yang mengendalikan jalannya The Matrix makin
berkembang dan cenderung untuk menguasai
manusia. Hasilnya adalah perang antara manusia
dengan mesin bikinannya sendiri.
Awalnya The Matrix berdiri sendiri dengan
mengandalkan solar cell sebagai sumber energinya.
Untuk mengatasi mesin (The Matrix) yang mau
berkuasa, pihak manusia menghalangi pembangkitan
energy dari solar cell. Akibatnya, The Matrix
menggunakan listrik bio yang ada di tubuh manusia.
Untuk itu, diperlukan clone-clone yang terhubung
langsung dengan komputer. Dari sinilah timbul
gagasan untuk menggunakan kesadaran manusia
(bukan clone) untuk melawan sistem AI tadi.
Dua film ini bercerita tentang perang manusia
melawan komputer – bagaimana kesadaran manusia
bisa dipindahkan ke sistem jaringan komputer, dan
bagaimana kesadaran tersebut berinteraksi dengan
program-program yang ada di dalam komputer.
Transcendence menceritakan tentang kondisi
sebaliknya, yaitu kesadaran manusia yang
mengendalikan sistem komputer AI dan jaringannya.
Dibintangi oleh Johnny Depp dan Morgan Freeman,
film ini berkisah tentang ‘kesadaran’ (consciousness)
dari seorang manusia (Will Caster) yang sudah
mendekati ajal, ditransfer ke dalam suatu jaringan
komputer. Begitu kesadaran sudah muncul di
komputer, tubuh fisik sudah tidak diperlukan lagi.
Eksistensi di dalam sistem komputer menyebabkan
Will mampu mengakses (hampir) semua informasi di
internet, yang bisa mempercepat risetnya di bidang
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rekonstruksi jaringan tubuh manusia. Hasilnya adalah
suatu produk yang bisa mempercepat regenerasi
dari jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Kemampuan
interkoneksi antar produk ini dimanfaatkan oleh
Will untuk makin meluaskan jaringan fisiknya.
Disini diceritakan secara rinci tentang bagaimana
Will mengendalikan dan menggunakan komputer
sebagai ganti tubuh fisiknya, sekaligus meningkatkan
kemampuannya untuk mengolah data.
Dari dua macam hubungan komputer dengan
manusia tadi, hal yang cukup menggelitik adalah
eksistensi manusia. Apakah manusia eksis hanya
karena bisa ‘berpikir’, seperti yang ditengarai oleh
René Descartes dengan filosofi cogito ergo sum
yang terkenal itu? Dengan makin berkembangnya
teknologi AI, akankah eksistensi manusia terancam
oleh komputer? Makin meluasnya cakupan internet
sekarang ini sudah mempengaruhi hampir semua
aspek kehidupan. Mungkinkah di masa mendatang
eksistensi manusia dipindahkan ke dalam jaringan?
Memory Transfer
Kategori kedua adalah ingatan (memory) yang
di transfer ke ‘body’ lain, yang diceritakan oleh
beberapa filem seputar cloning.
The 6th Day berkisah tentang bisnis pembuatan
clone untuk binatang maupun manusia. Clone akan
digunakan untuk menggantikan individu yang mati
oleh berbagai sebab. Bagi manusia, ingatan sampai
beberapa detik sebelum kematian bisa ditransfer ke
clone. Dengan demikian, sang clone bisa memulai
kiprahnya di titik dimana wadah ‘asli’nya berhenti
berfungsi.
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Konsep seperti ini akan menawarkan suatu bentuk
kehidupan abadi, dimana kesadaran manusia akan
dipindahkan dari tubuh lama yang sudah mendekati
akhir hidupnya, ke tubuh baru dengan struktur biologis
yang sama persis. Masalah muncul saat business mulai
ikut campur dengan cara memasukkan bom waktu di
dalam setiap clone. Tujuannya adalah melestarikan
ketergantungan tiap orang ke perusahaan pembuat
clone. Kerusakan tubuh dipercepat agar sang individu
merogoh koceknya lagi untuk membuat tiruan (clone)
yang baru lagi.
The Island menunjukkan sisi gelap yang lain dari
clone, dengan menggunakannya sebagai spare part
bilamana salah satu anggota tubuh individu asalnya
rusak. Sebagai contoh, ginjal seseorang yang rusak
akan bisa digantikan oleh ginjal dari clone orang
tersebut tanpa ada resiko penolakan sama sekali.
Sebabnya adalah struktur biologis yang sama persis
antara individu asli dengan clone. Persoalan moral
dan etika timbul ketika sang clone harus dibunuh
untuk diambil organ tubuhnya.
Biarpun kesadaran (consciousness) dari clone
diusahakan seragam dengan cara menanamkan
memori yang sama di setiap clone, masih ada factor
alam yang tidak bisa diduga. Penghapusan memori
sebelum penanaman yang baru, masih menyisakan
sebagian ingatan bawah sadar yang sewaktu-waktu
bisa muncul. Film ini berkisah tentang akibar dari
munculnya ingatan bawah sadar dari sang clone,
yang membuat kelakuan (behaviour) tidak bisa
diprediksi lagi.
Avatar bermain lebih jauh – bukan hanya ingatan,
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tapi seluruh kesadaran seseorang akan ditransfer
ke jasad fisik yang disebut sebagai Avatar.
Selanjutnya, Avatar ini akan dikendalikan oleh
kesadaran yang terhubung kepadanya. Dengan
adanya Avatar, keterbatasan fisik bukan menjadi
penghalang lagi. Seseorang yang mempunyai
cacat di kaki sehingga tidak bisa berjalan, akan
dapat merasakan bagaimana rasanya berjalan
karena kesadarannya ada di dalam sebuah Avatar.
Penerapan konsep ini, seperti yang diceritakan
di film, adalah untuk menyusupkan mata-mata
ke tengah musuh. Dengan mengendalikan Avatar
yang bentuk fisiknya sama, musuh tidak akan
curiga.
Konflik mulai timbul saat sang pengendali Avatar
masuk terlalu jauh ke dalam budaya dan cara
hidup musuhnya. Akibatnya adalah konflik batin
yang memaksa sang pengendali untuk mengambil
keputusan drastis dengan melawan atasannya sendiri.
Yang terakhir dari kategori kedua ini ada di film
Source Code. Cerita diawali dari seorang prajurit
yang terluka parah dan kehilangan hampir seluruh
anggota tubuhnya. Karena otak masih berfungsi
penuh, kesadaran masih ada dan bisa dipindahkan
ke tubuh lain di dimensi yang lain. Uniknya, dimensi
tersebut tidak hanya berupa ruang, tetapi termasuk
waktu. Kesadaran dipindahkan ke tubuh lain, dengan
waktu beberapa jam sebelumnya. Dengan kata lain,
kesadaran akan dipindahkan ke masa lampau.
Aplikasi dari konsep ini adalah untuk melacak suatu
kejadian di masa lampau. Contoh yang digunakan
di film adalah ulah teroris yang meledakkan
sebuah rangkaian kereta. Dengan memindahkan
kesadaran prajurit tersebut ke masa beberapa jam
sebelum ledakan, sang prajurit bisa menyelidiki dan
menemukan pelakunya.
Nyata atau Tidak Nyata
Dunia film mencoba untuk bermain dengan analisis
what if. Dari konsep dasar dunia maya, ada beberapa
skenario yang bisa ditelaah lebih lanjut. Tiap-tiap
skenario mempunyai potensial konfliknya sendirisendiri.
Kalau kesadaran bisa dipindahkan ke dalam sistem
komputer, masa hidupnya akan ditentukan oleh masa
hidup jaringan tersebut. Apakah ini merupakan salah
satu cara untuk memperpanjang kehidupan? Kalau
benar demikian, apakah definisi kehidupan itu?
Sistem komputer yang berkembang terus
memerlukan perubahan paradigma dari pemakainya.
Misalnya konsep programming, pengaturan files dan

lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan kesadaran
yang ada di dalam komputer tadi? Mampukah
dia berevolusi mengikuti perkembangan sistem
komputer? Kalau tidak mampu, akankah dia menjadi
suatu entitas yang primitif, yang akan punah dengan
seiring dengan berjalannya waktu?
Pemindahan ingatan ke clone saat entitas aslinya
mati – apakah ini merupakan awal dari hidup
kekal (sampai batas hancurnya bumi yang kita
diami ini oleh berbagai sebab)? Apakah ini yang
disebut sebagai playing god, dimana manusia mulai
memasuki batas-batas yang seharusnya bukan
urusannya?
Pembiakan clone sebagai sumber organ pengganti
menimbulkan satu pertanyaan moral – apakah clone
tersebut bisa disebut sebagai manusia? Kalau bisa,
tentunya organ harvesting tidak boleh dilakukan
karena itu berarti membunuh seorang manusia.
Sebagai penutup ada kategori ketiga, yaitu kehidupan
di dalam dunia maya. Film The Thirteenth Floor
menceritakan tentang seorang detektif yang ditugasi
untuk menyelidiki suatu kasus pembunuhan.
Pengusutan yang dilakukan membawa sang detektif
ke ujung dunia, yang merupakan akhir dari sebuah
program komputer. Sang detektif akhirnya menyadari
kalau dunia dimana dia hidup bukanlah dunia nyata
tapi sebuah dunia di dalam komputer.
Pertanyaan sekarang – dimanakah kita berada?
Apakah kita berada di dunia maya atau nyata? Kalau
kita berada di dunia maya, bagaimanakah cara untuk
kembali ke dunia nyata? Siapakah pencipta dunia
maya tadi? Dimanakah posisi Tuhan? Dan masih
banyak lagi ……...
Beranda 55

Karena jikalau kamu

mengampuni kesalahan
orang, Bapamu yang di sorga
akan mengampuni kamu
juga. Tetapi jikalau kamu tidak
mengampuni orang, Bapamu juga

tidak akan mengampuni
kesalahanmu.
Matius 6:14-15

