Editorial
Salam,
Jemaat yang dikasihi Kristus,
Satu tahun berlalu begitu cepat …… tanpa terasa GPBB
sudah berumur 21 tahun. Usia ini banyak digunakan sebagai
lambang dewasa secara fisik dan pikiran. Usia 21 seringkali
cuma dianggap sebagai usia dimana seseorang boleh mulai
melakukan apa saja karena sudah dewasa. Pesona Firman
akan mengupas tuntas tentang apa relevansi usia 21 terhadap GPBB.
Musik merupakan bagian penting dalam kebaktian dan
kehidupan bergereja pada umumnya. Rangkaian artikel kali
ini akan membahas beberapa hal seperti asal-usul musik di
gereja serta pandangan-pandangan dari beberapa tokoh gereja. Kemudian hubungan musik dengan ibadah gereja dan
peran strategisnya. Berikutnya tentang aransemen musik
dan jenis-jenis instrumennya, lalu diakhiri dengan cerita
singkat seputar penulisan lagu.
Topik LGBT menjadi topik hangat belakangan ini karena
banyak kontroversi di sekelilingnya. Sebagai bagian dari
pembinaan jemaat, GPBB mengadakan seminar seputar
identitas seksual, yang ringkasannya bisa dibaca di edisi kali
ini. Bagaimana sikap GPBB terhadap isu ini bisa ditemukan
di akhir ringkasan.
Tak kenal maka tak sayang …… rubrik profil kali ini
menampilkan rekan-rekan dari Komisi Pelaut dan Komisi
Maria Marta. Tak ketinggalan pula preacher baru kita, Yudi
Jatmiko.
Sebagai kelanjutan dari kegiatan medaki gunung Rinjani,
tim yang (hampir) sama melanjutkan petualangannya ke
gunung Argopuro. Kisah seputar pendakian dan refleksinya
bisa dinikmati di edisi ini.
Kegiatan komisi kali ini menampilkan Komisi Anak dan
Komisi Remaja.
Pemuridan merupakan Amanat Agung yang diajarkan oleh
Yesus Kristus di Matius 28:18-20. Apa dan bagaimana pemuridan itu akan dibahas secara mendalam.
Selamat membaca, Tuhan memberkati.

2 Beranda

Pengelola Beranda:
Pengarah:
Bidang Pembinaan MJ GPBB
Redaktur Pelaksana:
Pdt. Joseph Theo
Pdt. Budianto Lim
Jonathan Adipranoto
Yenty Sutanto
Evelina
Kontributor:
Audrey Florencia Kusnadi
Christy Kabul
Denny Boy Saragih
Irawan Adi Prasetyo
Josep Hendrawan
Kris Liem
Marina Setiawan
Mario Tananda
Michael Siallagan
Preacher Yudi Jatmiko
Sarah Ong
Septian Hartono
Titus Lukman
Alamat surat:
indonesia@bbpc.org.sg
tel. +6565694365.
Beranda adalah Majalah Keluarga
yang diterbitkan oleh dan untuk
komunitas
Gereja Presbyterian Bukit Batok
21 Bukit Batok Street 11
Singapura 659673

8

Profil
Pr. YUDI
JATMIKO

daftar isi
10

Pofil - Mbak Wiji

12

Profil - Nikodemus Bassi

13

Ibadah - Musik & Gereja Presbyterian

17

Ibadah - Peran Strategis
Nyanyian Jemaat
Ibadah - Musik Sebagai Pengiring
Nyanyian Jemaat

25

Pembinaan - LGBT

30

Liputan - Penggalangan Dana

31

Liputan - Komisi Anak

32

Liputan - Komisi Remaja

34

Campur Sari - Nasi Goreng dan
K'rupuk Udang

35

Lemparan ke Dalam - Yesaya 55

42

Lemparan ke Dalam - Pemuridan dan Pelatihan

50

Refleksi - Pengalamanku di GPBB

4

52

WISATA GUNUNG ARGOPURO

22

KETIKA USIAKU 21 TAHUN

Pesona Firman

ketika
usiaku 21 tahun
Sebuah refleksi spiritual
di ulang tahun GPBB ke 21, 20 Agustus 2016
Pdt. Joseph Theo

Kerawanan di Usia 21
Apa yang kita pikirkan ketika kita berusia
21 tahun? Di Indonesia maupun di luar
negeri, usia 21 (juga usia 17) dalam
umur seseorang seringkali dianggap
spesial. Banyak orang menganggap usia
21 itu berarti ‘We can do many denied
things legally’, atau sebuah angka yang
menunjukkan kita sudah dewasa dan
bukan anak-anak lagi.
Banyak orang begitu antusias menyambut
usia 21 dan berpikir keras hal apa yang
akan pertama kali dilakukan ketika masuk
ke usia tersebut.
Usia 21 banyak digunakan sebagai
lambang dewasa secara fisik dan pikiran,
walaupun pada kenyataannya tidak
selalu demikian. Usia 21 seringkali cuma
dianggap sebagai usia dimana seseorang
boleh mulai melakukan apa saja karena
sudah dewasa. Di sinilah justru bahayanya.
Usia 21 adalah usia yang paling rawan
dan berbahaya. Sebab apa? Sebab di usia
21 tahun inilah seorang manusia sering
– ibarat mobil – kehilangan rem. Semua
yang tidak boleh dilakukan sebelum usia
21 mau dicoba. Semua tempat yang
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tidak boleh dimasuki sebelum usia 21,
ingin dimasuki. Semua yang tidak boleh
dilihat dan dicoba sebelum usia 21, ingin
dilihat dan dicoba. Usia 21 adalah usia
yang menentukan kehidupan di usiausia selanjutnya. Inilah pintu gerbang
keputusan yang harus diambil yang
menentukan jalan kehidupan selanjutnya.
Jangan sampai salah memasuki pintu
gerbang.
Sebagai contoh: Banyak orang kehilangan
iman Kristennya pada usia ini. Penelitian
Andre Charron dari Pusat Pastoral
Montreal membuktikan bahwa seorang
muda bisa kehilangan total iman
Kristennya dimulai dari tidak ke gereja
sampai tidak lagi beragama. Kondisi
‘penjauhan progresif’ dimulai ketika
seseorang memasuki usia 20.1
Mereka sudah tidak beragama lagi karena
ingin mencicipi ‘nikmatnya dunia’ begitu
kata mereka.
1 Hendropuspito, D. (1983), Sosiologi Agama, Yogyakarta
Penerbit Kanisius.

Pesona Firman

Falsafah dan Petuah Jawa
Dalam Penyebutan Angka
Bilangan2
Dalam bahasa Jawa, terdapat
penyimpangan pola penamaan
bilangan yang konon memiliki falsafah
yang amat mendalam jika dikaitkan
dengan penyebutan usia seseorang.
Jika dicermati dengan seksama,
penyimpangan ini memang berbeda
dari lazimnya penyebutan angka-angka
di Kepulauan Melayu atau Nusantara.
Penyimpangan tersebut terjadi mulai
dari beberapa angka belasan hingga
sampai angka 60. Ya, sampai angka
60 saja! Hal ini semakin menguatkan
dugaan bahwa penyebutan tersebut
memang erat kaitannya dengan
usia manusia, mengingat usia 60
merupakan rata-rata panjang usia
seseorang. Mari kita perhatikan dan
kita renungkan sejenak.
2 http://www.putramelayu.web.id/2015/06/falsafah-dan-petuah-jawa-dalam.html, viewed 1 Aug 2016

Dalam bahasa Jawa, angka 11 tidak
disebut sebagai ‘sepuluh siji’, 12
bukan ‘sepuluh loro’, 13 bukan
‘sepuluh telu’ dan seterusnya hingga
angka 19 yang tidak disebut sebagai
‘sepuluh songo’. Namun, angka 11
disebut sebagai ‘sewelas’, 12 disebut
sebagai ‘rolas’ dan seterusnya hingga
19 yang disebut sebagai `songolas`
Apa makna dibalik semua ini?
Mengapa sepuluhan diganti dengan
welasan? Filosofinya, bahwa pada
usia 11 tahun hingga 19 tahun
adalah saat-saat berseminya rasa
welas asih (belas kasih) pada jiwa
seseorang, terutama terhadap lawan
jenis. Itulah usia dimana seseorang
memasuki masa akil baligh, masa
remaja
Sementara dalam banyak bahasa,
bilangan 11 hingga 19 memang
diberi nama dengan pola yang
berbeda. Dalam bahasa Indonesia
disebut dengan belasan. Sedangkan
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Pesona Firman
dalam bahasa Inggris disebut dengan teen, sehingga
para remaja pada usia tersebut disebut teenagers.
Seterusnya, bilangan 21 hingga 29 dalam bahasa
Jawa juga dinamakan berbeda dengan pola umum
yang ada. Dalam bahasa lain biasanya sesuai pola.
Misalnya dalam bahasa Indonesia diucapkan dua
puluh satu, dua puluh dua, dan begitu seterusnya
hingga dua puluh Sembilan.
Sedangkan dalam bahasa jawa tidaklah demikian.
Angka 21 tidak disebut sebagai ‘rongpuluh siji’, 22
tidak disebut rongpuluh loro, dst, melainkan 21
disebut selikur, 22 disebut rolikur, dan seterusnya
hingga 29 yang disebut songo likur, kecuali angka 25
yang disebut sebagai selawe. Di sini terdapat satuan
Likur yang tidak lain merupakan kependekan dari
LIngguh KURsi. Artinya “Duduk di kursi”
Mengapa disebut demikian? Falsafahnya, bahwa
pada usia 21 hingga 29 itulah pada umumnya
manusia mendapatkan “tempat duduknya”, baik itu
berupa pekerjaannya, profesi yang akan ditekuni
dalam kehidupannya; apakah sebagai pegawai,
pedagang, seniman, penulis dan lain sebagainya.
Bahkan yang lebih menarik, angka 25 memiliki
sebutan khusus, yang mana bilangan 25 tidak
disebut sebagai limang likur melainkan selawe.
Apa maknanya, selawe konon merupakan singkatan
dari SEneng-senenge LAnang lan WEdok, itulah
puncak asmaranya seorang laki-laki dan perempuan,
yang ditandai oleh pernikahan. Maka pada usia
tersebutlah (25) pada umumnya seorang laki-laki
berumah tangga (dadi manten).
Memang tidak semua orang menikah pada usia
tersebut, tapi jika dirata-rata memang di antara usia
21-29. Pada saat kedudukan sudah diperoleh, pada
saat itulah seseorang siap untuk menikah.
GPBB di Usia 21 tahun
Rumah rohani kita tahun ini memasuki usia 21
tahun. Usia yang dewasa, usia dimana seorang
manusia – menurut filsafat Jawa – mendapatkan
tempat duduknya (usia memulai kemapanan).
Usia yang bagi saya adalah usia memasuki pintu
gerbang yang menentukan kemapanan kehidupan
selanjutnya.
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Saya ingin mengutip Mazmur 17:5 – “Langkahku
tetap mengikuti jejakMu, kakiku tidak goyang.”
Mazmur 17 begitu mempesona. Ini adalah doa
Daud bahwa dalam keadaan dan situasi apapun,
langkah kakinya, atau hidupnya tidak akan pernah
menyimpang dari jalan mengikut Tuhan. Mazmur
ini ditutup dengan komitmen iman: “Tetapi aku,
dalam kebenaran akan kupandang wajahMu dan
pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan
rupaMu.”
Inilah doa kita untuk GPBB di HUT ke 21:
1. Langkah GPBB Tetap Mengikuti Jejak TUHAN.
Usia 21 katanya usia rawan. Tetapi, harus
diketahui juga usia 21 adalah usia dimana
seseorang mulai menemukan jati dirinya
dan memantapkan langkahnya di atas dasar
komitmen. Kerawanan selalu ada di usia
berapapun. Bedanya adalah di usia sebelum
21 setiap kerawanan dihadapi -dibantu- oleh
orangtua. Namun, di usia 21 dan seterusnya
seseorang dituntut mampu mengatasi kerawanan
hidupnya seorang diri dan diuji apakah mampu
mengatasinya. Benar filosofi Jawa tentang
lingguh kursi (duduk di kursi), GPBB akan lebih
memantapkan “kursi”nya, visi dan misinya.
Dalam setiap tahun perjalanannya, GPBB tidak
jarang menghadapi berbagai kerawanan baik dari
dalam maupun dari luar. Tantangan kerawanan
semakin berat tetapi GPBB tetap akan mengikuti
jejak TUHAN di dunia ini. GPBB tidak akan
menyimpang dari kebenaran TUHAN.
2. Kaki GPBB Tidak Goyang.
Ketika banyak gereja di dunia mengalami
kelesuan; nilai-nilai panggilan dan pengabdian
telah mulai sirna, relasi jemaat dengan Kristus
dibangun secara asal-asalan, ketidak beranian
gereja menyatakan suara kenabiannya.
Atau ketika banyak gereja membangun
kegairahan yang dangkal dimana kekristenan
di”promosi”kan dan di”pasar”kan dengan caracara duniawi, ketika gereja mengalami “fobia”
ketakutan sepi, ditinggalkan oleh jemaatnya
maka banyak kaki gereja mulai goyang. Tetapi,
GPBB tidak boleh mengalami kegoyangan itu.
GPBB harus tetap mengokohkan kakinya.

Pesona Firman

Dalam menghadapi tantangan isu-isu global saat
ini, strategi GPBB harus diubah bukan kebenaran
yang dijual murah meriah. Kebenaran sedalam
apapun dan sekeras apapun dan setidak enak
apapun tetap harus disampaikan. Strategi boleh
berubah tetapi isi tidak berubah. GPBB tidak
boleh kehilangan identitas keilahiannya.
3. Kristus Centris.3
Di usia-usia selanjutnya sampai kapanpun GPBB
harus tetap memberikan pengajaran yang
berbasis Kristus Centris. Karena Kristuslah satusatunya dasar iman dimana pertumbuhan rohani
yang benar dapat terjadi.
• Kristus Juruselamat satu-satunya, yang mati
disalib untuk menebus dosa manusia dan
Kristus yang bangkit untuk menang atas
kematian.
Yohanes 14:6, “Kata Yesus kepadanya,
“Akulah Jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorangpun yang datang kepada
Bapa, kalua tidak melalui Aku.”
• Kristus yang bukan `ciptaan` manusia.
Galatia 1:11 dengan jelas Rasul Paulus
berkata, “Sebab aku menegaskan kepadamu,
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang
kuberitakan itu bukanlah Injil manusia.”

orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem
dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada
bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus
bertobat dan berbalik kepada Allah serta
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai
dengan pertobatan itu.”

4. Ecclesia Reformata Semper Reformanda.
Artinya gereja yang diperbarui akan terus
diperbarui selalu. GPBB tidak boleh berhenti
memperbarui dirinya. GPBB harus terus
memperbarui dirinya agar tidak menjadi serupa
dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan
budi (Roma 12:2) dan mampu menjawab semua
tantangan jaman. GPBB harus semakin serupa
dengan Kristus dan bukan semakin serupa
dengan dunia. (2 Korintus 3:18). GPBB akan terus
memandang wajah TUHAN dalam kebenaran
dan segenap jemaat selalu puas dengan
pertumbuhan dan kebangunan imannya.

SELAMAT ULANG TAHUN KE 21 GPBB.
TUHAN YESUS SELALU
MEMBERKATIMU.

• Kristus yang memberikan keselamatan
kekal.
Markus 16:8, “…Sesudah itu Yesus
sendiri dengan perantaraan
murid-muridNya memberitakan
dari Timur ke Barat berita yang
kudus dan tak terbinasakan
tentang keselamatan yang kekal
itu.”
• Kristus yang menghendaki
pertobatan dan buah pertobatan.
Kisah Para Rasul 26:20, “Tetapi mulamula aku memberitakan kepada
3 Theo, Joseph. (2016), Majalah Gema 40 Tahun GPO. Singapore: Gereja
Presbyterian Orchard.
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"

Pindah ke GPBB adalah
jawaban doa untuk kami
belajar taat pada panggilan
Tuhan, sekaligus kesempatan
dan anugerah untuk
melayani dan bertumbuh
bersama GPBB

"

P

reacher yang lahir di Jakarta 38 tahun yang lalu ini sebenarnya adalah seorang Sarjana
lulusan Fakultas Sastra Inggris Universitas Kristen Indonesia (UKI). Namun panggilan
dari Tuhan sajalah yang membawa beliau akhirnya bersekolah di Seminari Alkitab Asia
Tenggara (SAAT).
Lulus Magister Divinitas (M.Div) di tahun 2014, beliau melanjutkan lagi studi-nya untuk
mendapatkan gelar Magister Teologi (M.Th)dan selesai pada tahun 2016. Saat ini beliau masih
menunggu untuk di wisuda.
Berbekal banyak pelayanan di gereja, mulai dari GKI (Gereja Kristen Indonesia) Batu, Malang
di tahun 2010, kemudian GKI Pregolan Bunder, Surabaya di tahun 2011, GKY (Gereja Kristus
Yesus) Greenville, Jakarta selama 2 bulan di tahun 2011, GKKK (Gereja Kristen Kalam Kudus)
Kosambi Baru, Jakarta di tahun 2013, dan rohaniwan paruh waktu di GKKK Malang di tahun
2014 sampai 2016.

YUDI

Preacher

JATMIKO
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Selain banyak melayani Tuhan, preacher
yang berulang tahun pada tanggal 5 Agustus
ini juga pernah mengajar di Binus University di
Jakarta tahun 2006-2009.

jawaban doa untuk kami belajar
taat pada panggilan Tuhan, sekaligus
kesempatan dan anugerah untuk
melayani dan bertumbuh bersama GPBB. “

Berikut ini sharing singkat beliau ketika ditanya
kenapa mau melayani di GPBB dan pindah ke
Singapura

Menikah dengan Stella Kurniawan, istri preacher
Yudi ini merupakan Sarjana Psikologi lulusan
Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2007.
Stella juga mengambil Magister Konseling di
Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT). Lahir
tanggal 8 Mei 1985, beliau juga pernah melayani
di berbagai tempat. Salah satunya sebagai
konselor anak dan guru di Yayasan Eunike Jakarta
tahun 2005 sampai dengan 2009. Selain itu juga
pernah melayani sebagai pembina remaja di GKKK
Kosambi Baru Jakarta selama 2 tahun mulai 2013.
Dilanjutkan dengan pelayanan sebagai Konselor di
Pastorium SAAT tahun 2014-2016.

“Pada awalnya kami tidak memiliki agenda pribadi
untuk melayani di GPBB, namun Tuhan meletakkan
agenda itu dalam hati kami. Ia menciptakan
kesempatan untuk GPBB dan kami saling mengenal
satu dengan yang lain. Ia juga yang menumbuhkan
kerinduan dan panggilan dalam hati kami untuk
mendoakan pelayanan di GPBB. Pada akhirnya,
Tuhan juga yang membukakan semua pintu
dan membawa kami ke Singapura. Jika ditanya
mengapa kami mau ke GPBB, mungkin jawaban
yang sederhana ialah karena Tuhan menunjukkan
adanya kebutuhan pengerja di sini. Dan dalam
perjalanan iman, kami melihat Ia ingin kami
melangkah ke GPBB. Pindah ke GPBB adalah

Selamat datang, selamat bergabung dan
selamat melayani di GPBB.
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"

Bekerja sebagai
pembantu rumah
tangga bukan pilihan
saya

"

Mengapa memilih menjadi pekerja RT (Rumah
Tangga)?
Bekerja sebagai pembantu RT sebenarnya
bukan pilihan saya, tapi karena saya ingin sekali
mempunyai rumah yang agak bagus, ingin
mempunyai tabungan untuk masa depan dan juga
karena rumah yang saya tempati itu masih rumah
atap yang terbuat dari bambu, akhirnya saya
memutuskan bekerja sebagi pembantu RT.
Pada waktu itu umur 16 tahun saya berhenti sekolah
dan keinginan untuk kerja di luar negeri sangat kuat,
jadi saya nekat sekali kerja karena itu jalan satusatunya supaya impian saya bisa tercapai.

Apa tantangan sebagai pekerja RT?
Yang menjadi tantangan saya adalah bahasa karena
disini pakai bahasa Inggris. Waktu pertama datang
ke Singapura, saya sama sekali tidak bisa bicara
dalam bahasa Inggris dan juga saya mengalami
kesulitan untuk belajar mengunakan alat-alat
elektrik waktu itu.

MBAK

Bagaimana menjaga hubungan komunikasi dengan keluarga? Berapa lama sekali bisa berkumpul
dengan keluarga?
Saya kumpul keluarga 4 tahun sekali selama kerja
di luar negeri dan saya nggak punya keluarga besar,
cuma ibu saja.
Hubungan saya dengan teman sangat baik dan
saya bersyukur sekali Tuhan memperkenalkan saya
dengan teman-teman yang baik sekali. Saya juga
bersyukur majikan saya baik sekali dan mereka
menganggap saya seperti keluarga sendiri jadi saya
merasa betah sekali.
Hubungan saya sama majikan sangat baik sekali.
Saya merasakan bahwa Tuhan selalu menyertaiku
setiap waktu. Saya merasakan damai sejahtera dan
suka cita dalam hidup saya. Saya bersyukur mempuyai Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan
dalam hidup saya.

Maria Marta

WIJI
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Bagaimana ceritanya Mbak Wiji percaya dan
menerima Yesus Kristus?
Saya mengenal Tuhan Yesus waktu kerja di
Singapura karena keluarga majikan semuanya
Kristen.
Saya kerja kira-kira 4 tahun dan saya menerima
Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup saya bukan
karena paksaan. Saya cuma diberi Alkitab dan
disuruh baca sendiri. Saya bisa memahami isi Alkitab
dan hati saya mulai terbuka. Menantu grandma
mengajak saya pergi ke gereja tapi dari hati kecilku

"

Pertama kali masuk
saya merasa aneh sekali,
pokoknya gak nyaman
dan waktu melihat salib
saya takut

"

berkata kenapa aku kok mau diajak ke gereja. Kan
aku bukan Kristen.
Pertama kali masuk gereja saya merasa aneh sekali,
pokoknya nggak nyaman dan waktu melihat salib
saya takut. Tapi herannya ketika saya mendengar
lagu pujian Bapa Sentuh Hatiku dan Bukan Barang
Fana tiba tiba saya mengeluarkan airmata dan
tersentuh banget sehingga hatiku menjadi luluh.
Saya semangat sekali membaca Alkitab karena mau

tahu lebih dalam. Saya bermimpi pertama tangan
saya menerima domba bulunya putih sekali dan
kemudian melihat orang memakai jubah tapi nggak
bisa melihat mukanya. Wajahnya bersinar seperti
matahari dan saya tanya sama keluarga majikan
apa arti mimpi itu. Mereka menjawab Tuhan
Yesus sudah datang, tinggal kamu mau terima dia.
Mulutku kayak terkunci tapi akhirnya saya bisa
mengatakan “I receive Jesus inside my heart”. Tiba
tiba saya merasa ringan kayak beban itu terlepas
dan waktu saya membaca Alkitab saya menemukan
firman ini:
Matius 11 : 28-30: “Marilah kepadaKu semua yg
letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang
dan belajarlah padaKu, karena Aku lemah lembut
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan
bebanKupun ringan.”

Bagaimana perasaan Mbak Wiji setelah menerima
Yesus Kristus?
Setelah menjadi Kristen saya mempunyai harapan di
dalam hidup ini. Karena Yesus, saya percaya Yohanes
10:9 “Akulah pintu; barang siapa yg masuk melalui
Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar
dan menemukan padang rumput.”
Dan juga kalau saya punya harapan di hati, saya
menjadi stabil. Saya tidak perlu khawatir. Kalau saya
punya masalah, saya berdoa kepada Tuhan Yesus
dan saya percaya Dia akan menjawab doa saya.
Ayat favorit saya - Yeremia 17:7
Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang
menaruh harapannya pada Tuhan

Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang
menaruh harapannya pada Tuhan
Yeremia 17:7
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bantuan teman, Pak Niko masuk ke Singapura tahun
1997 untuk bekerja sebagai pelaut untuk pertama
kalinya. Saat itu Pak Niko beribadah di GPO.

B

apak Nikodemus Bassi berasal
dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan
sekarang bekerja sebagai pelaut
(kru dek) di kapal milik Port of Singapore
Authority (PSA). Dalam satu kapal, Pak
Niko bekerja dengan rekan-rekan dari
Indonesia yang berasal dari keyakinan
yang berbeda. Mereka dapat saling
membantu jika rekan lain harus turun ke
darat untuk menjalankan ibadah.
Pak Niko memulai perjalanan sebagai
pelaut sejak mendaftarkan diri di Sekolah
Pelayaran di Jakarta, karena melihat
beberapa saudara yang berprofesi
sebagai pelaut. Akan tetapi, karena rasa
kurang puas akan spesialisasi kru dek
yang didapat dan pengaruh pergaulan,
Pak Nikopun berhenti kuliah. Lewat

Tantangan pekerjaan sebagai pelaut, selain cuaca
yang tidak menentu di laut, adalah pekerjaan yang
kadang tidak menentu. Pak Niko sering harus kembali
ke Indonesia dan menunggu panggilan pekerjaan
karena pekerjaan lama diberhentikan: entah itu
karena pergantian pemilik kapal, proyek berhenti,
atau bahkan kapal disita karena utang pemilik. Akan
tetapi, tantangan terbesar bagi Pak Niko adalah
jika komunikasi dengan keluarga terhambat. Tuhan
menganugerahkan Pak Niko dengan seorang istri, 2
putri, dan 1 putra. Mereka tinggal di Toraja. Setiap
hari Pak Niko bisa menelepon keluarga sampai 15
kali, untuk mendengarkan suara dan berbincang
dengan buah hati.
Jarak yang jauh sering menjadi pemicu rasa rindu
seorang pelaut dengan keluarga. Di perusahaan
sekarang, Pak Niko bisa mengambil cuti 1-2 minggu
setiap 4 bulan sekali dan cuti Natal untuk bertemu
keluarga di Toraja. Putri bungsu Pak Niko sekarang
berusia tiga bulan, sementara kakak dan abangnya
semakin dewasa di jenjang SD dan SMP. Banyak
tantangan bagi istri di Indonesia dan bagi Pak Niko
di Singapura untuk membesarkan anak-anaknya. Pak
Niko terus mengingat keluarga dalam doa-doanya,
baik doa pribadi di kapal maupun doa bersama di
Rumah Doa Pelaut GPBB. Dalam iman, banyak berkat
pertolongan dari Tuhan melalui keluarga sehingga
Pak Niko hari ini bisa bekerja sebagai pelaut. Pasti
Tuhan kita akan terus menopang dan memberikan
pertolongan untuk keluarga Pak Niko.

NiKoDeMuS
BaSSi
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Musik & Gereja
Presbyterian

Septian Hartono

“I truly desire that all Christians would love and regard as worthy the lovely gift of
music, which is a precious, worthy, and costly treasure given to mankind by God. The
riches of music are so excellent and so precious that words fail me whenever I attempt
to discuss and describe them.... In summary, next to the Word of God, the noble art of
music is the greatest treasure in the world.” (Martin Luther)

Musik di Jemaat Perdana

Y

esus dan para murid beribadah ke Bait
Allah, dan setelah Yesus naik ke surga,
Petrus dan para murid juga masih
beribadah di Bait Allah (bdk. Kis 3:1-8). Dalam
suratnya kepada jemaat di Efesus dan Kolose,
Paulus mendorong jemaat untuk ‘menyanyikan
mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani’ di
dalam pertemuan-pertemuan mereka (Kol 3:16,
Ef 5:19). Dalam suratnya kepada Kaisar Trajan
(61-113 M), sejarawan Pliny menulis tentang
bagaimana umat Kristen saat itu berkumpul
sebelum matahari terbit dan menyanyi pujian
kepada Kristus secara antifonal. Bentuk antifonal
adalah cara menyanyi pujian yang mengikuti
tradisi umat Israel kuno, dimana sebuah pujian
dinyanyikan oleh beberapa kelompok secara
bergantian, mengikuti struktur Mazmur (di Alkitab
kita hal ini ditandai oleh bagian yang menjorok ke
dalam dengan bagian yang tanpa inden). Hal ini
mengindikasikan bahwa (1) puji-pujian merupakan
bagian yang integral di dalam ibadah gereja
mula-mula dan (2) gereja mula-mula juga masih
mengikuti tradisi musik umat Israel di dalam
ibadah.

(lyre) dan seruling (flute), dan apa kegunaannya.
Dalam nasihatnya kepada seorang ibu tentang
bagaimana mendidik putrinya untuk menjadi
umat Kristen yang baik, Jerome menulis, “Jangan
sampai ia tahu mengenai organ.” Alat-alat musik
diasosiasikan dengan agama pagan Romawi atau
acara sekuler dan saat itu tidak memiliki kualitas
suara yang baik. Alat-alat musik juga dianggap
dapat menggoda dan membawa umat Kristen
kepada pencobaan. Dengan demikian, bapa-bapa
gereja berargumen bahwa satu-satunya instrumen
yang layak untuk memuji Tuhan adalah suara
manusia itu sendiri. Di abad pertama, seorang
pemusik perlu meninggalkan profesinya sebelum
dapat menjadi Kristen. Di abad keempat, seorang
pemusik akan diekskomunikasi dari gereja secara
langsung. Karena itu, bahkan sampai sekarang
gereja-gereja Timur (baik itu Ortodoks Yunani
maupun Siria) tidak menggunakan alat musik
sama sekali di dalam ibadah mereka. Seluruh
musik di dalam ibadah gereja Ortodoks dilahirkan
dari suara jemaat, baik itu dalam bentuk pujipujian maupun chanting.

Dari catatan-catatan yang kita miliki dari bapabapa gereja, sepertinya gereja mula-mula tidak
menggunakan alat musik di dalam ibadah
mereka. Jerome (342-420 M) menulis bahwa
seorang Kristen tidak perlu tahu apa itu kecapi

Organ dan Gereja Era Pertengahan
Di sisi lain, di gereja Barat (dimana gereja
Presbyterian berasal), organ menjadi instrumen
musik yang umum dan populer mulai dari era
Pertengahan hingga sekarang. Hal itu dimulai
dari kaisar Romawi Timur, Konstantinus V, yang
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mengirimkan sebuah organ pada tahun 757
kepada Pepin III, raja Perancis saat itu. Anak
Pepin, Charles Agung (Charlemagne), meminta
organ yang serupa untuk dipasang di kapel nya
di Aachen pada tahun 812. Karel Agung akan
menjadi raja yang berhasil menyatukan bekasbekas daerah kerajaan Romawi Barat sebelumnya,
dan pengaruhnya yang besar ini juga dirasakan
di area ibadah, dimana pada akhirnya organ
pun menjadi instrumen musik yang standar di
Era Pertengahan. Pada tahun 826, Georgius,
seorang imam dari Venice, berhasil memasang
sebuah organ di Aachen. Sejak saat itu, biarawanbiarawan di Eropa mulai membuat organnya
sendiri. Di abad ke-9, kita mulai menemukan
referensi kepada adanya organ yang dipasang di
Roma, daerah Katalan Spanyol, dan Jerman.

Di sisi lain, bertumbuhnya popularitas organ
ini tidak berarti organ diterima begitu saja oleh
semua pihak. Teolog yang paling berpengaruh di
Era Pertengahan, Thomas Aquinas, mengkritisi
penggunaan organ di dalam ibadah. Aelred (110967), kepala sebuah biara di Inggris, menulis bahwa
organ mengeluarkan suara yang ‘lebih mirip
suara guntur ketimbang suara manis dari mulut
manusia.’ Saat itu organ juga masih sangat sulit
untuk dimainkan, orang yang bisa memainkan
organ disebut dengan pulsator organum
(pemukul organ) yang merujuk bagaimana ia
perlu menggunakan pukulan yang berat untuk
memainkan organ. Namun, seiring dengan
waktu dan berkembangnya teknologi organ yang
semakin baik, organ semakin populer dan semakin
diterima di lebih banyak gereja Barat di Era
Pertengahan.

Kiri: Organ di Katedral Milan, kanan: Basilika Santa Maria del Pi, Barcelona
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Luther, Calvin, dan Ibadah Gerejawi
Gerakan reformasi di abad ke-16 bukanlah gerakan
yang homogen. Pemimpin-pemimpin gerakan
reformasi (Martin Luther, John Calvin, Huldrych
Zwingli, dsb.) memiliki perbedaan pandangan
mengenai banyak hal dan karena itu kita tidak
perlu terkejut pula jika mereka juga memiiki
perbedaan pandangan mengenai ibadah gerejawi.
Secara umum, pandangan gerakan reformasi
terhadap tradisi-tradisi dari gereja Katolik Roma
saat itu dapat dibagi menjadi dua: (1) asal tradisi
tersebut tidak dilarang secara eksplisit di Alkitab,
maka sah-sah saja untuk diteruskan, atau (2)
tradisi yang boleh diteruskan hanyalah tradisi yang
diperbolehkan secara eksplisit di Alkitab. Luther
adalah representasi dari pandangan pertama
yang lebih pragmatis, sementara Zwingli adalah
representasi dari pandangan kedua. Calvin tidak
seekstrim Zwingli namun juga condong kepada
pendekatan kedua.
Contoh implikasi dari perbedaan pandangan ini
adalah soal simbol-simbol relijius seperti patung
dan lukisan. Di gereja-gereja Lutheran di Jerman,
kita masih dapat menemukan gereja-gereja yang
ada patung di dalamnya. Di sisi lain, kita tidak
akan menemukan patung-patung sama sekali di
gereja-gereja Reformed. Tokoh-tokoh Reformed
seperti Zwingli dan Calvin menganjurkan untuk
membuang/menghancurkan segala patung yang
ada dari gereja (iconoclasm), sementara Luther
lebih condong untuk membiarkan jika itu tidak
terlalu mengganggu. Calvin, misalnya, membuang
semua simbol relijius (termasuk salib) dari interior
gerejanya di St. Pierre, Geneva. Salib di atas gereja
St. Pierre sendiri tidak dicopot, tapi ketika salib
tersebut hancur oleh karena petir, salib tersebut
tidak diganti (karena itu gereja-gereja Reformed
sering dijuluki whitewashed churches – seperti
bangunan yang dicat putih polos saja tanpa
ornamen sama sekali).
Perbedaan pendekatan terhadap tradisi ini juga
berpengaruh di bidang musik. Calvin merasa
bahwa alat-alat musik merupakan bagian dari
Perjanjian Lama, yang dibutuhkan saat itu
untuk membantu umat Israel untuk beribadah.
Pendekatan ini merujuk kepada tulisan Paulus di
suratnya kepada jemaat di Galatia sbb:

“Sebelum iman itu datang kita berada di
bawah pengawalan hukum Taurat, dan
dikurung sampai iman itu telah dinyatakan.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun
(paidagogos) bagi kita sampai Kristus
datang, supaya kita dibenarkan karena
iman. Sekarang iman itu telah datang,
karena itu kita tidak berada lagi di bawah
pengawasan penuntun.”
(Gal 3:24-25)
Kata yang dipakai di ayat 24 dan diterjemahkan
menjadi ‘penuntun’ adalah paidagogos, yang
memiliki akar kata yang sama dengan pedagogi/
pengajaran. Hukum Taurat ibarat seorang tutor,
yang mengajar kita sewaktu kita kecil sampai kita
bertumbuh dewasa. Ketika kita sudah dewasa,
maka kita tidak lagi membutuhkan pengawalan/
pengawasan penuntun tersebut. Di sini Calvin
juga memasukkan alat-alat musik yang digunakan
oleh bangsa Israel di dalam ibadah sebagai bagian
dari paidagogos ini. Dengan kata lain, umat Israel
saat itu memang membutuhkan alat musik untuk
membantu mereka di dalam ibadah, namun
sekarang gereja tidak membutuhkan alat musik
lagi. Suara jemaat sudahlah cukup.
Selain itu, pendekatan kedua (i.e., hanya yang
ada tertulis di Alkitab yang diperbolehkan) juga
mempengaruhi Calvin soal nyanyian apa saja yang
boleh dinyanyikan di dalam ibadah. Mengenai hal
ini, Calvin memprioritaskan Mazmur di atas segala
bentuk maupun lirik pujian lain di dalam ibadah:

“…no one is able to sing things worthy of
God except that which he has received
from him. Therefore, when we have
looked thoroughly, and searched here
and there, we shall not find better songs
nor more fitting for the purpose, than
the Psalms of David, which the Holy
Spirit spoke and made through him.
And moreover, when we sing them, we
are certain that God puts in our mouths
these, as if he himself were singing in us
to exalt his glory.”
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No

Kidung
Jemaat

Judul

Judul Asli

Tahun

Menurut

1

KJ 24

Dari Lembah Sengsaraku

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

1524

Mzm 130

2

KJ 98

Jauh dari Sorga Datangku

Von Himmel hoch da komm ich her

1534

Luk 2:8-14

3

KJ 250

AllahMu Benteng yang Teguh

Ein feste Burg ist unser Gott

1529

Mzm 46

4

KJ 312

Anak Domba Allah

Christe, du Lamm Gottes

1528

Agnus Dei

Tabel 1. Beberapa himne yang dikarang oleh Luther yang ada di Kidung Jemaat

Hal ini berbeda dengan Luther. Secara umum,
Luther memang lebih pragmatis ketimbang Calvin
(i.e., apa yang tidak ada di Alkitab, asal tidak
dilarang secara eksplisit, maka diperbolehkan).
Selain itu, Luther sendiri memang adalah orang
yang memiliki keahlian di bidang musik. Karena
itu, tidak heran jika Luther terbuka dengan
nyanyian-nyanyian baru di luar Mazmur dan
banyak mengarang lagu yang diambil dari nadanada populer. Luther bahkan juga mewajibkan
setiap calon pendeta untuk menunjukkan
kemampuan di bidang musik sebelum ia dapat
diterima untuk melayani jemaat. Luther menulis,

“Music is an outstanding gift of God
and next to theology. I would not give
up my slight knowledge of music for a
great consideration. And youth should be
taught this art; for it makes fine skillful
people.”
Legacy/warisan Luther bagi perkembangan
musik masih kita rasakan sampai saat ini. Luther
akan menjadi figur yang memiliki pengaruh yang
signifikan bagi seorang musisi yang bernama
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bach
memiliki banyak buku karangan Luther (total
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ada 83 buku Luther di perpustakaan pribadinya)
dan pengaruh Luther dapat dirasakan di
beberapa komposisi Bach, termasuk di antaranya
Magnificat, dimana Bach banyak berkonsultasi
dari buku Luther, Commentary on the Magnificat.
Terlepas dari perbedaan pandangan antara Luther
dan Calvin mengenai ibadah gerejawi, kaum
reformator saat itu sama-sama menekankan
pentingnya nyanyian jemaat/congregational
singing di dalam ibadah sebagai wujud partisipasi
jemaat di dalam kehidupan keagamaan. Gerakan
reformasi sangat menjunjung priesthood of all
believers (1 Pet 2:9), dan implikasinya di dalam
ibadah adalah setiap dari kita diajak untuk
bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah,
hal yang kontras dengan dengan praktek saat
itu dimana jemaat terkesan sekedar menjadi
penonton saja di dalam ibadah. Memuji Tuhan
bukan hanya untuk pendeta atau liturgos
atau cantor atau paduan suara atau pemusik
profesional – namun setiap dari kita.

“Biarlah segala yang bernafas
memuji Tuhan! Haleluya!”
(Mzm 150:6)
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Musik Sebagai
Pengiring Nyanyian
Jemaat

Mario Tananda

Peran musik di dalam nyanyian jemaat tidaklah dapat diabaikan begitu saja. Namun
sebaliknya kita juga tidak boleh terjebak di dalam sikap yang hanya mementingkan
musik demi musik itu sendiri. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat
diterapkan untuk menjaga kita agar tidak masuk ke dalam salah satu ekstrim tadi.

Iringan Musik diaransir berdasarkan
Lirik Lagu Nyanyian Jemaat

I

ni adalah pedoman pertama. Setiap pemusik
yang mengiringi Nyanyian Jemaat, sadar
atau tidak sadar, suka atau tidak suka,
mau atau tidak mau, akan berurusan dengan
aransemen musik. Lirik lagu akan menjadi
menjadi pedoman, sementara musik pengiring
menjadi bagian penunjang (supporting body).
Musik pengiring harus dapat membawa nuansa
yang ingin ditonjolkan oleh lirik lagu – dan
tentunya disesuaikan dengan konteks dimana lagu
tersebut digunakan. Misalnya, lagu untuk Kidung
Pengagungan memerlukan nuansa yang berbeda
dengan Kidung Pengakuan Dosa. Analoginya
dengan musik film yang menjadi bagian
penunjang untuk action di film tersebut.
Sebagai contoh, berikut adalah lirik lagu “Suci,
Suci, Suci” (Kidung Jemaat 2) bait ke-4:
Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa!
Patut Kau dipuji seluruh karyaMu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung NamaMu!
Lirik tersebut mengacu ke suasana yang dilihat
Yohanes di Wahyu pasal 4 dan 5: Allah yang Maha
Kudus dan Maha Suci duduk ditahtaNya, “kilat
dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor

menyala-nyala di hadapan takhta itu” (Wahyu
4:5). Lalu 4 makhluk dan 24 tua-tua mengawali
puji-pujian (Wahyu 4:10-11), diikuti oleh pujian
berlaksa-laksa malaikat yang mengelilingi tahta
Allah, dan akhirnya semua makhluk di bumi dan
di sorga memuji Allah (Wahyu 5:11-14). Sebuah
scene yang sangat luar biasa dan dahsyat!
Untuk menunjang teks tersebut, iringan musiknya
harus dapat membawa nuansa megah (majestic)
yang menggambarkan keagungan Allah dan
kekudusanNya yang luar biasa, nuansa kuasa
(powerful) yang menggambarkan keperkasaan
Allah, nuansa gegap gempita nya pujian dari
seluruh makhluk yang adalah karya Allah. Namun,
disisi lain ada bagian yang sweet sehingga dapat
menggambarkan kemurahanNya. Nuansa-nuansa
itulah yang harus dicocokkan dengan lirik lagu
sebelum musik disusun dengan menggunakan
kaidah musik yang berlaku dan instrumeninstrumen yang menunjang.
Ada dua ekstrim yang biasanya menjadi jerat
dalam mengiringi lagu jemaat (khususnya lagulagu hymnal), keduanya berakar pada hal yang
sama: tidak mencocokkan musik yang dimainkan
dengan lirik lagu. Ekstrim yang pertama terjadi
karena nuansa musik dipilih berdasarkan jenis
musik yang menjadi kesukaan pribadi. Misalnya,
ada pemusik yang sangat menyukai jazz, lalu
Beranda 17

Ibadah
setiap nyanyian jemaat diaransir dengan jazz –
tanpa memperhatikan cocok tidaknya dengan
nuansa yang ingin dibangun oleh lirik lagunya
Persoalannya, tidak semua jenis musik (termasuk
jazz) cocok untuk lagu hymnal, apalagi diaransir
untuk menjadi Kidung Pengagungan, atau Kidung
Pengakuan Dosa. Pemakaian jenis music yang
tidak tepat seperti ini tentunya akan mengganggu
jemaat menyanyi. Tujuan dari musik pengiring
adalah supaya jemaat bisa menghayati lirik lagu
yang dinyanyikan, bukan untuk mendengarkan
musik kesukaan pemusik.
Ekstrim kedua terjadi karena jemaat (dan yang
lebih parah, pemusik) menganggap iringan musik
hanyalah sebatas pencarian chords; bahkan ada
pemusik yang sampai menganggap musik itu
hanyalah sesederhana patterns of chords yang
dapat dipakai ulang untuk banyak lagu. Pandangan
seperti ini biasanya dipengaruhi oleh musik pop
kontemporer yang banyak beredar sekarang
ini, yang memang hanya mementingkan chords
dan irama (rhythm) saja. Sayangnya pemikiran
seperti ini sangatlah sempit, karena musik yang
baik tidak dibangun hanya berdasarkan pattern of
chords yang kalau berhasil dimainkan semua maka
urusannya selesai sampai disitu. Tidak juga hanya
berdasarkan irama tertentu yang menjadi patokan
baku dalam mengiringi. Ada begitu banyak aspek
dari musik yang kalau dikuasai dengan baik akan
memperbaiki kualitas musik di gereja.
Akibat dari kedua ekstrim tersebut adalah musik
pengiring Nyanyian Jemaat yang seharusnya
menjadi inspirasi malah menjadi tidak menarik
dan membosankan. Iringannya “itu-itu saja: musik
pop lagi, musik pop lagi – padahal seharusnya
lagunya megah” –misalnya.
Melodi sebagai Komponen Utama
dari Musik
Musik yang baik terdiri dari 3 komponen:
melodies, harmony (chord), dan irama (rhythm).
Ada beberapa ekstrim seputar ketiganya.
Pertama, yang diutamakan adalah chords dan
rhythm. Bahkan beberapa musik, seperti music
rap, hanya focus di rhythm). Ini terjadi karena
chords dan rhythm memang relatif mudah untuk
dikuasai. Selain itu, karena sulitnya menangani
banyaknya melody, pemusik enggan untuk belajar
lebih lanjut – atau terlalu terpaku pada posisi
chords yang itu-itu saja.
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Berikutnya, ada gereja-gereja yang terlalu
mementingkan main melody (melodi lagu yang
dinyanyikan jemaat) sehingga tidak boleh ada
melodi lain yang mengganggu jemaat menyanyi.
Ini biasanya adalah akibat dari ekstrim yang
lain lagi: pemusik menyisipkan improvisasi
melodi yang berlebihan seperti memainkan
musik jazz; atau pemimpin pujian (Worship
Leader) yang terlalu banyak improvisasi seperti
melisma ala Whitney Houston. Keduanya tentu
saja mengganggu jemaat menyanyi dan harus
dihindari.

Bagaimana melodi dapat menjadi
komponen utama dari musik?
Telinga manusia cenderung untuk
mendengarkan nada yang bergerak
(melodi) ketimbang chords atau rhythm
yang berubah.
Telinga manusia peka terhadap melodi:
pergerakan nada yang tertata baik sangat menarik
untuk didengarkan. Karena itu, haruslah ada
melodi lain yang bergerak bersama-sama (tidak
menutupi) dengan main melody. Efeknya adalah
menambah keindahan musik yang dihasilkan
dan membuatnya jauh lebih menarik untuk
didengarkan. Melodi seperti ini disebut sebagai
counter melody, dan jumlahnya bisa lebih dari
satu. Berapapun jumlah counter melody dalam
sebuah lagu, semuanya harus menghasilkan
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basis/dasar dalam pembuatan musik, maka pada
hakikatnya itu seperti menghilangkan interaksi
diantara para pemain di sebuah tim sepak bola.
Sebuah tim sepak bola yang semua pemainnya
hebat namun tidak bekerja sama pasti akan
kesulitan melawan tim yang pemainnya biasabiasa saja namun dapat bekerja sama dengan
baik. Dalam hal musik, cepat atau lambat musik
yang seperti ini akan menjadi membosankan dan
tidak menarik.

harmony yang pas dan sesuai dengan chords
yang digunakan saat itu. Kreasi dan penggunaan
counter melody yang tepat inilah yang
menentukan seberapa jauh kualitas musik bisa
ditingkatkan.
Melodi-melodi yang diciptakan bergerak bersamasama dalam waktu yang sama, akan berinteraksi
menghasilkan harmoni yang indah. Ini adalah
gambaran dari rancangan Allah Sang Pencipta
sendiri.
Allah menciptakan beragam jenis manusia yang
punya kepribadian yang berbeda, namun ketika
berinteraksi dan bergabung akan menghasilkan
umat Allah yang sempurna, dimana setiap orang
memiliki bagiannya masing-masing. Ada yang
perannya terlihat lebih prominent dari yang lain.
Namun yang perannya terlihat tidak pentingpun
kalau dihilangkan akan menghancurkan
keseimbangan. Semuanya diperlukan dan
dibutuhkan untuk menciptakan harmoni.
Demikian juga dengan penempatan melodimelodi yang berinteraksi sebagai basis utama
dari aransemen musik. Melodi-melodi tersebut
memilik perannya sendiri-sendiri, – besar
atau kecil –namun ketika berinteraksi akan
menghasilkan musik dan harmoni yang indah.
Bila rancangan Allah ini dituruti, maka kualitas
musik akan bertambah – sama seperti kualitas
jemaat yang ditentukan oleh interaksi orang-orang
yang terlibat. Ketika chords dan rhythm menjadi

Ini sebabnya komposer-komposer jaman Barok
(baroque) seperti Bach dan Handel sangat
mengutamakan melodi dalam karya-karya
mereka. Di jaman itu malah melodi yang dibuat
semuanya adalah main melody – semuanya setara
dalam keutamaan (polyphonic). Contoh, dalam
lagu Haleluya (Handel) di bagian yang bersahutsahutan atau Canon in D (Pachelbel) yang banyak
digunakan dalam pernikahan. Dalam karyakarya ini chords yang terbentuk adalah hasil dari
perpaduan melodi-melodi yang bergerak. Secara
umum, ada 4 melodi yang bergerak bersama-sama
merefleksikan klasifikasi suara manusia Sopran,
Alto, Tenor dan Bass.
Ini sebabnya penggunaan alat musik rhythmic
(drum, cajón, guitar strumming) di Kebaktian
Umum GPBB dibatasi. Bukannya tidak boleh
digunakan, namun ketika alat musik rhythmic
digunakan, (dengan catatan di konteks yang tepat,
seperti bukan di Kidung Pengakuan Dosa), not
enough melodies are created. Biasanya hanya
main melody yang muncul, tidak ada melodi
lainnya. Seheboh dan seseru apapun rhythm yang
digunakan, untuk menjadi pengiring yang efektif
rhythm harus diulang berkali-kali. Jika tidak,
jemaat akan kesulitan menyanyi dengan rhythm
yang berubah-ubah terus. Setelah 3 atau 4 bar
rhythm akan menjadi biasa untuk didengarkan
dan bergeser tempatnya menjadi background,
menantikan melodi untuk muncul. Chords pun
demikian. Lain halnya dengan melodi yang tidak
diulang sesering rhythm (dan chords) supaya tidak
menjadi membosankan.
Melodi sebagai pembawa tema dalam
sebuah lagu.
Dalam konsep yang lebih advance, melodi
digunakan secara extensive dan memegang
peranan sentral untuk membawakan tema
(seringkali sebuah lagu memiliki lebih dari satu
tema). Ini tampak jelas dalam karya komposerBeranda 19
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komposer film seperti John Williams dan Hans
Zimmer yang karya-karyanya mempunyai
kualitas. Dalam Nyanyian Jemaat teknik seperti
ini memang lebih jarang digunakan, namun tetap
dapat digunakan bila situasinya memungkinkan
–terutama dalam acara-acara khusus/besar.
Penggunaannya akan menambah makna karena
biasanya melodi tema (leitmotif: guiding motif)
diasosiasikan untuk sebuah scene, makna, atau
sosok tertentu.
Composite Musical Instrument sebagai Pemain
Utama di dalam Musik Pengiring
Secara sederhana Composite Musical Instrument
dapat didefinisikan sebagai instrumen musik yang
dapat mengeluarkan banyak jenis suara (timbre).
Lawan dari Composite Instrument adalah Simple
Instrument, yaitu alat musik yang hanya dapat
mengeluarkan satu jenis timbre saja seperti piano,
gitar, dan sebagainya. Composite Instrument dapat
terdiri dari beberapa Simple Instrument, atau
satu instrument saja. Sebagai contoh, Orkestra
adalah Composite Instrument yang terdiri dari
banyak Simple Instrument, Ensemble adalah
Composite Instrument yang terdiri dari beberapa
Simple Instrument, Electone (dan Organ) adalah
Composite Instrument yang terdiri dari satu
instrument saja (Electone itu sendiri adalah
Composite Instrument, bukan Simple Instrument).
Kembali kepada fungsi musik sebagai pembawa
nuansa dari Nyanyian Jemaat. Sama seperti musik
film yang jauh lebih efektif membawa suasana bila
dimainkan oleh banyak instrument, demikian juga
dalam Nyanyian Jemaat. Musik akan lebih efektif
bila dimainkan oleh Composite Instrument (bisa
Orkestra, Ensemble, Electone, atau gabungan).
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Banyak timbre yang berbeda, namun ketika
berinteraksi dan digabungkan akan menghasilkan
musik yang indah.
Penggunaan alat musik di gereja-gereja pada
umumnya masih terbatas pada penggunaan
piano saja. Terlepas dari antipati beberapa gereja
terhadap alat musik selain piano, adakalanya
memang Electone digunakan bersama-sama
piano. Namun karena yang dimainkan hanyalah
serangkaian chords, penambahan kualitas
dari musik amatlah minim. Yang membedakan
hanyalah penggunaan suara-suara menarik ketika
pemain Electone memainkan main melody dari
lagu. Not enough melodies are created; ini juga
terkadang ditambah dengan Electone (atau Organ)
yang dipakai juga sudah terlalu tua atau terlalu
minim sound bank-nya sehingga tidak memadai
suaranya. Banyak gereja belum menyadari
pentingnya musik dalam membangun suasana
yang inspiratif – dan mungkin juga belum pernah
mendengar musik seperti apa yang inspiratif
sehingga puas dengan iringan yang “secukupnya
saja” dengan satu piano. Yang lebih parah, ini
akhirnya yang menjadi norma di gereja.
Perubahan konsep dari Single Simple Instrument
menjadi Composite Instrument sebagai pengiring
Nyanyian Jemaat, tentunya membutuhkan
perubahan mindset dari jemaat; bahwa piano
tidak harus selalu menjadi pemain utama
dalam sebuah lagu. Dukungan dari tim audio
untuk mengatur kesetimbangan (balance)
antar instrumen sesuai dengan aransemen
juga amat diperlukan. Instrumen yang menjadi
pemain utama harus mendapatkan high volume
dibandingkan dengan instrumen yang menjadi
support, dan ini bisa berganti-ganti sepanjang lagu
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sesuai dengan lirik lagu yang dinyanyikan. Disinilah
peran tim audio yang sesungguhnya sebagai
live mixing engineer harus dikembangkan. Tim
audio dituntut untuk tidak hanya tahu bagaimana
mengoperasikan mixer dan alat-alat elektronik
lainnya, tapi juga mempunyai musical ear yang
cukup peka untuk mengatur balance. Untuk
menaikkan kualitas musik gerejawi dibutuhkan
pelayan-pelayan Allah yang open minded dan mau
belajar hal-hal baru.
Penutup
Iringan musik yang “biasa-biasa saja” karena tidak
memperhatikan lirik lagu, tidak mendayagunakan
melodi, dan puas dengan hanya satu instrumen,
tentu saja akan menghasilkan musik yang
membosankan dan tidak menarik – khususnya
untuk lagu-lagu hymnal. Ini semua merupakan
kontribusi kepada perasaan bahwa musik hymnal
itu membosankan dan sudah tidak lagi relevan
dengan jaman ini, apalagi kalau dibandingkan
dengan lagu pop kontemporer yang seru dan
ramai rhythm nya. Padahal kesalahan bukan
musiknya, tapi para pemain musik yang tidak
mengerti bagaimana seharusnya membuat musik
menjadi menarik dan berkualitas. Ditambah
lagi dengan tim audio yang kurang melakukan
bagiannya sebagai live mixing engineer sesuai
dengan aransemen musik. Ini bisa terjadi karena

tidak banyak pemusik dan tim audio yang mau
menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk
mempelajari musik secara lebih mendalam. Sikap
serba instant, serba shortcut, enggan belajar hal
baru, puas diri dan merasa sudah tahu menjadi
penghalang terhadap kemajuan kualitas musik di
gereja. Selain itu, sikap jemaat pun harus berubah
dengan tidak hanya mengharapkan sesuatu yang
kelihatan “seru” dari luarnya saja.
Karena itu marilah kita tidak cepat-cepat
menghakimi, apalagi menghilangkan penggunaan
lagu hymnal di gereja – dimana pengaruh pointpoint yang sudah disampaikan sangat kental –
sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan jaman.
Sebaliknya, lagu hymnal mempunyai potensi lebih
tinggi untuk dijadikan musik yang berkualitas
dibanding dengan lagu pop kontemporer.
Barangkali sikap kita sebagai jemaat dan
pemusiklah yang harus diperiksa, apakah lagu-lagu
tersebut sudah dibawakan dengan baik – ataukah
sebetulnya kita hanya memaksakan prinsip dari
lagu-lagu pop kontemporer untuk dimasukkan ke
dalam lagu hymnal, yang tentu saja tidak pas dan
membuatnya menjadi membosankan.
God have mercy to His church. Amen.
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Nyanyian Jemaat
dalam Ibadah

Pdt Dr Budianto Lim, MTh

Tidak ada diantara kita yang tidak tahu bahwa menyanyi adalah aktivitas jemaat kolektif
yang paling banyak dilakukan dalam ibadah gereja. Waktu pelaksanaan ibadah, kita
mengalokasikan kurang lebih 30 menit untuk puji-pujian. Di GPBB, aktivitas menyanyi ini
dibagi dalam dua bagian liturgi – 15 menit sebelum khotbah, dan 15 menit setelah khotbah.
Di gereja lain, nyanyian jemaat dialokasikan kira-kira 30-45 menit (bahkan ada yang lebih).
Umumnya lebih panjang dibagian awal ibadah daripada di bagian penutup ibadah.

D

ari sisi kuantitas, menyanyi menduduki
tempat teratas untuk frekuensi elemen
yang diulang dalam liturgi kebaktian. Mulai
dari prelude sampai dengan postlude, kebaktian
menyertakan lebih dari 5 karya puji-pujian,
termasuk persembahan pujian dari Paduan Suara
atau vokalis.

[Catatan: elemen Firman Tuhan, khususnya pembacaan
sepotong bagian Alkitab terjadi sebanyak 5 kali
(panggilan ibadah, berita anugerah, petunjuk hidup
baru, khotbah & ayat persembahan), berdoa terjadi 3-4
kali (doa pengakuan dosa, doa persiapan Firman dan/
atau doa penutupan Firman, doa syafaat), dan respons/
tanggapan verbal yang dilakukan jemaat terjadi
maksimal 5 kali (setelah votum, setelah pembacaan
Alkitab, doa bapa kami, pengakuan iman rasuli dan
setelah doa berkat).]

Berdasarkan kenyataan tersebut, nyanyian jemaat
memiliki peran yang sangat strategis bagi umat
Allah untuk menyatakan respons kepada-Nya.
Respons itulah yang pada akhirnya membantu
pertumbuhan rohani dari para murid Kristus.
Tanpa respons yang nyata, ibadah menjadi ajang
komunikasi satu arah yang bersifat abstrak.
Beberapa alasan mengapa kegiatan menyanyi
sebagai satu tubuh Kristus dalam Ibadah dapat
menjadi jalur pertumbuhan rohani.
1. Menyanyi adalah ungkapan kasih tiap
insan Kristen atas kasih, keselamatan dan
kebaikan dari Tuhan Allah. Peristiwa nyanyian
pertama yang dicatat dalam Alkitab adalah
nyanyian umat di Keluaran 15:1-18. Ini
terjadi persis setelah mereka dibebaskan dari
Mesir. Nyanyian tersebut adalah ungkapan
sukacita, syukur, rasa kagum atas apa yang
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Tuhan Allah kerjakan bagi Israel. Cara pikir
ini juga mengakar sangat kuat dalam masa
gereja mula-mula, baik sebelum maupun
sesudah legalisasi iman Kristen dalam
kekaisaran Romawi. Salah satu contoh adalah
dari Origen, salah satu Bapak gereja abad
3 Masehi, yang mengatakan "alasan untuk
menyanyi adalah karena ungkapan syukur
atas keselamatan". Seorang teolog modern,
Stanley Grenz, juga menyebutkan "nyanyian
umat Israel setelah melewati laut adalah
respons yang benar karena nyanyian dan
musik adalah respons natural manusia atas
karya keselamatan". Nyanyian ini bukan
sekadar meresponi tindakan penyelamatan
Allah, tetapi meresponi diri Allah sendiri.
Oleh karena itu, menyanyi bagi Allah adalah
tindakan penyembahan yang tidak bisa
diabaikan. Pertumbuhan rohani dapat terjadi
melalui menyanyi karena ungkapan kasih
yang sungguh-sungguh tidak mungkin terjadi
jika kita tidak mengingat dan merefleksikan
seluruh kebaikan Allah. Semakin kita
mengingat kasih Allah lewat menghitung
berkat-berkat kehidupan dari-Nya, lalu
mengungkapkannya lewat nyanyian, maka kita
pun semakin bertumbuh.
Ketika kita bingung karena takut salah berkatakata atau merasa tidak bisa berkata-kata, kita
ditopang oleh kehadiran Kitab Mazmur sebagai
buku pujian umat Tuhan.1
1. "Mazmur" memiliki akar dari istilah Ibrani "mizemor" dan memiliki
korelasi dengan tindakan menyanyi yang diiringi oleh instrumen musik
tertentu. Judul seluruh koleksi 150 Mazmur dalam Alkitab bahasa
Ibrani dikenal sebagai "sefer tehilim" yang artinya adalah "kitab/buku
puji-pujian".
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Perkataan Mazmur dari tiap penggubahnya
berasal dari Allah sumber inspirasi. Nafas Allah
ada dalam tiap ekspresi jiwa yang ditulis oleh
para pemazmur.
Ada ekspresi ratapan yang begitu emosional,
keyakinan iman yang seringkali menutup
ratapan atau tangisan, ungkapan syukur akibat
karya kebaikan dari Allah, seruan kenangan
masa lalu atas pertolongan Allah, dsb.
Seluruh ekspresi jiwa tersebut dimaksudkan
untuk menyuarakan isi batin umat Tuhan
dalam segala situasi hidupnya. Dengan kata
lain, isi Mazmur adalah perkataan Tuhan
bagi umat dan sekaligus ungkapan batin
seorang beriman kepada Tuhan sebagai Sang
Gembala yang baik. Isi Mazmur dapat menjadi
penolong terutama bagi kita yang sulit mencari
kata-kata untuk memuji Allah. Singkatnya,
tidak ada alasan kita tidak bisa menyanyi
bagi Allah sebab kata-katanya pun sudah
disiapkan, kecuali kita tidak mengalami kasih,
keselamatan dan kebaikan Allah sama sekali.
Oleh karena itu, marilah kita di GPBB
menjadi umat Tuhan yang menyanyi dengan
kesungguhan dan berdasarkan pengertian
yang tepat. Obyek terutama yang menerima
puji-pujian kita adalah Tuhan Allah Pemilik
GPBB. Ketika kita berhimpun sebagai satu
tubuh Kristus, menyanyilah sebagai respons
kasih kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita
terlebih dahulu.
2. Menyanyi merupakan persembahan "tubuh"
yang memadukan (integrate) seluruh aspek
pribadi manusia – fisik dan psikis – untuk
menyuarakan seluruh dinamika internal
jiwa manusia dihadapan Allah Tritunggal.
Dengan kata lain, tindakan menyanyi adalah
aplikasi yang paling praktis dari seruan Roma
12:1 "Karena itu, saudara-saudara, demi
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah
ibadahmu yang sejati."
Paul Clark, seorang Director of Worship and
Music Ministries menyebutkan bahwa tindakan
menyanyi dengan kesungguhan menuntut

seseorang untuk mempersembahkan "tubuh"
secara nyata. Menyanyi dengan kesungguhan
menuntut seseorang untuk mengatur
pernafasan dengan benar melalui diafragma
dan paru-parunya. Menyanyi dengan
penghayatan mempengaruhi peredaran darah
seseorang, detak jantungnya, pita suaranya
dan seluruh rongga tubuh yang beresonansi
satu sama lain. Alhasil, sebenarnya menyanyi
malah semakin menyehatkan fisik dan psikis
kita orang-orang percaya. Selain surat Roma,
surat Ibrani 13:15 juga menegaskan bahwa
Memuji-muji Tuhan sebagai buah dari ucapan
bibir yang memuliakan Allah disebut sebagai
persembahan korban (sacrifice of praise).
Jika kita memperluas konteks dari kedua
ayat tersebut, maka akan ditemukan
bahwa menyanyi sebagai persembahan
ini perlu dikerjakan dengan prinsip tidak
menyerupai dunia (Roma 12:2) karena
Allah yang menerimanya adalah kudus, api
yang menghanguskan (Ibrani 12:28-29).
Berarti menyanyi sebagai persembahan
"tubuh" bukanlah tindakan yang asal suka
dan seadanya. Proses mempersembahkan
nyanyian yang setaraf dengan jati diri Allah
itulah yang akan membawa komunitas
Kristiani makin bertumbuh. Pergumulan untuk
menyatakan nyanyian yang tidak menyerupai
dunia itupun menuntut kedewasaan rohani
dari tiap komunitas Kristiani. Perlu adanya
karunia rohani untuk membedakan mana yang
berkenan kepada Allah dan mana yang tidak
sama sekali.
3. Menyanyi bagi Tuhan sebagai satu tubuh
Kristus membantu (facilitate) pertumbuhan
rohani ketika komunitas Kristiani
mementingkan lirik dan melodi nyanyian.
"We are what we sing" – artinya nyanyian
membentuk jati diri seseorang. Aspek inilah
yang seringkali kurang diperhatikan oleh
komunitas Kristen pada umumnya. Tidaklah
tepat kalau kita hanya mementingkan lirik
tanpa mempedulikan melodi musiknya.
Demikian pula sebaliknya, melodi musik
yang enak tidak dapat dijadikan satu-satunya
kriteria bahwa nyanyian kita pasti memuliakan
Tuhan.
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Ada 4 aspek penting yang patut kita perhatikan sehingga nyanyian yang kita persembahkan bagi Tuhan
menghasilkan pertumbuhan rohani.
a. Isi – Lirik nyanyian perlu menyatakan
kebenaran ajaran Kristiani dengan tepat dan
memiliki acuan kepada Allah Bapa, Anak atau
Roh Kudus secara eksplisit. Jika lirik berasal
dari Alkitab maka kita perlu perhatikan apakah
maknanya benar atau tidak.
b. Bentuk – Lirik nyanyian bukan hanya perlu
mempunyai makna Kristiani tetapi bentuk
penulisannya juga perlu memperhatikan segi
keindahan. Bentuk penulisan lirik nyanyian
perlu dibuat agar mudah diingat. Kualitas lirik
biasanya ditunjukan dari ekspresi puitis namun
tetap sederhana.
c. Aspek asosiasi makna – Lirik nyanyian perlu
"dikawinkan" dengan melodi yang memiliki
asosiasi makna Kristiani. Tidaklah tepat jika
liriknya Kristen lalu digabungkan dengan
melodi musik dari iklan, sebab keduanya
memiliki tujuan yang berseberangan. Melodi
musik yang fokusnya bukan pada Tuhan
tidaklah tepat digunakan untuk Tuhan.

d. Peduli adanya makna intrinsik musik.
Musik mengandung makna intrinsik.
Misalkan: musik lembut dengan nada minor
mengandung makna kesedihan; musik yang
keras dan beritme cepat mengeluarkan
makna kemarahan, ketidak puasan, dan lain
sebagainya. Dengan kata lain, karena musik
memicu reaksi emosi maka dalam tiap jenis
musik ada makna intrinsik yang tidak bisa
diabaikan begitu saja. Artinya kita juga tidak
bisa sembarangan menggunakan musik
untuk nyanyian jemaat. Hal ini dipertegas
oleh Martin Luther yang berkeyakinan bahwa
melodi musik dapat menjadi instrumen
pendidikan emosi dan pengayaan jiwa.
Ketika komunitas Kristiani, khususnya para pemimpin
gereja memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka
pertumbuhan akan terjadi bukan hanya dari sisi
pemahaman tetapi juga kerohanian. Sebab setiap
kali ingin memberi persembahan nyanyian dalam
ibadah, kita terus diajak bertanya apakah pilihan
tertentu menyenangkan Tuhan atau tidak.

4. Menyanyi sebagai satu tubuh Kristus menyoroti kesatuan dalam keragaman. Menyanyi dalam
ibadah/kebaktian adalah aktivitas kebersamaan umat yang menyoroti aspek komunal dengan
eksplisit. Jika kita ingat doa Yesus di Yohanes 17:20-21 supaya para murid menjadi satu, maka
ekspresi kesatuan yang paling eksplisit nampak melalui nyanyian umat dalam ibadah gerejawi.
Panggilan gereja untuk bersekutu atau ber-koinonia nampak secara praktis ketika umat memuji
Tuhan bersama sebagai satu kesatuan.
Kiranya melalui empat pertimbangan tersebut, jemaat GPBB tidak memandang nyanyian
dalam kebaktian dengan pengertian yang salah atau sikap yang meremehkan. Ada kalanya
jemaat mempraktekkan latihan menyanyi sebelum ibadah dilangsungkan. Itu dilakukan karena
pertimbangan peran strategis dari nyanyian dalam kebaktian. Ketika mayoritas jemaat tidak dapat
menyanyi karena tidak mengenal sama sekali pujian yang ada, maka jemaat tidak akan mengalami
manfaat rohani dari nyanyian tersebut. Namun yang terlebih penting adalah tanpa pengenalan
nyanyian, jemaat tidak akan dapat mempersembahkan respons kasih kepada Tuhan Allah dengan
maksimal. Ketika itu terjadi, maka bukan saja kita tidak saling membangun secara rohani, tetapi juga
orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah akan tersandung.
Acuan:
Stanley J. Grenz, Theology for the Community of God.
Paul B. Clark, Jr., Tune My Heart to Sing Thy Grace:
Worship Renewal Through Congregational Singing.
Scott Aniol, Worship in Song: A Biblical Approach to
Music and Worship.
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Pembinaan

Memahami Identitas Seksual
Disarikan dari seminar pembinaan oleh Rev. Dr. Andrew Imbrie (Tezuka)

B

elum lama ini, isu LGBT menjadi topik yang hangat,
ditandai dengan pengesahan undang-undang di
Amerika Serikat yang melegalkan perkawinan
sesama jenis. Hal ini sangat besar pengaruhnya buat
“religious freedom”, terutama buat iman Kristen dan
terlebih lagi mengenai kesakralan perkawinan. Adanya
keputusan ini juga memberi tekanan kepada negaranegara lain untuk mengakui eksistensi homoseksual dan
perkawinan sejenis.
Topik ini tidak mudah dibahas tanpa menimbulkan
kontroversi. Di era pluralis ini di mana konsep normal,
norma dan moral mudah ditantang dan dipertanyakan,
seolah-olah tidak ada lagi suatu pedoman yang bisa
diterima sebagai otoritas fundamental. Banyak segmen
dari masyarakat menggugat dan berkata: “mengapa kita
harus hidup selalu dengan cara ini? Tidakkah kita bisa
menerima cara alternatif?”
Sebagai umat Kristus, kita perlu membahas topik ini
dengan 3 persyaratan:
1. Kerendahan hati: seksualitas manusia sangat
kompleks kerap kita tidak memiliki jawaban yang
sempurna
2. Mempunyai hati seperti Yesus (kasih): Ada banyak
orang-orang yang bergumul dengan seksualitas
mereka dan kita perlu menjadi representasi Yesus
dengan memiliki kasih.
3. Menghadapi hal yang sulit ini dengan hikmat dan
pengetahuan: Kita harus mengetahui dimana
sikap iman kita mengenai isu ini dan kita perlu
terus belajar, serta mencari tuntunan Tuhan.

Firman Tuhan di Kejadian 1:31 mengatakan bahwa
segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu adalah amat baik.
CiptaanNya adalah rancangan orisinilNya. Ini adalah
sesuatu yang mendasar yang perlu kita pegang di saat
kita terus bergumul dengan isu-isu seksualitas manusia
yang begitu kompleks dan tidak sempurna di jaman ini.
Sebagai pengikut Kristus, kita perlu memegang teguh
kebenaran firman Tuhan itu, khususnya saat realitas

sekeliling kita sepertinya tidak lagi menunjang pernyataan
tersebut. Ada banyak realitas dan permasalahan yang
membuat kita bingung dan bertanya-tanya mengenai
kebaikan dan kesempurnaan dari rancangan Tuhan.
Namun kita tidak hidup di dalam kesempurnaan seperti
apa yang Tuhan rencanakan awalnya, oleh karena
itu seringkali tidak ada jawaban mutlak. Salah satu
contoh argumentasi yang diutarakan oleh seorang gay
mengatakan bahwa ia terlahirkan gay dan ia tidak minta
itu. Apa yang harus ia kulakukan dengan hal tersebut?
Kita mengetahui dalam perkembangan bayi ada
hormon androgen dan estrogen yang mempengaruhi
pembentukan genitalia serta pre-natal brain sex
differentiation. Selanjutnya ada proses biologi dan
biokimia yang mempengaruhi orientasi seks dan perilaku.
Dari sini ada kemungkinan-kemungkinan bahwa proses
itu berlangsung di luar sempurna yang menyebabkan
sesorang bisa dilahirkan dengan faktor anatomi seks yang
tidak jelas, anatomi yang “in-between” antara laki-laki
dan perempuan. Hal-hal yang tidak sempurna seperti
ini merupakan sesuatu yang sulit dihadapi. Oleh sebab
itu kita perlu mengerti bahwa meskipun ciptaan dan
rancangan orisinil Tuhan adalah baik dan sempurna,
kita tidak hidup di situasi yang sempurna. Dosa telah
mencemarkan dan mempengaruhi rancangan Tuhan
yang mulia baik dalam segi fisik, relasi, emosional, dan
sebagainya.
Kejadian 1-2 dikenal sebagai creation account. Firman
Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia itu diciptakan
menurut gambar dan rupa Tuhan (imago dei). Sebagai
makhluk seksual, Tuhan menciptakan dengan jelas lakilaki dan perempuan. Ini adalah pernyataan penuh dari
citra Allah. Ada perbedaan jenis kelamin yang spesifik
dalam rancangan orisinal Tuhan.
Kejadian 2 menegaskan bahwa makhluk seksual itu
bukan cuma berhubungan dengan jenis kelamin. Fungsi
perbedaan tersebut ada juga di dalam menjalin hubungan
satu sama lain, khususnya di dalam konteks relasi intim di
dalam pernikahan. Kejadian 2:24-25 menekankan secara
bahwa intimasi seksual dalam konteks perkawinan bukan
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semata-mata untuk memenuhi mandat beranak cucu
(Kejadian 1:28), tetapi seksualitas secara eksklusif adalah
sesuatu yang sakral dan kudus antara pria dan wanita
untuk dinikmati buat kesenangan dan kepuasan. Jadi
seksualitas manusia dan keintiman seksual yang sejalan
dengan rancangan Tuhan adalah baik dan sempurna.
Perlu diingat bahwa masih ada pandangan-pandangan
yang salah tentang seksualitas manusia, yang
berpendapat bahwa hubungan seks itu adalah akibat
dari dosa sehingga hal-hal yang berhubungan dengan
seksualitas adalah sesuatu yang kotor atau tabu.
Padahal firman Tuhan jelas mengatakan seksualitas
manusia adalah sesuatu yang baik dan begitu integral
dengan keberadaan manusia. Tuhan memiliki rancangan
seksualitas pria dan wanita dalam konteks pernikahan
karena itu adalah refleksi gambar, rupa dan dinamika
Tuhan dan gerejanya, seksualitas manusia adalah sesuatu
yang perlu dirayakan sebagai pemberian Tuhan.
Namun dosa merusak segalanya dan kita hidup dengan
konsekuensi dosa. Di Kejadian 3 kita melihat rancangan
Tuhan untuk seksualitas manusia dirusak oleh dosa. Dosa
dan akibat dosa mengakibatkan cacat (distortion) yang
membawa kejanggalan-kejanggalan, kebingungan dan
disfungsi yang mengakibatkan kepedihan dan luka. Tak
satupun dari kita terhindar dari pergumulan-pergumulan
akibat dari dosa, termasuk hal-hal yang berhubungan
dengan seksualitas. Ini tidak menyangkut homoseksual
tapi juga heteroseksual. Jika kita berpikir kejatuhan dosa
ini ditujukan kepada homoseksualitas semata maka kita
akan menjadi orang Kristen yang menghakimi.
Seksualitas adalah sebuah proses yang terus menerus
berkembang dan dipengaruhi oleh bermacam-macam
konteks. Semua ini adalah bagian dari keberadaan kita
sebagai mahluk seksual.
Orientasi seksual adalah daya tarik yang seseorang
miliki terhadap orang lain (baik sesama atau lain jenis),
baik secara fisik, emosional, dan perasaan romantis
berdasarkan kelamin tertentu (atau berbagai jenis
kelamin). Orientasi seksual belum menyinggung
mengenai tindakan, melainkan merupakan pernyataan
descriptive. Seseorang mempunyai saling ketertarikan
terhadap lainnya yang cukup kuat dan persisten sehingga
dia mempunyai orientasi apa adanya.
Secara ilmiah dan obyektif telah dipelajari bahwa
orientasi seksual itu bukannya either-or term tapi
rangkaian kesatuan (continuum). Pada awal abad
20 Magnus Hirschfeld, seorang seksolog, pernah
menekankan adanya rangkaian kesatuan dari orientasi
seksual dan jenis kelamin (gender) sehingga hal tersebut
tidak semata-mata dua kategori yang terpisah. Alfred
Kinsey melanjutkan riset seksualitas manusia lebih dalam
dengan memperkenalkan skala orientasi seksual Kinsey,
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dengan menunjukkan orientasi seksual manusia yang
berada di antara dua kutub: heteroseksual ekslusif dan
homoseksual ekslusif. Klein, juga seorang seksolog, dalam
sebuah studinya medapati bahwa 1/3 dari seseorang
yang melakukan perbuatan homoseksual tidak sematamata memiliki orientasi homoseksual. Dia menyimpulkan
bahwa orientasi seksual itu jauh lebih kompleks daripada
perilaku atau perbuatan semata-mata. Klein melihat
bahwa orientasi seksual itu dinamis dan terus berubah.
Menilai orientasi seksual ini adalah sebuah area yang
masih perlu dipelajari dan masih banyak pertanyaan yang
belum terjawab.
Kalau demikian apakah orientasi seksual seseorang
menentukan identitas seksual nya? Memang orientasi
seksual seseorang sering menjadi faktor penyumbang
terhadap identitas seksualnya tapi tidak seharusnya.
Pada dasarnya ada 2 tipe teori yang berusaha
menjelaskan faktor yang mempengaruhi
homoseksualitas:
1. Nature (essentialist/biological theorist) – teori
ini mengatakan bahwa homoseksualitas itu
terlahirkan, sesuatu yang asli dan alami. Orientasi
seksual seseorang itu berhubungan dengan
struktur biologisnya (contohnya otak, genetika,
hormon dan faktor tubuh/anatomi yang unik).
Ada bermacam studi di teori biologis seperti
studi INAH-3 (the third interstitial nucleus of
the anterior hypothalamus) yang menyatakan
hypothalamus manusia normal dua kali lebih
besar dari hyptothalamus seorang gay. Studi
terhadap anak kembar juga menjelaskan kalau
ekspresi homoseksualitas ditemukan lebih sering
di kembar identik, yang berarti harus ada faktor
genetika yang harus dipertimbangkan. Studi
Birth Order menemukan bahwa setiap wanita
yang melahirkan anak laki-laki, ia akan terus
menghasilkan peningkatan anti-bodies pria di sel
tubuhnya dan sel tersebut akan berada di aliran
darah si ibu yang selanjutnya akan mempengaruhi
otak janin sehingga lebih menyerupai perempuan
meskipun secara anatomi biologisnya adalah pria.
2. Nurture (construction/developmental theorist)
– Konsep positive reinforcement and punishing
reinforcement sangat berpengaruh sekali. Positive
reinforcement berbicara mengenai reward. Kalau
seseorang mempunyai kisah hidup penolakan
terus menerus dari lawan jenisnya dan dia mulai
bergaul dengan grup sesama jenis yang sangat
suportif dan menyamankan, ada kecenderungan
orang tersebut akan beralih ke hubungan sesama
jenis. Punishing reinforcement adalah konsep yang
berlawanan dari positive reinforcement. Seorang
putri yang tidak mempunyai hubungan yang
harmonis dengan sang ayah akan mempunyai
kecenderungan menyukai sesama jenisnya.
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Selain daripada yang dibahas di atas, ada faktor-faktor
lainnya seperti faktor psikososial – bagaimana seseorang
dibesarkan, disertai dengan berbagai faktor-faktor sosial
di sekelilingnya, akan membentuk orientasi seksualnya.
Faktor budaya (culture) – bagaimana seksualitas
seseorang dipengaruhi oleh cara berpikir dari budaya di
sekelilingnya dan menyebabkan seseorang mempunyai
kecenderungan untuk mengadopsi dan melakukannya.
Meskipun banyak riset meneliti kemungkinan pengaruh
genetic, hormonal, development, sosial, kultural pada
orientasi seksual seseorang namun para peneliti belum
bisa menyimpulkan bahwa orientasi seksual di tentukan
oleh satu atau berbagai faktor-faktor tesebut.
Sebagai orang tua, kita dapat menolong anak kita
mengerti bahwa ada perbedaan antara ketertarikan
(attraction), orientasi dan identitas. Ketiga hal tersebut
dikenal sebagai 3-tier distinction:
• Tingkatan 1: ketertarikan (sesama jenis).
Penggunaan kata ketertarikan adalah sesuatu
yang denaskahtif di mana seseorang berbicara
mengenai perasaannya. Ketertarikan adalah
sesuatu yang di luar kontrol seseorang.
• Tingkatan 2: orientasi. Kata orientasi homoseksual
pada dasarnya digunakan bila seseorang
mengalami ketertarikan terhadap sesama jenis
yang cukup kuat, bertahan dan secara konsisten
menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai
orientasi khusus terhadap sesama jenis. Namun
tidak ada jawaban mutlak tentang berapa banyak
aras (level) ketertarikan yang dibutuhkan untuk
membuat seseorang mempertimbangkan bahwa
ia berorientasi homoseksual atau biseksual.
• Tingkatan 3: identitas. Ini yang paling jelas. Ini
adalah label yang seseorang berikan kepada
dirinya. Kita ketahui bahwa label ini disertai arti
yang spesifik bukan hanya ketertarikan atau
orientasi tetapi juga gaya hidup dan tingkah laku.
• Identitas seksual itu biasanya bukan terjadi
secara langsung, tapi melalui proses yang
bertahap dan tidak mudah. Ketertarikan yang
mendorong perbuatan, biasanya ada di titik
di mana seseorang mulai mempertanyakan
identitasnya yang pada akhirnya membawa
menuju proses labeling. Studi mengatakan bahwa
proses tersebut dapat memakan waktu 3-4
tahun bagi seorang wanita untuk melewati siklus
ketertarikan, perbuatan dan mempertanyakan
self labeling ini.
Riset juga menunjukkan bahwa pemuda pemudi yang
mengalami kertertarikan sesama jenis mengalami 3 tahap
pencarian identitas:
1. Dilema identitas: suatu tahap dimana ia
merasa ada sesuatu pengalaman yang berbeda
dibandingkan orang lain.

2.

3.

Pengembangan identitas: suatu tahap dimana
seseorang berusaha memberesi identitas
seksualnya. Pada tahap ini seseorang akan
bergumul dengan segala pertanyaan-pertanyaan
yang begitu mendasar (seperti: apakah perasaan
ini benar? Apakah pusat dari kepribadian saya
adalah homoseksual?). Banyak orang yang
melewati tahap ini mengevaluasi jawabanjawaban dari pertanyaan tersebut terus
sepanjang hidupnya.
Pembentukan (sintesis) identitas: Ini adalah
tahap dimana seseorang merasa sudah puas dan
yakin atas siapa dirinya atau identitasnya. Ini
adalah titik terakhir. Riset menemukan sesuatu
yang unik – bagi banyak orang yang bergumul
terhadap identitas seksual mereka, pada akhirnya
labeling bukan menjadi sesuatu yang terpenting.
Banyak yang merasa lebih aman bila mereka
membiarkannya terbuka (open-ended).

Identitas seksual seseorang seringkali dipengaruhi
oleh naskah budaya seksual (cultural sexual script) di
sekitarnya. Manusia itu seperti aktor di panggung, yang
membutuhkan naskah untuk melakukan perannya.
Demikian halnya dengan seksualitas manusia. Naskah
seksual ini paling tidak mempunyai dua fungsi penting:
pertama, memberikan definisi mengenai apa yang
disebut normal dalam budaya tertentu. Sebagai contoah
adalah frekuensi hubungan seksual di pernikahan
yang berbeda di tiap-tiap budaya. Kedua, memberikan
roadmap tentang bagaimana kita harus merasa, berpikir
dan beraksi di situasi seksual tertentu. Misalnya,
bagaimana seharusnya berhubungan seksual – dimana
batas-batasnya?
Berdasarkan bagaimana seseorang diorientasikan oleh
faktor budaya, keluarga, pengalaman-pengalaman
yang personal dan naskah seksual di sekelilingnya,
pada akhirnya kita menciptakan naskah seksual pribadi
yang unik. Pemuda-pemudi khususnya yang sedang di
tahap-tahap kebingungan dalam menghadapi dilema
atau pengembangan identitas, akan mencari naskah
yang masuk akal untuk kehidupan seksualitas mereka.
Celakanya di dalam waktu yang kritis seperti ini pemudapemudi secara prematur memutuskan untuk merangkul
identitas gay, karena mereka berpikir naskah tersebut
adalah naskah yang masuk akal buat mereka.
Naskah gay menekankan prinsip sebagai berikut:
1. Daya tarik terhadap sesama jenis adalah sesuatu
yang natural atau diberkati Tuhan
2. Jikalau seseorang mempunyai daya tarik dengan
sesama jenis, dia adalah gay
3. Perilaku seksual sesama jenis adalah sesuatu yang
alami sebagai ekspresi sejati siapa diri anda
4. Aktualisasi diri tentang seksualitas dan identitas
seksual adalah pemenuhan hidup. Anda layak
memiliki kebebasan tentang itu.
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Bukankah prinsip di atas begitu meyakinkan bagi pemuda
pemudi yang sedang kebingungan dan terisolasi?
Walaupun begitu, ada naskah alternatif – naskah
yang menekankan konsep integrasi. Seseorang bisa
mempunyai ketertarikan terhadap sesama jenis tapi pada
akhirnya ia memilih siapa identitas kepribadiannya. Orang
Kristen dapat membentuk identitas mereka dalam Kristus;
di dalam kerja dan tokoh Yesus Kristus!
Apakah orientasi seksual seseorang dapat berubah?
Setiap perjalanan dan pengalaman seseorang sangat
unik. Banyak kisah seseorang yang mengalami perubahan
orientasinya, tetapi banyak juga yang terus bergumul di
permasalahan ini. Daripada fokus mengenai perubahan
orientasi, lebih penting jika seseorang mengalami
perubahan identitasnya dan mengerti kepribadiannya
di dalam konteks hubungan dengan Sang Pencipta. Ini
dapat menjadikan pertumbuhan rohani yang besar. Kalau
kita sebagai gereja Kristus berfokus terhadap identitas
seseorang untuk bertumbuh dan berakar di dalam Yesus,
seseorang dapat menanamkan dan hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan.
Pandangan tradisional Kristen berhubungan dengan
seksualitas dan pernikahan dituduh sebagai sesuatu
yang merusak (damaging) dan menyakitkan karena
represif. Tentu saja permasalahan yang mencemaskan
adalah saat orang Kristen menghakimi, menghina dan
mempermalukan individu gay (terutama anak-anak)
sehingga mengakibatkan individu tersebut menjadi putus
asa. Oleh sebab itu kita perlu mengerti hal ini supaya
hal yang mencemaskan itu tidak terus terjadi. Ajaran
Yesus menunjukkan bahwa seksualitas manusia itu ada
batasnya dan meskipun seksualitas adalah sesuatu yang
terpadu (integral) bagi kita sebagai makhluk seksual,
seksualitas tidak menjadi fondasi dari kepenuhan dan
kesuburan diri manusia.
Roma 8:28 menuliskan “Kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”.
Kita harus mempercayai bahwa Tuhan bisa menggunakan
segala hal, termasuk pergumulan tentang seksualitas
untuk menunjukkan siapa Dia kepada kita. Kita bukanlah
Tuhan. Kita adalah manusia dan Tuhan memanggil tiap
dari kita supaya menjadi refleksi akan Dia satu sama lain
melalui kasih dan tindakan kasih. Oleh sebab itu kita
perlu terus berjuang dan memohon hikmatNya untuk
mengasihi dan pada saat yang sama tetap beriman
terhadap kebenaran Allah. Satu hal yang pasti, kasih
tidak menghakimi, menganiaya, mengisolasi, menolak,
merendahkan dan memaksa.
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Sebagai penutup, berikut ini tentang bagaimana orang
tua membimbing anak-anak di dalam hal seksualitas:
1. Ciptakan situasi yang nyaman dimana anak dapat
mengutarakan pertanyaan dan pergumulannya.
Anak-anak jaman sekarang sangat cerdas dan
dilengkapi dengan high-tech gadgets untuk
memenuhi rasa keingintahuan mereka. Lebih
penting bagi kita sebagai orang tua untuk lebih
secara intentionally terlibat di dalam memberikan
informasi yang tepat dan benar sebelum mereka
bereksperimen.
2. Jelaskan “3-Tier Distinction” tentang
homoseksualitas (ketertarikan, orientasi dan
identitas).
3. Jelaskan mengenai rancangan asli (original) dari
Tuhan yang amat baik (sebagai makhluk seksual
dan pernikahan)
4. Efek dari dosa yang membawa penyimpangan,
kepedihan dan kerusakan
5. Berikan pengertian bagaimana pengaruh budaya
dalam membentuk sikap, nilai, persepsi dan
perilaku seksual seseorang. Contohnya, di Jepang
pornografi bukan menjadi sesuatu yang tabu lagi.
Materi pornografi bisa didapati secara gampang.
Jelaskan juga tentang konsep naskah kultural
seksual yang menjelaskan bagaimana kita sebagai
manusia mempunya kecenderungan menjadikan
ekspektasi budaya di tempat kita berada sebagai
sesuatu yang menentukan sikap dan tindakan
seksual kita.
6. Tanamkan Firman Tuhan sebagai sumber dan
otoritas tertinggi di kehidupan mereka. Kalau
Firman Tuhan menjadi otoritas, hidup kita akan
berorientasi kepadanya. Ini akan menolong
kita mengerti dan menangani hal-hal yang
berhubungan dengan ketertarikan sesama jenis
atau homoseksualitas. Empat sumber otoritas
Firman Tuhan itu adalah penciptaan, kejatuhan
dalam dosa, penebusan dan kemuliaan.
7. Berikan pengertian bahwa manusia bukan saja
sekedar mahluk seksual – manusia mendapatkan
arti dan tujuan kehidupan lebih dari hal-hal
seksual. Seks dan seksualitas bukanlah pusat dari
kehidupan kita. Ada hal-hal lain yang memberikan
makna lebih besar dan bertujuan seperti
spritualitas, relasi dan pelayanan.
8. Bicara tentang Iman Kristiani adalah nyata.
Teguhkan: “Identitasku adalah Kristus!”
9. Ajarkan karakteristik dari Tuhan Yesus. Tuntun
mereka untuk berbuah secara spiritual dan
rohani. Dengan ini mereka akan dapat mengerti
kehendak Tuhan tentang apa yang baik.
Sekian.
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SIKAP GPBB TERHADAP LGBT
Berdasarkan Alkitab, Seminar LGBT 23 April 2016 dan
Konstitusi Sinode Gereja Presbyterian Singapura

Masyarakat saat ini sudah semakin dipenuhi oleh
kebingungan dan distorsi mengenai seksualitas manusia,
dimana salah satunya adalah semakin diterimanya dalam
masyarakat gaya hidup dan perilaku seksual alternatif yang
bertentangan dengan ajaran Alkitab. Maka, oleh karena
itu, Gereja Presbyterian Bukit Batok jemaat berbahasa
Indonesia menentukan sikap sebagai berikut:

RULES OF ENGAGEMENT / PENDAHULUAN

1. Kami tunduk kepada kebenaran Alkitab, Firman Tuhan,
sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan
iman umat Kristiani, satu-satunya dasar pegangan dan
penuntun kehidupan manusia yang sejati (2 Timotius
3:16).
2. Kami melandaskan sikap kami dengan kerendahan hati
(humility), cinta kasih (compassion) dan ketajaman
rohani (discernment). GPBB adalah keluarga besar
komunitas iman Kristen yang saling menerima dan
mengasihi tetapi juga merangkul, menasehati,
menegor dan membimbing dalam semangat kasih
(Galatia 6:1-2).

CREATION / PENCIPTAAN

3. Kami mengakui bahwa manusia diciptakan dalam
gambar dan rupa Allah, secara totalitas, sebagai pria
dan wanita, dan tidak menerima pengkategorian
lainnya (Kejadian 1:26-28) Inilah rancangan agung
original TUHAN yang sungguh amat baik.
4. Kami mengakui bahwa satu-satunya institusi
pernikahan yang ditegakkan dan dikuduskan oleh
Allah adalah relasi monogami seumur hidup, unik dan
eksklusif antara satu pria dan wanita (Kejadian 2:1524) yang mencerimkan misteri persatuan kudus antara
Kristus dan Gereja (Efesus 5:31-32).

FALL / KEJATUHAN

5. Kami percaya bahwa dosa membawa penyimpangan
(hamartia/missing the mark), kepedihan dan
kerusakan dalam seluruh aspek hidup manusia
(Kejadian 6:1-8), termasuk di antaranya aspek
seksualitas.
6. Kami percaya bahwa segala bentuk ekspresi seksual
sebelum atau di luar pernikahan atau segala bentuk
relasi seksual di luar kategori pria dan wanita adalah
dilarang dan diterima sebagai dosa (1 Korintus 6:920, Imamat 18:22, Roma 1:18-32). Seluruh bentuk
perilaku seksual di luar ikatan pernikahan kudus antara
satu pria dan satu wanita oleh pejabat gerejawi dan
aktifis pelayan akan ditangani berlandaskan prinsip

pada nomor 2 dan sesuai dengan Tata Laksana yang
diatur oleh konstitusi gereja Presbyterian Singapura.

REDEMPTION / PENEBUSAN

7. Kami percaya bahwa identitas manusia yang hakiki
terletak di dalam Kristus, yang telah datang untuk
menebus dosa manusia. Setiap dari kita dipanggil
untuk menyangkal diri kita dan mengikut Kristus
(Lukas 9:23). Bagi orang-orang yang memiliki orientasi
LGBT, hal ini berarti panggilan untuk bergumul
dan menyangkal orientasi LGBTnya dan kembali ke
rancangan original TUHAN.
8. Kami percaya bahwa manusia bukan hanya sekedar
makhluk seksual. Manusia mendapatkan arti dan
tujuan hidupnya yang sejati melalui relasinya dengan
TUHAN dan tidak hanya melulu melalui hal-hal seksual
apalagi perilaku seksual diluar rancangan original
TUHAN yang agung dan mulia.
9. Kami tidak memusuhi, mengucilkan atau menghakimi
kelompok LGBT. Kami menolak perilaku seksual LGBT
tetapi merangkul setiap orang LGBT sebagai pribadi
yang diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik.
Kami percaya orientasi serta perilaku kelompok
LGBT hanyalah salah satu kerusakan akibat dosa,
namun kami beriman tidak ada dosa yang tidak dapat
diampuni (kecuali menghujat Roh Kudus, Markus
3:20-35).

GLORIFICATION / KEMULIAAN
10.

Kami percaya bahwa kami hidup di dalam
ketegangan ‘already-and-not-yet’, dimana kami
sudah ditebus namun masih bergumul di dalam
segala keberdosaan kami (Roma 7:22-24).

11.

Kami bertekad untuk membangun keluarga masingmasing dalam takut akan TUHAN (Ulangan 6:4-9)
sebagai teladan kemuliaan ikatan pernikahan kudus
seumur hidup antara satu pria dan satu wanita
yang mencerminkan rancangan original Allah bagi
pernikahan.

12.

Kami menantikan kedatangan Kristus kembali yang
akan membangkitkan kami di dalam kemuliaan,
dimana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan
melainkan hidup seperti malaikat di sorga (1
Korintus 15:35-58, Matius 22:30-32), dan akan
membebaskan kami dari segala pergumulan kami,
termasuk orientasi dan perilaku seksual yang tidak
sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah.
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G

ereja Presbyterian Bukit Batok (GPBB)sebagai
jemaat berbahasa Indonesia dari Bukit Batok
Presbyterian Church (BBPC) lahir dengan
dilakukannya kebaktian pertama pada 20 Agustus
1995 yang dihadiri oleh sekitar 75 orang, sebagian
besar dari GPO (Gereja Presbyterian Orchard).
Gedung GPBB diawali dengan dimenangkannya
tender sewa tanah di daerah Bukit Batok, oleh ORPC
pada bulan Desember 1991.
Sewa tanah untuk gedung GPBB akan berakhir
di tahun 2021. SLA (Singapore Land Authority)

PENGGALANGAN
Fundraising

sudah memberikan indikasi bahwa mereka akan
mengijinkan kita untuk memperpanjang sewa tanah,
karena tanah tersebut masih akan diperuntukkan
sebagai tempat ibadah.
GPBB tiga jemaat (Indonesia, Inggris dan Mandarin)
melakukan penggalangan dana melalui janji iman
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana 2
hal berikut ini,
1. Perpanjangan sewa tanah : Perkiraan biaya
untuk perpanjangan sewa tanah selama 30
tahun adalah sekitar SGD 10 juta *
2.

Renovasi gedung tahap 2 : Dengan adanya
kepastian mengenai perpanjangan sewa tanah,
kita akan bisa melanjutkan rencana renovasi
gedung tahap 2 yang sudah ditunda sejak tahun
2008. Perkiraan biaya untuk ini adalah sekitar
SGD 3 juta *. Adapun renovasi akan dilakukan
untuk:
• Sanctuary ke 3 untuk ibadah jemaat
Berbahasa Indonesia
• Penambahan jumlah ruangan untuk semua
jemaat, karena Ruang Kebaktian lantai 4
akan diubah menjadi 4 ruang kelas. Dengan
adanya 2 ruangan lainnya di lantai 4 (crèche
room dan kelas bayi), maka total akan ada
penambahan 6 ruang kelas baru.

30 Beranda

DANA

Sebagian dari kita mungkin akan berbertanya,
sewa tanah akan berakhir 5 tahun lagi, tapi mengapa
harus mengumpulkan dana dari sekarang? Kita
tidak tahu waktu yang akan kita perlukan untuk
mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Juga
ada kemungkinan harga sewa tanah akan terus
naik dan untuk itu majelis memutuskan untuk
mengumpulkan dana dari sekarang.
Penggalangan dana melalui janji iman bukan hanya
untuk 9 bulan ke depan, tapi kita mulai dalam
tahun 2016 ini (mulai bulan April sampai dengan
Desember) sehingga hasilnya bisa di review di akhir
tahun. hasil evaluasi ini akan digunakan untuk
menentukan program berikutnya di tahun depan.
Selain janji iman, tim penggalangan dana juga akan
mengadakan acara-acara lain seperti walk-a-thon,
dinner dan bazar. Ini tidak hanya ditujukan untuk
sekedar penggalangan dana, tapi juga digunakan
untuk membangun kebersamaan dengan jemaat
Inggris dan Mandarin.
Jemaat dapat memantau pengumpulan dana janji
iman di gpbbjanjiiman.org.
* Angka ini hanya perkiraan pada saat ini. Konfirmasi
biaya sebenarnya akan diberitahukan ke jemaat
setelah kita mengetahui biaya sebenarnya.

Liputan

KOMISI

ANAK
Tanggal 24 Juanuari 2016, kami mengadakan
kenaikkan kelas dan upacara kelulusan untuk adik-adik
Primary 6. Semua disegarkan kembali oleh Firman
Tuhan supaya terus bertumbuh menjadi garam dan
terang bagi dunia, dalam setiap fase kehidupan. Adikadik P6 memakai kesempatan ini untuk mengucap
syukur kepada Tuhan, juga menyampaikan apresiasi
kepada orang tua dan guru.

Puji Tuhan untuk
pimpinan-Nya atas Komisi
Anak selama setengah
tahun ke belakang.

Dalam perayaan Paskah, kita semua belajar
mengenai pengorbanan dan merayakan
kemenangan Tuhan Yesus bersama – sama,
melalui panggung boneka untuk kelas kecil
dan cerita alkitab interactive untuk kelas besar.
Senang sekali bisa bersama-sama melayani
Tuhan melalui persembahan pujian dalam
bentuk lagu dan gerakan, juga akitivitas
menyusun ayat dan cerita Alkitab bersamasama. Terima kasih juga untuk dukungan orang
tua yang terus membimbing di saat anak-anak
belajar untuk ambil bagian dalam pelayanan
(seperti persembahan paduan suara di foto),
dan turut beribadah bersama dalam rangkaian
kebaktian gabungan Kamis Putih sampai
dengan Paskah Subuh.

4 Juli 2016 menandai pertama kalinya kelas Grace
memakai ruangan baru di L1R4, pindah dari Creche
room lantai 4. Bersyukur karena Tuhan memberikan
ruangan yang lebih memadai, untuk jumlah anak
yang terus bertumbuh. Adik-adik kelas Grace sudah
mulai belajar beradaptasi dengan kelas barunya.
Mohon dukungan doa dari jemaat, supaya Tuhan
terus menambahkan pelayan-pelayan yang rindu dan
terbeban untuk melayani jumlah anak yang terus
bertambah. Juga untuk proses review kurikulum KA
yang sudah sedang berjalan.
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1
kegiatan komisi
remaja

1

Januari 2016 – Perayaan Natal dan
Tahun Baru

Ini adalah acara Natal dan Tahun Baru pertama setelah beberapa waktu.
Sesudah menghadiri kebaktian khusus berkenaan dengan tema, kami
menonton film bersama sambal ditemani oleh makanan ringan.
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Januari 2016 – Sports Day &
Welcoming Sec1s @ Nan Hua High
School
Acara di tahun yang baru ini tidak saja ditujukan untuk
menyambut hangat rekan-rekan yang baru masuk
ke Secondary 1, tetapi juga sebagai acara permainan
untuk mempererat ikatan diantara Remaja. Kami juga
mendorong mereka untuk mengajak teman-teman
dari luar GPBB untuk bermain bersama. Sesudah
acara pembukaan (icebreaker), dilanjutkan dengan
permainan-permainan lain seperti Air, Backlash,
Ballon Battle Rink dan Capture the Treasure.

Pebruary 2016 – Hari Valentine
Kami mengambil kesempatan ini untuk mendorong
mereka menjembatani kesenjangan gender serta
meningkatkan rasa keperdulian dan saling menyayangi
dalam komunitas Korem GPBB. Sebagai acara
pembuka, kami duduk dalam lingkaran berselang-

seling cewek dan cowok. Untuk lebih mengenal satu
sama lain, kami harus membuka percakapan dengan
orang di sebelah kanan, serta mengatakan “Honey, I
love you”. Setelah makan siang, kami dibagi menjadi
beberapa pasangan melalui permainan Guess Who,
dan bersama-sama dengan mereka bermain Balancing
Can dan Telepathy. Rangkaian acara diakhiri dengan
makanan penutup berupa fondue session.

Mei 2016 – Perpisahan dengan
Kak Frankie

Di penghujung bulan Mei, Kak Chris dan Kak Frankie,
mantan Pembina kami, lulus dari SBC. Sesudah kebaktian
Remaja terakhir di semester, kami mengadakan acara
perpisahan sederhana untuk mereka. Malam harinya,
para orang tua mengadakan acara makan malam dalam
rangka perpisahan dengan Kak Chris dan Kak Frankie.
Kami sungguh-sungguh mengharapkan yang terbaik
untuk masa depan mereka.
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Campur Sari

NASI GORENG
K’RUPUK UDANG
Sarah Ong

L

agu yang saya gubah, “Nasi
Goreng, K’rupuk Udang”,
dinyanyikan oleh- paduan suara
Magnificat di bulan Mei yang lalu. Saya
baru mulai mencoba menulis lagu di
awal tahun 2016, karena kami para
anggota didorong untuk menulis lagu
untuk dinyanyikan oleh Magnificat sendiri.
Pada waktu itu, saya sedang membaca buku berjudul The
Things of Earth, Treasuring God by Enjoying His Gifts tulisan
Joe Rigney. Saya memutuskan untuk menulis lagu berdasarkan
apa yang saya baca dari buku tersebut. Setelah membaca
beberapa bab dari buku tersebut, saya berpikir bahwa ada 2
kemungkinan yang menyebabkan kita tidak dapat menikmati
apa yang kita miliki.
Pertama, kita mungkin lupa atau tidak sadar bahwa apa yang
kita miliki itu semua datangnya dari Tuhan. Orang cenderung
untuk bersyukur ketika mendapatkan hal-hal yang “wah”,
namun lupa bersyukur atau malah bersungut-sungut ketika tidak
mendapatkan hal-hal yang “wah” tersebut. Padahal, ada banyak
sekali hal yang bisa kita syukuri, seperti makanan, alam, temanteman dan lain sebagainya. Semua ini anugerah dari Tuhan.
Kedua, kita mungkin takut untuk menikmati pemberian Tuhan
karena takut akan idolize hal tersebut. Coba pikirkan hal yang
paling anda suka. Kemudian pikirkan, apakah anda mencintai
Tuhan lebih dari hal tersebut? Atau jangan-jangan anda sudah
menjadikan hal tersebut idol dalam hidup anda? Kita bisa
dengan benar menikmati dan mencintai pemberian Tuhan
ketika kita terutama menikmati Tuhan dan ketika Tuhan jadi
seseorang yang paling kita cintai. Jadi, bukannya kita tidak
boleh menikmati hal-hal lain, namun hal-hal selain Tuhan harus
selalu ada di urutan kedua. Tuhan yang pertama dan terutama.
Lagu ini jadi pengingat buat diri saya sendiri untuk menikmati
setiap pemberian Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan, Sang
Pemberi Berkat, lebih dari berkat-berkatnya. Saya berharap
lagu ini juga bisa menjadi berkat buat setiap anda yang
mendengar.
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Nasi Goreng, K’rupuk Udang
Lirik & Syair: Sarah Ong.
Persembahan Pujian: PS Magnificat,GPBB.
Dapat dilihat lewat https:
//www.youtube.com/watch?v=O04tv39_cYU)
Bunga di taman,
awan indah di langit biru.
Lihatlah! Tuhan berfirman
dan semua tercipta.
O, sungguh ajaib.
Kopi yang harum, nasi goreng
dan krupuk udang.
Kecaplah! Semua Tuhan ciptakan
baik adanya,
Untuk kau nikmati.
Reff:
Semua yang ada, Tuhan ciptakan.
Luapan kasihNya yang sungguh besar.
Dia tunjukan diriNya lewat ciptaanNya.
Kagumi Tuhan, Dia pencipta sgalanya.
Musik yang merdu, suara tawa
dan bunyi hujan.
Dengarlah! Tuhan berbicara
lewat ciptaanNya.
Buka telingamu.
Keluarga dan teman,
orang – orang di sekitarmu.
Cintailah! Tuhan mau
kita saling mengasihi.
Dia sumber kasihnya.
Reff:
Semua yang ada, Tuhan ciptakan.
Luapan kasihNya yang sungguh besar.
Cintai Tuhan lebih dari segalanya.
Nikmati Tuhan, muliakan Dia selamanya.
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YESAYA
55
Mario Tananda

hubungannya dengan

GEREJA
MASA KINI

Yesaya 55 merupakan bagian dari deutero yesaya yang berisi
seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan.
Tulisan berikut ini menghubungkannya dengan kehidupan
bergereja masa kini.

K

alau dilihat secara sepintas, pasal ini
begitu meneduhkan hati karena berbicara
tentang harapan. Namun, latar belakang
dari penulisan Yesaya adalah umat Allah yang
memerlukan pertobatan. Kitab Yesaya yang
penuh teguran ini dituliskan kepada Umat Allah,
bukan kepada orang yang tidak mengenal Allah
(unbelievers). Dan pertobatan adalah dasar dari
pasal ini juga. Dari awal-awal kitab Yesaya, kita
bisa menyimpulkan bahwa bangsa Israel ada dalam
keadaan yang sangat membutuhkan pertobatan –
desperately. Mengapa? Karena dosa mereka sudah
begitu jahat di mata Tuhan. Yesaya 1 mengatakan
bahwa mereka memberontak, meninggalkan Tuhan,
menista Yang Mahakudus, Allah Israel, dan berpaling
membelakangi Dia. Bahkan lembu dan keledai masih
lebih baik karena mengenal tuannya, tapi Umat Tuhan
tidak! (Yes 1:2-4)
Spesifiknya seperti apa dosa bangsa Israel?
Mereka kotor, tidak kudus (Yes 1:16) karena
perbuatan jahat – mereka tidak tahu apa yang
benar menurut Tuhan, karena yang dipakai adalah
apa yang benar menurut pemikiran mereka sendiri.
Ironisnya selama itu mereka masih beribadah
kepada Tuhan (Yes 1:11)!
Di hadapan Tuhan, bangsa Israel sudah menjadi
pelacur sundal (Yes 1:21). Yang ada dipikiran

mereka cuma korban bakaran dan persembahan
(sacrifice) – yang adalah kejijikan bagi Tuhan (Yes
1:13). Mereka pikir mereka sedang melayani
Tuhan dengan membawa korban-korban itu,
tapi Tuhan memperingatkan dengan keras kalau
mereka adalah “anak-anak pemberontak ... yang
melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari
pada-Ku, yang memasuki suatu persekutuan, yang
bukan oleh dorongan Roh-Ku, sehingga dosa mereka
bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir
(minta tolong kepada dunia dan material) dengan
tidak meminta keputusan-Ku, untuk berlindung
pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan
Mesir.” (Yes 30:1)
Keadaan ini juga semakin diperparah karena
pemimpin-pemimpin rohani mereka tidak mengerti
apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mereka
cuma mengajarkan doktrin agama (Yes 28:9-10),
akibatnya Israel melakukan hal yang mengerikan:
“Kami telah mengikat perjanjian dengan maut,
dan dengan dunia maut kami telah mengadakan
persetujuan; biarpun cemeti berdesik-desik dengan
kerasnya, kami tidak akan kena; sebab kami telah
membuat bohong sebagai perlindungan kami,
dan dalam dusta kami menyembunyikan diri.”
(Yes 28:15) Bayangkan, sudah mengikat perjanjian
dengan maut (perjanjian bohong yang bukan berasal
dari Allah), lalu berasumsi pula tidak akan kena
hukuman Tuhan!
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Bangsa Israel ingin untuk terus melakukan sesuatu
karena hati mereka tidak bisa tenang (restless) di
hadapan Tuhan, bahkan untuk berdoa sekalipun
tidak betah. Mereka harus selalu melakukan
sesuatu. Berdiam di hadapan Tuhan itu tidak
masuk di kamus mereka, padahal Tuhan sudah
berfirman, “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah
Allah!” (Maz 46:11). Mereka mau dipuaskan
jiwanya, dengan minta tolong dunia. Jadi tetap
saja tidak puas, malah makin menjadi-jadi rasa
ketidaktenangan hatinya (restlessness).
Jadi, di tengah latar belakang yang seperti ini Tuhan
berkata kepada Israel. “Ayo, hai semua orang yang
haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang
tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum
tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan
susu tanpa bayaran! Mengapakah kamu belanjakan
uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih
payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan yang
baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling
lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah
kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup!”
(Yes 55:1-3)
“Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui;
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah
orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat
meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali
kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan
kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan
dengan limpahnya.” (Yes 55:6-7) – Ini bukan
ajakan kepada orang yang tidak mengenal Allah
(unbelievers), tapi kepada Umat Tuhan yang sudah
meninggalkan Tuhan.
Bagaimana dengan gereja sekarang? Kitab Yesaya
masih tetap relevan. Ini ajakan Tuhan untuk
bertobat kepada gereja yang sudah meninggalkan
Tuhan, bukan kepada orang non-Kristen.
Apa masalah gereja? Sama persis seperti Israel.
Gereja berpikir bahwa dirinya kudus, padahal tidak.
Orang-orang Kristen cinta dosa dan melakukannya
berkali-kali tanpa pernah sungguh-sungguh berbalik.
Gereja juga memberontak kepada Tuhan, kata ‘taat’
itu asing untuk dilakukan meskipun mungkin sering
dibicarakan. Begitu Tuhan suruh yang ‘aneh’ sedikit
kita langsung berkata, “Bukan kehendak Tuhan!
Kehendak Tuhan pasti masuk akal pikiran saya, pasti
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tidak menyimpang dari kebiasaan dan norma yang
ada. Lewat dari itu bukan kehendak Tuhan.” Orang
Kristen maunya nyaman sendiri dan pakai apa yang
benar menurut diri sendiri ataupun apa yang benar
menurut orang banyak – dua-duanya belum tentu
benar menurut Tuhan meskipun kelihatannya baik.
Ingat bahwa Alkitab berkata, “Namun kami semua
menjadi seperti orang yang najis dan semua
kebenaran kami seperti kain yang najis.” (Yes 64:6,
Terjemahan Literal). Karena menurut orang Kristen
kehendak dan kebenaran Allah itu ‘aneh’, mereka
berbalik meninggalkan Tuhan seperti orang kaya
yang disuruh menjual semua hartanya oleh Yesus.
Kenapa berbalik? Karena, “Mana mungkin kehendak
Tuhan seperti itu? Saya makan apa? Keluarga saya
makan apa?” Gereja pakai kebenaran diri sendiri,
tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah.
Apa yang Alkitab katakan? “Carilah dahulu Kerajaan
Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu.” (Mat 6:34). Ayat ini
dipajang di meja kerja orang Kristen, dinyanyikan di
rumah dan di gereja, tapi dalam kehidupan seharihari, “Kerajaan Allah harus sesuai kalau dicocokkan
dengan situasi kehidupan saya, dengan kebiasaan
keluarga saya, dengan jati diri dan kehendak saya,
barulah saya mau lakukan. Yang paling penting saya
dan keluarga saya bisa makan.” Yang dicari adalah
sesuap nasi, kebahagiaan keluarga, jati diri, hobi,
tapi Tuhan disuruh berdiri di pinggir: “Tolong Tuhan
jangan mengatur kehidupan saya, waktu saya,
keluarga saya.” Kalau begitu, apa bedanya orang
Kristen dengan orang beragama lain di luar gereja?
Jadi karena tidak mau menuruti Tuhan tapi tetap
mau jadi Kristen, maka perlulah ada tindakan untuk
menggantikan ketaatan
kepada Tuhan.
Apa itu? Yang
paling
mudah
adalah
pelayanan
di gereja.
Lagipula, Pendeta
kan mengajak semua
orang untuk melayani.
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Pelayanan di gereja jaman sekarang ini pada
dasarnya sama dengan kurban persembahan
yang dibawa bangsa Israel sewaktu mereka
beribadah di jaman Yesaya. Dasarnya adalah “saya
mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan: saya
mampu/ada resource atau tidak. Kalau saya mampu/
ada resource maka saya kerjakan, kalau tidak saya
skip!” Begitu convenient-nya pelayanan di gereja
untuk menggantikan ketaatan. “Ketaatan itu otoriter,
karena itu jangan dilakukan. Kita pelayanan saja, beri
persembahan saja tiap minggu. Itu cukup sebagai
bukti cinta kita pada Tuhan. Kan Pendeta juga yang
suruh, pasti benar. Kita sudah mempersembahkan
sesuatu pada Tuhan, pasti Dia senang dengan
persembahan kita. Tuhan tahu hati saya yang mau
berkorban untuk
Tuhan.”

namun protes pada Tuhan kalau dirinya menderita
terus. Jadikan penderitaan sebagai jalan untuk mati
terhadap diri sendiri, bukan tujuan akhir.
Memuaskan hati manusia (diri sendiri dan
orang lain) memang jauh lebih mudah daripada
memuaskan hati Tuhan.

Maka tepat seperti yang Tuhan katakan. Sama
seperti Israel yang adalah Umat Tuhan, Tuhan
berkata kepada gereja yang adalah umat Tuhan:
“Celakalah anak-anak pemberontak ... yang
melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari
pada-Ku, yang memasuki suatu persekutuan, yang
bukan oleh dorongan Roh-Ku, sehingga dosa mereka
bertambah-tambah.”
(Yes 30:1) Rancangan
untuk apa? MacamManakah yang lebih disukai
Siapa bilang Tuhan
macam tentunya.
pasti suka dengan
Salah satunya di luar
Tuhan, ketaatan atau kurban
semua persembahan
gereja adalah untuk
persembahan? Taat kepada
yang kita bawa
membangun kerajaan
padaNya? Belum
sendiri. Dan yang sangat
Tuhan lebih baik daripada
tentu! Ingat bahwa
serius adalah di dalam
mempersembahkan kurban.
“Kain dan korban
gereja: pelayanan atas
persembahannya
rancangan sendiri tanpa
tidak diindahkanbertanya pada Tuhan
Nya” karena tidak
dulu.
sesuai dengan kriteria Tuhan (Kej 4:5). Kalau kita
tidak pernah berdoa, bertanya, mencari kehendak
Tanpa Tuhan, manusia tidak punya hikmat untuk
Tuhan lewat FirmanNya, apa jaminan bahwa kita
menjalani kehidupan ini – termasuk dalam
tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam
menjalankan pelayanan di gereja. Karena tidak
pelayanan? Seperti apa kriterianya? Atau mungkin
betah untuk berdoa atau pun tidak disiplin untuk
kita berpikir bahwa Tuhan berkenan pada semua
bertanya pada Tuhan, maka hikmat Tuhan juga tidak
pengorbanan kita “menderita” dalam melayani?
ada dalam dirinya: lalu manusia mengganti hikmat
Tuhan dengan hikmat sendiri. Alasannya, “Tuhan
“Manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau
kan sudah kasih manusia otak untuk dipakai.”
kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik
Mereka berasumsi bahwa pikiran mereka selalu
daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih
sama dengan pikiran Tuhan.
baik daripada lemak domba. Sebab membangkang
terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan
Namun apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab?
sihir, dan hati yang sombong sama jahatnya seperti
“Rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu
menyembah dewa.” (1 Sam 15:22-23 BIS). Yang
bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan.
Tuhan inginkan adalah Anda mati terhadap diri
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah
Anda sendiri, bukan banyak-banyak menderita
tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku
atau banyak-banyak melayani! “Berharga di mata
dari rancanganmu.” (Yes 55:8-9) Pikiran orang lain
Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya”
saja tidak bisa diketahui kalau tidak bertanya dan
(Maz 116:15) dan “Setiap orang yang mau mengikut
klarifikasi dengan orang tersebut, apalagi pikiran
Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya
Tuhan! (1 Kor 2:11) Siapa yang bisa mengklaim
setiap hari dan mengikut Aku.” (Luk 9:23) Orang
pikirannya selalu sama dengan pikiran Tuhan
Kristen suka dengan yang menderita-menderita,
kalau tidak pernah bertanya sendiri pada Tuhan
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dalam doa dan mencari sendiri di dalam Alkitab?
Sombong sekali orang seperti ini, bukan? Otak
manusia memang harus dipakai, tapi itu setelah
mengetahui apa dan bagaimana kehendak Tuhan
harus dilakukan, bukan sebelumnya! Hati-hati: “Allah
menentang orang yang congkak.” (Yak 4:6)
“Ah! Kalau begitu solusinya gampang! Kan
problemnya pelayanan, maka mari kita tidak
pelayanan di gereja – masalah selesai!” Salah besar!
“Janganlah orang menghadap hadirat Tuhan dengan
tangan hampa” (Kel 23:15, Kel 34:20, Ul 16:16), tiga
kali ayat ini diulang di Alkitab menunjukkan betapa
pentingnya hal ini. Di Perjanjian Baru Rasul Petrus
berkata, “Layanilah seorang akan yang lain, sesuai
dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.”
(1 Pet 4:10) Tuhan akan minta pertanggungjawaban
atas semua yang sudah Tuhan titipkan. Dan yang
Tuhan mau bukan cuma uang kita di kantong
persembahan, tapi juga dengan semua yang sudah
Dia investasi dalam kehidupan kita, dan terutama
dengan persembahan hidup secara total (Rom 12:1).
Lalu bagaimana? Pelayanan salah, tidak pelayanan
salah! Apa kriteria yang diinginkan Allah? Ingat,
bahwa konsep pelayanan Kristen bukanlah “saya
mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan”, namun
“Tuhan yang mengerjakan pekerjaan milikNya
melalui kehidupan saya.” Yesaya 26:12 berkata,
“Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai
sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang
kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi
kami.” Di Perjanjian Baru, Paulus menegaskan sekali
lagi konsep ini, “karena Allahlah yang mengerjakan
di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan
menurut kerelaanNya.” (Fil 2:13) Jika Tuhan
berkenan kepada kehidupan Anda sebagai orang
Kristen, maka Dia akan melakukan pekerjaanNya
melalui kita. Hasilnya akan berbeda: buah Roh
dihasilkan dalam kehidupan kita dan orang-orang
bertobat.
Saat ini beranikah kita mengklaim bahwa pelayanan
kita menghasilkan buah Roh dalam kehidupan kita?
Apakah kita berani mengklaim bahwa orang-orang
bertobat karena pelayanan kita? Atau apakah kita
selalu mengemukakan alasan yang sama, “pasti
ada lah yang bertobat, cuma kita tidak tahu saja
siapa”, tanpa punya perubahan hidup tunduk
kepada Allah? Setiap pelayanan yang dilakukan oleh
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kuasa Roh Kudus cepat atau lambat akan terlihat
hasilnya: buah Roh dan pertobatan. Kalau orang
lain senang dengan apa yang kita lakukan untuk
Tuhan, itu bukan validasi bahwa pelayanan Anda
dilakukan oleh Roh Allah. Buah Roh dan pertobatan
itu validasinya.
Dan bukan cuma soal pelayanan! Gereja “berangkat
ke Mesir (yaitu minta tolong kepada dunia) dengan
tidak meminta keputusan-Ku, untuk berlindung
pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan
Mesir.” (Yes 30:2). Kita menjadi tidak kudus karena
perbuatan kita sendiri yang pergi kepada Mesir
(dunia) untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini
termasuk kebutuhan emosi dan kebutuhan rekreasi.
Our needs are tremendous and unlimited as it
reflects the tremendous and unlimited God. Ketika
kita minta tolong kepada dunia tanpa membuka
hati untuk minta petunjuk dari Tuhan, kita akan
terus menerus minta tolong kepada dunia tanpa
petunjuk Tuhan karena kebutuhan kita tidak akan
pernah terpenuhi. Ketika orang Kristen merasa
tahu bagaimana memenuhi kebutuhannya sendiri
dan mengesampingkan nasihat Tuhan, maka
Tuhan sedang disingkirkan dari kehidupannya.
Orang Kristen sok tahu dan sok bisa, namun tidak
pernah bisa memenuhi kebutuhannya dan menjadi
restless. Penyembahan berhala sedang terjadi
terhadap pekerjaan, materi, atau apa pun juga yang
memuaskan hidup orang Kristen selain Tuhan.
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Dan bukan cuma itu! Pemimpin-pemimpin
rohani di gereja saat ini barangkali adalah batu
sandungan terbesar untuk umat Tuhan, mereka
hanya mengajarkan doktrin agama. Yang paling
berbahaya adalah penganut doktrin ‘Gospel of
Salvation’ (Injil Keselamatan). Di Alkitab tidak ada
istilah ‘Injil Keselamatan’. Yesus memberitakan
‘Gospel of the Kingdom’ (Injil Kerajaan Allah).
Apa bedanya? Gospel of Salvation memberitakan
Yesus yang menyelamatkan (sebagai Juruselamat)
dan stop di situ. Gospel of the Kingdom (yang
tentu harus ada rajanya), memberitakan Yesus
sebagai Raja (yaitu sebagai kurios: Tuan, Master)
yang turun menyelamatkan (dan sebagai Juru
Selamat). Dua-duanya harus diberitakan dan
dilakukan: Yesus sebagai Tuan dan Yesus sebagai
Juru Selamat (Roma 10:9-10). Tidak bisa cuma salah
satu saja! Pernyataan yang seharusnya utuh namun
hanya dikutip sebagian sangat mungkin membuat
orang banyak salah mengerti - atau dengan kata lain,
menyesatkan orang banyak.
Maka tidak heran kalau gereja kemudian melakukan
hal yang mengerikan: Jaminan Keselamatan
berdasarkan Injil Keselamatan yang cuma setengah
itu (paralel dengan ‘mengikat perjanjian dengan
maut’). Orang Kristen berpikir bahwa mereka punya
jaminan keselamatan kalau sudah menerima Yesus
sebagai Juruselamat, selesai (well, nggak selesai
sih, habis itu ‘mari kita ramai-ramai bikin program
pelayanan’). Ketaatan kepada Tuhan dan pertobatan
itu tidak wajib (ketaatan tidak ditonjolkan dengan
jelas, yang ditonjolkan adalah ‘mari melayani dan
program pelayanan’, maka jemaat nangkapnya tidak
wajib). Mereka tidak mau tunduk kepada Yesus
dalam kehidupan mereka. Yesus disuruh berdiri di
pinggir saja, jangan ditengah (menjadi sentral dari)
kehidupan mereka.
Yesus jangan mengatur waktu saya. Saya mau pakai
Waktu Doa dan Baca Firman untuk main Facebook,
main game, nonton film, shopping berjam-jam,
kongkow, tidur, itu terserah saya, saya mau rileks!
Saya mau percaya dan pakai waktu saya untuk doa
dan belajar Alkitab atau tidak itu terserah saya.
Yesus jangan mengatur uang saya, saya tidak mau
memberi kepada orang lain itu terserah saya. Saya
mau beli apa yang saya mau itu terserah saya. Saya
tidak mau memberi perpuluhan itu terserah saya.

Yesus jangan mengatur kebiasaan keluarga saya,
keluarga saya mau jadi apa itu terserah saya. Hidup
saya itu terserah saya.
Orang Kristen menyingkirkan Yesus kepinggir
kehidupannya. Orang-orang seperti ini belum
punya relasi dengan Allah – cuma mengaku saja
kalau dia adalah anak Allah. Kalau kita mengaku
anak Allah, apakah hidup kita tunduk dan taat
seperti Yesus Anak Allah tunduk dan taat kepada
BapaNya? Kalau tidak, kita cuma mengaku-ngaku
saja jadi anak Allah. Ingat bahwa Yesus berkata,
“Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku:
Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan
Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak
BapaKu yang di sorga.” (Mat 7:21)

Orang Kristen menyingkirkan
Yesus kepinggir kehidupannya.
Orang-orang seperti ini belum
punya relasi dengan Allah –
cuma mengaku saja kalau dia
adalah anak Allah.
Yudas, saudara Yesus, memperingatkan orang-orang
ini sebagai “ungodly people, who pervert the grace
of our God into a license for immorality and deny
Jesus Christ our only Sovereign and Lord.” (Yud
1:4, NIV 2011) Perhatikan Yudas berkata “deny
Jesus as Sovereign and Lord” bukan “deny Jesus as
Saviour.” Orang yang sudah menerima Yesus sebagai
Juruselamat tapi belum menerima Yesus sebagai
Tuannya – maunya selamat thok tanpa mau tunduk
kepada Tuhan. Mereka pikir mereka punya jaminan
keselamatan (dan ini terus digembar-gemborkan),
tapi sesungguhnya mereka tidak mau Tuan dari
segala Tuan menjadi Tuan mereka.
Apa yang terjadi ketika orang-orang seperti ini
maju pelayanan? Yesus telah menubuatkan: “Pada
hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaKu: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi
nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan
mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada
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mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal
kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian
pembuat kejahatan!” (Mat 7:22-23) Mengapa?
Karena orang yang cuma mengaku dirinya Anak Allah
tapi tidak melakukan kehendak Allah akan terfokus
pada “apa yang saya persembahkan pada Tuhan”,
bukan bagaimana membuat dirinya dikuduskan
melalui ketaatan kepada kehendak Allah sehingga
“Allah berkenan untuk melakukan pekerjaanNya
melalui Anda dan saya.” Ia menggantikan ketaatan
kepada kehendak Allah dengan persembahan
kepada Allah yang lebih nyaman untuk dilakukan.
Persembahan pelayanannya adalah andalannya

Berdoalah pada Tuhan,
tanyakan padaNya apa yang
IA mau lakukan dalam
kehidupan Anda (bukan apa
yang Anda mau lakukan untuk
Tuhan).

ketika bertemu Tuhan kelak. “Tuhan, kan saya sudah
melakukan ini, melakukan itu lho. Ingat nggak Tuhan,
dulu saya pernah ikut mission trip? Saya ikutan
pelayanan setia lho, Tuhan – di gereja dan di luar
gereja. Saya juga pernah jadi majelis, Tuhan. Banyak
pelayanan, setia pelayanan, posisi tinggi pelayanan:
itu semua pencapaian rohani lho Tuhan.” Ingat,
pelayanan yang kita kerjakan sekarang belum tentu
apa yang Tuhan mau. Apakah kita sudah bertanya
apa maunya Tuhan sebelum mengambil pelayanan
itu? Apa efek pelayanan Anda? Jemaat gembira
atau jemaat bertobat? Orang yang belum percaya
gembira atau bertobat? Apa ada bukti konkritnya?
Kalau kita tidak pernah bertanya, berdoa, ataupun
berpuasa untuk mengetahui kehendak Allah, kita
tidak memakai hikmat Allah. Kita akan lakukan di
waktu yang bukan waktu Tuhan, mungkin juga di
tempat dan dengan orang-orang yang bukan Tuhan
mau. Yesus sudah memperingatkan di Matius 7:2123, bahwa orang-orang seperti ini yang diselamatkan
karena usaha mereka sendiri mempersembahkan
pelayanan pada Tuhan (saved by works) – the
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very thing that they mock other churches are
professing. Tuhan tidak pernah menyuruh mereka
melakukan pelayanan tersebut. “Celakalah anakanak pemberontak... yang melaksanakan suatu
rancangan yang bukan dari pada-Ku, yang memasuki
suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan RohKu, sehingga dosa mereka bertambah-tambah.” (Yes
30:1) Naik kuda bukan hanya cepat, tapi arahnya
juga harus benar – kalau tidak ber-resiko tidak
pernah sampai di tempat tujuan.
Siapa yang harus bertanggung jawab kalau gereja
seperti ini? Pertama tentu saja pemimpin-pemimpin
rohaninya – karena dari mereka doktrin sesat
yang kelihatannya benar ini menyebar – Gospel of
Salvation! Setelah pemimpinnya, baru jemaatnya
yang dituntut. Gereja saat ini sedang “mengikat
perjanjian dengan maut ... membuat (ke)bohong(an)
sebagai perlindungan ... dan dalam dusta ...
menyembunyikan diri” (Yes 28:15). Bayangkan,
sudah tidak mau taat pada kehendak Tuhan, lalu
ber-asumsi pula tidak akan kena hukuman Tuhan!
Jaminan Keselamatan karena Injil Keselamatan
yang tidak pernah diberitakan Yesus. Injil yang tidak
lengkap itu bukan injil yang benar.
Ini mindset gereja secara luas sekarang ini.
Jangankan Injil Kemakmuran di gereja seberang; di
gereja-gereja tradisional, ini yang sedang terjadi dan
perlu dibenahi.
Jadi, di tengah latar belakang yang seperti ini Tuhan
berkata kepada gereja-Nya, umat-Nya (baca: kepada
saya yang mengaku orang Kristen, Umat Tuhan),
“Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan
minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai
uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang
pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa
bayaran! Mengapakah kamu belanjakan uang untuk
sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu
untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan yang
baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling
lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah
kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup!”
(Yes 55:1-3)
Mengapakah Anda belanjakan uang, tenaga,
resource Anda untuk proyek-proyek yang bukan
berasal dari Tuhan (termasuk juga proyek pelayanan
di gereja yang bukan kehendakNya untuk Anda
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lakukan)? Berdoalah pada Tuhan, tanyakan padaNya
apa yang IA mau lakukan dalam kehidupan Anda
(bukan apa yang Anda mau lakukan untuk Tuhan).
“Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui;
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! Baiklah
orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat
meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali
kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan
kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan
dengan limpahnya.” (Yes 55:6-7)
Umat Tuhan harus bertobat sekarang. Murka
Tuhan sudah menyala karena umatNya tidak lagi
“melakukan kewajiban[nya] mengenai tempat
kudus dan kewajiban[nya] mengenai mezbah,
supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh
murka [Allah].” (Bil 18:5) Gereja mengajarkan
bahwa tubuh orang Kristen adalah bait Allah dan
imamat rajani, tapi tidak melakukan tugas imam
untuk menjaga kekudusan bait Allah dan tidak lagi
mempersembahkan hidupnya di mezbah Allah (Rom
12:1-2), sehingga murka Allah menimpa bangsa dan
negara di tempat gereja berada. Orang Kristen hidup
untuk manusia (diri sendiri dan orang lain yang jadi
allah-allah kecil nya), bukan untuk Tuhan. Pelayanan
di gereja sudah menjadi kekejian karena tidak lagi
peduli pada Tuhan. Orang Kristen juga tidak peduli
pada kekudusannya ketika kita berada di luar gereja
– akibatnya bukan yang kudus yang keluar dari
gereja, tapi yang jahat dan sudah tidak ada bedanya
dengan orang dunia. Maka tidak heran kalau pelacur
besar di Wahyu 17 adalah gereja (Yes 1:21; Yeh 23;
di kitab para nabi Tuhan menyebut umatNya sebagai
pelacur karena dosa-dosa mereka, Umat Allah tidak
mau bertobat!). Tuhan siap mendisiplin gerejanya
yang membangkang, tidak mau taat, dan cuek pada
kehendak Tuhan. Di jaman Israel, tentara Babel
disiapkan untuk menyerang Yerusalem. Seperti itu
juga akan terjadi lagi: Tuhan sedang menyiapkan
tentara musuh untuk mendisiplin umat-Nya. Ingat,
apa yang akan terjadi sudah pernah terjadi, dan
yang sudah terjadi akan terjadi lagi; tidak ada yang
baru di bawah matahari (Pkh 1:9)
Kalau umat Tuhan bertobat, Tuhan punya janji:
“Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan
akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung
serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai
di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang
akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan

tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung
akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi
sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda
abadi yang tidak akan lenyap.” (Yes 55:12-13)
Mengapa? “Sebab seperti hujan dan salju turun dari
langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi
bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan
tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada
penabur dan roti kepada orang yang mau makan,
demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku:
ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki,
dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan
kepadanya.” (Yes 55:10-11)
Kita membuat gunung-gunung bergembira,
pohon-pohon bertepuk tangan, membuat semak
duri menjadi pohon sanobar, dengan bertobat di
hadapan Tuhan.
Sekarang saatnya bertobat. Jangan tertipu muslihat
Iblis yang beredar di gereja! Mari kita memeriksa
diri masing-masing. Setelah menerima Yesus sebagai
Juruselamat, apakah kita hidup kudus dihadapan
Tuhan? “Tanpa kekudusan tidak seorangpun akan
melihat Tuhan.” (Ibr 12:14) Setelah menerima Yesus
sebagai Juruselamat, apakah kita sudah menjadikan
Yesus Tuan kita? Setelah menerima Yesus sebagai
Juruselamat, apakah kita memberontak atau cuek
kepada kehendak Tuhan? Carilah kehendakNya
dan lakukan lewat berdisiplin membaca Firman
Allah, berdisiplin berdoa bertanya pada Tuhan, dan
berdisiplin hidup kudus di hadapan Tuhan – mati
terhadap diri kita sendiri.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui;
berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! (Yes 55:6)
Ada waktunya Tuhan tidak lagi dekat, yaitu ketika
penghakiman Allah atas dosa gereja dimulai (1
Pet 4:17): ketika Allah mengangkat cambukNya
lalu menghajar dan menyesah gereja, karena Allah
mengasihi gereja (Ibr 12:6-8).
Tuhan mengasihani kita
semua.
Amin.

Beranda 41

Lemparan Ke Dalam

Pemuridan dan Pelatihan
Titus Lukman

P

engalaman saya selama berinteraksi tentang
“makna dan proses pemuridan” dengan
banyak aktivis gereja, lembaga gereja dan di
lembaga pendidikan Theologia (Teologi), seringkali
kami lebih menekankan pada pengajaran semata.
Maka tidak heran apabila hampir semua pola
pemuridan yang dilakukan selalu berpusat pada
pola pengajaran. Akibatnya orang-orang yang
dimuridkan tidak tahu cara melakukan apa yang
diajarkan. Padahal sebenarnya makna pemuridan
berhubungan juga dengan bagaimana cara untuk
melakukannya.
Hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus
Kristus (Matius 28:18-20), di mana tujuan utama
dari Amanat Agung-Nya adalah semua bangsa
menjadi murid Tuhan. Untuk menjadikan seseorang
murid Tuhan, maka kita harus pergi memberitakan
Injil, membaptis mereka yang percaya dan mengajar
mereka yang percaya untuk dapat melakukan segala
perintahNya. Jadi, penekanannya adalah mengajar
mereka yang percaya untuk dapat melakukan. Inilah
yang saya tekankan dalam dua istilah di artikel ini
yaitu “Pemuridan dan Pelatihan.”
Yesus bukan hanya memuridkan (mengajar), tetapi
juga melatih para murid-Nya langsung di lapangan.
Ia bukan hanya memuridkan dan melatih secara
khusus 12 murid-Nya, tetapi Ia juga memuridkan
dan melatih pengikut-Nya yang lain, yaitu 70 murid.
Siapa saja yang mau mengikutNya, Ia ajar dan Ia
latih. Menariknya, bukan hanya 12 murid yang
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diutus untuk menjangkau lingkungannya, tetapi juga
70 murid lainnya pun Ia utus (Matius 10 bandingkan
dengan Lukas 10).
Menurut hemat saya, pemuridan dan pelatihan
adalah kunci menjangkau dunia. Hal ini dapat
diamati dari catatan sejarah gereja mula-mula
di Kisah Para Rasul. Sebelum Yesus terangkat ke
sorga, Ia mengutus para murid untuk menjadi saksi,
dimulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria
dan sampai ke ujung bumi (Kisah Para Rasul 1:8).
Ternyata pengutusan ini bukan bersifat “retorik”,
tetapi benar-benar “historik.” Lukas sebagai penulis
Kisah Para Rasul mencatat bagaimana para murid
Yesus (bukan hanya para rasul) menjadi berkat bagi
dunianya (dunia mereka).
Bagaimana para murid menjadi berkat dapat
digambarkan dalam tiga bagian: pertama, para
murid Tuhan menjadi berkat dimulai dari daerah
Yerusalem (Kisah Para Rasul 1-8:1b). Hal ini dimulai
dengan jumlah murid yang hanya 120 orang (Kisah
Para Rasul 1:15). Kemudian, inilah lompatan dari
dampak pemuridan dan pelatihan:
• Ditambahkan menjadi 3000 orang percaya
(Kisah Para Rasul 2:41).
• Semua orang senang dengan mereka dan
tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah
mereka dengan orang yang diselamatkan
(Kisah Para Rasul 2:47). Karena pemuridan
dan pelatihan yang ketat (Kisah Para
Rasul 4:42, 44, 46), semua orang percaya
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•

•

mengalami transformasi (“semua orang
senang dengan mereka”). Pemberitaan Injil
terus dilakukan oleh semua orang percaya
tersebut, sehingga tiap hari ada saja orang
percaya baru.
Ditambahkan lagi menjadi 2.000 orang
percaya. Jadi total 5.000 orang percaya
laki laki (Kisah Para Rasul 4:4). Inipun
bukan semata hasil khotbah Petrus di
Serambi Salomo (Kisah Para Rasul 3:11-26),
tetapi juga hasil perhitungan total untuk
keseluruhan pelayanan para rasul dan
semua murid-murid Tuhan. (bandingkan
Kisah Para Rasul 2:47). Menariknya adalah
ada penjelasan 5.000 laki-laki. Berarti Injil
menembus segmen laki laki.
Makin lama makin bertambahlah jumlah
orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki
maupun perempuan (Kisah Para Rasul 5:14).
Menariknya juga ada penjelasan perempuan,
maka hal ini berarti Injil menembus segmen
perempuan juga.

"

Pemuridan dan
pelatihan adalah
kunci menjangkau
dunia.

•

"

Firman Allah makin tersebar, dan jumlah
murid di Yerusalem makin bertambah
banyak, juga sejumlah besar imam
menyerahkan diri dan percaya (Kisah Para
Rasul 6:7). Menarik di ayat ini adalah Injil
menembus kalangan atas, yang mungkin
paling sulit dijangkau yaitu kalangan alim
ulama orang Yahudi.

Semua data dari ayat-ayat di atas masih
berhubungan dengan konteks Yerusalem, dan
diperkirakan Yerusalem dijangkau hanya dalam
waktu 2 tahun. Karena pelipatgandaan yang terjadi
dan menjangkau semua segmen, maka terjadilah
penganiayaan besar besaran (Kisah Para Rasul 8:1b).

Karena penganiayaan ini, maka semua murid
tersebar ke seluruh wilayah sekitarnya, sedangkan
para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Inilah bagian
kedua dimana jemaat biasa atau diistilahkan sebagai
kaum awam menjadi berkat bagi dunia sekitarnya
yaitu seluruh Yudea dan Samaria (Kisah Para Rasul
9:31), dan juga Fenisia, Antiokhia Syria dan Siprus
(band. Kisah Para Rasul 11:19-21). Inilah lompatan
dari dampak pemuridan dan pelatihan yang sudah
didapatkan selama di Yerusalem, dimana para murid
Tuhan melakukan karya yang sama di daerah-daerah
tersebut seperti yang para rasul lakukan sewaktu di
Yerusalem:
• Mereka semua dengan bulat hati menerima
apa yang diberitakan Filipus (Kisah Para Rasul
8:6). Filipus bukan rasul, tetapi ia adalah
seorang diaken (band. Kisah Para Rasul 6:5)
• Sangatlah besar sukacita dalam kota itu
(Kisah Para Rasul 8:8)
• Jumlahnya makin bertambah besar oleh
pertolongan dan penghiburan Roh Kudus
(Kisah Para Rasul 9:31)
Kisah Para Rasul 9:31 adalah ayat penutup yang
berhubungan dengan daerah Yudea dan Samaria,
dan sudah selesai dikerjakan. Itu berarti para murid
Tuhan sudah mengerjakan 3 wilayah daerah yang
diperintahkan oleh Yesus, yaitu Yerusalem, seluruh
daerah Yudea dan Samaria. Para murid mengerjakan
tiga wilayah daerah ini diperkirakan hanya selama 10
tahun, 2 tahun untuk wilayah Yerusalem dan 8 tahun
untuk wilayah Yudea, Samaria dan ditambahkan
daerah Galilea. Inilah dampak luar biasa kalau
benar-benar semua murid Tuhan dimuridkan dan
dilatih menjangkau dunianya.
Kemudian, sebagai bagian ketiga, dikisahkan
bahwa murid Tuhan tidak hanya mengerjakan tiga
wilayah tersebut atau hanya berpuas diri ketika
sudah menyelesaikan tiga wilayah tersebut, tetapi
mereka terus bergerak maju untuk sampai ke ujung
bumi. Hal ini dicatat oleh Lukas pada pasal-pasal
berikutnya.
Ada dua bagian yang dikisahkan oleh Lukas. Yang
pertama adalah pelayanan Paulus sebelum ia
ke Roma dan yang kedua yaitu sewaktu Paulus
tinggal di Roma. Sebelum ke Roma, Paulus dan
semua murid Tuhan lainnya menjangkau banyak
propinsi seperti: Syria, Kilikia, Siprus, Pamfilia,
Galatia, Asia, Makedonia, Akhaya dan sampai ke
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Ilirikum. Hal ini dikatakan Paulus kepada jemaat
Roma demikian: “…Demikianlah dalam perjalanan
keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah
memberitakan sepenuhnya Injil Kristus” (Roma
15:19).
Pertanyaannya, berapa tahun Paulus dan semua
murid Tuhan lainnya menjangkau propinsi-propinsi
tersebut? Jawabannya sangat mengagetkan yaitu
diperkirakan sekitar 12 tahun.
Wow, luar biasa dampak dari para murid Tuhan
yang menjadi saksi. Mereka bisa menjangkau dalam
waktu sekitar 2 tahunan di Yerusalem dan 8 tahunan
di Yudea dan Samaria dan sekitar 12 tahunan dari
Syria sampai ke Ilirikum. Murid Tuhan yang menjadi
saksi bukan karena mereka sebagai kelompok
mayoritas, tetapi mereka sebagai kelompok yang
sangat minoritas.
Murid Tuhan yang diutus bukan pula karena ada
banyak gereja yang mendukung. Sebaliknya, hanya
satu dua gereja saja yang mau mendukung. Murid
Tuhan yang diutus tidak mampu membayar fasilitas
kendaraan kereta kuda, tetapi lebih banyak jalan
kaki. Murid Tuhan yang diutus bukan memakai
senjata perang dan bukan pula memobilisasi untuk
menaklukkan suatu daerah dengan pedang, tetapi
mereka hanya memakai Injil.
Benarlah apa yang diyakini oleh semua murid
Tuhan bahwa “Injil adalah kekuatan Allah yang
menyelamatkan setiap orang yang percaya,
pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani”
(Roma 1:16). Orang Yahudi dianggap orang yang
sangat ketat dalam hukum keagamaan. Orang Yunani
dianggap orang yang sangat hebat menggunakan
akal pertimbangan. Maka tidak heran, Paulus pernah
mengatakan bahwa Injil dianggap kebodohan bagi
orang Yunani dan memalukan bagi orang Yahudi
(1 Korintus 1:18-23). Tetapi waktu Paulus menulis
Roma 1:16, Injil begitu berkuasa, sehingga dengan
mudah bisa menembus semua segmen, termasuk
orang Yahudi maupun orang Yunani. Tugas para
murid Tuhan hanya menyampaikan Injil secara jelas
dan tuntas, setelah itu biarkan Injil bekerja dengan
leluasa dalam hati pendengar (Let’s gospel work for
himself). Mudah sekali Injil diberitakan dan bahkan
Lukas menutup Kisah Para Rasul sebagai berikut
“dengan terus terang dan tidak ada rintangan apa
apa” (Kisah Para Rasul 28:31). Memang Paulus
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ada penyakit dan banyak penderitaan, tetapi itu
bukanlah rintangan. Tidak ada yang bisa merintangi
pemberitaan Injil.
Memang ada satu cerita gereja besar yang masa
bodoh dengan tim perintisan. Nama gereja ini
adalah gereja Korintus. Gereja ini dirintis oleh Paulus
dan timnya, tetapi anehnya gereja ini tidak mau tahu
tentang perlunya mendukung tim perintisan. Gereja
ini sibuk sekali dengan perdebatan doktrin, sehingga
lupa pada apa yang paling perlu mereka lakukan.
Sampai-sampai Paulus menegur keras gereja ini dan
mengatakan demikian: “Jemaat-jemaat lain telah
kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka,
supaya aku dapat melayani kamu!” (2 Korintus 11:8).
Pada akhirnya jemaat Korintus bertobat dan mulai
mau memberikan janji iman untuk mendukung tim
perintisan (2 Korintus 9:2b-5).
Oleh karena semua murid Tuhan mendukung dan
terlibat juga untuk menjadi saksi sampai ke ujung
bumi, maka terjadilah gerakan dimana-mana. Hal ini
diinformasikan oleh beberapa ayat di bawah ini:
• Markus 16:8b: Sesudah itu Yesus sendiri
dengan perantaraan murid muridNya
memberitakan dari Timur ke Barat berita
yang kudus dan tak terbinasakan tentang
keselamatan yang kekal itu. Maksudnya
adalah dari Timur (Yerusalem) ke arah Barat
(Roma).
• Markus 16:20: Merekapun pergilah
memberitakan Injil ke segala penjuru
(Markus sebagai saksi mata melihat semua
murid Tuhan pergi memberitakan Injil ke
segala penjuru)
• Filipi 1:14: Dan kebanyakan saudara dalam
Tuhan telah beroleh kepercayaan karena
pemenjaraanku untuk bertambah berani
berkata-kata tentang Firman Allah dengan
tidak takut (Surat Filipi diperkirakan ditulis di
Roma tahun 60 an, dan Paulus menjelaskan
bahwa pemenjaraannya malah memotivasi
semua murid Tuhan bergerak untuk
memberitakan Injil)
• Kolose 1:6b: Injil itu berbuah dan
berkembang di seluruh dunia (dalam arti
wilayah kekaisaran Romawi). Surat Kolose
diperkirakan ditulis di penjara Kaisaria
tahun 58an, sesudah Paulus menyelesaikan
perjalanan Misi ketiganya dan melihat sendiri
pelipatgandaan kegerakan Injil.
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•

Kolose 1:23b: Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh
alam di bawah langit (“di seluruh alam di bawah langit” dalam arti wilayah
kekaisaran Romawi)

Karena kegerakan terjadi dimana-mana dan terus menerus tanpa henti, menurut
catatan sejarah gereja, pada tahun 100 M (Masehi/AD – Anno Domine) diperkirakan
jumlah murid Tuhan sebanyak 25 ribu jiwa dan pada tahun 310 M menjadi 20 juta jiwa
(Statistik berdasarkan Rodney Stark, The Rise of Christianity, San Fransisco: Harper
Collins, 1996, hal 6-13, 18).
Kalau dibuat perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah murid dari tahun 30 M
sampai 310 M dapat diamati tabel di bawah ini:

Tahun

Jumlah Murid

Penduduk
Dunia

Perbandingan

Populasi di
Kekaisaran
Romawi

Perbandingan

30 M

12 (Mat. 10:1)

188,239,090

1 : 15,686,591

48,000,000

1 : 4,000,000

33 M

120 (Kisah Para Rasul
1:15)

189,000,000

1 : 1,575,000

49,000,000

1 : 408,333

63 M

9,000 (Fil 1:12-14)

191,000,000

1 : 21,222

54,000,000

1 : 6,000

100 M

25,000

195,062,192

1 : 7,802

65,000,000

1 : 2,600

310 M

20,000,000

205,316,554

1 : 10

55,000,000

1:3

Memang suatu hal yang mustahil untuk menjangkau dunia pada tahun 30 M, dimana
Yesus merekrut dan mulai dengan memuridkan dan melatih 12 murid (Matius 10:1).
Kemudian ditambah lagi dengan memuridkan dan melatih 70 murid (Lukas 10:1-12).
Memang tidak mungkin 12 murid menjangkau 188.239.090 jiwa dengan perbandingan
1 murid melayani 15.686.591 jiwa.
Setelah Yesus naik ke sorga (33 M) tercatat ada 120 murid yang berkumpul di
Yerusalem (Kisah Para Rasul 1:15). Dan memang tidak mungkin 120 murid menjangkau
189 juta jiwa dengan perbandingan 1 murid menjangkau 1.575.000. Tetapi inilah cara
yang terbaik yang dipilih oleh Yesus.
Waktu di Roma, Paulus menulis surat Filipi dan dikatakan bahwa Injil sudah tersebar
di seluruh istana (Filipi 1:12-14). Diperkirakan jumlah orang percaya di Roma saja ada
9.000 jiwa (Charles Swindoll, Paulus, Nafiri Gabriel: Jakarta, hal 412). Juga pada tahun
100 M jumlah murid bertambah menjadi 25 ribu jiwa sementara jumlah penduduk
meningkat menjadi 195.062.192 jiwa. Dan memang tidak mungkin 1 murid menjangkau
7.802 jiwa. Tetapi apa yang terjadi setelah tahun 310 M, di mana jumlah penduduk
bertambah menjadi 205.316.554 jiwa, tetapi jumlah murid bertambah berlipatganda
menjadi 20 juta. Itu berarti suatu hal yang memungkinkan 1 murid menjangkau 10
jiwa. Kalau dibandingkan dengan penduduk di kekaisaran Romawi yang berjumlah
55.000.000, maka hasil perbandingannya 1:3. Maka tidak heran, kalau murid Yesus ada
di hampir seluruh segmen di kekaisaran Romawi.
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wanita akan terancam, karena penyebaran
aliran ini telah meluas bukan hanya di
kota-kota tetapi juga ke desa-desa, bahkan
daerah daerah perkebunan” (Steve
Smith bersama Yin Kai, Bangkit Kembali,
Bandung: LLB, hal 17).
Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin
murid Yesus mencapai jumlah yang
demikian? Padahal mereka menganut
keyakinan yang dianggap ilegal oleh
pemerintah setempat dan seringkali
dianiaya dan dibunuh. Pada waktu itu
mereka tidak memiliki gedung gereja dan
tidak memiliki institusi atau kantor pusat.
Murid Yesus juga tidak memiliki beragam
program pelayanan yang dianggap menarik
dan tidak mungkin pula ada pelayanan KKR
yang bersifat masal serta tidak ada pula
Sekolah Tinggi Theologia (Teologi).

Adapun bukti penyebaran Injil sudah di seluruh
segmen di kekaisaran Romawi dijelaskan oleh
Tertulianus (197 M): “Kami baru muncul kemarin,
tetapi kami telah mengisi semua tempat milik anda:
kota, pulau, benteng, daerah jajahan, sidang majelis,
bahkan benteng-benteng pertahanan milik anda
sendiri, suku-suku, dewan kota, istana, senat, forumforum terbuka, kami tidak menyisakan apapun
untuk anda selain dari kuil-kuil anda” (Tertulian’s
Plea for Allegiance A2) (Steve Smith bersama Yin Kai,
Bangkit Kembali, Bandung: LLB, hal 18).
Bahkan pemerintah setempatpun mengakuinya
dimana Pliny, gubernur Bithynia (sebuah propinsi
yang sangat jauh di Asia Kecil) menulis secarik surat
kepada Kaisar Trajan (111M) demikian: “Dengan ini,
saya menunda penyelidikan (terhadap orang orang
Kristen) dan perlu segera berkonsultasi dengan
anda. Keseriusan masalah ini mengharuskan saya
untuk berunding dengan anda, terutama terkait
jumlah orang yang terlibat. Banyak orang dari
berbagai jenjang usia dan jabatan, baik pria maupun
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Tetapi karena mereka adalah murid Tuhan
yang sudah diajar dan dilatih, maka
dampaknya luar biasa. Menurut Norman
Thomas, pada zaman gereja mula-mula,
pemberitaan Injil tidak tergantung pada
misionaris. Setiap orang percaya aktif
dalam menyaksikan kepercayaannya.
Kesaksian inilah yang memutarbalikkan
dunia. Para prajurit membagikan Injil dengan
prajurit, para tawanan menobatkan penjaga penjaga
mereka. Para budak memenangkan majikan mereka.
Para isteri meyakinkan suami mereka. Hingga iman
kepada Yesus telah merembes sampai ke seluruh
kekaisaran Romawi. Mereka menunjukkan suatu
hidup yang berbeda. (Norman Thomas, Teks-teks
Klasik. Jakarta: BPK, 1998, hal 14).
Memang dalam catatan sejarah gereja dunia,
setelah tahun 313 M, gerakan pengutusan untuk
menjangkau ujung bumi tidak sehebat dari tahun
30 M sampai tahun 313 M. Gereja lebih banyak
mengurus diri sendiri dan bukannya bertambah
“sehat” malahan bertambah “sakit-sakitan”. Inilah
yang dikenal dengan sejarah kegelapan gereja.
Dapat dikatakan lebih dari 1.000 tahun, tidak
muncul kegerakan Injil seperti sebelumnya.
Barulah pada abad 18, gerakan pengutusan
misionaris mulai terjadi lagi. Salah satunya
dapat diamati dari Gerakan Moravia (di bawah
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kepemimpinan Zinzendorf) di Jerman. Dengan
semangat misionernya, golongan Moravia ini
adalah golongan Protestan yang mengutus ribuan
misionaris ke segala penjuru dunia: Amerika, Afrika,
Greenland, Suriname, Etiopia, Persia, Srilanka,
negara-negara Eropa Barat, dan sebagainya.
Antara tahun 1732 sampai tahun 1760, 226
orang Moravia pergi ke 10 negara. Mereka pergi
untuk hidup di tempat yang baru untuk seumur
hidup mereka. Selama dua dekade, kelompok ini
mengutus misionaris ke luar negeri lebih banyak
dari yang pernah diutus gereja Protestan selama
dua abad sebelumnya. Gereja Protestan mengutus
paling banyak satu orang dari setiap 2.000 sampai
3.000 anggota, sedangkan dari orang Moravia,
100 jumlah anggota jemaat mengutus seorang
misionaris untuk melayani seumur hidup di satu
suku (Patrick Johnstone, The Church is Bigger
Than You Think, Fearn, Rosshire: Christian Focus
Publications, 1998: p. 79).
Kemudian, pada tahun 1792, William Carey
mengkritik golongan yang mempunyai paham
demikian: “Jika Tuhan bermaksud menyelamatkan
bangsa-bangsa yang jauh, Dia dapat menyelamatkan
mereka tanpa memakai tenaga manusia sebagai
pekabar Injil”. Menarik paham ini, karena sepertinya
penganut paham ini suka berkhayal: “Biarkan Tuhan
yang kerjakan, sedangkan saya santai dan tiduran
saja di gereja”. Kalau orang pasaran katakan, "Pakai
otak dong, masakan saya tidak bekerja kalau mau
ada hasil-". William Carey menolak paham ini dan
akhirnya menjadi motor penggerak misi modern.
Gerakan misi tersebut berdampak luar biasa bagi
seluruh dunia. Menurut statistik yang dibuat oleh
Joshua Project, dari 6,8 milyar penduduk dunia, 59%
sudah dilayani dan hal ini diperkirakan dikerjakan
selama 250an tahun. Kalau demikian, masih ada
41% lagi yang terabaikan dan perlu dilayani di dunia
ini. Di Indonesia sendiri masih ada 120an suku yang
terabaikan. Dan hal ini menjadi tanggung jawab
penuh gereja Indonesia. Berhubung jemaat diberkati
selama hidup dan berkarya di Indonesia dan gereja
kita berlimpah berkat dari jemaat tersebut, maka
seharusnyalah kita memberkati Indonesia dengan
menjadi saluran berkat Injil bagi suku-suku tersebut.
Orang Indonesia sendirilah yang paling tepat untuk
melayani orang Indonesia dibandingkan dengan
orang-orang dari luar negeri. Dan gereja Indonesia

sendirilah yang paling baik dan tepat menjadi
pengutus misionaris bagi suku-suku tersebut.
Proses Pemuridan dan Pelatihan Konteks
Indonesia
Proses pemuridan dan pelatihan dalam konteks
Indonesia mengacu kepada apa yang sudah
dilakukan oleh perintis-perintis di Tiongkok dan
di Indonesia. Mereka memakai pola Pedoman 1
(Steve Smith bersama Yin Kai, Bangkit Kembali, LLB:
Bandung, 2011 dan Michael K Shipman, Amanat
Agung Karya Kerasulah Kuno dan Kini, LLB: Bandung,
2011). Ada 5 prinsip yang harus dilakukan dalam
pola ini, yaitu bersatu dengan Yesus, sampaikan
Injil, ajar berlipat ganda, terapkan jemaat dan
usahakan pelatihan pemimpin lokal untuk diutus lagi
ke daerah baru atau suku-suku terabaikan lainnya.
Kelima prinsip ini diajarkan dan dilatih kepada
mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.

"

Tinggal di dalam
AKU dan AKU di
dalam kamu

"

Adapun proses pemuridan dan pelatihannya sebagai
berikut: Pertama, semua orang percaya diajarkan
dan dilatih bagaimana cara bersatu dengan Yesus.
Hal ini didasarkan pada cerita alegori pokok anggur
di Yohanes 15:1-8. Inti berita dari Yohanes 15:1-8
bukan berbuah banyak (ayat 8), tetapi “tinggal di
dalam Aku dan Aku di dalam kamu” (Yohanes 15:4).
Berbuah banyak adalah dampak dari tinggal di
dalam Yesus. Selain teks tersebut, ada banyak teks
lainnya yang berhubungan dengan topik bersatu
dengan Yesus. Contohnya, doa-doa Paulus di kitab
Efesus (1:15-23; 3:14-21), Kolose (1:9-14) dan Filipi
(1:9-11) dan doa Bapa kami (Matius 6:9-13). Bahkan
kalau membaca kitab Mazmur, ada banyak yang
berhubungan dengan bersatu dengan Allah. Topik
ini perlu diajar secara induktif dan setelah itu dilatih
secara praktis dalam perenungan firman Tuhan
setiap hari.
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Sesudah bersatu dengan Yesus, maka barulah ada
gairah yang berkobar-kobar untuk memberitakan
Injil. Pada tahap kedua ini, perlu diajarkan apa itu
Injil dan mengapa harus memberitakan Injil? Setelah
pengajaran maka perlu dilatih cara memberitakan
Injil. Untuk proses pelatihan bukan hanya secara
teori tetapi juga praktek langsung ke lapangan.
Secara teori perlu mengulang-ulang cerita Injil yang
akan disampaikan, sehingga dapat menghafalnya.
Bersamaan dengan itu, para murid perlu segera
mempraktekkannya di lapangan. Hal ini biasanya
dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama,
mentor akan membawa murid ke lapangan sebanyak
3 kali. Murid hanya melihat dan mendengar saja
sewaktu mentor melakukan proses pemberitaan Injil
kepada orang yang baru ia kenal. Kemudian, pada
tahap kedua, mentor akan membantu pada tahap
perkenalan dan pengalihan pada pembicaraan hal
rohani. Setelah itu, murid akan melanjutkan proses
pemberitaan Injil kepada orang yang baru dikenal.
Hal ini dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Berikutnya,
murid akan melakukan proses pemberitaan Injil
secara lengkap, tetapi mentor hanya melihat dan
mendengar proses yang dilakukan oleh murid
tersebut kepada orang yang baru dikenal. Terakhir,
murid bisa diutus secara mandiri untuk melakukan
semua proses secara utuh pemberitaan Injil
tersebut. Biasanya selalu dilakukan evaluasi lanjutan
untuk proses pemberitaan Injil tersebut. Hal ini
berguna untuk mengatasi hambatan-hambatan
dalam proses pemberitaan Injil. Karena tanpa
ada evaluasi lanjutan secara rutin, maka biasanya
kalau murid menghadapi hambatan, maka murid
akan mencampurkan dengan proses pemberitaan
Injil yang lain, yang sesuai dengan asumsi
murid tersebut. Akibat negatifnya, maka proses
pemberitaan Injil akan selalu berubah-ubah dari
satu orang ke orang berikutnya atau dari satu jemaat
ke jemaat berikutnya. Kalau terjadi demikian, maka
kemungkinan besar akan muncul aliran-aliran baru
dalam jemaat rumah yang dapat dipastikan tidak
akan terjadi pelipatgandaan generasional jemaat.
Tahap berikutnya adalah mengajar dan melatih
para murid untuk menjangkau keluarga, kawan
dan kenalannya. Pada tahap ini, murid sangat
ditekankan untuk memberitakan Injil bukan hanya
untuk keluarganya semata, tetapi juga kawan dan
kenalannya (K3). Kalau hanya keluarganya semata,
maka tidak akan terjadi generasional jemaat. Hal
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ini cukup masuk akal, karena kalau hanya keluarga
itu saja yang dimenangkan, pastilah tidak akan
berdampak ke lingkungan yang lebih luas. Jadi,
penekanan visi menjangkau K3 (Keluarga, Kawan &
Kenalan) selalu ditekankan. Hal ini bisa didasarkan
dengan cerita Kornelius (Kisah Para Rasul 10)
dimana Kornelius mengumpulkan bukan hanya
keluarganya tetapi banyak orang di rumahnya (Kisah
Para Rasul 10:24) untuk mendengarkan apa yang
akan disampaikan oleh Petrus.
Setelah terampil memberitakan Injil, selanjutnya
murid diajar dan dilatih untuk menceritakan
cerita-cerita persembahan korban yang dilakukan
para nabi untuk menjelaskan bahwa harus ada
penumpahan darah supaya dosa diampuni dan
Yesus adalah korban yang sempurna sekali untuk
selamanya. Cerita-cerita ini akan disampaikan
kepada orang terbuka terhadap Injil. Sedangkan
untuk menindaklanjuti orang yang percaya
para murid dilatih untuk menceritakan tentang
pembaptisan, membuang jimat-jimat dan bersatu
dengan Yesus.
Pada umumnya, murid yang mentaati proses ini,
maka ia akan mulai menghasilkan jemaat rumah.
Pada tahap ini, mentornya akan mengajar dan
melatih muridnya bagaimana memimpin jemaat.
Proses pemuridan dan pelatihan dalam kerangka
penjemaatan terus berlangsung berulang-ulang
dengan bahan 10 prinsip pemuridan dasar dan
dilanjutkan dengan bahan kitab-kitab Perjanjian
Baru (Markus, Kisah Para Rasul, dan kitab-kitab
lainnya).
Proses ini terus berlangsung dari murid generasi
pertama ke murid generasi kedua dan murid
generasi kedua ke murid generasi ketiga. Kalau
proses ini dilakukan, maka akan terjadi generasional
jemaat.
Berikut ini, saya menceritakan proses pemuridan
dan pelatihan yang kami lakukan kepada seorang
murid yang sudah merintis jemaat sampai pada
generasi ketiga:
Saya A (perintis NSM) bertemu dengan Pak Ra,
dua kali seminggu. Dalam setiap pertemuan kami
mengulang visi yang sudah kami sepakati, dia
menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan
dan saya mengevaluasinya, kemudian saya berdoa
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untuk pelayanan dan keluarganya. Lalu membahas
pelajaran baru dari Kitab Suci dengan enam
pertanyaan induktif, juga memberikan ayat hafalan,
doa pengutusan dan saya melatihnya supaya dia
lebih terampil lagi menyampaikan Kabar Baik dan
bagaimana menindaklanjuti orang terbuka atau
orang yang percaya.
Pada pertemuan kami baru-baru ini, Pak Ra
menceritakan bahwa dia sudah mendapatkan lima
orang percaya tetapi hanya dua orang yang rutin
bertemu dengannya dalam kelompok. Saya pernah
bertemu dengan kelompok yang dipimpin Pak Ra
dan saya melihat mereka sangat tertarik belajar
Firman Tuhan.
“Apa kabar anggota kelompok bapak?” tanya
saya. “Semua baik dan sehat,” sahutnya, “Pak AH
dan Ham sudah mulai menceritakan Kabar Baik.”
“Apakah ada anggota baru?” tanya saya lagi. “Belum
ada,”sahutnya, “Masih tetap dua orang.”
Kemudian saya bertanya apakah Pak Ra
menyampaikan Kabar Baik kepada orang lain seperti
yang sudah kami sepakati sebelumnya. Dia sudah
menyampaikan Kabar Baik kepada delapan orang.
“Sebenarnya ada satu orang yang baru percaya,
namanya Pak Ar,” sahutnya, “Kendalanya adalah dia
sulit dijumpai karena dia seringkali bermalam di laut
menjaring ikan.”
Saya sangat memahami situasi yang dihadapi
pak Ra karena saya juga mempunyai pengalaman
yang sama dalam menjumpai orang percaya. Saya
mencoba untuk memberinya semangat dan berkata,
“Kita perlu mendorong orang-orang yang sudah
percaya dan melatih mereka untuk menyampaikan
Injil kepada keluarga, kawan dan kenalan mereka.”
Lalu saya bertanya tentang keluarganya. Dia
menceritakan bahwa dia sering mengalami
kesulitan untuk memenuhi biaya sekolah anaknya.
Itu sebabnya, saya bersama tim memutuskan
untuk membiayai sekolah anaknya. Tetapi saya
mendorongnya untuk selalu berharap kepada Tuhan
dan tidak berharap banyak dari kami. Selama ini
saya bersama tim juga memberikan biaya transport
kepada Pak Ra sehingga dia bisa bertemu dengan
kelompoknya dan orang lain yang dia jangkau.
Pak Ra mengalami kesulitan dalam membaca.
Mungkin karena faktor usianya (62 tahun) dan latar

belakang pendidikannya (tamatan SD). Kami selalu
mengulangi cerita yang sebelumnya dia sudah
dengar dan sudah pula disimulasi dengannya. Hal
ini supaya dia benar-benar paham dan terampil
menceritakan kepada orang lain. Kami bersyukur
karena dia sangat berusaha untuk memahami cerita
dan menghafal ayat. Dia sering berkata, “Jangan
takut, kita pasti bisa karena Isa Almasih, Roh suci
Allah ada di hati kita!” Puji Tuhan, sekarang pak Ra
sudah merintis jaringan jemaat tiga generasional.
Doakan, kiranya Pak Ra terus menerus menjangkau,
memuridkan dan melatih orang-orang percaya
lama maupun baru, sehingga jemaatnya terus
bergenerasional.
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aya melayani Tuhan di GPBB dalam dua periode yang
berbeda. Pertama pada tahun 2002-2005 sewaktu
studi teologi M.Div di Trinity Theological College,
dan kedua pada periode 2010-2012 sewaktu melakukan
studi M.Th di kampus yang sama. Pada periode pertama
saya dipercayakan untuk mendampingi pemuda/i GPBB
dan persekutuan pelaut. Pada periode kedua saya
mendampingi F2, Persekutuan Remaja, dan Persekutuan
Keluarga Senior yang secara spirit masih merupakan
bagian dari GPBB. Meski demikian, di luar pelayanan
pendampingan saya juga melayani melalui pemberitaan
firman Tuhan di Persekutuan Anak, Keluarga Muda, Komisi
Wanita, Komisi Maria Martha, kotbah di Mimbar Ibadah
Minggu dan perayaan-perayaan Natal dan Paskah di GPBB.
Saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui
GPBB. Yang terutama adalah hidup yang diubahkan
melalui Firman, persekutuan, pelayanan dan doa. Sungguh
pengalaman yang luar biasa. Saya takjub akan pekerjaan
Tuhan ketika melihat pemuda/i mempertimbangkan
secara serius kebenaran Firman Tuhan dan mengambil
keputusan atas pasangan hidup dan karirnya berdasarkan
panggilan Tuhan atasnya, baik di tengah-tengah kehidupan
di Singapura maupun melalui berbagai ladang misi di
Indonesia. Orang-orang muda yang percaya bahwa taat
kepada Tuhan pada zaman modern ini bukanlah sebuah
kemustahilan dan yakin bahwa mereka yang setia pada
FirmanNya bisa menterjemahkan karya Tuhan di Kalvari
2000 tahun yang lalu, pada masa kini di tempat yang
letaknya ribuan mil dari Bukit Golgota. Saya tidak heran
kalau banyak diantara pemuda/i ini menjadi bagian
penting dari keberadaan GPBB pada masa kini, dan
saya percaya bahwa kesetiaan orang-orang muda pada
FirmanNya akan membawa GPBB menjadi gereja yang
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bermisi, setia dan rela membayar harga sesuai yang
diinspirasikan oleh pengorbanan Kristus di Golgota.
Hal kedua yang paling berkesan adalah kekeluargaan dan
persahabatan yang erat. Saya tidak heran akan hal ini
karena saya percaya gereja yang memberitakan firman
dengan benar akan menghasilkan jemaat yang saling
mengasihi dan memperhatikan. Saya sangat menikmati
persekutuan ketika mendampingi pemuda/i GPBB.
Setiap Sabtu sehabis persekutuan, sering sekali kami
melanjutkan diskusi firman Tuhan dan isu-isu lainnya
sambil makan malam bersama dan ngopi sampai jam
10-11 malam. Kadang kala yang pacaran pulang duluan,
dan yang jomblo, mereka yang pada waktu itu merupakan
legenda-legenda dari “cowok-cowok GPBB” yang terkenal
dengan “kekurang-romantisannya” sama cewek-cewek
(sehingga kurang laku ), mereka ini setia ngumpul
bareng dan meramaikan diskusi di malam minggu
tersebut. Yang membuat saya terharu adalah pada hari
pernikahan saya, mereka terbang dari Singapura ke kota
kecil Pematang Siantar, untuk menghadiri pernikahan saya
yang sangat sederhana. Bahkan Pdt. Joseph Theo terbang
dari Jakarta untuk memberkati saya dan istri secara
khusus. Sungguh persahabatan yang luar biasa dan tidak
terlupakan. Sampai sekarang persahabatan yang erat
dengan pemuda/i masa itu tetap terjalin dengan penuh
kehangatan dan kemesraan.
Begitu juga kekeluargaan dengan pelaut-pelaut dan mariamartha, dimana kita sering kali makan masakan Manado
setelah ibadah perayaan Natal atau Paskah bersama.
Dengan begitu banyaknya pergumulan dan pencobaan
yang mereka alami, saya sungguh terharu dengan
kesetiaan mereka memelihara iman dan berjuang untuk
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hidup benar di hadapan Tuhan.
Secara khusus kehangatan Keluarga Senior juga sangat
luar biasa kepada kami sekeluarga. Istri dan anak-anak
merasa sangat dicintai dan dikasihi selama berada
di Singapura. Meskipun saya telah kehilangan kedua
orang tua saya, sampai sekarang saya masih merasakan
mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa
melalui keluarga senior, sehingga saya merasa seperti
memiliki puluhan orang tua. Saya bisa bersaksi
bahwa dalam menjalani panggilan Tuhan
hidup tidak selalu mudah. Apalagi kalau
sudah memiliki dua orang anak.
Salib yang harus saya pikul,
terpaksa juga ikut dipikul oleh
keluarga. Dalam berbagai situasi,
sering kali kami sangat kekurangan
dan sempat memutuskan
untuk menitipkan anak
dan istri kepada keluarga
di Indonesia selagi saya
menyelesaikan studi teologi
di TTC. Namun pemeliharaan
Tuhan sungguh kami alami
pada waktu yang tepat. Saya
sangat bersyukur bahwa
saya bisa melihat Tuhan
bekerja secara luar biasa melalui
anak-Nya di keluarga senior dan di
GPBB secara khusus. Mungkin bagi
sebagian orang, hal tersebut hanya
sebentuk perhatian yang tulus, namun
bagi
saya dan keluarga pengalaman itu menjadi cara Tuhan
memelihara hamba-Nya yang terseok-seok memikul
salib berat dan menjalani panggilan hidup di ladang yang
dikehendaki-Nya.
Saya juga bersahabat baik dengan tiga hamba Tuhan di
GPBB. Pdt. Joseph Theo dan Pdt. Ayub Yahya merupakan
sahabat dan mentor rohani. Sedangkan Pdt. Budianto Lim
adalah seorang pemberita Firman yang sangat diurapi
dan dikaruniai oleh Tuhan. Saya sangat terkesan dengan
kesungguhan mereka mencintai Firman Tuhan dan jemaat
Tuhan. Juga dengan hikmat, kesalehan dan kasih yang
mereka tunjukkan dalam menggembalakan jemaat. Bagi
saya, mereka adalah teladan-teladan dari pelayan-pelayan
yang bersungguh-sungguh menekuni panggilan Tuhan di
dunia ini. Sebuah model cara hidup dan pelayanan yang
patut saya teladani.
Melalui F2 saya juga menjadi dekat dengan Keluarga
Muda dan Ibu-Ibu GPBB. Saya sangat kagum dengan
kesungguhan mereka mempelajari Firman Tuhan dan
mendiskusikan relevansinya bagi kehidupan sehari-hari.
Saya melihat bagaimana kesalehan dan kecintaan mereka
akan Firman dan pelayanan bertumbuh secara konsisten
sehingga mereka juga bisa menjadi gembala-gembala yang
bisa melayani secara sinergis dengan gembala-gembala
fulltime GPBB. Saya banyak belajar dari inspirasi-inspirasi
yang lahir dari kesungguhan mereka memahami dan
menerapkan firman Tuhan di tengah-tengah kompleksitas

kehidupan modren. Sering kali saya merasa tidak bisa
memberikan apa-apa dalam pelayanan di F2, dan justru
saya banyak diberkati melalui penggalian-penggalian dan
sharing yang dibagikan oleh teman-teman di F2.
Yang tidak kalah uniknya adalah pengalaman
mendampingi Persekutuan Remaja. Sejujurnya saya
merasa sulit memasuki dan menyelami kehidupan remaja,
khususnya mereka yang English-speaking. Saya
tidak punya ide dan bakat, tapi satu hal yang
saya yakini, mereka sungguh-sungguh haus
akan Firman Tuhan dan lewat
ketekunan kami melakukan
kegiatan bersama-sama saya
bertumbuh dalam kasih saya
kepada mereka dan semakin
merasakan bahwa mereka
juga mengasihi saya
dengan cara mereka yang
unik. Melayani remaja
meyakinkan saya secara
mendalam bahwa ketika
saya melayani Tuhan bukan
kemampuan saya yang
terpenting, tetapi hati yang
mau melayani siapapun dan
bagaimanapun situasi pelayanan yang
dihadapi. Saya banyak belajar dari
keriangan dan keceriaan masa muda
mereka, khusus dalam menyambut hari
depan yang penuh dengan harapan.
Tidak lupa kekhusukan ibadah GPBB dengan kombinasi
liturgi yang sederhana, pujian yang menawan dan
talenta yang luar biasa. Saya berkali-kali menitikkan
air mata di tengah kebaktian karena merasakan Tuhan
menegur, menghibur dan menguatkan saya melalui
ibadah dan pemberitaan Firman Tuhan. Ditambah lagi
sehabis ibadah saya selalu ngopi bareng dan makan siang
dengan keluarga senior dan belajar banyak sekali melalui
diskusi-diskusi kritis sehubungan dengan iman kristen.
Saya menemukan sebuah kombinasi yang langka di GPBB.
Kesungguhan hati, persahabatan dan kekeluargaan yang
mesra, kesalehan dan pikiran yang kritis, serta kerinduan
yang besar untuk menekuni panggilan Tuhan di dunia.
Doa dan harapan saya kiranya GPBB semakin setia dan
bersungguh-sungguh mengerjakan panggilan Tuhan di
dunia ini. Kiranya melalui GPBB Kerajaan dan Kehendak
Bapa semakin nyata di Singapura, di Indonesia dan
dimanapun Tuhan memanggil kita mengerjakan misi-Nya.
Salam dan doa saya, DBS.

* Denny Boy Saragih
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Gunung Argopuro

(disarikan oleh Josep Hendrawan)

“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku,
demikianlah firman TUHAN” (Yesaya 55:8).

i

tulah yang terjadi dalam rencana pendakian
kali ini. Pada awalnya, kami merencanakan
untuk mendaki Gunung Semeru di Jawa
Timur yang terkenal dengan keindahannya.
Namun Gunung Semeru di bulan Februari
“batuk-batuk” dan belum dibuka untuk pendakian
untuk tanggal pendakian yang kami pilih yaitu 29
April – 1 Mei 2016.
Karena tiket pesawat sudah dibeli untuk tujuan
Surabaya, tim berunding dan menghasilkan dua
pilihan jalur pendakian di Jawa Timur, sebagai
pengganti gunung Semeru. Pilihan pertama
adalah gunung Arjuna (3339 mdpl) dan gunung
Welirang (3156 mdpl) yang dapat didaki dalam satu
kesempatan. Trek pendakian ini cukup berat.
Sedangkan pilihan kedua adalah gunung
Argopuro (3088 mdpl) yang terkenal sebagai jalur
pendakian terpanjang se-Jawa. Selain menyajikan
pemandangan yang indah, gunung ini juga terkenal
angker di kalangan pendaki karena menyimpan
sebuah legenda tentang hilangnya dewi Rengganis
bersama enam dayangnya di gunung ini. Setelah
berunding lebih lanjut, tim memutuskan untuk
mendaki Gunung Argopuro yang terletak di desa
Baderan, kecamatan Sumbermalang, kabupaten
Situbondo, Jawa Timur.
Tim kali ini terdiri dari 12 orang jemaat GPBB. 7
orang adalah anggota tim Rinjani 2015 ditambah
dengan 5 orang anggota baru dari kalangan
pemuda GPBB. Selain tim GPBB, ada tambahan 6
orang anggota tim pulau Jawa yang merupakan
rekan-rekan Dkn. Johanes. Latihan persiapan
tim GPBB segera direncanakan oleh Sdr. Janto.
Ada 10 sesi latihan yang telah disiapkan sejak 20
Februari sampai dengan 23 April 2016. Mulai dari
basebuild, endurance, night vision, jogging dan
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taper. Namun karena kesibukan pekerjaan dan acara
masing-masing anggota, latihan persiapan ini tidak
maksimal.
Kamis, 28 April 2016, seluruh anggota tim tiba
di Surabaya dan menikmati makan malam yang
nikmat di restoran Pondok Tempo Doeloe, sebelum
melakukan perjalanan darat selama 5 jam ke desa
Baderan (base camp) pada ketinggian 798 mdpl.
Kami sampai di sana sekitar 01:00 Jumat, dini hari,
29 April 2016. Cukup lelah perjalanan hari tersebut
dan kami beristirahat untuk memulai perjalanan
kami.
Jumat, 29 April 2016, pukul 09.00 kami memulai
perjalanan. Tujuan kami adalah mencapai Cikasur
(2261 mdpl). Karena perjalanan dari Baderan
menuju Cikasur cukup jauh sekitar 15 km dan jika
ditempuh dengan berjalan kaki akan memakan
waktu 10 jam, maka tim memutuskan untuk
menggunakan jasa ojek motor. Perjalanan dengan
ojek motor adalah pengalaman yang baru bagi kami.
Ini adalah perjalanan yang paling menegangkan
selama 5 jam. Karena medannya cukup berat,
tanjakan dan turunan tajam dengan permukaan
tanah yang becek dan berlumpur.

Wisata

Ada 2 motor anggota tim hampir terperosok masuk
jurang. Beberapa kali juga motor yang ditumpangi
oleh anggota rusak dan harus diperbaiki di tempat.
Sesekali kami juga berhenti dan menikmati
keindahan yang disajikan pada beberapa lokasi
sepanjang perjalanan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan
makan malam bersama
yang diterangi oleh
lampu senter dengan
menu makan utama
yaitu baso sapi kuah.
Enak tenan.
Setelah itu kami
semua berkumpul
dan mengadakan
praise and worship
dengan menyanyikan
lagu-lagu rohani dengan penuh khidmat
dan mengagumi alam ciptaan Tuhan.

Tegang bercampur kagum
dengan pemandangan indah ciptaan Tuhan, itulah
yang kami rasakan. Hanya karena anugerah Tuhan,
kami semua tiba di Cikasur dengan selamat sekitar
pukul 14.00. Selanjutnya kami menyantap makanan
yang luar biasa enaknya. Salah satu menu dari
bahan lokal adalah selada air yang diambil dari
sumber mata air dekat camp. Selada air direbus
dan sangat nikmat. Mau tahu apa menu lainnya?
Lihat photo ini. Terima kasih untuk rekan-rekan
anggota tim Pulau Jawa yang telah mempersiapkan
makanan-makanan yang nikmat.

Setelah makan siang, kami mengadakan acara
perkenalan dan dilanjutkan dengan istirahat siang
sebelum mandi sore di sungai dan menikmati
keindahan sore hari yang berkabut di Cikasur.

Ada satu kejadian yang luar biasa. Saat kami
memulai puji-pujian, langit tertutup kabut dan tidak
ada satu pun bintang yang terlihat. Namun saat
kami menyanyikan lagu How Great Thou Art, tibatiba kabut menghilang dan langit terlihat dengan
jelas bertaburan jutaan
bintang. Kemudian kami
tidur dengan keyakinan
penuh bahwa Allah Bapa
di Surga yang akan terus
menjaga tidur kami.
Dan selagi kami tidur,
Tuhan terus bekerja
dengan menunjukan
keindahan gugusan
bima sakti yang hanya
terjadi karena Allah
yang menjadikan alam
semesta. How Great
Thou Art.
Saat kami bangun
pagi pada Sabtu, 30 April 2016, kami
disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Kabut
yang tebal perlahan-lahan hilang seiring dengan
matahari pagi menerangi alam raya. Sungguh berkat
anugerah yang patut disyukuri.
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Setelah sarapan pagi Cwi Mie Malang, sekitar pukul
08.00 tim melanjutkan perjalanan menuju AlunAlun Lonceng, base camp sebelum menuju puncak
Argopuro, puncak Hyang dan puncak Rengganis.
Setelah berjalan beberapa jam melewati semak
belukar, savanna, lereng gunung dan turunan curam
akhirnya kami tiba di Cisentor (2560 mdpl).

Namun kami harus menyeberangi sungai kecil
terlebih dahulu sebelum tiba disana. Ada beberapa
dari kami mandi di sungai ini. Kami makan siang
disini dan sekitar pukul 12:20, kami melanjutkan
perjalanan ke Alun-Alun Lonceng (2978 mdpl).
Perjalanan dari Cisentor ke Alun-Alun Lonceng harus
kami lewati dengan mendaki bukit dan melintasi
padang rumput dan edelweiss. Setelah melewati
padang rumput serta tanjakan akhirnya kami sampai
di Alun-Alun Lonceng sekitar pukul 14.40. Di sana
para porter mendirikan tenda dan kami beristirahat
sejenak sebelum mendaki puncak Argopuro dan
Hyang.
Puncak Argopuro (3088 mdpl) ditempuh sekitar 30
menit dari Alun-Alun Lonceng. Sekitar pukul 16.00,
tim tiba di puncak Argopuro, suatu puncak yang
terdiri dari susunan batu di atas hutan lebat dan
sering tertutup kabut, sehingga pemandangan di
sekitar puncak tidak dapat terlihat jelas.

Setelah foto-foto sejenak, tim melanjutkan
perjalanan menurun sekitar 15 menit ke puncak
Hyang (3060 mdpl).
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Di sini kami melihat sebuah arca dan reruntuhan
lainnya. Hari sudah mulai gelap dan kami
memutuskan untuk turun menuju tenda di AlunAlun Lonceng. Selanjutnya porter menyiapkan
makan malam dan kami tidur untuk melakukan
pendakian ke Puncak Rengganis, esok harinya
sekitar pukul 04.30. Malam itu suhu udara sangat
dingin sehingga banyak dari anggota tim tidak dapat
tidur. Hal ini dikarenakan Alun-Alun Lonceng berada
pada ketinggian 2978 mdpl. Bersyukur kepada
Tuhan untuk bintang-bintang yang bertaburan di
langit. Sangat menakjubkan.

Minggu pagi, 01 Mei 2016 sekitar pukul 04:30,
kami bersiap untuk mendaki Puncak Rengganis
(3040 mdpl). Kurang lebih ½ jam kami tiba di
Puncak Rengganis yang berupa batuan kapur.
Pemandangan dari puncak Rengganis luar biasa
indahnya. Kami takjub melihat matahari terbit
perlahan-lahan di balik
awan. Kurang
lebih satu jam
kami mengagumi
keindahan alam
dari Puncak
Rengganis.
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Sekitar pukul 06.20, kami kembali ke tenda dan
bersiap melakukan perjalanan panjang menuju
desa Bremi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 11 jam.
Jalanan menurun, menelusuri bukit yang curam
dan berbelok-belok. Mendekati Cemara Lima (2590
mdpl) kami kembali naik menyusuri punggungan
bukit. Kami sampai di Cemara Lima sekitar pukul
11.00 yang merupakan perhentian pertama. Kami
berhenti sejenak, mengisi air dan menikmati
kesejukan alam yang berkabut.
Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Taman
Hidup (1960 mdpl). Trek yang dilalui menyusuri
punggungan bukit trek cukup terjal, hutan yang
masih perawan dan semak-semak yang tinggi
sehingga harus ekstra hati-hati. Kami mengandalkan
pitapita yang diikat di pohon
atau ranting oleh para
pendaki sebelumnya
sebagai petunjuk jalan.
Jika hari gelap, jalur
yang dilalui bisa saja
keliru karena banyaknya
tempat terbuka yang
menyerupai jalur
pendakian. Kami
melewati hutan
lumut yang rapat dan
panjang hingga sampai
di danau Taman
Hidup. Trek di hutan
lumut ini datar dan
cenderung menurun.
Kami makan siang
sebentar di Taman
Hidup
Pukul 15.30 kami melanjutkan perjalanan
dari Taman Hidup sampai ke Bremi. Perjalanan
harus melalui hutan pohon damar dan jalanan
tanah licin. Sungguh sangat melelahkan, apalagi
ditambah dengan gelapnya hari. Ada 1 grup dari
tim kami yang tersasar, namun bersyukur akhirnya
mereka dapat kembali menemukan trek yang benar.
Sepanjang perjalanan dari pagi sampai malam,
kami hanya bertemu dengan beberapa pendaki
saja. Kawasan Argopuro ini adalah kawasan yang
masih dikatakan perawan, relatif bersih dari sampah
dan pemandangan yang indah. Semua anggota
tim sampai di Bremi sekitar pukul 22.00. Sungguh
perjalanan yang melelahkan hari itu. Bersyukur kami
semua tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu

apapun. Kami melanjutkan perjalanan dari desa
Bremi ke Surabaya sebelum kembali ke Singapura
hari Senin, 2 Mei 2016 pagi. Kami tiba di Surabaya
sekitar pukul 02.30.
Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari
perjalanan ini.
1. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi
kita. Sebelum kami berangkat, kami merasakan
bahwa latihan fisik untuk perjalanan kali ini
kurang banyak. Kalau misalnya Gunung Semeru
dibuka untuk jalur pendakian saat itu, kami
kira kami tidak akan sanggup untuk melakukan
pendakian dengan persiapan yang minim ini.
2. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan satusatunya Tuhan. Saat kami memuji Tuhan dengan
menyanyikan How Great Thou Art di Cikasur,
langit yang tertutup kabut perlahan-lahan hilang.
Tuhan memperlihatkan keagungan ciptaanNya di
langit.
3. Saat naik gunung, kesatuan sebagai satu tim
adalah sangat penting. Dalam pendakian kali
ini, karena anggota peserta cukup besar, maka
tim dibagi menjadi tiga grup. Saat menjelang
malam ada satu grup yang tersasar dan sinyal
telepon tidak ada, sementara tim lainnya sudah
berada jauh di depan. Syukurnya mereka dapat
menemukan kembali jalur yang benar. Dalam
pendakian, seharusnya kami berjalan sebagai
satu grup, tidak boleh terpisah.
4. Perencanaan harus lebih matang. Tidak ada
satupun dari anggota tim yang pernah mendaki
gunung Argopuro dan trek guide juga bukan
orang lokal. Akibatnya, kami tidak mengetahui
dengan pasti medan yang akan ditempuh dan
perkiraan waktu tempuh, sehingga perhitungan
waktu tidak tepat. Kami harus berjalan di tengah
kegelapan hutan selama beberapa jam sebelum
tiba di desa Bremi.
Terakhir, hanya satu hal yang bisa kami naikkan
kepada Tuhan yaitu bersyukur. Bersyukur karena
tidak ada yang celaka terutama pada saat naik ojek
motor, jalan malam, tidak sakit walaupun kurang
tidur, makanan dan minuman yang mungkin kurang
higienis, kurangnya persiapan fisik dan perencanaan
trekking. Kami juga bersyukur untuk para trek guide
dan porter yang telah mendukung terlaksananya
perjalanan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan!
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