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Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Akhirnya, setelah melewati beberapa tahap
“uji coba”, Majalah Keluarga GPBB terbit juga.
Ini adalah edisi perdana. Ibarat telur, baru menetas. Terbit bertepatan dengan HUT GPBB ke-15.
Tentu masih banyak kekurangan, belum semaksimal yang kita bersama harap, untuk itu saran dan
kritik yang membangun sangat kami nantikan.
Mengapa Beranda? Beranda atau teras,
bagi masyarakat kota besar di Indonesia, yang
cen-derung cuek dan sangat sibuk, bisa jadi
hanya sebatas pemanis rumah. Kalau pun ada
fungsi lebih, sebagai tempat nyimpen2 barang
atau jualan.
Namun di tengah komunitas masyarakat
“tradisional”, di mana nilai-nilai kekeluargaan
dan keguyuban masih sangat kental — di pedesaan misalnya — beranda memiliki fungsi lebih;
sebagai tempat bercengkrama anggota keluarga,
tempat kongkow teman-teman akrab, juga tempat
untuk bersantai membaca koran sambil nyeruput
secangkir kopi ditemani kacang dan ubi rebus.
Jadi, beranda bukan hanya “obyek material” yang seolah ada sekadar “pemanis”. Tapi
juga “obyek spiritual” dengan sisi humanitasnya;
menunjukkan nuansa keramahan, persahabatan,
suasana cair dan guyub. Dengan nama “Beranda”
kita harap majalah ini menjadi representasi kerinduan GPBB untuk menjadi keluarga yang guyub,
akrab, cair, namun tetap bermakna.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah
turut terlibat dalam penerbitan majalah ini; baik
yang menjadi tim perintis, maupun tim pengelola
sekarang. Terima kasih juga untuk para penulis
atas sumbangsihnya. Tuhan memberkati pelayan
kita bersama.
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Pesona Firman

15
Pdt. Ayub Yahya

Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara
Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, katanya: “Sampai di sini Tuhan menolong kita.”
(1 Samuel 7:12)

A

da sebuah perayaan
dalam tradisi Negaranegara Amerika Latin.
Saat dimana sebuah pesta besar
digelar. Keluarga dan sahabat
berkumpul sambil mengenakan
busana indah. Ruang ditata menawan. Makanan lezat beraneka
rasa tersaji untuk seluruh tamu.
Namun di balik semua kemeriahan itu, pesta itu
sungguh sarat makna.
Itulah selebrasi tradisional Quinceñera. Sebuah
perayaan yang menandai masa dimana seorang
gadis kecil, berubah menjadi wanita dewasa.
Yaitu ketika ia merayakan ulang tahun-nya yang
ke-15. Saking ditunggu-tunggunya, biasanya
gadis yang akan berulang tahun telah mempersiapkannya sejak setahun sebelumnya. Merancang acara, gaun pesta, siapa yang akan diundang, dan lain sebagainya. Tidak jarang acara
ini digelar semeriah pesta pernikahan.
Acara tersebut akan diawali dengan sebuah
kebaktian syukur yang digelar di gereja.
Menandai sukacita sang peraya ulang tahun
beserta sanak keluarga. Dipimpin oleh pendeta,
dan secara khusus diatur oleh orang tua baptis
sang gadis. Yang menarik adalah ada dansa
khusus antara ayah dan putrinya di tengah lingkaran. Setelah berdansa, sang ayah kemudian
“mengoperkan” kepada salah satu pria terpilih
di acara tersebut. Bermakna sang ayah dengan
sukacita mengiringi dan melepaskan sang gadis
2 Beranda

memasuki usia dewasa.
Sang gadis yang berdandan
cantik juga mengenakan tiara
(mahkota kecil) sebagai simbol
ia meninggalkan masa kanakkanak dan siap menghadapi
tantangan besar di hadapannya
sebagai wanita dewasa. Para
sanak keluarga dan sahabat
mempersiapkan hadiah istimewa yang kaya
akan makna. Seperti gelang atau cincin sebagai
tanda lingkaran hidup yang tiada berujung.
Juga sepasang anting sebagai pengingat agar
ia tidak lupa dan terus mengindahkan suara
Tuhan dalam tiap langkahnya.
Begitulah di belahan bumi sana, usia 15
tahun dipandang sebagai masa penting. Sebuah
momen peralihan. Dari masa kanak-kanak
ke masa dewasa. Dari seorang yang berlari
lucu menggemaskan, pipi merah tembem, dan
kerjapan mata polos, menjadi seorang yang
lebih hati-hati berkata, selektif bertindak, dan
berpikir jauh ke depan. Dari seorang gadis kecil
menjadi “la niña bonita” wanita dewasa yang
tidak saja cantik, tapi siap berhadapan dengan
pilihan hidupnya.
*
Dalam 1 Samuel 4-7, dikisahkan bahwa setelah
Samuel dipilih Allah sebagai penerus Nabi Eli,
Bangsa Israel memasuki masa terpuruk. Mereka

kalah berperang melawan Orang Filistin hingga
harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Dalam keadaan demikian pun, Bangsa Israel
masih tegar tengkuk dengan beribadah kepada
ilah lain; para Baal dan para Asytoret (1 Samuel
7:3). Nanti setelah dua puluh tahun, barulah
mereka datang mengeluh kepada Tuhan melalui
Samuel.
Samuel meminta Bangsa Israel bertobat dan
berbalik kepada Allah. Mengumpulkan mereka
di Mizpa untuk berdoa memohon pengampunan. Saat itulah datang Orang Filistin menyerang
mereka. Allah mendengar permohonan Samuel
dan menyelamatkan Bangsa Israel. Hari itu di
Mizpa, Bangsa Israel mengejar Orang Filistin
hingga ke hilir Bet-Kar dan memukul kalah
Orang Filistin.
Setelah peristiwa itu, untuk merayakan
kemenangan bersama Allah, Samuel kemudian
mengambil sebuah batu dan mendirikannya
antara Mispa dan Yesana. Batu yang kemu) yang
dian dinamainya Eben-Haezer (
artinya:“Sampai di sini Tuhan menolong kita.”
Batu yang menjadi monumen atas sebuah
momen, sebuah “ketika” bagi Bangsa Israel.
*
Ulang tahun adalah sebuah peristiwa natural,
dan bisa jadi hanya soal kalender atau penanggalan. Sebuah pertambahan tahun biasa. Peralihan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Tapi
ulang tahun bisa menjadi sesuatu yang berbeda,
kalau ia kita jadikan sebagai sebuah momen,
sebuah “ketika”.
Apa saja momen yang bisa kita rayakan
dalam sebuah ulang tahun? Pertama, momen
syukur. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang
tiada putus. Melewati berbagai hal; suka-duka,
naik-turun, perjuangan, tantangan, sukacita,
pertumbuhan. Atas pemeliharaan yang tak
berkesudahan. Melampaui segala kemampuan
dan kehebatan kita.
Banyak yang telah berubah dari GPBB
selama kurun waktu lima belas tahun ini. Dari
puluhan anggota jemaat, menjadi ratusan. Dari
ruang kebaktian yang terbatas di ruang chapel,

“Melalui momen
introspeksi kita samasama bercermin. Belajar dari
pengalaman. Mengimani
dan mengamini bahwa
semua itu adalah cara
Tuhan membentuk.”
menjadi lebih leluasa di tempat sekarang ini.
Dari kegiatan berbilang satuan, menjadi puluhan.
Sebuah perubahan dan pertambahan yang
bukan karena prestasi pribadi, kecanggihan sistem organisasi, ataupun kehebatan
pemimpinnya. Bukan. Namun semata karena
anugerah Tuhan sendiri. Membentuk, memakai
dan memelihara. Hingga tiba di sini. Dari
sebuah benih kecil, tumbuh menjadi pohon
yang rindang. Apalagi yang bisa kita ungkapkan selain: syukur.
Kedua, momen introspeksi. Melihat kembali
perjalanan tahun demi tahun kehidupan kita.
Merenungi apa saja yang telah kita lakukan, terhadap sesama dan Tuhan. Momen evaluasi diri
dan mencoba me-reka ulang perjalanan hidup
kita. Kemudian darinya kita belajar untuk menjadi lebih baik.
Harus diakui, perjalanan lima belas tahun ini
bukan tanpa tantangan. Bukanlah sebuah pelayaran tanpa ombak dan badai. Tidaklah bagai
berkendara di jalan bebas hambatan yang mulus tak berhalangan. Sebaliknya, tidak sedikit
rintangan menghadang di depan mata, kerikil
tajam dan onak duri yang terhampar tebal.
Dan kerap masalah-masalah yang terjadi
membuat gesekan, menggoreskan luka, menimbulkan kekecewaan. Ketika mereka yang tanpa
pamrih rela berkorban waktu, tenaga, dan
materi, harus juga mengorbankan perasaan dan
menitikkan airmata. Ketika perbedaan menjadi
keniscayaan dalam pelayanan di berbagai aktivitas Jemaat; komisi, kepanitian, atau kemajelisan.
Ketika harapan warga jemaat bagai gayung
tak bersambut.
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Melalui momen introspeksi kita sama-sama
bercermin. Belajar dari pengalaman. Mengimani dan mengamini bahwa semua itu adalah
cara Tuhan membentuk. Bukankah kalau besi
berkeras tidak mau ditempa, maka pedang mahakarya tidak akan pernah terbentuk darinya.
Dan jika emas ngotot tidak mau dibakar dengan
api, kemurniannya tidak akan terbukti.
Ketiga, momen re-komitmen. Waktu tidak
berhenti sampai di sini. Kehidupan akan terus
berjalan. Perjalanan kita masih panjang. Seumpama sebuah perahu, di hadapan kita masih
ada lautan luas yang membentang. Maka ini
adalah saat yang tepat untuk menyusun kembali strategi dan rencana. Menguatkan visi dan
meneguhkan misi.
Visi GPBB adalah: “Menjadi Komunitas
Murid Kristus yang Bertumbuh dan Berkarya
demi Kemuliaan Allah Tritunggal.” Inilah koridor dalam perjalanan jemaat ke depan. Sasaran
bidik dari semua anak panah yang dilesatkan
oleh berbagai program dan kegiatan jemaat.
Menjadi landasan, tujuan dan way of life dari
seluruh warga jemaat.
Artinya, ke depan kita bertekad untuk semakin baik, semakin tulus, semakin benar mengelola berkat-berkat Tuhan atas kita. Sehingga
baik sebagai individu mau pun secara kolektif,
akan semakin mampu menjalankan fungsi dan
panggilan kita sebagai murid Kristus yaitu menjadi garam dan terang dunia.
*
Ulang tahun Jemaat GPBB yang ke-15 kali ini,
bisa menjadi sebuah acara yang berlalu begitu
saja, gone with the wind. Tetapi bisa juga menjadi sebuah acara penuh makna, yaitu kalau kita
menjadikannya sebagai sebuah momen. Momen
dimana kita tidak sekedar menua dalam sebuah
proses alamiah, tetapi menjadi dewasa dalam
perjalanan itu. Tidak saja bertambah dalam
kuantitas tapi juga dalam kualitas. Momen
dimana kita menyadari, bahwa apapun yang
telah dan sedang kita lakukan, adalah upaya
membangun jejak. Maka bijaklah melangkah,
dan bajiklah bertingkah, supaya jejak yang kita
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tinggalkan adalah jejak kebajikan, jejak manis
dan indah. Sehingga ketika kita atau orang lain
mengenangkan, ada tawa — bukan air mata —
yang mengiringi.
Sebagai jemaat, kita telah menentukan
arah kemana langkah kita berderap bersama.
Akan tetapi mempunyai visi saja tidak cukup;
memiliki kesehatian pun bukan berarti masalah
selesai. Yang tidak kalah penting adalah komitmen dan kerja keras untuk menjalani pilihan
yang telah ditetapkan. Tidak mudah tergoyahkan. Tidak ciut ketika berhadapan dengan
tantangan, rintangan, cemoohan, hinaan, dan
tekanan. Serta tidak melambat ketika diperhadapkan pada kemapanan, keberhasilan, pujian
dan penghargaan.
Di usia yang ke-15 kali ini, kita semua
menjadi saksi dalam perayaan Quinceñera dari
Jemaat GPBB yang kita cintai. Sebagai bagian
yang tak terpisahkan dan elemen penting dari
GPBB, maka setiap kita memiliki kewajiban
untuk berkontribusi mengantar GPBB ke usia
dewasa. Mengubahnya dari seorang “gadis kecil
yang manis” menjadi “la niña bonita, beautiful
woman”. Menjadi “wanita dewasa” yang tegar
dan “mempesona”.
Bersama-sama, di sini dan kini, kita merayakan momen itu. Melihat ke belakang sambil
mensyukuri penyertaan dan pemeliharaan
Tuhan. Serta dengan senyum optimis menatap
masa depan bersama Tuhan. Mari mendirikan
“batu Eben-Haezer” sebagai pengakuan bahwa
“Sampai di sini Tuhan menolong kita.”. Dan
mengimani bahwa pertolongan-Nya tidak akan
berhenti sampai di sini.
Selamat ulang tahun. Happy Birthday. 生日
快乐. Feliz cumpleaño. Wilujeng tepang taun,
GPBB! B
***

Fokus Kita

GEREJAKU,
KELUARGAKU
Apakah kita sudah memaksimalkan hidup kita?
Marjam Budhisetiawan

S

ewaktu kecil, seorang anak melihat ayahnya dan berkata dalam hati, suatu saat
kelak saya ingin seperti papa, menjadi
dokter/insinyur/guru/peneliti/pengusaha Kristen.
Dan akhirnya saat itu tiba, saya menjadi seorang
“…….” Kristen. Tetapi kebanyakan akhirnya
“kehilangan arah” dalam perjalanan karirnya.
Beberapa memang sangat berhasil dalam pekerjaannya. Dalam kesibukan menangani pekerjaan
itu tanpa disadari kita bisa mengalami disorientasi. Coba tanyakan pada diri sendiri, pengorbanan apa yang telah dilakukan agar anak
merasakan relasi dengan ayahnya? Nilai dan
sikap apa yang kita junjung saat ini? Sudahkah
kita mempengaruhi dan memberikan dampak
positif pada sesama kita? Renungkan, “Apa yang
sebenarnya kita telah lakukan untuk Kristus?”
Bercerita mengenai mayoritas pasangan
suami istri yang awalnya saling mencintai, lalu
memutus-kan untuk menikah. Pernikahan yang
diawali dengan usaha saling menyesuaikan diri
menuju rumah tangga yang stabil dan harmonis, lama-lama menjadi kering sejalan dengan
karir suami yang mulai menanjak. Suami lebih
berkonsentrasi dalam pekerjaannya dan waktu
di kantor makin lama makin panjang. Suami
sebagai “provider” merasa harus bekerja keras,
berusaha meningkatkan status dan posisinya.
Namun sebagai “protector” suami tetap harus
berjuang dan bergumul untuk menentukan
prioritas, mengendalikan diri mengatasi perbedaan antar suami isteri, baik dalam berkomu-

nikasi, juga dalam mendisiplin anak.
Selanjutnya dalam komunitas, apa bedanya
orang Kristen dengan bukan Kristen?
Apa tujuan hidup yang seharusnya diutamakan agar mencerminkan seorang Kristen? Pengaruh apa dan tekanan apa yang harus diatasi,
agar bisa menjadi orang Kristen seperti yang
Tuhan rencanakan dalam hidup setiap manusia?
Apa-apa saja yang harus dievaluasi untuk ditata
kembali dalam kehidupan ini? Tuhan, bantulah
kami untuk bisa melihat, merubah, membentuk
diri kami agar bisa Tuhan pakai sebagai hambaMu, pelayanMu.
Orang Kristen memiliki 5 karakteristik yang
membedakannya dengan orang lain.
1. Kita memiliki pengertian yang berbeda
mengenai waktu.
Ada waktu abadi di seberang sana. Oleh
sebab itu di
manapun kita
berada, kita harus
memperkenalkan
Tuhan kepada
sesama yang
belum tahu kabar
baik ini, sehingga
orang itu kelak
bisa merasakan
hidup kekal bersama Tuhan.
Beranda 5

Gerejaku, Keluargaku

2. Kita memiliki pemahaman yang berbeda
mengenai realitas.
Kita bukan mahluk biologis semata-mata,
karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan
suatu tujuan. Jadi ada kekuatan spiritual yang
melebihi kenyataan fisik semata-mata di dalam
kehidupan setiap orang Kristen.
Ada seorang penderita penyakit kanker,
berdoa, Tuhan engkau adalah pencipta langit
dan bumi beserta segala isinya. Juga tubuh
ini, dan Engkau mengetahui sedetil-detilnya
bagaimana tubuh ini berfungsi. Datanglah
dalam hidup hambamu ini dan hilangkan sel
ganas yang bertumbuh dalam tubuh ini. Doa
yang memaknai, bahwa di balik pengertian
ilmiah, ada kekuatan spiritual yang melebihi
ilmu pengetahuan. “There is science and there
is more than science”.
3. Kita memiliki pengertian yang berbeda
mengenai “nilai”.
Apa yang kita anggap bernilai dalam hidup
ini, pengetahuan, materi, keluarga, posisi,
kekuatan, kenikmatan, harga diri? Semuanya
adalah indah dan baik, namun bagaimana
sebaiknya urutannya? Tentunya harus ada
perbedaan jelas yang membedakan nilai mana
yang dianggap penting oleh seorang Kristen
dibandingkan dengan yang bukan Kristen.
Dr. James Collier seorang opthalmologist yang
sukses dalam hidup dan karirnya. Ia puas
dengan apa yang telah dikerjakannya, sampai
suatu saat dia menderita kanker paru-paru.
Dia merasa dokter akan berhasil mengatasi
penyakitnya dan dia bisa diselamatkan, namun
pada kenyataannya tidak demikian. Ia kemudian menata kembali daftar prioritas hidupnya, di mana pada waktu yang lalu dia lebih
mengutamakan harta, harga diri, kenikmatan
dan pengetahuan dan sekarang menggantinya
dengan daftar yang baru di mana Yesus,
pengenalan akan Dia, dan memiliki Dia di
dalam hatinya, adalah apa yang sangat dibutuh-kannya saat ini. Dan James Collier berkata, “Saya tidak akan membiarkan seseorang
menyembuhkan penyakit kanker ini kalau itu
berarti saya harus melepaskan perjalanan saya
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bersama YESUS yang penuh kasih”. Dia
akhirnya belajar bahwa yang paling penting
dalam hidup ini adalah mengenal Yesus.
4. Kita mengimani bahwa kehidupan seorang
Kristen memiliki misi yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Yesus adalah model dari misi hidup kita.
Di dalam taman Gethsemani Yesus berkata,
“Bukan kehendakku yang jadi Bapa, namun
kehendakMu”. Yesus hidup semata-mata untuk
mentaati bapaNya di surga, serta menjamah
dan menyembuhkan banyak orang sakit dan
berbeban di dunia ini. Sama seperti Yesus,
maka setiap orang Kristen harus mengatakan,
bahwa hidup ini mempunyai misi untuk patuh
pada kehendak Bapa yang di surga dan melayani sesama dan menunjukkan bahwa Yesus
adalah harapan hidup kita.
5. Kita memiliki relasi yang berbeda
dengan Tuhan.
Tuhan hidup di dalam hati kita, oleh karena
itu kita bisa merasakan damai, dan damai itu
dapat terjadi karena adanya pengam-punan
dan mempercayai Tuhan.
Dengan pengampunan, kita bisa meninggalkan luka-luka batin masa lalu. Dengan
percaya, kita beriman menyongsong masa
depan dengan lebih kuat bersama Tuhan. Dan
saat inipun Tuhan ada bersama kita dan siap
menggendong kita kalau kita jatuh.
Menyadari hal-hal di atas, maka setiap kita harus
“memilih”, apakah kita mau menjadi orang
Kristen seperti yang Tuhan kehendaki. Kita
semua merasa sangat lelah dengan semua kesibukan kita, dan kadang-kadang merasa misi sebagai
orang Kristen menjadi beban. Hanya untuk
urusan diri sendiri saja sudah sangat melelahkan. Ada suara yang mengatakan, “Sudah……
pikirkan dirimu sendiri saja, kehidupanmu
sudah sangat berat dan majemuk! Cukup, hidup
normal saja, tanpa misi-misi an”. Namun suara di
telinga lain mengatakan “Saya tidak boleh cukup
berhenti di sini! Saya tidak boleh hidup sekedarnya saja, normal!”

Saatnya untuk membuat : COMMITMENT!
Bentuk konkritnya bisa bermacam-macam, seperti di bawah ini:

Seorang suami menyadari isterinya sakit, suaranya hilang,terbaring di kamar, dan tidak mampu
menjalankan tugas atau kewajiban rumah tangga
sehari-hari. Padahal dia hanya memiliki sedikit
waktu saja untuk meyelesaikan tugas2 kantor,
seminar yang harus diberikannya beberapa hari
lagi. Namun dia membantu, memasak untuk makan malam dan memandikan kedua anak mereka
yang berumur 6 dan 4 tahun, lalu menidurkannya. Sungguh isteri merasa begitu berterima
kasih atas ketulusan suaminya membantu dan
isteri bersyukur pada Tuhan, “what a difference a
daddy makes : a daddy who’s there”. Isteri memberikan apresiasi atas support yang diberikan
suami dan suami yang “berkorban’ atas nama
“relasi”, pasti akan menjadi teladan bagi anakanak yang memperhatikan ayahnya melakukan
apa yang seharusnya dilakukan isteri.
Kita juga tidak bisa menyenangkan hati
Tuhan melalui sukses atau keberhasilan yang
kita tunjukkan kalau kita tidak mempunyai
dasar dan bertumbuh secara spiritual. Kita
harus COMMIT pada 4 disiplin spiritual,
yaitu berdoa, belajar firman Tuhan , bersekutu
dengan saudara seiman (fellowship) dan memuja
(worship). Kita bisa berdalih tidak punya waktu,
tetapi sebenarnya kalau kita “commit”, maka
kita akan dapat menemukan “waktu” itu.
Pengkhotbah 4 : 12 : Bilamana seorang dapat
dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali

tiga lembar tidak mudah diputuskan. Kita membutuhkan orang-orang dalam kehidupan kita. Di
sinilah “Gerejaku menjadi keluargaku”, dan tali
tiga lembar tersebut, dapat diibaratkan seperti :
1. Kita membutuhkan teman-teman seperti
“Paul”, yang bijak, yang berpengetahuan, yang
mau menyisihkan waktunya sehingga hidup
kita bertumbuh dengan meneladaninya atau
men-dapatkan masukan dari “Paul”.
2. Kita membutuhkan teman-teman seperti
“Barnabas”, yang mau berjalan bersama dan
“mendorong” kita bilamana kita sedang “jatuh,
menyerah”; seseorang di mana kita bisa mempercayainya, dan melalui “support”nya, kita
bisa bertumbuh.
3. Kita membutuhkan teman-teman seperti
“Timothy”, di mana kita bisa investasi kehidupan kita, dan membantu membangun
kehidupan orang-orang lain tersebut melalui
kebersamaan karena masing-masing memiliki keinginan untuk belajar dan bertumbuh
bersama.
Kebersamaan dengan saudara seiman sangat
esensial kalau kita mau menjadi manusia yang
diciptakan oleh Tuhan seperti yang dikehendakiNya dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan
bagi kita. Apakah kita sudah bertumbuh dan
berbagi dalam komunitas GPBB seperti yang
Tuhan kehendaki? Sudahkah kita memaksimalkan hidup kita dengan membuat “commitment”
melalui pengaplikasian “gerejaku adalah keluargaku”? Semangat “gerejaku adalah keluargaku” sangat penting, dan tentunya dibutuhkan
pengorbanan,
penerimaan dan
kemurahan hati
untuk mau ber
“commitment”
demi GPBB.
B
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Fokus Kita

KEKELUARGAAN
DI GEREJA,
ADA HUKUMNYA?
Henry Sujaya Lie

A

khir-akhir ini di Singapura, salah satu topik yang
sedang hangat-hangatnya dibicarakan adalah
bertambah banyaknya orang-orang yang menelantarkan orang tua mereka di usia lanjut ketika mereka sudah tidak berdaya lagi. Untuk menanggulangi
masalah ini, yang semakin parah, pemerintah ‘terpaksa’
mengeluarkan hukum ‘Parent Act’ yang memberikan
kewenangan kepada petugas hukum untuk menyeret
ke pengadilan siapapun yang terbukti menelantarkan
8 Beranda

orang-tuanya. Aneh memang, kalau pemerintah
sampai-sampai harus ikut campur dalam urusan
rumah tangga ini.
Dulu waktu kecil saya suka berpikir, kenapa
mesti ada keluarga? Kenapa umat manusia itu
bukannya berkembang biak seperti benih atau sel
yang membelah saja? Cepat dan efisien. Tentu saja
itu pikiran anak kecil yang polos. Lama kelamaan
saya mulai melihat kalau model ‘keluarga’ ini
adalah model dari Allah sendiri. Ke-TriTunggal-an
Allah, dinyatakan dalam hubungan keluarga Bapa-Anak-Roh. Allah juga kerap kali memberikan
contoh dari hubungan Bapa –Anak; bagaimana
Dia mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya.
Dan Allah bukan saja menetapkan hubungan
keluarga ini berdasarkan kelahiran biologis, tetapi
juga dalam konteks rohani. Alkitab mengatakan
bahwa barang siapa yang menerima Kristus, mereka dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah.
Mereka dilahirkan bukan secara biologis, tetapi
dari Allah, sehingga kita semua yang percaya
pada Kristus menjadi satu keluarga. Alkitab juga
mengatakan bahwa gereja adalah Tubuh Kristus, pernyataan ini bukan sekedar kiasan, tetapi
sebuah kenyataan yang memang penuh misteri.
Sebagai Tubuh Kristus, gereja adalah keluarga
yang erat dan menyatu, yang sendi-sendinya
tersambung sempurna dan masing-masing saling
melayani serta memiliki panggilannya.
Kembali lagi soal kisah pengantar di atas, soal
pemerintah terpaksa menetapkan hukum yang
mengatur hubungan keluarga. Dalam kehidupan
bermasyarakat hukum ini tentu berguna juga untuk mengajar orang-orang yang tidak bertanggung
jawab. Tapi soal berkeluarga di gereja, sulit sekali
untuk menerapkan kekeluargaan secara hukum
atau secara legalisme. Misalnya, bisa saja gereja
bikin aturan:
• Kalau ada jemaat yang sakit lebih dari 3 hari
harus ditelpon. Kalau lebih dari 5 hari harus
dijenguk.
• Buat tugas bergilir tiap minggu, untuk memperhatikan jemaat yang datang, lalu dibikin report.
Kemudian di-follow up oleh Bidang Pemerhati.
Bayangkan kalau semua itu dilakukan karena
cuma kewajiban semata. Tidak ada kasih atau
ketulusan. Ya, mungkin data laporannya teratur

dan lengkap, tapi apa artinya? Kekeluargaan
bukan begitu, kan?
Tuhan Yesus sendiri memberi perintah: “Aku
memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya
kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi
kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.” Perintah ini seperti “teka-teki”, karena kata “mengasihi”
tidak dapat dikungkung dalam bentuk perintah.
Perintah yang baru dari Yesus adalah kebebasan
dari perintah itu sendiri, karena kasih melampaui
segala hukum. Demikian juga kekeluargaan dalam
gereja itu tidak bisa dibungkus dalam bentuk legalisme, aturan atau hukum – itu haruslah keluar
dalam bentuk kasih yang tulus dan murni.
Sejarah mencatat bahwa salah satu model ideal
di mana gereja saling mengasihi sebagai keluarga
adalah gereja mula-mula. Saat itu orang percaya
yang benar-benar ditindas dan dipinggirkan
benar-benar hidup bersehati dan membagi semua
milik mereka untuk dijadikan milik bersama, dan
itu mereka lakukan bukan sekadar untuk menggenapi hukum, tapi karena kuatnya kasih mereka
sebagai satu keluarga. Mereka seperti satu keluarga, perantau di negeri asing, yang sehati dan
senasib. Catatan ini direkam dalam “The Letter to
Diognetus”, yang ditulis tahun 130, sebuah catatan
orang Romawi tentang orang Kristen pada saat
itu: “Mereka berdiam di negeri mereka sendiri
sebagai perantau, mereka melalui hari-hari mereka
di bumi, tetapi mereka warga kerajaan sorga. Mereka mentaati hukum, tapi sekaligus melampaui
hukum dengan hidup mereka. Mereka mengasihi
semua tetapi dianiaya. Mereka miskin tetapi membuat
banyak orang kaya. Mereka memiliki sedikit tetapi hidup
berkelimpahan…dan orang-orang yang membenci mereka
sulit menemukan alasan mengapa mereka harus dibenci..”
Kemampuan untuk bisa hidup seperti itu di mata
orang dunia, hanya dimungkinkan karena gereja
saat itu benar-benar menjadi satu keluarga!
Kita tentu tidak harus menunggu untuk berada
dalam kondisi tertekan supaya merasa menyatu
menjadi satu keluarga. Kita bisa mulai dengan
hal yang kecil-kecil, ketulusan dan perhatian
buat keluarga kita di gereja – itu akan membuat
perbedaan besar di gereja kita. Dan jangan lupa,
perhatian yang tulus itu tidak bisa diukur oleh
hukum, cuma oleh kasih. B
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Kilas Sejarah

15 GPBB
KELAHIRAN GPBB

TAHUN PERJALANAN

G

ereja Presbyterian Bukit Batok
(GPBB) lahir sebagai gereja
cabang dari Gereja Presbyterian
Orchard (GPO) yang berlokasi di 3
Orchard Road. Gereja induk ini dimulai
sebagai persekutuan sekelompok orang
Indonesia dari berbagai denominasi,
mayoritas para pelaut, di tahun 1972.
Persekutuan ini kemudian berkembang
dan mengadakan ibadah secara regular di
3 Orchard Road sejak 1976 dan menamakan diri mereka Persekutuan Oikumene
Berbahasa Indonesia (POBI), ynag kemudian
diganti menjadi Persekutuan Umat Kristen Berbahasa Indonesia (PUKBI) di tahun 1977.
Pada tanggal 14 Mei 1995 PUKBI menjadi
Jemaat Berbahasa Indonesia dari Orchard Road
Presbyterian Church (ORPC) yang setara dengan jemaat berbahasa Inggris dan Mandarin
dalam lingkungan ORPC, dan sejak itu memakai nama GPO.
Gereja cabang Bukit Batok bertitik awal dengan dimenangkannya tender sebidang tanah, di
daerah Bukit Batok, oleh ORPC pada bulan
Desember 1991.
Family Walkatho
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n 1995

Pnt. Wicaksana Lukito

Pengumpulan dana untuk mendukung pembangunan gereja di Bukit Batok mulai dilakukan,
antara lain melalui family walkathon. Pembangunan gedung gereja selesai pada pertengahan
tahun 1995.
Gereja 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.
Kebaktian perdana GPBB, 20 Agustus 1995

5 TAHUN AWAL
PERJALANAN GPBB
GPBB mengawali perjalanannya dengan perkenalan dan bina relasi dengan gereja-gereja berbahasa Indonesia yang ada di Singapura melalui
KKR pada tanggal 6 September 1995 di GPBB
yang dihadiri oleh sekitar 400 orang.
Selama tahun 1995, kebaktian tiap hari Minggu dihadiri rata-rata 40 jemaat, dan berkembang
hingga 60 orang sampai pertengahan tahun 1998.
Sekolah Minggu belum dimulai, karena
belum adanya anak-anak SM, sedangkan remaja
dimulai hanya dengan 4 orang anak remaja.
Gereja Cabang Bukit Batok ini, sejak dimulainya di tahun 1995, mempunyai visi untuk pelayanan misi, terutama di pedalaman Indonesia.
Pelayanan misi sudah dimulai sejak akhir tahun
1995 dengan penyaluran dana melalui yayasan
LOGOS untuk pembangunan beberapa gedung
gereja di pedalaman

Cikal bakal Pa

duan Suara GP

BB

Kalimantan dan penyediaan biaya bagi beberapa
siswa yang dididik oleh Yayasan LOGOS bagi
pelayanan misi mereka di pedalaman Indonesia.
Dibawah ini adalah foto dari gereja di dusun
Sebadok, kabupa-ten Sanggau, Kalimantan Barat
yang dibangun dengan dana misi dari GPBB.
Pada pertengahan tahun 1998, pengunjung
kebaktian meningkat secara tajam dengan mulai
datangnya pelajar-pelajar dari Indonesia yang
menuntut ilmu di National University of Singapore dan Nanyang Technological University.
Pengunjung kebaktian tiap hari Minggu terus
meningkat mencapai rata-rata 160 orang di
tahun 2000.

10 TAHUN TERAKHIR
PERJALANAN GPBB
Pertumbuhan jemaat terus terjadi, hingga Chapel
yang berkapasitas 150 orang tidak lagi bisa
menampung, maka mulailah dilakukan dua kali
kebaktian sejak tahun 2001.

Sejalan dengan berkembangnya GPBB dari
segi kuantitas, di tahun 2001 mulailah dilakukan
pembenahan administrasi, organisasi, dan semua
program yang terarah dengan fokus utama
menjadikan GPBB sebagai “My Home Church”
untuk semua jemaat yang berbakti di GPBB.
Perkembangan GPBB diiringi dengan terbentuknya beberapa komisi, sejalan dengan kebutuhan berbagai segment jemaat. Komisi keluarga
Muda adalah komisi termuda yang terbentuk di
tahun 2003, setelah berjalan beberapa lama sebagai persekutuan.
Penyertaan dan pimpinan Tuhan tidak pernah meninggalkan GPBB, dan paling dirasakan
selama lebih dari dua tahun (2004 – pertengahan
2006) GPBB berjalan dalam kekosongan akan
seorang gembala jemaat.
Cikal bakal Paduan Suara Gita Agape

P
b h jjemaat terus b
j l d
Pertumbuhan
berjalan
darii
tahun ke tahun dan kesesakan chapel mulai
terjadi lagi sejak tahun 2005, seiring dengan
kekurangan ruang sekolah minggu untuk ketiga
konggregasi (Inggris, Mandarin dan Indonesia).
Renovasi dan perluasan untuk penambahan 6
kelas SM dan sebuah ruangan berkapasitas 250
orang di lantai 4 dilakukan dan selesai di awal
tahun 2008. GPBB memulai ibadah di ruang
baru berkapasitas 250 orang ini sejak Juni 2008,
namun pemikiran serta rencana pemugaran
ruang ibadah untuk jemaat Indonesia ini masih
terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan
perkembangan jemaat GPBB kedepan.
Menginjak usia yang ke 15 tahun ini, GPBB
melakukan tinjauan dan merumuskan VISI gereja yang baru :
“Menjadi Komunitas Murid Kristus
yang Bertumbuh dan Berkarya demi
Kemuliaan Allah Tritunggal”.
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Pesan dan Kesan

GPBB 15 Tahun
“...Feel at
home...”

S

udah 15
tahun kami
bergereja di
Gereja Prebyterian Bukit Batok;
sejak mula-mula
didirikan, dari
jumlah jemaat
yang bisa dihitung
dengan jari dan
ruangan chapel
yang kosong, sampai sekarang di mana jemaat
bertumbuh dengan pesat sampai-sampai harus
diadakan dua kali kebaktian. Sebutan “Gerejaku
Rumahku” cocok karena kami sejak semula
“feel at home” di GPBB. Selamat hari ulang
Tahun GPBB, semoga kami semua betul-betul
dapat menjadi Komunitas murid Kristus yang semakin bertumbuh dan berkarya demi Kemuliaan
Allah Tritunggal.
# Harun dan Kiem Laban

Tidak hanya beribadah bersama,
tetapi juga...berbagi suka dan duka.

W

aktu berlalu begitu cepat; tidak terasa
sudah 12 tahun kami beribadah di
GPBB. Serasa baru kemarin kami
datang di Singapura; tidak kenal siapapun, tidak
tahu mau ke gereja mana.
Tapi Tuhan sungguh baik, Dia menuntun
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kami ke GPBB. Pada saat itu kami hanya
mencari apakah ada gereja yang berbahasa
Indonesia di Singapura. Memang kami sempat
pula diberitahu bahwa ada gereja Indonesia di
Orchard, yaitu GPO (saat itu gereja Indonesia
di Singapura tidak sebanyak sekarang). Tapi
kami merasa jauh, karena saat itu kami tinggal
di sekitar Bukit Batok. Dari GPO inilah kami
mengetahui keberadaan GPBB. Sungguh pimpinan Tuhan yang luar biasa. Karena kami merasa
cocok beribadah di GPBB dengan suasana
kekeluargaannya yang kental.
Kami seperti menemukan kembali keluarga
dan sahabat yang kami tinggalkan di Indonesia. Di GPBB inilah kami sekeluarga tidak saja
beribadah dan PA, tapi kami juga membangun
kebersamaan dalam lingkup hidup sehari-hari;
makan bersama, jalan-jalan bersama, tamasya
bersama, berbagi suka dan duka. Sungguh suatu
kebersamaan yang indah.
My dear friends, we will really miss you
should we need to leave GPBB, because you
are not only a friend for us, but you are also our

family. We will always love you, think of you,
miss you and remember you, wherever and
whenever we go. You are always in my mind,
MY CHURCH, MY FAMILY.
# Kel. Anwar dan Linda

“Something to be Cherished”

T

he Hilarities of the Christian community
within GPBB is something to be cherished of. The sharing, the grievance, the
joy and the togetherness do enrich life experiences, which is made possible only through
the blessings of the loving God.. Have a happy
birthday to our church our home, GPBB.
# Kel. Willy dan Yenty Sutanto

Pengalaman Fellowship yang
Unik......Irreplaceable

K

alau orang bertanya dimana biasanya
saya dan keluarga ber-gereja setiap hari
Minggu, saya akan bilang di Gereja
Presbyterian Bukit Batok (GPBB). Sungguhpun kadang-kadang, karena satu dan lain
hal saya engga pulang ke Singapura pada hari
Minggu. Bila saya sedang berada di Jakarta
saya akan ke gereja GKI Samanhudi atau
GKI Cawang. Karena memang saya, Lian,
Jason, Christopher dan Jeremy, masih terdaftar sebagai anggota Gereja GKI Samanhudi.
Kadang-kadang kami juga menjadi tamu di GKI
Cawang karena sekarang rumah tinggal kami di
Jakarta berada didaerah Cawang, jadi kalau telat
bangun dan mau cepet-cepet ke Gereja maka

kami pergi ke GKI Cawang yang cuma 3 menit
jaraknya dari rumah.
Ngapain cerita panjang lebar tentang latar
belakang keanggotaan gereja saya dan keluarga,
karena saya mau menjelaskan bahwa sampai saat ini secara resmi gereja tumpuan atau
“Home Church” keluarga kami adalah GKI
Samanhudi. Karena saya dan keluarga belum
melepas keanggotaan kami di GKI Samanhudi
dan kami juga tidak pernah minta untuk pindah
jemaat. Jadi status saya dan keluarga di GPBB
adalah sebagai tamu. Oleh karena itu saya dan
Lian misalnya, tidak bisa dipilih atau ikut memilih anggota Majelis GPBB.
Bagi kami sekeluarga Singapura adalah tempat transit, kalau seandainya tidak ada kerusuhan
yang terjadi di tahun 1998, belum tentu kami
pindah ke Singapura. Keputusan untuk pindah
ke Singapura pada bulan September 1998 itu
semata untuk melindungi kepentingan anakanak yang pada saat itu membutuhkan jaminan
keamanan dan kepastian pendidikan mereka.
Pada waktu itu Jason masih berumur 10 tahun,
Christopher 8 tahun dan Jeremy 3 tahun.
Sekarang Jason dan Christopher sedang
melanjutkan pendidikan mereka di Sydney,
Australia. Jeremy sudah Sec 3, sebentar lagi bila
berhasil menyelesaikan ‘O’ Level kemungkinan
besar dia ingin ikut bergabung dengan kakakkakaknya melanjutkan sekolah di Australia.
Bagaimana dengan Lian dan saya, apa kami
akan “bedol desa” alias pulang kampung ke Jakarta ? jawabnya ada di MAY …. MAY be YES,
MAY be NO! Yah itu lah peran Singapura bagi
kami sekeluarga, “a place of transit”. Kalau
demikian mungkin ga pantas bila saya menyebut
GPBB sebagai “gereja-ku dan rumah-ku”, kan
GPBB berlokasi di Singapura, jadi kalau Singapura adalah tempat transit maka GPBB juga
adalah tempat persinggahan sementara, bukan
“rumah” kami yang permanen dan kami sekeluarga adalah tamu di GPBB. Dari kacamata
Tata Gereja, tidak bisa disangkal kami bukan
anggota jemaat Gereja Presbyterian Bukit Batok,
jadi kami adalah tamu.
Namun kenyataannya kami tidak pernah
merasakan sebagai tamu di GPBB. Bagi kami
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sekeluarga, GPBB adalah gereja kami dan
rumah kami, belum pernah saya, Lian dan
anak-anak kami berada diantara kawan-kawan
yang membuat kami betah dan kerasan tinggal
di Singapura, seperti yang kami rasakan saat ini
di GPBB.
Fellowship yang kami dapatkan didalam
setiap kesempatan berkumpul; apakah itu
Persekutuan Keluarga Senior, F2, Persekutuan
Bapak, Persekutuan KW, Kebaktian Minggu,
“ngopi” dan kumpul-kumpul makan siang
setelah kebaktian Minggu, sampai kepada acara
golf adalah kegiatan-kegiatan yang bagi kami
adalah“something to look forward to”. Persahabatan kami diantara teman-teman GPBB
bertumbuh tidak hanya pada saat-saat ibadah
Minggu, malah kegiatan diluar kebaktian hari
Minggu menjadi saat dimana kami bisa sharing untuk diskusi segala macam topik, dari soal
Iman Kristen, pelayanan misi, sampai hal-hal
yang menyangkut urusan bisnis dan politik.
Inilah yang membuat pengalaman fellowship
dengan teman-teman di GPBB suatu hal yang
unik dan mungkin irreplacable.
GPBB juga adalah tempat dimana anak2
kami dibekali pendidikan Iman Kristen. Saya
dan Lian sangat berterima kasih kepada semua
“kakak-kakak” guru sekolah Minggu dan pembina remaja yang telah mengisi anak-anak kami
14 Beranda

dengan pengetahuan tentang Kasih Kristus dan
fellowship diantara teman-teman seiman. Dasardasar yang didapat selama di GPBB merupakan
bagian penting didalam kehidupan iman mereka
selanjutnya.
“A Home is where the Heart is”, GPBB akan
selalu menjadi “home” bagi kami sekeluarga.
Karena dihati kami telah terukir jalinan kekeluargaan diantara teman-teman yang kami kasihi
di GPBB. Kamipun yakin keluarga kami akan
selalu berada di hati teman-teman di GPBB,
dimanapun nanti kami berada.
Doa kami untuk GPBB, agar selalu bertumbuh dan menjadi komunitas pengikut Kristus
yang senantiasa terbuka dan membuka diri
untuk mengundang siapa saja yang sedang
transit di Singapura. Jemaat GPBB dengan
kehangatan fellowship nya akan selalu membuat
setiap orang yang datang merasa “at home”.
GPBB adalah “gereja-ku dan rumah-ku” untuk
sementara atau permanen; bagi para pelajar
yang sedang melanjutkan studi, bagi pelaut yang
sedang singgah, bagi pekerja rumah tangga dan
para eksekutif yang sedang bertugas, bagi pengungsi yang membutuhkan tempat berlindung
dan bagi keluarga-keluarga yang untuk sementara harus berada di Singapura. Semoga Tuhan
Yesus Kristus selalu memberkati GPBB dan
melimpahkan kasih setia nya bagi semua aktivis,
pekerja dan jemaat di GPBB. Selamat Ulang
Tahun GPBB.
# Kel. Oki, Lian, Jason,
Christopher dan Jeremy

Warm Home
Church

S

aya di GPBB
sudah 6 tahun.
Gimana rasanya? Yang pasti… Feel
involved and accepted
in the GPBB family. A
great and warm home church.
So, to my dearest home Church GPBB,
happy birthday 15th!

Thank you for giving me the opportunities
to grow spiritually, have fellowship and serve the
Lord over the past 6 years. May God continue
His guidance and care to GPBB.
# Julianti

HOME CHURCH ACTUALLY

A

sing tapi nyaman, itulah kesan pertama
ketika saya dan Lisa beribadah pertama
sekali di GPBB tahun 2002. Masih
teringat dengan jelas bagaimana kami disambut
ramah oleh salah seorang teman di MPH selesai
kebaktian KU2, mungkin karena mempunyai
bidang pekerjaan atau interest yang hampir
sama jadi bisa mengobrol lama. Kemudian kami
juga diajak untuk ikut dalam Komisi Keluarga
Muda. Di KKM, kami mengenal lebih banyak
lagi teman dan saya sungguh-sungguh merasakan
adanya suatu keakraban di antara jemaat GPBB,
akhirnya GPBB menjadi “Home Church” untuk
kami sekeluarga.
Hingga saat ini GPBB telah banyak perkembangan; kualitas kotbah yang semakin baik dan
terarah, Visi Gereja yang jelas disertai dengan
tema mingguan yang mendukung dan menguatkan makna visi tsb. Selain kebaktian umum
satu dan dua yang regular setiap minggu dan
persekutuan komisi-komisi, aktivitas positif lainnya adalah: Family fellowship (F2), Cell Group,
Pendalaman Alkitab, Keluarga Rihani, dsb. Yang
mengarahkan dan memperkuat dasar iman
kepada Kristus dan mendorong pertumbuhan
kualitas gereja.
Tentang pertumbuhan dalam diri sendiri
(Note: maksud saya bukan bertumbuh dalam
ukuran pinggang, karena setiap pertemuan pasti
diiringi makan bersama), tapi adanya pertumbuhan dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan,
yang terwujud dalam pelayanan melalui talenta
yg diberikan Tuhan walaupun itu sangat kecil.
Di GPBB saya belajar bahwa melayani Tuhan bukanlah suatu “pekerjaan”, tetapi “persembahan” yang harus kepada Tuhan, sebab iman
tanpa perbuatan hakekatnya adalah mati; kita
harus juga benar-benar ‘walk the talk’.
Dan melayani bukanlah tanpa halangan.
Tetapi yang paling penting adalah bagaimana

menghadapinya secara positif, kreatif, inovatif;
terus belajar, instrospeksi diri, dan harus tetap
berfokus kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah
mangecewakan kita.
Jadi, bagaimana seseorang dapat tetap di
GPBB? Satu, harus ada perasaan nyaman. Dua,
berusaha untuk menjalin keakraban dengan
sesama jemaat. Tiga, merasakaan dan mengalami berkat selama beraktivitas di GPBB. Dan empat, setelah itu barulah komitmen turut terlibat
dalam pelayanan secara aktif.
Tantangan terbesar kita sebagai jemaat GPBB
adalah: menciptakan suasana yang memberikan
rasa nyaman dan kekeluargaan kepada sesama
jemaat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan:
(1). Berdoa dengan tekun untuk GPBB agar
tetap menjadi Home Church, walaupun jemaatnya sudah bertambah. (2). Dengan talenta dan
kesempatan yang ada, kiranya kita dapat berpartisipasi dan berkontribusi agar GPBB dapat
melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja
Tuhan di dunia ini. (3). Dan kita, bila menghadapi
masalah dalam pelayanan, mari fokuskan pikiran
kita kepada Tuhan. Yakinkan diri, bahwa bukan
manusia yang kita layani, tetapi Tuhan sendiri.
Betapapun kecilnya peran kita, semoga kita
tetap bisa menjadi pupuk yang berguna bagi
Tuhan dan sesama melalui GPBB. Dan kiranya
Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, terus memberikan pertumbuhan yang sehat untuk GPBB,
demi kemuliaan Allah Teritunggal. AMIN.
# Kel. Erwin dan Lisa
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Kisah Kasih

T

anggal 27 Januari 2006, dengan disiarkan secara nasional ke seluruh
pelosok negeri, Pemerintah China telah
memberi penghargaan kepada 10 orang, di
antara 1,4 milyar penduduk China, yang dinilai
telah melakukan perbuatan yang luar biasa.
Salah satu dari 10 orang itu adalah Zhang Da.
Zhang Da, lahir dan besar di Propinsi Zhejiang, China. Tahun 2001, ia ditinggal pergi oleh
ibunya yang sudah tidak tahan hidup menderita
karena miskin dan suaminya yang sakit keras.
Dan sejak hari
itu Zhang Da
hidup dengan
seorang ayah
yang tidak bisa
bekerja, tidak bisa berjalan, dan sakit-sakitan.
Kondisi ini memaksa Zhang Da yang waktu
itu belum genap 10 tahun untuk mengambil
tanggung jawab yang sangat berat. Ia harus
sekolah, ia harus mencari makan untuk ayah
dan dirinya, ia juga harus memikirkan obat-obat
yang tidak murah.
Dalam kondisi yang seperti inilah kisah luar
biasa Zhang Da dimulai. Ia masih terlalu kecil
untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu
berat. Ia adalah salah satu dari sekian banyak
anak yang harus menerima kenyataan hidup
yang sangat pahit di dunia ini. Yang membuat
Zhang Da berbeda adalah bahwa ia tidak menyerah. “Hidup harus terus berjalan, tetapi
tidak dengan melakukan kejahatan, melainkan
memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupan saya dan ayah,” demikian tutur Zhang
Da kepada utusan pemerintah yang mengunjungi dan mewawancarinya.
Setiap pagi Zhang Da berangkat sekolah.
Dari rumahnya sampai ke sekolah ia harus
berjalan kaki melewati hutan kecil. Dalam
perjalanan pergi dan pulang sekolah itu, ia
makan daun, biji-bijian dan buah-buahan yang
ia temui. Kadang juga ia menemukan sejenis
jamur, atau rumput dan ia coba memakannya.
Dari mencoba-coba makan itu semua, ia jadi
tahu mana yang masih bisa dimakan dan mana
yang tidak. Setelah jam pulang sekolah di siang
hari dan juga sore hari, ia bergabung dengan

“Aku Mau Ibuku
Kembali!”
“Hidup harus terus berjalan,
tetapi tidak dengan melakukan kejahatan, melainkan
memikul tanggung jawab...”
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beberapa tukang batu untuk membelah batu-batu
besar dan memperoleh upah dari pekerjaan itu.
Hasil kerja sebagai tukang batu ia gunakan untuk
membeli beras dan obat-obatan untuk ayahnya.
Hidup seperti ini ia jalani selama lima tahun. Untunglah badannya tetap sehat dan kuat.
Sejak umur 10 tahun, Zhang Da harus merawat ayahnya yang sakit-sakitan; mulai dari
meng-gendongnya ke WC, memandikannya,
sampai meramu obat dan membuatkannya
bubur. Ia juga yang mengatur, membersihkan,
dan memperbaiki rumah. Semua itu ia kerjakan
tanpa mengeluh.
Obat yang mahal dan jauhnya tempat berobat
tidak membuat Zhang Da berputus asa. Dia
terus berpikir untuk menemukan cara terbaik
mengatasi masalah itu. Dia lalu belajar tentang
obat-obatan melalui sebuah buku bekas yang dibelinya. Lebih jauh dia belajar pula bagaimana
seorang suster memberikan suntikan kepada
pasiennya. Setelah merasa mampu, dia nekad
menyuntik sendiri ayahnya. Dan berhasil. Selan-

jutnya selama lima tahun ia menyuntik ayahnya,
sehingga ia menjadi trampil layaknya seorang
ahli. Tindak-annya itu mungkin memang terkesan nekad, tetapi mengingat kondisi sulit yang
dihadapi-nya serta upaya dan kemauannya yang
begitu besar untuk belajar, tidak dapat tidak
membuat orang kagum.
Pada saat penyerahan pengharga-an banyak
pejabat, pengusaha, artis dan orang terkenal
lainnya hadir. Dan Pembawa Acara (MC) bertanya kepada-nya, “Zhang Da, sebut saja kamu
mau apa, mau sekolah di mana, apa yang kamu
rindukan untuk terjadi dalam hidupmu, berapa
uang yang kamu butuhkan sampai selesai kuliah,
pokoknya apa saja yang kamu idam-idamkan.
Sebut saja. Di sini ada banyak pejabat, pengusaha, dan orang terkenal yang hadir. Saat ini
juga ada ratusan juta orang yang sedang melihat
kamu melalui layar televisi. Mereka bisa membantumu!”
Zhang Da tidak menjawab. Untuk beberapa
saat lamanya dia hanya terpaku dan terdiam.
Pembawa Acara pun berkata lagi kepadanya,
“Sebut saja, Zhang Da. Tidak usah sungkan.
Mereka pasti bisa membantumu.”
Beberapa saat berselang dengan suara bergetar Zhang Da pun menjawab, “Aku mau ibuku
kembali. Ibu, kembali-lah ke rumah. Aku bisa
membantu ayah. Aku bisa cari makan sendiri.
Ibu kembalilah!”
Demikian Zhang Da berbicara. Suaranya
jernih, tetapi tegas. Ada luapan kasih yang memancar dari raut wajahnya. Banyak hadirin
ketika itu yang menitikkan air mata haru mendengar jawaban itu, wbegitu juga jutaan pemirsa
yang menyaksikan acara itu melalui televisi. “Aku
mau ibuku kembali. Ibu kembalilah!” Sebuah
ungkapan, atau lebih tepat jeritan hati, yang
mungkin sudah dipendamnya sejak saat melihat
sang ibu pergi meninggalkan dia dan ayahnya.
Zhang Da sungguh telah mengajarkan kepada
kita makna keteguhan, semangat pantang menyerah terhadap keadaan. Lebih dari itu, menunjukkan kepada kita arti sebuah kasih sejati, yang
tidak hanya diteriakan di mulut, tetapi juga
di-wujudkan dalam hidup sehari-hari.
(Disarikan dari berbagai sumber). B
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Dari Jendela Misi

ALLAH
Grace Suryani Halim

“神爱世人， 甚至将他的独生子次给我们， 叫一
切信他的，不至死亡反得永生。”

“Wuaahh… apaan tuh? Heemm, kayaknya itu bacanya
bla… ai… bla… ren, bla bla bla ta de bla bla bla.
Ah pusink!”
“Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige
Leben haben.”
O “Oh no!!! Bahasa dewa lagi!”
“Poiché Dio ha tanto amato il mondo,
18 Beranda

che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna.”
(Ini yang tulis artikelnya siapa ya?! Editornya siapa
ya?!? Mbok dikasih tahu, ini majalah orang INDONESIA. Jadilah pakailah bahasa Indonesia!!!)
Hehehe. Maaf, maaf. :p Yang di atas tadi
itu emank bukan bahasa Indo. Yang paling atas
bahasanya Gong Li dan Jet Li, di bawahnya bahasanya Lukas Podolski en yang paling bawah
itu bahasanya tim sepak bola yang 4 tahun
lalu juara namun sekarang kagak bisa masuk
babak 16 besar, Italy. So bisa dimengerti kalau

para pembaca bingung. Nah tapi kalau yang di
bawah ini pasti anda semua tahu dan bisa baca,
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal.” Yohanes 3 : 16.
3 kalimat dalam bahasa Chinese, Jerman dan
Italy di atas sebenarnya merupakan terjemahan
Yohanes 3 : 16 dalam ketiga bahasa tersebut.
Pesannya sama. Di sampaikan oleh Tuhan
yang sama. Tapi dalam bahasa yang berbeda.
Sekalipun kalimat di atas merupakan ayat yang
sangat indah, tapi ketika itu dibaca oleh kita-kita
yang tidak paham dengan bahasa Gong Li dan
Jet Li maka bukan pertobatan yang terjadi tetapi
kepala pusink!
Demikian juga yang dialami oleh suku-suku
yang terpencil (Unreach People Group) yang
sampai saat ini belum mengenal Injil Kristus.
Mereka butuh dilayani dalam bahasa mereka.
Mereka perlu dilayani oleh orang-orang yang
mengerti dan fasih bicara dalam bahasa mereka
dan untuk pertumbuhan rohani mereka, mereka
perlu membaca alkitab dalam bahasa ibu mereka.
Membaca kalimat di atas, mungkin kita
setuju. “Iya betul itu!! Perlu ada terjemahan Alkitab
dalam bahasa-bahasa! Tapi … itu kan urusan orang
lain, bukan urusan saya. Saya sudah melayani kok di
paduan suara. Sudah cukup!”
Well, kalau saja William Girdlestone Shellabear berpendapat seperti itu, kita mungkin tidak
akan mempunyai Alkitab terjemahan bahasa
Indonesia seperti yang kita punya sekarang!
Bisa saja William yang lahir dari keluarga terhormat di Inggris merasa bahwa buang-buang
waktu untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam
bahasa asing yang tidak ada sangkut pautnya
sama sekali dengan dirinya. Kalau dia merasa
seperti itu, kasihan sekali kita!
Kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa
Indonesia karena ada orang-orang yang MAU
BERKORBAN untuk kita … Kita bisa membaca Firman Tuhan dalam bahasa yang kita sangat
mengerti karena ada orang-orang yang PEDULI
dengan kita. Ada orang-orang yang rindu, rakyat
Indonesia bisa membaca Alkitab dalam bahasan-

ya. Ada orang-orang yang membayar harga
untuk kita … Alkitab bahasa Indonesia kita tidak
turun dari langit. Alkitab bahasa Indonesia yang
Bapak Ibu pegang, itu buah kerja keras dan
pelayanan orang-orang yang mau dipakai oleh
Tuhan. Setelah kita menikmati hasil kerja keras
mereka, apa yang akan kita lakukan? Tidakkah
kita rindu ada suku-suku lain yang juga bisa
menikmati apa yang kita nikmati hari ini?
Saat ini GPBB mendukung pelayanan
beberapa misionaris di lapangan. Beberapa di
antaranya adalah misionaris yang melayani
untuk penerjemahan Alkitab bagi suku-suku
terpencil di Papua. Mereka bekerja keras menerjemahkan Alkitab sebagai orang-orang Papua
bisa mendengar Tuhan berbicara Yohanes 3 :
16 dalam bahasa ibu mereka … Mereka bekerja
keras sehingga orang-orang Papua bisa mendengar Yesus menawarkan keselamatan dan kelegaan
dalam bahasa yang mereka pakai sehari-hari.
Mereka bekerja supaya Injil, kabar baik itu bisa
diceritakan kepada orang-orang Papua. Alkitab
dalam bahasa Papua tidak turun dari langit. Tuhan saat ini sedang bekerja untuk menghadirkan
Alkitab dalam bahasa-bahasa suku Papua untuk
saudara-saudara kita. Maukah anda turut dalam
pekerjaan-Nya?
Jika ya, anda dapat bergabung dalam PD
Misi yang diadakan setiap 2 bulan sekali. Di
dalam PD tersebut, kita dibagi menjadi groupgroup kecil yang berdoa khusus untuk masingmasing misionaris. Kita juga bisa mengetahui
perkembangan terbaru dari pelayanan mereka,
pergumulan-pergumulan yang sedang mereka
alami dan membawa mereka dalam doa-doa
pribadi kita.
Tuhan yang dulu menggerakkan hati William
Girdlestone Shellabear untuk menerjemahkan
Alkitab dalam bhs Indonesia, Tuhan yang sama,
kini sedang bekerja menggerakkan hati anakanak-Nya untuk menerjemahkan Alkitab dalam
bahasa suku-suku Papua. Supaya saudara-saudara kita di Papua bisa membaca Alkitab mereka
sama seperti anda membacanya setiap hari …
Amin (Informasi lebih lengkap bisa
menghubungi Rizky di 92301927 atau
rizky.medzseva@gmail.com B
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Komisi Keluarga
LET’S JOIN KKM! Setiap Sabtu ke-3, jam 5 sore
CONTACT US: Susanto ( Hp 96902494)

B

erawal di tahun 2001 ketika beberapa
pasang keluarga muda merasakan adanya
kebutuhan persekutuan bersama, dibentuklah Persekutuan Keluarga Muda. Di bawah
naungan Komisi Pemuda, Persekutuan keluarga
Muda diadakan setiap Sabtu di Minggu ke-3 setiap bulannya. Baru di tahun 2002, Persekutuan
Keluarga Muda resmi menjadi Komisi Keluarga
Muda yang beranggotakan kurang lebih 10

keluarga. Dien
Pandiman adalah ketua KKM
yang pertama
(2002-2004),
dilanjutkan oleh
Henny KD
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(2004-2006) dan sekarang ini ketua KKM GPBB
adalah Susanto (2006-sekarang).
Sekarang KKM beranggotakan kurang
lebih 60 keluarga, belum lagi ditambah dengan
keluarga-keluarga yang belum masuk sebagai
anggota resmi KKM. Besarnya jumlah pasangan
suami istri yang bisa masuk dalam keanggotaan
KKM tidak diiringi dengan naiknya jumlah yang
hadir di setiap persekutuannya (20-25 keluarga).
Dua tahun terakhir tercatat banyak pasangan
yang baru menikah (dulunya Komisi Pemuda)
dan juga pasangan baru yang datang dari Indonesia untuk bekerja di Singapura datang saat
kebaktian umum 1 dan 2 tetapi tidak hadir saat
persekutuan KKM setiap bulannya. Ini adalah
tantangan untuk pengurus dan juga seluruh
anggota yang aktif untuk bersama-sama membawa teman-teman ini masuk dalam persekutuan
KKM kita ini. Bentuk persekutuannya sangat
bervariasi, dimulai dari diskusi kelompok, bedah
buku, sharing, atau tanya jawab, yang diselingi
dengan permainan-permainan yang mempererat
tali kasih antara keluarga & antar keluarga sekarang dilakukan oleh para pengurus dalam usaha
untuk mendongkrak jumlah kehadiran pada
setiap persekutuan.

a Muda

Masih mengikuti jejak pendahulu, sampai
hari ini Persekutuan KKM diadakan pada jam 5
sore di hari Sabtu minggu ke-3 setiap bulannya..
Acara persekutuan KKM biasanya ditutup dengan makan malam bersama yang disiapkan oleh
beberapa anggota KKM yang bertugas hari itu.
Selain mengucapkan selamat untuk yang berulang tahun dan anniversary melalui mailing list,
kita juga mengadakan perayaan ulang tahun &
anniversary anggota KKM setiap 3 bulan sekali.

Saat persekutuan berlangsung, KKM juga
menyediakan wadah aktivitas anak-anak, di
mana 2 keluarga bekerja sama dengan Guru
Sekolah Minggu bergiliran untuk menjaga anakanak, dengan demikian, orang tua dapat me-

nikmati acara persekutuan. Selain itu, KKM juga
sesekali mengadakan persekutuan gabungan
dengan komisi lain, misalnya Komisi Pemuda.
Hal ini dimaksudkan untuk mempererat dan
menjembatani hubungan antar komisi.

Biasanya setiap tahun pada bulan April acara
persekutuan rutin digantikan dengan acara Outing bersama seluruh anggota KKM. Berbagai
acara kebersamaan disiapkan untuk menambah
keakraban antar sesama anggotanya. Mulai dari
nyanyi bersama, tebak kata, kompetisi membuat
& menerbangkan layangan, lomba tarik tambang, makan kerupuk, BBQ dan masih banyak
acara seru lainnya. Dan seperti biasa acara
makannya pun tidak pernah ketinggalan.
Tema Besar KKM untuk tahun 2010-2011
disesuaikan dengan visi dan misi GPBB yaitu
Menjadi Komunitas Murid Kristus yang Bertumbuh dan Berkarya demi Kemuliaan Allah
Tritunggal. Beberapa judul tema untuk setiap
persekutuan adala: Bersaksi
ke keluarga yang belum Kristen, Antara Mimpi Ambisi dan
Realita, Antara Karier dan Tugas
Sebagai Ibu Rumaah Tangga,
Babylon di Jaman Kita, Menata
keuangan keluarga, Langgeng
VS Lenggang, Komunikasi dalam
keluarga, Bila Orang Terdekat
dipanggil Tuhan dan White Lies.
Yang bertujuan agar para anggota
memiliki Semangat Kekeluargaan Presbyterian
Meneguhkan Iman Pemercayanya Kepada
Kasih dan Kebenaran Agar Bertumbuh Didalam
Segala Hal Ke Arah Kristus Yang Adalah Kepala
(Efesus 4:15). B
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Komisi
Wanita
Visi KW

MEMBINA wanita
secara menyeluruh
(holistic) baik
dalam pemahaman
iman (doktrin) dan
penerapannya.

MEMBENTUK
karakter Kristiani yang
dewasa dan menjadi
penolong yang
bijaksana bagi suami
dan keluarga.
MEMPERLENGKAPI
wanita dengan
ketrampilan praktis
dalam kehidupan
rumah tangga untuk
Kemuliaan nama
Tuhan
22 Beranda

Sejarah KW
tas kerinduan beberapa wanita untuk mengenal Firman Tuhan lebih dalam , pada tanggal 18 Juni 1999
dimulailah PA pertama yang dihadiri oleh 5 orang
wanita. Pada tanggal 15 Oktober 1999 terbentuklah kepengurusan KW periode
1999- 2001 dibawah
pembinaan Ibu Anny
Gosanna.
KW GPBB sangat
bersyukur untuk ibuibu Pembina KW
( Ev. Lydia Theo dan
Ev. Lidya Siah ) yang
mengiringi perjalanan
kepengurusan periode
demi periode berikutnya dan kini KW telah
memasuki kepengurusan
periode 2009-2011 dibina oleh Ev. Karmelita.

A

Aktivitas KW
PA Setiap Jumat Jam 10 pagi
Membahas topik-topik yang relevan dalam kehidupan wanita saat ini. Selain membahas Firman juga
membahas kesehatan wanita, psikologi anak dengan mengundang pakar di bidang masing-masing.

Cell Group (setiap 2 bln)
Bertumbuh iman saling berbagi dalam kelompok
tumbuh bersama per wilayah masing-masing.

Koor Gita Agape
(Setiap Jumat @12.30)

Community Service @ thriftShop (Geylang)

Program Misi KW SD Harapan Yobel Batam

Buletin Info Agape terbit setiap 3 bulan

JOIN US
KW GPBB ingin menjadikan PA setiap Jumat tempat bertumbuh bersama, berbuah dan
menjadi berkat bagi orang lain , Mari kaum wanita GPBB baik muda maupun tua, mari
bergabung dengan kami, di PA Wanita setiap Jumat, pukul 10.00-11.30
CONTACT US: Junita Tumundo hp 96261909, Karmelita, Hp 93751504,
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F2

y F
Fellowship)
p)
((Family
Family
ellowship

TIM Fasilitator F2:
Eddy Lahey, Pnt. Jonathan Tjang, Johanes Kurniawan, Pnt. Wicaksana Lukito,
Pdt. Ayub Yahya, Dkn. Erwin Khoe.

B

idang Pembinaan GPBB telah mencoba
menciptakan infrastruktur pembinaan
jemaat keluarga yang efektif dan efisien.
Infrastruktur pembinaan tsb bertujuan untuk
memupuk kebersamaan antar jemaat. Sekaligus menumbuh-kembangkan iman mereka.
Infrastruktur pembinaan ini diharapkan boleh
memberikan keseimbangan hidup rohani bagi
jemaat GPBB.
Setelah beberapa kali didiskusikan, lahirlah
sebuah gagasan untuk membentuk Kelompok
Sel Keluarga atau lebih dikenal sebagai F2
(Family Fellowship).
F2 adalah sebuah kelompok persekutuan
yang terdiri dari seorang koordinator dan beberapa keluarga. Program ini dirancang sedemikian unik, mudah dan fleksibel sehingga tidak
perlu mengganggu kegiatan yang sudah berjalan
rutin sebelumnya. Unik karena pada F2 ini tidak
terlalu tergantung (tidak mengharuskan) kepada
kehadiran atau kepemimpinan seorang Pendeta
atau Preacher. Mudah karena F2 hanya untuk
para keluarga yang tinggal berdekatan, dimana
tidak memerlukan kendaraan untuk berkumpul
bersama. Bisa diadakan di rumah anggota-anggotanya secara bergilir. Jumlah anggota keluar-
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gapun tidak boleh melebihi delapan (8) keluarga. Sekiranya di satu wilayah ada lebih dari
lima (5) keluarga, maka di wilayah tersebut akan
dibentuk kelompok F2 baru. Dirancang fleksibel
karena pertemuan diadakan sebulan sekali atau
diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Topik
diskusipun dapat disusun berdasarkan kebutuhan para anggotanya. Tetap tersedia buku
penuntun diskusi, agar ada pengarahan yang
jelas. Maka boleh dikatakan F2 adalah program
dari, oleh dan untuk anggota F2 itu sendiri.
Pada awalnya ada tiga wilayah yang terbentuk dan dengan konsisten melakukan pertemuan
yaitu kelompok Bukit Batok, Bukit Panjang dan
Bukit Gombak. Sesuai dengan perkembangan
jemaat hadirlah kelompok F2 lainnya yaitu
kelompok Bukit Batok2; Choa Chu kang; Hillview; Clementi; Thomson; dan terakhir Bukit
Gombak2. Ke depan F2 ini tentu masih akan
terus berkembang seiring dengan perkembangan
jemaat.
Semoga kelompok2 F2 ini bisa memberi
dampak yang besar terutama dalam menambah
ikatan persekutuan antar keluarga GPBB dan
tentunya membawa jemaat terus bertumbuh
dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. B

F2 Hillview

F2 Bukit Batok 1

F2 Bukit Panjang

F2 Bukit Gombak 1

F2 Bukit Gombak 2

F2 Bukit Batok 2

F2 CCK
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Berkenalan
dengan TPJB
S

etiap
ti minggu,
i
GPBB senantiasa
ti
menyambut jemaat baru atau jemaat yang
baru pertama kali beribadah di GPBB,
dengan mengajak mereka untuk bangkit
berdiri supaya bisa langsung dikenali, diajak
bersosialisasi di Multi Purpose Hall (MPH)
dan data-data mereka juga dicatat.
Sama seperti tamu yang berkunjung ke
rumah kita, jemaat baru tersebut tentu saja
perlu kita sambut dan “entertain”. Tetapi
tentu saja tidak persis sama seperti tamu yang
berkunjung ke rumah kita, yang biasanya
sudah kita kenal, jemaat baru tersebut adalah
saudara-saudari kita di dalam Kristus yang
mungkin belum jemaat kenal secara pribadi.
Untuk mendukung proses tersebut, Tim
Penyambutan Jemaat Baru (TPJB) dibentuk. Tim ini menjadi bagian dari Majelis
bidang pemerhati, bekerjasama dengan sie.
pemerhati dari komisi-komisi, tim ini bertanggungjawab untuk menyambut jemaat baru
dan menyalurkan tugas perhatian terhadap
jemaat baru tersebut ke komisi-komisi seandainya memungkinkan.
Tim ini akan bersosialisasi dengan jemaat
baru setelah selesai kebaktian, membuat
mereka “feel at home”, seandainya memungkinkan juga memperkenalkan mereka dengan
komisi yang relevan lewat sie. pemerhati dari
komisi tersebut. Seandainya tidak memungkinkan, data-data mereka akan disharingkan
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komisi
bidang pemerhati, dan selanjutnya sie. pemerhati komisi akan memfollow-up, mungkin
dengan mengunjungi ataupun dengan SMS.
Dengan adanya tim TPJB ini diharapkan
jemaat baru mendapat perhatian tidak hanya
di gereja, tetapi berkelanjutan dan bahkan
seterusnya seandainya memungkinkan, misalnya mereka bisa bergabung dengan komisikomisi ataupun ikut melayani di pelayanan
yang ada di GPBB.
Tim ini sekarang didukung dua personnel, Jusuf dan Cinthya, dan mereka hanya
bertugas di KU1. Untuk KU2, rencananya,
akan direkrut personnel yang biasanya
beribadah di KU2. Dukungan dari komisikomisi sangat diperlukan, karena tanpa
dukungan komisi-komisi, perhatian ke jemaat
baru, praktis berhenti setelah kebaktian
minggu. Dan biasanya perhatian di kelompok kecil seperti komisi-komisi akan lebih
terasa karena lingkupnya yang lebih kecil dan
“frekuensinya” yang sama. Oleh sebab itu,
melalui media ini, juga saya mengencourage
rekan-rekan dari komisi-komisi untuk terus
mendukung TPJB ini.
Dan bukan hanya itu, sebenarnya seluruh
jemaat yang rutin beribadah di GPBB, juga
mendukung tim ini, karena kita adalah “tuan
rumah” di GPBB. Tema bulan keluarga kali
ini, adalah “GPBB, gerejaku, keluargaku”

artinya GPBB menjadi gereja bagi keluargaku
dan gereja GPBB adalah keluargaku. Oleh
sebab, itu sudah seharusnya, jemaat GPBB
bisa menjadi “tuan rumah” di GPBB, menjadi
pemerhati kepada jemaat baru yang datang
beribadah di GPBB, menjadi saluran berkat dan
yang terutama memuliakan Tuhan, di GPBB.
Mari jemaat sekalian, ikutlah aktif, memberi
perhatian, karena dengan memberi perhatian,
hidup kita akan diperkaya, dan dengan membagi berkat, kita akan semakin diberkati. Tuhan
memberkati GPBB.
Ungkap kata: Cinthya

P

elayanan
di TPJB
ternyata
susah-susah
gampang.
Banyak juga
tantangan yang
harus saya hadapi. Misalnya
jika jemaat baru
yang datang cukup banyak dan
mereka tidak
saling kenal,
waktu untuk
ngobrol-ngobrol dengan mereka menjadi sedikit.
Tentu saja pelayanan ini juga banyak sukanya,
ketika melihat jemaat baru yang kita sambut
bisa datang kembali minggu-minggu selanjutnya
dan bahkan ikut aktif dalam pelayan di GPBB.
Pelayanan ini juga membantu saya melihat
bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai
setiap orang. Karena cukup banyak dari jemaat
baru itu yang datang untuk berobat di Singapura, saya melihat Tuhan bekerja dalam setiap
mereka. Saya juga melihat keunikan setiap
orang yang saya sambut. Saya jadi menyadari,
bahwa setiap orang itu spesial, berbeda satu
sama lain.
Saya bersyukur untuk kesempatan pelayanan
di TPJB, karena pelayanan ini juga bisa memberi pengalaman baru. Saya juga mau men-

dorong teman-teman untuk tergabung dalam
pelayanan ini. Dan semoga setiap kita sebagai
anggota GPBB, bisa lebih peka dan terus memberi perhatian kasih kepada sesama.
Ungkap kata: Yusuf

S

aya ingat ketika pertama kali saya beribadah di GPBB, ada jemaat yang mengajak
bercakap-cakap dan mencoba mengenal
saya dan istri lebih jauh. Hal tersebut sangat
‘heart-warming’, jadi tidak merasa terlalu asing
dan membuat proses untuk beribadah secara rutin di GPBB menjadi saat yang menyenangkan.
Saya bersyukur dapat ikut ambil bagian
dalam pelayanan TPJB. Melalui pelayanan ini
saya berkesempatan untuk mengenal lebih dekat
sesama rekan pelayanan dan sekaligus dapat
menyambut orang yang pertama kali beribadah
di GPBB. Saya berharap melalui pelayanan ini,
orang yang pertama kali beribadah di GPBB
dapat merasa diterima. Dan apabila ada hal-hal
yang mereka mau tanyakan lebih jauh, TPJB ini
dapat menjadi jembatan yang berguna.
Sekalipun TPJB memang ditugaskan untuk
menyambut jemaat baru, saya berharap semua
jemaat bisa turut serta dalam menyambut jemaat yang baru. Jemaat yang duduk di sebelah
kiri, kanan, depan, maupun belakang dari
jemaat baru yang berdiri bisa ikut menyambut
mereka dengan menyalami mereka. Lebih bagus
lagi jika bisa mengajak mereka berbicara karena terkadang
jumlah TPJB
juga terbatas
sehingga tidak
sempat menyambut semua
yang baru
hadir. Marilah
kita bersamasama sebagai
satu tubuh Kristus dapat saling
memperhatikan
satu dengan
yang lain. B
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Info Bidang

Keluarga Rohani

Keluarga Suwardi Ngaturi

D

ari tidak mengenal, lalu disatukan
dalam satu keluarga rohani, menjadi teman, akhirnya menjadi sahabat dekat.
Itulah yang kami rasakan selama 7 tahun keluarga rohani kami terbentuk. Selain ada orang
tua rohani (Suwardi Susan), anak-anak rohani
(Hendry, Eko, Billy, Debora dan Widya), juga
ada tante rohani (Juliati).
Tujuh tahun.. wow! Time flies.. Acara ‘biasa’
adalah ngumpul-ngumpul untuk berbagi pengalaman hidup dan pengalaman iman sambil
menyantap hidangan yang tentunya mmm
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sedap! Ultah kami yang berjatuhan di bulanbulan yang berlainan sepanjang tahun menjadi
alasan ngumpul. Sekarang karena kesibukan
masing-masing, ngumpul agak berkurang tapi
kami berusaha untuk keep in touch satu sama
lain.
Acara bersama lainnya: nonton, makan siang
di pasar sebrang gereja setelah KU2, pelayanan
di KU2, tinggal satu ‘flat’ bareng-bareng pada
waktu retreat gereja, nonton sepakbola, nge-cat
kamar Lana dan Erin, ke Jakarta menghadiri
pernikahan Widya Edmund, panitia pernikahan

Billy Debora (MC, wedding coordinator, best
men merangkap supir, flower girl semuanya
dari keluarga rohani), dan lain-lain.
Strong bond yang dimiliki tidak didapat
dengan mudah. Membutuhkan effort waktu,
tenaga, keterbukaan dan rasa dapat dipercaya
dari setiap kami. Status sebagai orang tua
rohani pun tidak berarti kami ‘lebih rohani’.

Malahan kami banyak belajar dan mendapat
berkat dari mereka.
Puji Tuhan dan terima kasih Tuhan untuk
persahabatan yang sudah terjalin, untuk setiap
kesempatan pertemuan yang Engkau izinkan
terjadi, untuk pergumulan hidup masing-masing
yang pernah disharingkan, untuk semua berkatMu dari mereka. Amin.

Berikut sharing momen berkesan masing-masing:
Suwardi Susan: Kami sungguh bersyukur mempunyai friendship yang indah dengan
mereka. Dukungan doa, kasih dan support mereka sungguh terasa ketika Susan dioperasi beberapa tahun yang lalu. Juga waktu hadirnya Lana dan Erin dalam keluarga kami dan ketika
Lana dan Erin dibaptis. Puji Tuhan!
Hendry: Sayangnya karena kesibukan masing-masing akhir-akhir ini lebih jarang bertemu,
tapi saya selalu rindu setiap kali berkesempatan bisa berkumpul berbagi cerita dan pengalaman sambil menyantap speciality tailor made home cuisine. Saya bersyukur untuk ko Suwardi dan ci Susan selama ini atas hospitality dan kehangatan yang selalu dirasakan bersekutu di
rumahnya. Always looking forward to the next gathering.
Eko: Saya senang ketika semua bisa meluangkan waktu untuk datang kumpul-kumpul,
ngobrol-ngobrol, have fun, dengerin cerita-cerita koko. :)
Billy dan Debora: Waktu persiapan wedding. Keluarga rohani bersama-sama membantu
persiapan dari awal sampai akhir. Selain itu, kami juga disiapkan secara mental tentang married life lewat sharing pengalaman hidup pernikahan koko dan cici. They are also helping us
to understand our differences and menjadi mediator ketika terjadi konflik.
Widya: Begitu banyak moment-moment bersama keluarga rohani yang berkesan bagi
saya... rame-rame ngecat kamar Lana dan Erin, helping out in Billy dan Deborah’s wedding,
kehadiran keluarga rohani di wedding Edmund & saya di Jakarta, welcoming new family
members: Lana dan Erin, dan lain-lain. Semuanya berkesan karena saya merasakan kehangatan seperti keluarga sendiri “udah kaya keluarga sendiri deh”... jauh dari keluarga di Jakarta,
keluarga inilah yang telah menjadi sumber berkat, sumber support, sumber nasihat, sumber
sukacita dan tempat curhat buat saya hehe... through the years, we have become closer, we
have become a team and a family... B
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Reportase

DAY BY DAY
Camp Jemaat 2010

(28-30 Mei 2010, Mercure Palm Resort, Johor Bahru, Malaysia)

Hari 1.
Peserta yang berangkat menggunakan bus
berkumpul di GPBB jam 8 pagi. Ada dua bus
yang tersedia. Rencana berangkat jam 8.30.
Bus pertama berhasil sampai di GPBB dan
berangkat tepat waktu, tapi bus kedua terjebak
macet di checkpoint, sehingga kami pun baru

bisa berangkat dari jam 10.30. Dan ternyata
di perjalanan antara checkpoint Singapore dan
checkpoint Malaysia macet pula. Kami menghabiskan waktu di sana sekitar tiga jam. Hal ini
memang sudah diperkirakan karena hari libur
dan long weekend.
Sesampainya di Mercure Palm, ice breaking
game dimulai. Kami diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari semua komisi
sehingga bisa berkenalan satu sama lain. Setiap
grup diberi kertas origami, selotip, dan gunting.
Kami diminta untuk membuat menara dengan
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menggunakan alat-alat itu. Kelompok yang
mempunyai menara yg paling tinggi dan paling
indah akan menang. Ice breaking game ini dapat
berjalan dengan lancar dan membantu kami
untuk saling berkenalan.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Praise
and Worship dan Plenary Umum 1 yang
dibawakan oleh Pdt. Immanuel Kristo. Topik
Plenary Umum ini adalah Komunitas vs Individualitas yang membahas tentang kebutuhan
manusia untuk berkomunitas karena sebenarnya
Tuhan pun berkomunitas. Setelah itu, kami
diberi waktu untuk check in, mandi dan dinner.
Kamar di hotel ini sangat nyaman dan fasilitas
olahraga juga lengkap tersedia di hotel. Saat itu
juga enam atau tujuh perkumpulan Kristen lainnya sedang mengadakan camp di resort ini.
Setelah makan malam dilanjutkan dengan
Kapita Selekta komisi. Peserta dibagi berdasarkan komisi masing-masing dan tiap komisi akan
membahas hal-hal yang berbeda. Untuk komisi

pemuda, topik yang dibahas saat itu melanjutkan topik yang dibawakan oleh Pak Immanuel
Kristo di Plenary Umum. Topik ini dibahas lebih mendalam dan Kak Wim juga memberikan
tips praktis untuk berkomunitas dengan baik.
Selesai kapita selekta, kami kembali berkumpul
untuk Praise and Worship malam, dilanjutkan
dengan doa syafaat dan refleksi masing-masing.
Hari pertama camp ini cukup menyenangkan
karena kami bisa berkenalan dengan peserta lain
baik dalam satu komisi maupun berbeda komisi.
Kami pun bisa diingatkan bahwa sebagai satu
gereja, kami harus memperhatikan dan menolong satu sama lain untuk bisa bertumbuh dan
berkarya sebagai satu komunitas.
# Cynthia Lie

Hari 2.
Cuaca di sekitar Mercure Palm Resort cukup
cerah. Beberapa peserta mengisi pagi itu dengan
berolah raga. Ada yang berjalan santai sambil
menghirup udara segar. Ada yang jogging di
sekitar resort. Ada yang mengikuti aerobic di
aula utama, dipimpin oleh instruktur yang disediakan oleh resort. Sebagian besar memilih tetap
tinggal di kamar masing-masing. Saat sarapan
pagi tiba, para peserta camp tampak segar bugar,
saling menyapa, menikmati hidangan diselingi
canda dan tawa. Hidangan pagi itu cukup beraneka: bubur, roti dan selai, nasi goreng, kwee
tiau, cereal dan susu, dan masih ada beberapa
jenis makanan lagi.
Tepat jam 9, pujian dan ibadah pagi dilangsungkan di aula utama, dipandu oleh Kak Boedi
Arjanto. Setelah itu, Pdt Imanuel Kristo kembali
mengisi Plenary Umum 2, dengan topik, “Lebih
dari Sekedar Pengikut”. Pdt. Kristo menekankan bahwa sebagai murid Kristus, gereja (kita
semua) dipanggil untuk bersekutu (koinonia),
bersaksi (marturia), dan melayani (diakonia).
Setelah Plenary Umum, peserta camp diberi kesempatan break sebentar, sebelum memisahkan
diri ke ruangan-ruangan yang sudah ditentukan
untuk mengikuti workshop.
Ada lima workshop yang sudah disiapkan
oleh panitia: “Keluar dari Krisis Komitmen”,
“Seeking God in Solitude”, “Senam Ibadah,

apa itu?”, “Meritocracy and Materialism”, dan
“Finding the Invisible God?”. Karena ada dua
slot waktu (sebelum dan sesudah makan siang)
untuk workshop, setiap peserta camp boleh
memilih sendiri dua topik yang diminati.
Saya mengikuti workshop, “Keluar dari Krisis Komitmen” dan “Seeking God in Solitude”.
Workshop pertama, dipandu oleh Pdt Ayub
Yahya dan Ibu Marjam Budhisetiawan, membahas permasalahan kurangnya anggota jemaat
yang terlibat dan berkomitmen penuh dalam
pelayanan. Selain alasan klasik tidak adanya
waktu, ternyata kurangnya (atau bahkan, tidak
adanya) apresiasi juga menjadi alasan penting
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yang terkuak dari diskusi
ini. Dalam workshop
kedua, Sdr. Chandra
Wim membahas pentingnya Saat Teduh (Quiet
Time) pribadi setiap
hari. Dalam Alkitab,
ada banyak metafora
yang menggambarkan
hubungan kita dengan
Tuhan, misalnya: domba
dan gembala, ranting dan pokok anggur, anak
dan bapa. Dari metafora-metafora tersebut jelas
tersirat bahwa Tuhan menghendaki hubungan
yang intim dengan kita, dan Saat Teduh adalah
sarananya. Dalam workshop ini diberikan juga
kiat-kiat untuk memiliki kualitas Saat Teduh
yang baik.
Sekitar jam 14.30, semua kegiatan workshop
berakhir. Acara selanjutnya adalah kebersamaan. Sebelumnya, panitia memberikan briefing
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Bowling alley sudah di-booking-kan untuk Keluarga
Senior dan Keluarga Muda. Lapangan futsal dan
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bola voli juga sudah
dipersiapkan untuk pemuda dan remaja. Banyak peserta camp yang
memanfaatkan waktu
kebersamaan tersebut
dengan berolah raga
bersama. Disamping
mengikuti kegiatankegiatan tersebut di
atas, ada pula mereka
yang berenang, bermain tenis meja, bola sodok
(billiard), karambol, dan beragam board game.
Sebagian ada yang sekadar kongkow, bersenda
gurau, saling sharing, atau berjalan-jalan bersama. Hujan sempat turun dan menghentikan
mereka yang bermain futsal dan bola voli.
Namun permainan kembali dilanjutkan setelah
hujan reda. Semua peserta camp cukup menikmati waktu yang diberikan untuk lebih saling
mengenal satu sama lain ini.
Jam 19.00, setelah mandi dan beristirahat sejenak selepas olah raga, para peserta berkumpul
kembali di tempat makan. Makan malam pun
berlangsung dengan hangat dan ceria. Acara
dilanjutkan kembali dengan Plenary Umum 3
di aula utama. Pdt Imanuel Kristo membawakan
topik, “Berkarya dalam Komunitas”. Dalam komunitas gereja, setiap anggota – mau atau tidak
mau – dipanggil untuk melayani, karena hakikat
manusia yang selalu ada dalam inter-relasi dan
inter-dependensi dan juga karena perintah Tuhan (Yoh 13:14, Mrk 9:35). Melayani yang paling benar adalah melayani sebagaimana Yesus
melayani, yaitu dengan empati dan simpati serta
dengan kerendahan hati.
Pujian dan ibadah singkat dilakukan kembali
untuk menutup rangkaian acara hari itu. Kali ini
Kak Benhard Ambarita yang memimpin pujian.
Doa syafaat, dengan pokok-pokok doa dari beberapa komisi di GPBB, juga dinaikkan setelah
pujian dan ibadah singkat. Menjelang pukul 10
malam, camp jemaat hari kedua berakhir. Para
peserta camp kembali ke kamar masing-masing
untuk bersaat teduh dan beristirahat.
# Henry Palit

Hari 3
Diawali dengan kebaktian umum jam 9,
dipimpin Pdt. Immanuel Kristo. Seusai kebaktian
lanjut dengan Discussion Group.
Bertolak dari tema camp: “Bersehati menggapai visi, bermitra membangun karya” serta
didukung dengan pembahasan di Plenary Umum
dan Workshop di hari pertama dan kedua camp,
maka pada sesi Discussion Group, para peserta
diajak untuk bersama-sama memberikan sumbangsihnya, baik berupa kritik yang membangun,
pujian yang tulus, atau pun ide dan saran untuk
melangkah maju mengatasi tantangan atau problema yang mungkin sedang atau akan dihadapi
dalam pencapaian Visi GPBB.
Pada sesi Discussion Group peserta dibagi
dalam enam kelompok diskusi dengan difasilitatorin oleh dua atau tiga anggota Majelis Jemaat.
Kelompok diskusi dibentuk berdasarkan lamanya
peserta beribadah di GPBB. Saya berkesempatan
menjadi salah satu fasilitator kelompok diskusi
dengan peserta yang lama beribadah di GPBB

dua tahun atau kurang. Peserta diajak untuk meresponi beberapa pertanyaan atau aktivitas sebagai
berikut:
Kalau GPBB seorang Individu, orang seperti
apakah dia? (Respon peserta terhadap pertanyaan
ini memberikan gambaran pendapat orang mengenai GPBB).
Akan kangenkah Anda bila harus berpisah

dari GPBB? (Respon peserta terhadap pertanyaan ini memberikan gambaran mengenai hal-hal
positif dari GPBB yang telah membekas di hati
peserta).
Gambar untuk melukiskan Visi GPBB dan
tantangannya! (Melalui aktivitas ini peserta diajak
untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan
yang dihadapi GPBB dalam konteks kehidupan
di Singapura, serta memberikan usulan-usulan
berkenaan dengan pencapaian Visi GPBB).
Kalau Anda menjadi Gembala di GPBB, dan
kalau tidak ada limitasi dalam hal sumber daya,
satu hal apakah yang mau Anda kurangi atau
tambahkan di dalam aspek bergereja di dalam
GPBB? (Respon peserta terhadap pertanyaan
ini memberikan masukan mengenai kekurangan
yang perlu diperbaiki).
Setiap kelompok tentunya memilki dinamika
tersendiri, dan setiap masukan yang telah diutarakan sangatlah berguna bagi perkembangan
GPBB dalam pencapaian visinya.
Sesi Discussion Group ini ditutup oleh Pak

Ayub, yang memberi sedikit ulasan terhadap hasil
diskusi kelompok yang telah dikompilasi.
Setelah makan siang sesi Praise & Worship
yang dipimpin oleh Rissa mengakhiri seluruh
rangkaian acara camp jemaat GPBB 2010 ini. Peserta diajak untuk merenungkan kembali hal yang
telah dipelajari selama camp ini sambil mengambil
komitmen pribadi untuk melakukan bagiannya
di dalam satu komunitas GPBB. Pengambilan
foto seluruh peserta camp tentu tidak terlewatkan,
sebelum akhirnya setiap peserta kembali ke Singapura dengan bus atau pun kendaraan pribadi.
Sampai jumpa di camp jemaat GPBB
selanjutnya.
# Handy Chairul
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Suara Anak Sekolah Minggu

FAMILY

is ......

(Father And Mother I Love You)
Adeline P:

Karen Yemima:

Family is a place where you: learn from each
other, love and care for each other, laugh and
cry together, are loyal, help each other, bring
joy to each other, live happily with your family
members and feel God`s blessings through the
family.

Family is a place where i can feel safe &
comfortable. I will be very lonely without a
fami-ly. It is very important to know your
family.
My family is a great place, I will always
help, love, care & pray for my family. I will
always be happy having a family. It’s the
best thing God had given me. I will thank
God for what He had given me.

Joshua NG:
“The meaning of my family is, being together,
spending time with my parent, have fun, chitchat and living in harmony.
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Gabriel Tjhang:
I always exited to see my family after school.
My family is God’s given because God loves
me so He gives
my family to
take care of me;
buy me things
and give me
food that i like.

Samuel Adipranoto:
My family: “A father, mother and
their sons and daughters; also called nuclear
family.” http://en.wiktionary.org/
When someone says the word ‘family’,
what thoughts comes into your mind? People
whom you can trust? Nosey siblings (that’s
me C)? Your parents? Whatever they are,
you would have a least one positive thought
about your family.

A family might not necessarily have a
house, but they have a home. A house is
where you live. A home is also a place to live,
but it is one where you can find love, care and
concern.
You should realize by now that your friends
are friendlier than your family. But all the
same, your love still stays for your own family.
Even though you hang out with your friends,
you still remember you days with your family.
That is family. You will remember them.
Their legacy remains, imprinted on your
memory.

Celia Pratitalie Nathania:
A family is the most important thing in the
world. If you don’t have family, imagine....
you will not have any one to talk to, only
to God our Heavenly Father. And you will
be lonely, very lonely and they need to do a
lot of things.
A family will make you happy, and
parents is our heavenly guardian.
God gave us families to love. Father,
mother, sisters and brothers are part of the
family. We must love them as much as how
God loves us. But God’s love is even bigger
and better. Families are sweet, as sweet as
candies.
Even we do not have siblings, God will
still loves us just the way He promised.
Loving each other in the family is the most
important and special thing. God loves us
just the way we are. If we have families, we
are lucky. So it is better to have a family,
that’s what God wants. Just be happy!!
That is the important thing ever!!! B
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Berita Dalam Gambar

Komisi Keluarga Muda
Sekolah Minggu

Komisi Remaja
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Keluarga Senior
Maria Marta

Komisi Wanita
Kolportase

Komisi Pemuda

Persekutuan Pelaut
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Refleksi

Kepada Jemaat
Indonesia di
Bukit Batok
(Surat imajiner bertolak
dari Wahyu 2)
Ayub Yahya

D

an tuliskanlah ini kepada jemaat
Indonesia di Bukit Batok: Inilah
ungkapan hati-Ku, menyambut ulang
tahunmu ke-15.
Aku bersyukur atas pertambahanmu. Ingat,
awal-awal ketika kamu dibentuk? Tidak ada
separuh ruang chapel itu terisi. Kini, bahkan
ruangan chapel sudah tidak bisa menampungmu,
hingga sekarang kamu pindah ke ruangan lebih
besar di lantai 4. Tetapi toh Aku ingin bertanya,
apakah pertambahan jumlahmu diikuti juga
dengan pertumbuhan imanmu kepada-Ku dan
semakin hangatnya kasihmu satu kepada yang
lain? Masih adakah dalam dirimu semangat
dan kasih yang mula-mula itu? Anak-ku, jangan
biarkan perkembangan zaman, dengan segala
nilai dan tuntutannya, menggerus semangatmu
dan merampas kasihmu!
Aku bersyukur dengan kenyamanan dan
kemapanan yang kamu miliki. Bandingkan
dengan saudara-saudaramu di Indonesia! Tetapi
toh Aku ingin mengingatkanmu, berhati-hatilah
dengan segala kenyamanan itu, jangan sampai
itu melenakanmu. Membuat kamu ”tertidur”.
Sebab kondisi ”mulus” di luar tidak serta
membuat situasi di dalam juga ”lurus”. Justru
tidak jarang tantangan dari dalam itu lebih berat
dan ”mematikan”. Dan waspadalah dengan
kemapanan, jangan sampai itu menjebakmu.
Membuat kamu asyik dengan dirimu sendiri.
Lalu lupa akan misi dan panggilanmu di dunia.
Ingat, kamu ada atas prakarsa dan perkenan-Ku.
Bukan tanpa sengaja, atau kebetulan, Aku men38 Beranda

jadikanmu sebagai jemaat orang Indonesia di
Singapura. Jadilah saluran berkat di mana kamu
berada kini, tanpa melupakan akar tempat kamu
lahir dan dibesarkan.
Aku juga bersukacita dengan segala talenta
dan kepandaian yang ada padamu. Bisa dibilang,
kamu adalah ”orang-orang pilihan”. Tidak semua
orang bisa berada ”di tempatmu” dan dalam
”keadaanmu” seperti sekarang ini. Tetapi toh
Aku ingin mengingatkanmu, talenta dan kepandaian bila tidak disertai dengan kerendahan hati
dan kesadar-an, bahwa semua itu adalah titipan
yang suatu saat harus dipertanggung jawabkan,
akan kontra-produktif, bahkan bisa ”menghancurkan”. Talenta dan kepandaianmu bisa menjadi
kekuatamu, kalau kamu pergunakan dengan
sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya; seturut
imanmu kepada-Ku dan kasihmu kepada sesama.
Tetapi talenta dan kepandaianmu juga bisa
menjadi titik lemahmu kalau kamu pergunakan
dengan sesuka-sukanya, semau-maunya; seturut
dengan ego dan kepenting-an pribadimu.
Aku juga ingin mengingatkanmu akan
bahaya aktivisme; begitu sibuk dengan berbagai
akivitas, sampai-sampai tidak ada waktu jeda
untuk bersama-Ku secara pribadi. Sebab kesibukan tanpa perenungan adalah ”kosong”. Dan
akan berlalu tanpa makna. Gone with the wind.
Kasih dan rahmat-Ku menyertaimu. Teruslah
berjuang untuk menjadikan dirimu semakin
“relevan” dengan dunia ini, tanpa harus kehilangan ”identitasmu”. Siapa bertelinga hendaklah
ia mendengar. B

Lemparan Ke Dalam

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

Bila Remaja Sekarang Bertanya

P

erkembangan zaman tidak hanya bedampak pada perkembangan teknologi,
banyak aspek lain yang juga berkembang.
Contoh, pemahaman manusia terhadap fenomena alam. Pada awalnya, manusia mengaitkan
peristiwa-peristiwa alam dengan kekuatan supranatural, yang berada diluar batas kemampuan
manusia. Muncul cerita-cerita tentang dewadewi di hampir semua kebudayaan; Yunani,
Skandinavia, India, China, Indonesia, Inca,
Aztec, Indian, dsb.
Dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi penginderaan dan pencitraan,
pemahaman terhadap kekuatan supranatural
ini mulai pudar. Matahari tidak lagi dipersonifikasikan sebagai dewa (Ra – Mesir, Amaterasu
– Jepang, Helios – Yunani), tetapi sebagai bagian
dari alam semesta yang berevolusi. Petir, yang
dipersonifikasikan sebagai dewa petir (Zeus,
Jupiter), sekarang dipahami sebagai fenomena
alam biasa yang bisa dikurangi daya rusaknya.
Dengan berubahnya cara pandang manusia
terhadap fenomena alam, berkembang pula cara
manusia memandang hal-hal yang berhubungan
dengan “Super Being” atau yang dalam agama
dikenal sebagai Tuhan. Hal ini ditunjang juga
dengan munculnya pemikiran-pertanyaan baru
dari para filsuf sepanjang zaman.
Pertanyaan-pertanyaan yang dulu dianggap
“menentang Tuhan” (tabu), sekarang sudah
dianggap biasa. Doktrin-doktrin agama yang
sudah berusia ratusan tahun bisa dipertanyakan lagi. Salah satu pemikiran yang mendorong hal ini adalah “cogito ergo sum” (http://
en.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_ sum) atau
‘aku berpikir maka aku ada’ yang dicetuskan
oleh Rene Descartes.

Demikian juga dalam dunia pendidikan,
yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
Pertanyaan-pertanyaan yang dulu mungkin mudah dijawab karena keterbatasan pengetahuan
manusia saat itu, sekarang justru jadi sulit karena adanya penemuan-penemuan baru di bidang
teknologi (termasuk arkeologi dengan carbon
dating-nya). Sistem pengajaran yang statis akan
menyebabkan dunia pendidikan tidak menarik
lagi. Karena itu diperlukan terobosan-terobosan
baru berkenaan metode dan materi pengajaran.
Dengan lebih terbukanya pemikiran-pemikiran modern, obrolan antar pelajar di sekolah tidak dapat tidak akan menyinggung hal-hal
yang tadinya dikategorikan sebagai ‘tabu’. Contoh, topik tentang sex yang beberapa dekade
lalu ditabukan (alias ditutup-tutupi), sekarang
menjadi hal ‘agak biasa’ didiskusikan. Demikian
pula menyangkut ajaran agama, hal-hal yang
tadinya dianggap sebagai kebenaran mutlak
(seperti doktrin), saat ini bisa saja didiskusikan
lagi. Misalnya:
• Tuhan dan manusia, mana yang ada duluan?
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•

•

•

•
•

Apakah Tuhan eksis dari pemikiran manusia
yang memerlukan figure ‘Super Being’ sebagai
pelepasan?
Sebelum alam semesta (universe) ada, Tuhan
ngapain saja? (Ini ada hubungannya dengan
pertanyaan pertama diatas).
Free will vs fate (kehendak bebas vs nasib) –
dalam ajaran Kristen, manakah yang benar?
(Kalau ada kehendak bebas, berarti nasib
ditentukan oleh manusia sendiri. Tidak ada
plot dari Tuhan karena plot itu bisa berubah
sesuai kehendak bebas tadi.)
Kalau sebelumnya keadaan aman terkendali,
lalu mengapa Tuhan terus menciptakan alam
semesta; memberi kehendak bebas kepada
manusia, yang akhirnya malah menjurus ke
dalam kekacauan (chaotic situation). Apalagi
ujung-ujungnya harus mengirim Sang Anak
buat menebus dosa manusia, yang berasal dari
kehendak bebas tadi.
Trinitas darimana asal doktrin ini? Apa
dasarnya? Apa maksudnya ?
Pertentangan antar agama  mengapa harus
terjadi? Mengapa tiap agama tidak dapat
mengurusi dirinya sendiri?
Dan masih banyak lagi

Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul dari
obrolan sesama pelajar di salah satu SMP di
Singapura. SMP tersebut berafiliasi dengan salah
satu denominasi gereja. Para siswa disitu menerima dasar-dasar pelajaran filsafat sejak kelas 1
(kita, orang tua, mungkin baru balajar di perguruan tinggi).
Bila pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari
anak SD, mungkin jawabannya bisa lebih sederhana karena pendekatan hitam-putih atau benar
salah masih dapat digunakan. Tetapi untuk
tingkat SMP, tidak bisa menerapkan pendekatan
yang sama, apalagi mereka sudah mendapatkan
dasar-dasar filsafat. Belum lagi ditambah dengan
pelajaran-pelajaran seputar science, yang banyak
mendiskusikan tentang fenomena-fenomena alam.
Pengaruh lainnya datang dari metode pengajaran, yang banyak menggunakan cara diskusi.
Dalam diskusi, segala macam pertanyaan dari
berbagai aspek bisa muncul. Hal-hal yang sebe40 Beranda

lumnya bisa dijelaskan secara hitam-putih dan
absolut, banyak yang kemudian mengarah ke
abu-abu dan situasional. Belum tentu para orang
tua mengerti jawaban-jawabannya.
Lalu, sikap apa yang sebaiknya dipakai?
Jawaban bercorak hitam-putih tidak mungkin
lagi diterapkan. Memaksa anak untuk mengesampingkan akal dan menggunakan iman
sepenuhnya, bakal memacing pertanyaanpertanyaan yang lebih mendasar – kalau Tuhan
melengkapi manusia dengan akal, kenapa harus
disingkirkan? Tidak mungkinkah akal dan iman
berjalan berdampingan? Betul, bahwa akal
tanpa iman buta, tetapi jangan lupa, iman tanpa
akal pun lumpuh. Yang perlu adalah menyeimbangkan antara iman dan akal.
Pendekatan yang dapat dipakai oleh orang
tua adalah dengan mendiskusikan hal-hal tersebut, bukan memberikan jawaban langsung. Ada
tiga hal yang perlu dipersiapkan:
• Meminta hikmat dari Tuhan – sederhana, tapi
perlu. Ini perlu ditindaklanjuti dengan belajar
dari berbagai sumber.
• Mendiskusikan dengan pendeta. Meminta saran kepada ”pakar” – dari sisi teologis praktis.
• Membagi pengalaman dengan teman-teman;
untuk mendapatkan input dan alternatifalternatif diskusi
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa
remaja masa kini sudah berbeda dengan jaman
dulu. Dengan adanya perkembangan teknologi,
terutama Internet, berbagai informasi dari segala
jenis tersedia dan tidak mungkin untuk dibatasi
lagi. Para orang tua harus rajin-rajin untuk
belajar juga, tidak bisa cuek atau menyerahkan
pada pihak sekolah atau gereja/pendeta. Paling
tidak orang tua harus mencoba untuk tahu lebih
dulu. Di sisi lain, pihak Gereja juga perlu aware
dengan pengaruh pemikiran-pemikiran modern
terhadap anak-anak remaja, sehingga pembinaan
remaja tidak cukup hanya bermodalkan metode
dan materi-materi lama.

@ Jonathan Adipranoto
vvvvv

Terlibat dalam
Komunitas

“

Mumpung masih muda,” begitu kata orang
kebanyakan. Memang, dalam seluruh
tahapan kehidupan ini, tampaknya tidak
ada tahapan yang penuh greget menarik selain
tahapan “pemuda”. Mengejar cita-cita, mengambil tantangan, studi setinggi mungkin, makan
sepuasnya, mencoba segala hal yang baru, seringkali dihubungkan dengan kemudaan. Maka
tidak heran kalau ada ungkapan, “Siapa yang
dapat memegang pemuda, dialah yang akan
memegang dunia.”
Bisa jadi karena masa muda adalah “momen
puncak” dalam kehidupan manusia, di mana
energi dan ideliasme tengah tinggi-tingginya;
sigap, cerdas, kuat, sregep, cepat. Setelah melewati tahapan ini, hidup seseorang akan “mulai
melambat”, ibarat musik temponya akan menurun. Maka benarlah kalau ada yang mengatakan, kita akan menyesal andai melewati masa
muda dengan begitu-begitu saja; tanpa arti, tanpa
nilai. Sungguh sayang.
Lalu, bagaimana agar kita, sebagai pemuda
Kristen, bisa melalui masa muda yang berarti dan
bernilai? Saya pernah berpikir betapa bangganya
bila ketika tua nanti, saya dapat bercerita banyak
kepada anak dan cucu saya. Memberikan jalan
keluar untuk setiap masalah yang dialami mereka, serta menjadi orang yang dipanuti. Untuk
mencapai hal itu maka saya pikir pengalaman
adalah yang paling berharga.
Namun dalam 1 Timotius, Paulus menasehati
Timotius yang masih muda untuk menjadi teladan, bahkan bagi saudara seiman yang lebih tua.
“Masih muda” ternyata bukanlah halangan untuk
menjadi seorang yang bijak dan bisa diteladani.
Kuncinya adalah ketekunan. Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak letih-letihnya berlatih
dan berdisiplin rohani, bertekun dalam pembacaan Firman, serta mengawasi setiap perbuatan
dan pengajarannya.

Lantas apa maksudnya bertekun? Pada suatu
ketika, kepada anak muda kaya yang datang
kepada-Nya bertanya mengenai cara mendapatkan hidup kekal, Yesus berkata, “Jikalau engkau
hendak SEMPURNA, pergilah, juallah segala
milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang
miskin, maka engkau akan beroleh harta di
sorga, kemudian datanglah kemari dan
IKUTLAH AKU.”
Dalam kalimat-Nya itu, kata kuncinya
mungkin bukan soal harta, tetapi soal mengikut
Yesus. Mengikut Yesus berarti masuk kedalam
kumpulan komunitas yang baru, yang tentu
sangat berbeda dengan komunitas dimana orang
muda kaya ini biasa berada; meninggalkan hidup
lamanya dan beralih ke dalam komunitas yang
berpusat kepada Kristus.
Di zaman sekarang dimana komunitas itu
berada? Dan bagaimana kita bisa menjadi bagian
di dalamnya? Bersyukur di Singapura ini, kekristenan bertumbuh dengan pesat. Banyak sekali
“perwakilan” tubuh Kristus dalam berbagai
bentuk dan wadah, terutama dalam lingkungan
gereja. Ya, sudah sepatutnyalah gereja, sebagai
tubuh Kristus, menjadi komunitas murid Kristus.
Tinggal, maukah kita berusaha untuk terlibat
di dalamnya. Itu yang penting. Sebab, tersedianya wadah dan adanya niat dalam hati, akan
menjadi percuma tanpa diiringi dengan upaya
untuk terlibat dalam komunitas itu, tentunya
dengan talenta dan kesempatan yang kita puna.
Melalui keterlibatan dalam komunitas, kita bertumbuh; saling membangun dan memperhatikan,
saling menjaga dan membantu; sehingga, dengan
anugerah Tuhan, kiranya keselamatan yang
daripada Tuhan dapat terpancar juga melalui
kehidupan kita.

@ Yosua Miko
vvvvv
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H

idup itu penuh liku-liku, ada saatnya
tertawa bahagia dan ada juga saatnya
menangis penuh derita. Tetapi semuanya itu bukan tanpa makna, dan berlalu begitu
saja. Tuhan punya cara yang “aneh” atau “ajaib”
untuk menyampaikan sebuah “pesan” kepada
kita manusia. Masalahnya bagaimana kita
menerima atau menghadapi semuanya itu. Tidak
ada malam tanpa siang, minum tanpa makan,
wanita tanpa pria, awal tanpa akhir, dan yang
paling penting yang kita harus ingat “tidak
ada kegembiraan tanpa
kesedihan”.
Menerima segala
cobaan dengan
hati yang

Sebuah
Renungan

“gembira” memang susah untuk dilakukan,
tetapi menagis waktu cobaan itu datang juga
tidak membuat masalah selesai. Berserah diri
(pasrah) menerima apa-pun yang terjadi memang tidak mudah, diperlukan ketabahan dan
“iman” yang kuat. Tetapi “pasrah” dan tidak
berbuat apapun juga tidak benar, “Do your part,
let’s God do the rest”.
Banyak “kisah nyata” tentang ketabahan
anak manusia yang bisa kita
baca dari surat kabar,
majalah, buku-buku
dan juga kita dengar dari berita
di televisi juga
radio dapat kita
jadikan contoh.
Tetapi kadang semuanya itu hanya
“mudah” untuk
dibaca atau didengarkan, tetapi sulit
untuk dilakukan.
Tetap tabah, teruslah
berusaha dan jangan
pernah menyerah, dan
ingat “Tuhan tidak
akan menguji
manusia lebih dari
kemampuannya”.
Berbahagialah
selalu karena itu
adalah “obat”
yang paling mujarab, kemarin adalah
kenangan, hari ini
adalah kenyataan dan
besok adalah masa depan yang
hanya Tuhan yang tahu.

@ Susanto
vvvvv
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Cermin Sejarah

Mengenal Monica,
Bunda Agustinus
“Kasih Ibu kepada beta,
tak terhingga sepanjang masa.
Hanya memberi tak harap kembali,
bagai Sang Surya menerangi dunia”
Septian Hartono

A

gustinus dari Hippo (354-430) adalah
salah satu bapa gereja yang paling
ternama. Kisah hidupnya sendiri cukup
dramatis. Ia hidup bersama di luar hubungan
nikah dengan seorang perempuan selama
sepuluh tahun sebelum akhirnya bertobat dan
menjadi seorang imam dan teolog yang sangat
produktif dalam hidupnya. Dan, di balik figur
Agustinus ini, ada seorang wanita yang berperan besar dalam hidupnya. Ia adalah Monica
(331-387), ibu dari Agustinus.
Monica lahir di Afrika Utara, yang pada
saat itu juga dikuasai oleh kerajaan Romawi.
Ia tumbuh di keluarga kristiani, namun ia
dinikahkan dengan seorang penganut agama
pagan Romawi yang bernama Patricius. Dalam
otobiografinya, Agustinus melukiskan betapa
ayahnya sebenarnya merupakan seorang pria
yang baik, walau ia juga mudah menjurus
kepada kekerasan dan perzinahan.
Agustinus juga melaporkan bahwa walau
saat itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang umum, Monica tidak pernah
dipukul oleh Patricius oleh karena sikapnya
yang taat. Awalnya, Monica juga tidak disu-

kai oleh ibu mertuanya,
namun akhirnya pun dapat
memenangkan hati sang
ibu dengan rasa hormatnya, kesabarannya, kelemahlembutannya, dan
kasihnya.
Monica juga menghadiri
ibadah di gereja setiap
hari. Ia banyak menasehati
istri-istri lain, yang sering
dipukul oleh suami mereka
masing-masing, untuk menjaga lidah mereka
terhadap suami mereka, dan untuk tidak melawan mereka. Dengan kesabarannya ini, pada
akhirnya suaminya pun mengikuti jalan iman
Monica dan naturnya yang keras pun dapat
ditenangkan.
Monica memiliki tiga anak, dan salah satunya adalah Agustinus. Di satu sisi, Agustinus
membuat dirinya bangga dengan kesuksesan
Agustinus sebagai seorang akademisi dan guru,
namun di sisi lain Agustinus juga membuat
dirinya malu oleh karena kebiasaan hidupnya
yang tidak senonoh. Selama sepuluh tahun
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Agustinus tinggal bersama dengan seorang
perempuan di luar hubungan nikah dan juga
menganut pemahaman Maniisme, salah satu
cabang pemahaman Gnostik yang populer
saat itu.

Monica pun mengutus Agustinus untuk
mengunjungi seorang imam. Harapannya
adalah Agustinus dapat disadarkan mengenai
kesalahan-kesalahannya. Bagaimanapun juga,
usaha ini gagal juga, dan imam ini menganjurkan Monica untuk terus mendoakan anaknya
ini. Ia berkata kepada Monica, “mustahil jika
anak dari [perempuan yang meneteskan] air
mata ini akan binasa.”
Agustinus kemudian pindah ke Italia, dan
Monica pun mengikutinya. Di sinilah akhirnya
ia bisa melihat buah dari jerih payahnya selama
bertahun-tahun ini. Pada usia ke-33, Agustinus
bertobat dan dibaptis. Tidak lama kemudian,
ketika Monica sedang bersiap-siap untuk
kembali ke Afrika, ia meninggal dunia di usia
ke-56. Agustinus sendiri, akan menjadi seorang
tokoh gereja yang paling berpengaruh sepanjang sejarah.
Sebelum Monica meninggal dunia, ia
berkata demikian kepada Agustinus: “Ada satu
hal saja yang aku rela nanti-nantikan dalam
hidup ini, yaitu bahwa aku dapat melihatmu
menjadi orang percaya sebelum aku meninggal
dunia. Tuhan telah menjawab doa ini lebih dari
cukup, bahkan sekarang aku dapat menyaksikan dirimu menjadi hambaNya dan menanggalkan segala kesenangan duniawi. Karena itu,
adakah hal lain yang aku masih perlu lakukan
di dunia ini?” B

“Di waktu ku masih kecil, gembira dan senang. Tiada duka
kukenal, tak kunjung mengeran. Di sore hari nan sepi, ibuku
bertelut; sujud berdoa ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku,
namaku disebut. Di doa ibuku ku dengar, ada namaku disebut”
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Kesaksian

Kasih Setia Tuhan
Karim & Henny

H

ari kamis pagi, tgl 29
Oktober 2009, saya tidak
enak badan, sehingga
saya tidak masuk kantor. Saat itu
Henny mengatakan bahwa dia ada
janji mau ke dokter kandungan,
untuk pengecekan ‘datang bulan’
yang sudah terlambat hampir 2
minggu. Karena ini bukan pertama
kali dialami oleh Henny, dia tidak
berpikir untuk mencoba melakukan
“pregnancy test”, karena memang
juga tidak ada tanda-tanda bahwa
dia hamil. Yang ada dibenaknya
hanyalah … dia mengalami hormon yang tidak seimbang lagi.
Oleh sebab itu pula, dia pergi ke
dokter sendiri.
Sebenarnya pada minggu
tersebut, kami kembali menikmati
waktu berduaan setelah mingguminggu sebelumnya atau tepatnya beberapa
bulan terakhir, rumah kami tak pernah sepi
oleh tamu-tamu yang berkunjung dan tinggal
di tempat kami, terutama untuk berobat. Di
pekerjaan, Henny dan saya juga sibuk sekali
dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Dalam
pemikiran kami, minggu ini kami mau kembali
menikmati “bulan madu” sebelum kami kembali merencanakan langkah kami selanjutnya,
dalam hal usaha untuk mendapatkan buah hati.
Karena kesibukan kami, sudah sekitar 1.5 tahun
lebih kami berhenti “berusaha”, tidak berobat ke
“Chinese” ataupun “Western” dokter.
Bunyi tone handphone menandakan ada
SMS baru adalah hal yang lumrah bagi saya,

karena tugas saya yg berkecimpung di dunia
telefon genggam, sehingga kadang-kadang
saya tidak langsung menanggapinya. Tetapi
SMS yang satu ini, mungkin adalah SMS yang
tidak akan pernah terulang, dan informasinya
tidak akan pernah saya bayangkan. Perjalanan
perjuangan kami untuk mendapatkan buah hati
selama 7 tahun lebih dari usia pernikahan kami
yang menginjak tahun ke-10, sungguh merupakan perjalanan dalam terowongan kegelapan
yang tak kelihatan ujungnya.
Ya, tanggal 29 Oktober 2009, jam 11.43,
SMSnya yang agak saya acuhkan itu, berbunyi
demikian “Say, the miracle happen, until I’m
crying. I’m 6 wks plus pregnant. Thanks God.
Baby is healthy but surrounding the sack is a bit
Beranda 45

weak. Ini hbs test darah, hbs ini suntik progesterone utk menguatkan kandungan. Puji Tuhan
skali …”
Entah apa yang terlintas dalam pikiran saya
waku itu, tetapi yang jelas, saya tidak begitu saja
mempercayainya, karena masih menunggu hasil
test darah. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, 7 tahun lebih, kami sudah pergi ke sekitar 8
dokter di Singapore, 1 dokter di Solo, pengobatan tradisional di Salatiga, Jakarta, ChinaTown
Singapore, Jurong East Singapore, tanpa menghasilkan apa-apa. Dan kali ini, kami sendiri begitu sibuk dengan perkerjaan kami, sibuk menjadi
tuan rumah, dan tidak ada obat-obatan ataupun
ramuan-ramuan yang di minum, yang ada adalah doa puasa rutin setiap Kamis yang saya dan
Henny lakukan, doa bersama di malam hari,
serta doa dari teman-teman dan sanak keluarga
yang terus menerus mendukung kami.
Pikiran ‘tidak mungkin ini terjadi’, masih
terus bergumul, antara harapan dan ketidakpercayaan yang ada….walaupun dokter sudah
menyatakan positif hamil. Bahkan waktu Henny
pulang rumah dengan membawa hasil scan dan
dia sendiri juga mendengarkan detak jantung
dari jabang bayi ini, rasanya masih belum percaya saya akan hal ini. Tapi hari itu kami tetap
sujud di hadapanNya, bersyukur untuk hal yang
rasanya mustahil ini.
Hari berikutnya, hasil test darah mengkonfirmasi kehamilan, sungguh benar, kami telah
beroleh kasih karunia Tuhan, mujizat yang
hanya Tuhan sendiri, tanpa campur tangan
manusia, nyatakan bagi kami. Bahkan dokter
pun menyatakan ini benar-benar mujizat,
karena dari segi medis, kemungkinan kecil
Henny akan hamil.
Dengan pengetahuan kami akan masa-masa
kehamilan, kami diliputi kebingungan, seberapa
jauh kami harus menginformasikan ke keluarga
maupun teman-teman kami. Karena tiga bulan
pertama adalah masa kritis bagi Henny, dimana
kemungkinan keguguran masih cukup tinggi,
belum lagi dalam hal ini, dokter menyatakan
bahwa 30% dari sack-nya sudah tidak melekat
ke kandungan, Henny harus bed rest, dan
obat progesteron dalam dua tahap disiapkan,
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yang normal (dengan diminum) dan yang lebih
tinggi dosisnya (disuntikan tiap minggu), untuk
mendukung kantong bayi (sack) supaya bisa
menempel dan stabil di kandungannya. Belum
lagi, tantangan mental bagi kami yang sudah
begitu lama merindukan hal ini, ketakutan dan
kekhawatiran akan kehilangan, menjadi berlipat
ganda. Selama masa-masa itu, kami hidup di
dalam kebahagiaan bercampur dengan kekhawatiran, dan hanya bergantung dengan Tuhan
Yesus yang kami sembah.
Namun demikian, berita ini tidak mungkin
kami tahan lebih lama, karena kehidupan sosial
kami, yang tidak memungkinkan kami “hilang”
dari peredaran tanpa menimbulkan pertanyaanpertanyaan. Akhirnya kami sepakat, biarlah
berita ini kami sharingkan, dan juga dimasukkan di dalam doa syafaat gereja, sehingga kami
juga boleh dikuatkan.
Kami menganggap perjalanan ini, penantian
dan perjuangan untuk mendapat buah hati dari
hubungan kami, adalah perjalanan pembentukan iman, salah satu babak khusus dalam
kehidupan kami. Perjalanan iman yang tidak
mudah, karena secara manusiawi apa yang
kami harapkan tidak mungkin terjadi. Kalau
bukan Tuhan sendiri yang menolong dan terus
memberi kekuatan dan harapan, maka keputusasa-an sudah mematahkan semangat kami.
Secara medis, baik secara Western maupun
Chinese, kami sudah pernah mencoba hampir
semua treatment yang ada. Selain itu juga,
nasihat dari teman, saudara, orang tua maupun
para kerabat keluarga, sudah juga kami terima
dan coba. Dan hasil dari semua itu adalah nihil.
Secara Western medis, kami sudah menjalani
treatment seperti, intrauterine insemination
(IUI), dengan obat oral maupun dengan suntikan, dan IVF (bayi tabung). Tetapi kalau Tuhan
tidak berkenan, daya upaya dan usaha manusia
apapun tidak akan membawa hasil. Usaha terakhir kami, IVF, yang kami jalani Oktober 2007
ini, tidak membuahkan hasil.
Demikian juga, Chinese treatment yang
kami jalani di antara western treatment tersebut
juga tidak membuahkan hasil.
Melalui beberapa tes, dokter menyatakan

bahwa hormon Henny cenderung tidak seimbang dan ini tidak ada obat yang benar-benar
menyembuhkan. Obat yang ada, hanyalah membantu saja. Supaya hormon menjadi seimbang,
kehamilan adalah salah satu obatnya, karena
melalui kehamilan, perubahan hormon akan
menyeimbangkannya, di satu sisi, dengan hormon yang tidak seimbang yang Henny alami,
menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan sel
telur yang baik. Sepertinya tidak ada solusi, jalan
buntu didepan mata. Hingga pada akhirnya
dokter pun mengatakan bahwa kemungkinan
kecil Henny akan bisa mengalami kehamilan.
Mendengar hal ini, kami hanya bisa sujud dan
menangis di hadapan Tuhan. Kami sujud dan
bertanya pada Tuhan, apakah rencana Tuhan
untuk kami? Kami tahu bahwa apapun rencana
Tuhan, pastilah itu terbaik untuk kami. Kami
hanya meminta beri kami hati untuk mengerti
dan menuruti kehendakNya. Namun tidak bisa
pungkiri, kalau kami juga takut, bagaimana
seandainya kehendak Tuhan sangat berbeda
dari yang bisa kami bayangkan atau terima.
Perjalanan iman dan mental kami adalah
seperti naik roller coaster, dimana kadang
harapan begitu besar sewaktu kami menjalani
treatment-treatment tersebut, dan harapan itu
kandas begitu saja di hari berikutnya. Kalau
tidak dengan penyertaan dan kekuatan dari
Tuhan, tidak mungkin kami kuat menjalani dan
melewati hari-hari tersebut.
Akhirnya, kami sampai pada pada langkah
mempertimbangkan adopsi sebagai jalan terakhir, atau lebih tepatnya dokterpun juga menyarankan hal itu. Pada hari minggu di minggu
itu, sepulang dari gereja, sambil makan siang
kami berdiskusi untuk memantapkan langkah
kami, karena kami sudah pernah ditawarkan
seorang bayi untuk diadopsi, dimana akhirnya
kami memilih untuk tidak melakukannya karena
kami belum benar-benar siap. Tiga buku yang
sangat menguatkan iman saya dan Henny selama
masa-masa tersebut adalah: (1). Disappointment
with God: Three questions no one asks aloud
dari Philip Yancey. (2). Moment for Couples who
long for Children dari Ginger Garret (3). God’s
plan for pregnancy dari Nerida Walker.

Selama perjalanan itu, kami juga bertemu
dengan teman-teman yang juga ‘seperjuangan’
dengan kami dan kami pun saling menguatkan,
ada yang sudah keguguran 4 kali tanpa tahu sebabnya, IVF 3 kali masih gagal terus, kesulitan
hamil karena hal-hal lain. Kami percaya Tuhan
lah yang mempertemukan mereka dengan kami
untuk saling menguatkan. Satu hal yang pasti,
kami pelajari dari perjalanan ini, adalah hubungan kami semakin erat, dan makin bergantung
kepada Tuhan. Bersama-sama kami belajar
saling menguatkan melewati masa keputusasaan,
kesedihan, kegelapan yang seakan tak berujung.
Hari Selasa, 8 Juni 2010, titipanNya bagi
kami, bayi perempuan, lahir dengan selamat
dan sehat – Jesslyn Kahendy Zhong hadir di
tengah-tengah kami. Pelajaran iman selama
tujuh tahun lebih kami lalui tidak dengan mudah, tetapi Tuhan yang menolong, mendukung,
dan menguatkan dan kami sungguh bersyukur
untuk semua hal yang kami alami. Tuhan memberikan tepat pada waktuNya, Jesslyn – merupakan hadiah spesial perkawinan kami yang
ke-10. Satu ayat yang selalu menjadi kekuatan
bagi kami adalah:

“Sebab Aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang
ada padaKu mengenai kamu,
demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Dan apabila
kamu berseru dan datang untuk
berdoa kepadaKu, maka Aku akan
mendengarkan kamu,…….”
(Yeremia 29 : 11-12)
Kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan
yang terutama untuk memuliakan nama Tuhan
Yesus, karena hanya Dia, Dia saja yang layak
dipermuliakan. (Juli 2010) B
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Resensi Buku

Indah Pada Waktunya
(Perjalanan seorang ibu selama 21 tahun mendampingi
putrinya yang tunarungu)
Pengarang: Maryam Rudyanto

D

alam ranah
sosiologis,
seringkali kita
mengkotak-kotakkan
manusia ke dalam
kategori ‘normal’ dan
‘abnormal’, dan berusaha sedapat mungkin
untuk menjadi orang
dan memiliki keturunan yang ‘normal.’
Di Eropa, misalnya,
sejak Down Syndrome dapat dideteksi sejak
dini, lebih dari 90% kehamilan dengan diagnosa
Down Syndrome dihentikan lewat aborsi. Hal
ini mungkin menunjukkan betapa kita memilih
meniadakan yang ‘tidak normal’ supaya hidup
kita tetap dapat berjalan dengan ‘normal.’
Karena itu, barangkali kategori-kategori ini
sebenarnya merupakan konstruksi kita belaka,
dimana kompleksitas kehidupan manusia telah
kita reduksi ke dalam kategori-kategori yang
sempit. Setiap insan sesungguhnya berharga
dihadapan Khaliknya dan karena itu selayaknya
tumbuh dan hidup sesuai dengan segala karunia
yang telah dipercayakan oleh Sang Khalik.
Itulah pesan yang dapat kita ambil bersama
dari buku Indah Pada Waktunya yang ditulis
oleh Ibu Marjam Rudyanto. Seperti subtitel
buku ini, di sini ia mengisahkan “perjalanan
seorang ibu selama 21 tahun mendampingi putrinya yang tunarungu.” Bukunya sendiri ditulis
dengan urutan kronologis, mengisahkan berbagai fase dalam perjalanan hidup sang anak, mu48 Beranda

lai dari masa kecilnya di Jakarta (bab 1), yang
dilanjutkan dengan masa-masa di Singapura
sampai tahun 2000 (bab 2 dan 3), masa-masa di
Melbourne (bab 4), kembali ke Singapura (bab
5), kegiatannya saat ini (bab 6 dan 7), sebelum
ditutup dengan refleksi dan harapan sang ibu
mengenai anaknya ini di bab terakhir. Penulis
menceritakan bagaimana lika-liku perjalanan
hidupnya bersama sang anak, yang akhirnya
pun dapat mencapai prestasi cemerlang, tidak
kalah dengan anak-anak yang ‘mendengar.’
Di masing-masing bab, selain menceritakan
kisah-kisah hidup yang dialaminya dengan sang
anak, penulis juga mengisahkan bagaimana
ia perlu banyak belajar mengenai dunia yang
baru dan asing, yaitu dunia yang ‘tidak mendengar’, dunia yang kontras dengan dunia yang
ia hidupi selama ini – dunia yang ‘mendengar.’
Secara praktis, berhubung penulis berasal dari
dunia psikologi, ia perlu mendalami bagaimana
mendidik dan menumbuhkembangkan seorang
anak tunarungu. Di sinilah kita melihat bagaimana komunikasi yang sejati dapat terjadi.
Seringkali, atau, hampir selalu, kita berusaha
untuk dimengerti orang lain dan mungkin
jarang kita mencoba untuk mengerti orang lain
terlebih dahulu. Namun opsi ini menjadi opsi
yang mustahil dalam dunia sang penulis, karena
jika ia melakukan hal yang demikian, maka ia
tidak akan bisa memahami dunia anaknya sama
sekali. Untuk menggunakan istilah dalam dunia
renang, dunia yang digemari oleh sang anak,
bermain-main di tepi laut dan menyaksikan sang
anak dari jauh bukanlah pilihan bagi penulis.

Satu-satunya pilihan adalah ikut menyelam ke
dalam laut.
Mungkin pantas jika kita sebut hal ini
sebagai model komunikasi yang inkarnasional,
yaitu model komunikasi yang berusaha mengutamakan orang lain ketimbang diri kita
sendiri. Model komunikasi yang mengimitasi
bagaimana Yesus sendiri menjelma menjadi manusia, berempati dengan segala kelemahan dan
keterbatasan manusia, bahkan sampai mati, agar
manusia pun dapat berbagian dalam hidup dengan Allah. Model komunikasi yang diikuti pula
oleh Rasul Paulus, yang “bagi orang Yahudi aku
menjadi seperti orang Yahudi... bagi orang-orang
yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum
Taurat... bagi orang-orang yang tidak hidup di
bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang
yang tidak hidup di bawah hukum Taurat... bagi
orang-orang yang lemah aku menjadi seperti
orang yang lemah... bagi semua orang aku telah
menjadi segala-galanya.” (1 Kor 9.20-22).
Penulis juga menceritakan bagaimana ia
perlu menjawab berbagai pertanyaan yang
mungkin tidak perlu dan tidak akan pernah
kita pikirkan sepanjang hidup kita. Apa rasanya
hidup di dunia yang sunyi? Apakah kesunyian
dan apakah keramaian? Apa makna dari katakata yang terucap, jika kita tidak pernah mendengarnya?
Pada akhirnya, tentunya penulis juga membahas isu penderitaan dalam buku ini. Keterbatasan tubuh tak henti-hentinya dihubungkan

dengan kebaikan dan keadilan Tuhan sejak
manusia ada di muka bumi ini. “Ulurkanlah
tanganMu dan jamahlah tulang dan dagingnya,
ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu!”
“Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini
sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan
buta?” Sama seperti jutaan insan manusia lainnya yang mungkin mengalami hal yang serupa,
penulis pun bertanya, “Mengapa, Tuhan?”
Penulis dengan jujur dan gamblang menyatakan
ketidakmampuannya dalam menyelami maksud
dan rencana Allah lewat peristiwa ini.
Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh
sang anak, sampai saat ini. Dan di sinilah penulis mungkin telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara ‘menjawab’ pertanyaan mengenai
keadilan dan kebaikan Allah dalam penderitaan
manusia. Ia tidak menjawab dengan kalimat belaka, namun dengan seluruh hidupnya, di mana
penulis senantiasa beserta dengan sang anak,
berbagian dalam setiap detil hidupnya, menunjukkan cinta kasihnya yang dalam terhadap sang
anak. Sebuah jawaban, yang juga diberikan oleh
Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Yang
menjawab masalah penderitaan dunia ini bukan
dengan kata-kata belaka, namun dengan katakata, kalimat, firman, yang menjadi daging. Ya,
dengan Putra-Nya yang Tunggal, yang juga berbagian dalam derita dan nestapa hidup manusia.

Septian Hartono

Buku adalah jendela dunia; dengan membaca buku-buku
bermutu, wawasan kita bertambah, iman kita bertumbuh.
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