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Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita tentunya akrab dengan ungkapan ”keluarga
yang berdoa”. Itu cetusan sederhana sekaligus
sangat indah. Sederhana, karena maknanya jelas.
Terang benderang. Tidak perlu penjelasan ini dan
itu, semua orang akan memahaminya. Indah, karena
itulah ”urat nadi” kehidupan kita; baik kehidupan
personal kita, maupun kehidupan sosial kita.
Keluarga, kita tahu, seumpama hidup kita ini
sebuah pohon, maka keluarga adalah akarnya.
Secara personal, cerah suram kehidupan kita
banyak ditentukan oleh keluarga. Kita tidak bisa
berharap kehidupan yang cerah, kalau keluarga kita
”berantakan”. Dan secara sosial, teguh rapuhnya
masyarakat – juga gereja – sangat ditentukan oleh
keluarga-keluarga di dalamnya. Sulit kita berharap
masyarakat dan gereja kita akan ”sehat sejahtera”,
kalau keluarga-keluarga yang ada di dalamnya
”sakit”.
Lalu berdoa. Doa adalah ”nafas” kita sebagai
orang Kristen. Doa itulah yang menjembatani
terjalinlan relasi dan komunikasi dengan Sang
Sumber Hidup. Doa jugalah yang memungkinkan
kita menghadapi kehidupan dengan bijak dan bajik.
Maka marilah kita menjadikan ”keluarga
yang berdoa”, bukan sekadar sebuah ungkapan
indah. Atau tema dalam aktivitas gereja. Tetapi
betul-betul menjadi proritas dan gaya hidup kita;
dalam keluarga inti kita, mapun dalam keluarga
besar GPBB. Kita berjalan seiring sejalan, senada
seirama, dalam menggapai kehidupan yang lebih
cerah, lebih bermakna, dan lebih mendatangkan
berkat bagi sesama. Bukan demi prestasi dan
prestise kita, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Segala
hormat dan puji bagi Allah Bapa, di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Amin.
Redaksi
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Beranda 1

Pesona Firman

Doa Dalam Pergumulan
Pdt. Ayub Yahya

S

iapa tidak
kenal kisah
kepahlawan
Nabi Elia? Ia yang
atas nama Allah
dengan lantang
bernubuat di
depan Raja Ahab
tentang musim
kemarau selama
tiga setengah tahun
yang akan melanda
Israel. Ia yang dengan
perkenan Allah membuat
minyak dalam buli-buli
seorang janda di Sarfat tidak
pernah habis. Ia yang dengan kuasa
Allah membangkitkan anak sang janda yang
meninggal.
Nabi Elia juga dikenal karena keperkasaannya.
Di Gunung Karmel ia menantang 450 nabi Baal
dan 400 nabi Asyera, dan mempermalukan mereka
dengan telak. Api yang didatangkan Tuhan
dari langit membakar korban persembahan di
mezbahnya (1 Raja-Raja 18 : 20-46).
Sungguh tindakan yang sangat berani.
Tetapi ironisnya, ketika Izebel, istri Raja Ahab,
mengancam untuk membunuhnya, Elia ketakutan
setengah mati. Ia melarikan diri ke Bersyeba, kota
di bagian selatan daerah Yehuda. Tidak cukup
merasa aman, ia pun berjalan seharian masuk ke
padang gurun. Dan duduk di bawah pohon arar.
Ia yang tadinya begitu gagah berani, sekarang
lari menyelamatkan diri. Ia yang sebelumnya
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berdoa dengan
khusuk meminta
pertolongan Tuhan,
sekarang justru
merasa sangat
tidak berdaya,
sampai-sampai
kepengen mati.
Ia yang pernah
sangat lantang
menyuarakan
firman Tuhan
kepada Raja Ahab,
sekarang mengeluh
dalam keputusasaan
dan ketakutannya, katanya,
“Cukuplah itu! Sekarang, ya Tuhan,
ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih
baik dari pada nenek moyangku.” (1 Raja-Raja
19:4b). Ada apa dengan Elia? Tuhan sudah
menyertai ia begitu rupa. Tapi hanya karena
seorang wanita bernama Izebel, ia kendor nyali?
Sungguh kontras. Amat ironi.
Apa yang dialami nabi Elia menunjukkan
bahwa tokoh-tokoh besar di Alkitab bukanlah
manusia super tanpa cela. Mereka juga manusia
biasa yang punya kelemahan dan kekurangan.
Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Di balik
kebesaran seseorang pastilah tersimpan kelemahan.
Yang luar biasa adalah apa yang ditunjukkan
Tuhan ketika menghadapi Elia yang sedang kalut
dan takut. Sikap Tuhan yang sama akan dilakukanNya kepada kita ketika kita sedang mengalami
ketakutan dan kegentaran. Ketika kita yang

biasanya sanggup menghadapi tantangan berat,
kini terkulai lesu digilas beban masalah. Kita yang
biasanya begitu teguh dan kokoh, kini berbalik
“menggugat” kasih setia Tuhan.
Pertama, Tuhan tidak meremehkan dan
mencela kelemahan kita. Dia menerima apa adanya
kita. Saat kita kuat pun saat kita lemah. Kelebihan
kita akan diterima satu paket dengan kekurangan
kita. Tanpa membangkit-bangkit.
Terhadap Elia, secara logika, Tuhan mempunyai
alasan untuk mempertanyakan imannya. Elia
adalah seorang nabi. Ia sudah melihat dan
mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan bekerja.
Lha, sekarang ia kok begitu frustasi dan ingin mati
karena ancaman seorang wanita. Tapi Tuhan tidak
mencela. Sebaliknya, Tuhan memberi kekuatan dan
penghiburan kepada Elia.
Maka, apabila kita dalam keadaan demikian;
tertimpa kemalangan, menghadapi masalah dan
tantangan bertubi. Dan kita lalu menjadi tawar
hati, bimbang, galau, gentar, gamang, kecewa,
ingin “undur”. Sedang orang-orang terdekat yang
kita andalkan untuk membantu malah tidak
memberi apa-apa kecuali nasehat panjang lebar dan
pertanyaan penghakiman tentang keberimanan kita.
Jangan bimbang dan putus asa. Ingatlah Tuhan
menerima kita apa adanya. Dia tidak menyalahkan
kelemahan kita. Tidak pernah diremehkan-Nya
kegalauan hati kita.
Kedua, Tuhan tidak akan tinggal diam. Pada
saatnya Dia akan menolong dengan cara-Nya
yang kadang tidak kita mengerti, dan pada waktuNya yang kadang tidak kita duga. Dia akan turun
tangan menolong sesuai dengan apa yang kita
butuhkan walaupun tidak selalu sesuai dengan apa
yang kita inginkan. Tepat sasaran. Tepat waktu.
Seperti kepada Elia. Dalam kekalutan,
kegamangan, dan ketakutannya yang begitu rupa,
pertolongan Tuhan datang. Dan itu bukan sekadar
kata-kata, tapi tindakan nyata. Tuhan tahu yang
paling Elia butuhkan saat itu adalah kekuatan
jasmani. Malaikat Tuhan datang mengirim roti
bakar dan kendi berisi air. Dengan makanan itu
Elia kemudian kuat berjalan 40 hari 40 malam ke
Gunung Horeb (ayat 8).
Maka, ketika tantangan mendera hidup kita,
deretan masalah menghujam, derita datang silih
berganti, dan kita pun seolah berjalan di lorong

gelap tanpa ujung, jangan gentar atau kecil hati,
Tuhan tidak akan tinggal diam. Pada saatnya yang
tepat Tuhan akan menolong kita. Syaratnya satu:
jangan kita berpaling daripada-Nya. Tetap berpaut
kepada-Nya. Itu saja.
Ketiga, Tuhan adalah Sabahat terbaik
dalam pergumulan kita. Dalam kasus Elia yang
mengeluh dan menunjukkan kelemahannya,
Tuhan sebetulnya bisa saja melepaskan Elia.
Dia tidak kekurangan orang untuk melakukan
pekerjaan tangan-Nya. Tuhan bisa berkata,
“Elia ini hanya memusingkan! Sudahlah, mati
saja sana seperti kemauannya!” Tapi Tuhan
tidak demikian. Sebaliknya Dia menjadi teman
sepergumulan bagi Elia. Di Gunung Horeb
Tuhan menyatakan diri-Nya kepada Elia (ayat
11-13). Dia membimbing Elia untuk lebih
menghayati dan memahami keagungan kasih
dan kuasa-Nya. Bukan melalui angin besar dan
kuat yang membelah gunung mendahuluiNya.
Juga bukan melalui gempa dan api.. Tapi ketika
melalui angin sepoi-sepoi basa.
Apa maknanya ini bagi kita? Tidak jarang
kita berharap Tuhan menyatakan diri dan
pertolongan-Nya dalam perkara-perkara besar.
Tuhan baru terasa Tuhan jika Dia membuat
mujizat yang mengherankan dan membuat
takjub. Hadir di Angin besar, gempa atau api.
Datang bak superhero yang menunjukkan
kekuatan supernya.
Ternyata tidak selalu demikian. Sebab Tuhan
pun bisa hadir melalui hal-hal sederhana dan
biasa. Mungkin lewat kehadiran sahabat ketika
kita merasa sendiri dan terasing, atau senyum
dan perhatian keluarga kita. Bahkan lewat
kemampuan kita untuk sejenak tertidur pulas
dan beristirahat di tengah segala kepenatan kita.
Tuhan hadir pun dalam angin sepoi-sepoi basa.
Tidak menggelegar tapi menyejukkan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung
jawab. Tidak mungkin Dia membawa kita hingga
sejauh ini lalu meninggalkan kita. Dia pasti
akan menemani kita menelusuri lekak-lekuk
pergumulan kita. Sebagaimana kepada Elia,
yang kemudian dikuatkan dalam pergumulannya,
sehingga ia kembali kepada keperjuangan
imannya, melaksanakan tugas kenabiannya tanpa
galau dan risau. B
Beranda 3

Fokus Kita

Datanglah
KerajaanMu
di Keluarga Kami ….
Henry Lie

S

etiap hari Minggu kita mengucapkan Doa
Bapa Kami atau Pater Noster sebagai
bagian dari liturgi kita. Sering saat kita
mengucapkannya, walau dengan teliti kata per
kata dan penuh khidmat, tapi terasa protokoler.
Apa artinya Doa Bapa Kami di tengah keluarga?
Sebuah keluarga biasanya tidak protokoler,
komunikasi antar keluarga tidaklah harus
“politically correct”, tapi apa adanya, terbuka
dan jujur.
Seperti apa Doa Bapa Kami di ‘sebuah
keluarga?’
Papah yang di Sorga, ajar kami mengenal
Engkau lebih tiap-tiap hari…
Kata yang pertama kali diucapkan bayi Yahudi
saat mereka belajar bicara adalah “Abba”. Abba
atau Papah adalah sepatah kata yang mendasar
dan merakyat sekali. Buat kita, mungkin Papah,
Papih, Abah, atau Daddy. Makanya terjemahan
kata ‘Bapa’ di Alkitab tidak begitu mengena,
karena jarang dari kita memanggil Bapa kepada
ayah kita, akhirnya kata ‘Bapa’ jadi seperti
kata protokoler juga dalam doa kita. Yang
menarik, pada masa Tuhan Yesus, orang Yahudi
membahasakan Allah dengan YHWH yang terlalu
sakral untuk dibaca oleh lidah manusia. Mereka
harus memperhalusnya dengan Jehovah, atau
Kurios. Allah seperti sosok yang jauh, yang bahkan
namaNya pun terlalu sakral untuk diucapkan.
Tetapi betapa luarbiasa-nya yang Tuhan
Yesus lakukan, Dia mengajak umat-Nya, untuk
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mengikuti Dia, memanggil Allah Pencipta Semesta
Alam, sebagai “Abba”. Dia memberikan contoh
dan teladan dalam keluarga kita, bahwa Tuhan
yang di atas sana itu tidak jauh, Dialah Papah kita,
Kepala keluarga kita. Kata ‘Abba’ menghapuskan
segala protokol rohani yang membebani umat.
Nama-Nya yang diberikan kepada Musa
– YHWH, Aku adalah Aku-, adalah sebuah
perjanjian bahwa Allah yang luar biasa itu
berkenan untuk menyatakan diriNya lebih dekat
kepada bangsa Israel. Dan itulah juga doa dan
kerinduan kita untuk mengenal Dia, Papah kita,
lebih dekat; ketika kita membawaNya masuk
dalam bagian keluarga kita, itulah saat kita
menguduskan nama-Nya.
Rumah tangga ini adalah bagian KerajaanMu.
KehendakMu adalah dasar rumah tangga kami…
Di manakah Kerajaan Allah itu?
Sesungguhnya ada di tengah-tengah kamu, kata
Yesus dengan riang. Wow! Betapa berartinya
doa kita, ketika kita mendedikasikan rumah
tangga kita sebagai Kerajaan Allah. Di sinilah
tempat sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani
dan rohani, kelimpahan, kasih, dan semua
atribut Kerajaan Allah! Ketika keluarga kita
memfokuskan semua arahan hidup kita pada
Allah, dan berkomitmen seperti Yosua – ‘aku dan
seisi rumah-tanggaku akan mengikut Tuhan’ – di
sinilah Kerajaan Allah bertahta, kehendak Allah
terjadi – di tengah keluarga kita. Keluarga kita
menjadi sorga di bumi!

Cukupkan keluarga kami akan segala
kebutuhan jasmani kami…
Yang baru menikah, tentu akan mengerti
perbedaan tiba-tiba antara hidup sebagai bujangan
dan memiliki keluarga. Yak, betul – tanggung
jawab finansial! Dan, aha! Yang tinggal di negeri
Singapura yang “makmur” ini mengerti benar
tekanan materi yang membuat para kelurga
stress soal keuangan. Terkadang kita bertanya,
apakah Tuhan hanya mau bicara soal-soal rohani
dengan kita? Soal liturgi? Soal persembahan? Soal
pelayanan? Rapat majelis? Atau kalau kita mau
berdoa untuk kebutuhan materi, mungkin dengan
malu-malu saja, cukup meminta asal bisa makan
sehari 3 kali – kan itu yang ada di kata-kata Doa
Bapa Kami – roti secukupnya untuk hari ini?
Kalau mau minta tambahan keju sama mentega,
sama segelas susu, boleh nggak ya? Bahwasanya,
Yesus menaruh soal perut, di urutan atas setelah
memanggil Papah dan mengakui Kerajaan-Nya,
itulah peneguhan bahwa Yesus pun mengerti
pergumulan keluarga akan kebutuhan jasmani. Ya,
di Singapura ini, ada banyak kebutuhan. Bayar
asuransi, bus-fare mau naik, tuition fees mahal,
cicilan HDB, ke dokter perlu uang, dll. Serahkan
segala kekuatiran kita, kebutuhan kita, karena Dia
peduli pada kita. Carilah Dia, jadikan keluarga
kita bagian Kerajaan-Nya, maka semuanya akan
ditambahkan kepada kita.
Terima kasih ya Papah, untuk semua
pengampunanMu, dan ajar, kuatkan kami, karena
kami mau saling mengampuni, di dalam keluarga
-suami-istri-anak-anak - , dan juga orang lain,
tetangga, kolega, orang gereja, dll yang menyakiti
kami. Seperti yang Engkau contohkan kepada kami.
Pengampunan membawa sukacita dan
damai sejahtera, itulah yang menjadikan rumah
tangga kita sorga di bumi. Demikanlah tidak
ada lagi penghukuman bagi semua yang ada
dalam Kristus, kata Paulus dalam surat Roma.
Penebusan dan pengampunan Allah adalah bukti
dari kasih karunia Allah yang membebaskan kita
dari rasa malu, rasa bersalah, rasa terhukum, rasa
dikejar-kejar. Tanpa kita mengalami pengalaman
kasih karunia Allah yang mengampuni kita, sulit
secara manusiawi untuk mengampuni orang lain.
Biarlah keluarga kita terbuka dan dibanjiri kasih
karunia Allah.

Jagalah keluarga ini dari hawa nafsu kami
sendiri, dan dari segala kuasa roh jahat…
Nah, ini realita yang mungkin tidak disukai,
tapi nyata. Keluarga kita ada di tengah peperangan
tiap-tiap hari. Angka perceraian naik terus
di Singapura (sementara angka pernikahan
menurun), keluarga bermasalah entah soal judi,
perzinahan, anak-anak broken home, ayah yang
jarang pulang, uang banyak tapi keluarga pahit,
dan lain-lain banyak di Straits Times. Di sinilah
kita bawa keluarga kita dalam doa ‘peperangan’,
supaya Tuhan menjaga kita dari “diri kita sendiri”
dan mengalahkan roh-roh jahat yang bermaksud
buruk terhadap keluarga kita.
Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan
Ya, Papah! Keluarga ini adalah teritori
kerajaanMu; di sini kami mengenalMu lebih dekat,
di sini kami bawa sukacita, damai sejahtera, kasih.
..…dan kuasa
Ya Papah! Karena kuasaMu, kami
menyerahkan segala kebutuhan kami, bentuk
kami menjadi insan lebih baik, lindungi kami dari
segala kejahatan
.....dan kemuliaan
Ya Papah! Dimuliakanlah Engkau dan kiranya
kemuliaanMu menaungi keluarga kami..
Sampai selama-lamanya. Yes – yes- yes ! B
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Fokus Kita

GOING THROUGH
THE GRIND

MY EXAM PRAYER
Lord grant me a quiet heart
Before examinations start
Teach me to use my leisure hours
To strengthen my powers
My mind from day-dreams liberate

Marjam Budhisetiawan

Give me the will to concentrate
From all distractions set me free
That in my studies i may be

BEFORE EXAMINATIONS

DURING EXAMINATIONS

1. I am so stressed about this particular subject!
Philippians 4:6,7
Do not be anxious about anything, but in everything,
by prayer and petition, with thanksgiving, present
your requests to God. And the peace of God,
which transcends all understanding, will
guard your hearts and your minds in Christ
Jesus.”(NIV)

1. I’m too nervous to think properly!
John 14:27
“Peace I leave with you; My peace I give you. I do not
give to you as the world gives. Do not let your hearts be
troubled and do not be afraid.” (NIV)

2. My mind cannot concentrate during revisions!
Isaiah 26:3
“You will keep in perfect peace him whose mind
is steadfast, because he trusts in You” (NIV)
3. I can’t sleep peacefully nowadays!
Psalm 3:5
“I lie down and sleep; I wake again, because the Lord
sustains me.” (NIV)
4. I am physically and mentally fatigued!
Isaiah 40:31
“But those that wait upon the Lord will renew their
strength. They will soar on wings like eagles:
They will run and not grow weary, they will walk
and not be faint.” (NIV)
5. There is no hope for I’m too far away to
catch up!
Pslams 43:5
“Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed
within me? Put your hope in God, for I will yet praise
him, my Saviour and my God.” (NIV)

A student with this sole intent
To make Your work a living sacrament
From my faint heart, in love, expel
All failure fears that therein dwell
And from my pillow drive away

2. This question needs much wisdom and I don’t
have it!
James 1:5
“If anyone of you lacks wisdom, He should ask God
who gives generously to all without finding fault, and it
will given to him.” (NIV)
3. This question is impossible to answer!
Mark 9:23
“Everything is possible for him who believes.” (NIV)

AFTER EXAMINATIONS
1. What will my results be?
Psalms 37:4,5
“Delight yourself in the Lord and He will give you the
desires of your heart.” (NIV)
2. Doesn’t God care if I fail?
1 Peter 5:7
“Cast all your cares on Him, for He cares for you.”
(NIV)
3. And I should give thanks and praise?
1 Thessalonians 5:16-18
“Be joyful always; pray continually; give thanks in all
circumstances, for this is God’s will for you in Christ
Jesus.” (NIV)

All dark forebodings of that day
Help me in faith to rest so deep
That I may have untroubled sleep
While notes and lessons I prepare
May I not lose my zest for prayer
And may I not forget to look
For daily guidance in Your Book
In quietness, confidence and peace
May I have sure and swift release
From needless fears and apprehension
From outward strain and inward tension
And may I ever grateful be
To all who often pray for me
While for myself I intercede
For other students I would plead
So may examinations find
Each one alert in heart and mind
First inward joy and peace possessing
Exams will prove a source of blessing
From OCF Parkville Melbourne Australia
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Fokus Kita

Background Keluarga

Buah Dari Mezbah
Keluarga
Grace Suryani

M

asih ingatkah salah satu aplikasi
khotbah yang sering didengungkan
selama Bulan Keluarga 2010 kemarin?
Sebenarnya bisa dilihat dari judulnya sih. Yup,
betul Mezbah Keluarga. Tulisan di bawah
ini, saya tulis sewaktu Bulan Keluarga 2010
kemarin, tapi memang baru dipublikasikan
sekarang, karena baru kemarin diminta oleh
Pak Ayub. Hehehe. Saya pikir bagus juga, untuk
mengingatkan rekan-rekan sekalian yang sudah
8 Beranda

memulai Mezbah Keluarga tapi masih bolongbolong atau bahkan yang belum sama sekali.
Saya rasa kita semua sudah tahu dan setuju
bahwa Mezbah Keluarga itu super duper teramat
sangat penting. Yang mau saya sharingkan
kali ini adalah pengalaman saya sebagai anak
‘produk’ dari Mezbah Keluarga Semoga dengan
sharing ini bisa bikin temen-temen sekalian
lebih semangat buat bikin Mezbah Keluarga di
keluarga masing-masing.

Papa Mama saya itu Kristen banget dah. Naik
turun dan gantian jadi majelis plus aktivis di
komisi ini itu. So pasti saya dan adik-adik saya
juga dari kecil sudah dibawa ke gereja. Kami
pelayanan dari TK. Bahkan sudah rutin saat
teduh dari SD kelas 1. Jadi bisa dibayangkan
betapa ‘kudusnya’ keluarga kami. Hehehe.
Tapi di balik semua yang kudus-kudus itu,
hubungan keluarga kami tuh datar sekali. Yah
typical Chinese middle up family, yang Papa
Mama sibuk kerja, anak-anak sama pembantu.
Waktu kecil, saya ngga enjoy tuh jalan-jalan
ama keluarga saya. Malu ah.
Dan sekalipun saya besar di gereja bahkan
sudah pelayanan ini itu, ketika suatu kali guru
sekolah minggu saya tanya, “Siapa yang kalo
mati bakal masuk surga?”, saya kagak angkat
tangan. Padahal hampir seluruh teman saya
angkat tangan.
Kenapa saya kagak tangan? Karena menurut
saya kalo saya mati saya pasti neraka. Soalnya
dosa saya banyak. Jadilah saya dipanggil ama
Ibu Guru dan diceramahin tentang sola fide, sola
gratia dan sola scriptura (yang sehabis ceramah
tetap kagak ngarti apa artinya).
Jadi, sekalipun dari luar keluarga saya
di lihat orang keluarga yang baikkk sekali,
tapi saya nyaris jadi lost generation di dalam
gereja. Karena saya bahkan ngga tau apa itu
keselamatan. Saya tau Tuhan Yesus lahir di
Betlehem mati di Golgota. Saya tau Yesus mati
bagi saya. Saya juara bible quiz tapi ketika itu
masuk ke dalam kehidupan saya pribadi, bagi
saya itu semua ngga ada relevansinya. Yesus
mati buat saya, so what gitu lohh?!
Untung Tuhan tuh baik sekali. Tuhan
menyediakan sarana saya bertumbuh di dalam
Tuhan di dalam Mezbah Keluarga. Kata
mama saya, dari sejak sebelum menikah, papa
mama saya tuh sudah pengen bikin kebaktian
keluarga tapi tidak pernah kesampean. Sampai
terjadilah kerusuhan Mei 1998.
Buat yang tinggal di Jakarta waktu itu
pasti kebayang lah ya, betapa seram dan
mencekamnya suasana Jakarta. Waktu itu
kami sekeluarga ketakutan sekali dan tidak

berani kemana-mana. Listrik mati. Hanya
bisa mendengarkan radio. Itupun tidak boleh
disetel terlalu lama, karena Papa Mama saya
kuatir kerusuhan ini berdampak buruk bagi
psikologis kami.
Waktu itu saya kelas 2 SMP, dd saya kelas 6
SD yg paling kecil kelas 4 SD. Tapi justru karena
kondisi menyeramkan itu, Papa saya berdiri dan
mengambil peran sebagai imam dalam keluarga.
Papa saya mengajak kami semua berdoa
bersama. Setiap hari. Mulainya kaku dan kagok,
pokoknya tidak biasa lah. Tapi lama-lama kami
anak-anak jadi senang. Setelah itu, adik saya yang
paling kecil, Yahya, memutuskan untuk terima
Tuhan Yesus. Lewat apa? Mezbah Keluarga dan
baca Alkitab.
Setelah kerusuhan berlalu dan kami semua
sekolah lagi, Papa Mama saya tetap mau
melanjutkan Mezbah Keluarga. Dan kita, anakanak sudah merasa lebih dekat dengan Papa
Mama setuju-setuju saja. Hehehe. So mulai
dari saat itu sampe hari ini, keluarga kami
punya Mezbah Keluarga setiap hari. Setiap
HARII?!?!?!
Dulu saya pikir Papa Mama saya gila
karena mau bikin Mezbah Keluarga tiap hari.
:p Apa bisa!?! Aduh ulangan banyak, tugas
banyaaaakk, PR banyak, saya kan juga les
ini itu. Seharian di sekolah, pulang sampai di
rumah sudah sore, masih harus les matematika,
pulang les bikin tugas ampe malem, malem
udeh cappeeeeee … Mo bobo … Besok jam 5
pagi dah harus bangun biar ngga ketinggalan
jemputan!! Alamak. Tadinya saya pikir, teganya
oh teganyaaa.
Tapi ternyata bisa. Kuncinya kerinduan hati
Papa Mama dan format yang fleksibel.

Format Mezbah Keluarga
Waktu kami Mezbah Keluarga itu fleksibel
sekali. Kalau semua sudah capek kita hanya
kumpul dan berdoa (kadang semua berdoa,
kadang hanya 2-3 org saja yang berdoa) 5
menit selesai. Kalo lagi agak santai dan anakanak punya banyak cerita bisa sampe 15-30
menit. Kalau besok libur, dan ada banyak
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sekali cerita, Mezbah Keluarga bisa sampai 2
jam!! Sudah kayak kebaktian saja. Tapi yang
pasti tanpa persembahan. Hahaha.
Biasanya kami semua kumpul di kamar Papa
Mama. Papa Mama duduk di kursi, anak-anak
duduk di ranjang Papa Mama sambil peluk
bantal guling.
Format kita biasanya, pertama cerita-cerita
kegiatan hari itu. Trus Papa tanya apa yang mau
didoakan. Kami berdoa. Selesai. Kalo waktu
lebih lama, Papa Mama sharing tentang saat
teduh Papa Mama hari itu. Kadang kalau kami
mendapat sesuatu yang baru tentang Firman
Tuhan kami juga sharing. Kadang ada nyanyinya.
Kadang ada doa syafaat untuk bangsa negara.
Kadang doain gereja. Kadang baca Alkitab.
Tergantung waktunya.
Tak jarang waktu Mezbah Keluarga itu, kami
anak-anak pakai sebagai kesempatan untuk
bertanya tentang Kekristenan. Misal, kenapa ada
orang Kristen yang dipenjara? Kenapa orang
jahat malah tidak dipenjara? Kenapa tidak boleh
pacaran sama orang yang bukan Kristen? Gimana
kalau ada temen yang ngajak saya berantem?
Kalau satu kelas semua bolos, boleh bolos apa
tidak? Pokoknya semua pertanyaan yang kami
temui dalam kehidupan kami sehari-hari.

Siapa yang Memimpin?
Waktu dulu, Papa saya masih bekerja dan beliau
sering ke luar kota. Kalau Papa pergi, Mezbah
Keluarga jalan terus. Gantian Mama yang pimpin.
Kadang Papa Mama pelayanan di gereja sampe
malem, sedangkan saya sama adik-adik sudah
capek. Kalau gitu, saya sebagai anak sulung yang
pimpin. Jadi berapapun orangnya pokoknya
tetap jalan tiap hari. Kalau ada tamu, Mezbah
Keluarga tetap jalan terus. Kalau tamunya dekat
dengan keluarga, kita ajak bergabung dalam
Mezbah Keluarga. Kalo ngga begitu dekat, bilang,
“Permisi, kami mau doa keluarga dulu.”
Dan karena itu tiap hari, lebih mudah untuk
memasukkan itu ke dalam daily habit. Keluarga
kami. Kayak sebelum tidur harus gosok gigi.
Buat kami, sebelum tidur harus Mezbah
Keluarga dulu.
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Buah dari Mezbah Keluarga
Ini mungkin bagian yang paling penting. Dari
sharing saya yang panjang dan lebar ini. Sebagai
anak, apa sih buah yang saya rasakan dari
Mezbah Keluarga?
1. Hubungan dengan Ortu jadi dekat sekali.
Dari yang tadinya waktu kecil saya malu ama
keluarga saya, jadi saya bangga sekali ama
keluarga saya. Family time itu jadi prioritas yang
tinggi bahkan ketika saya SMA! Itu sangat
membantu ketika saya dan adik-adik saya kuliah
di luar negeri. Kami tidak lepas kendali tapi tetap
ada hubungan yang baik dengan ortu.
2. Pertumbuhan Rohani
Tidak selalu memang di Mezbah Keluarga
kami baca Alkitab. Tapi Papa Mama saya selalu
mengajarkan prinsip-prinsip Firman Tuhan dan
aplikasinya lewat sharing di Mezbah Keluarga.
Hal itu dampaknya sangat besar sekali buat
kami sebagai anak-anak. Kami tidak hanya tahu
Firman Tuhan, tapi kami juga tahu bagaimana
menerapkan Firman Tuhan dalam hidup seharihari. Karena itu Firman Tuhan itu jadi pegangan
kami dalam hidup sehari-hari
Itu sangat membantu ketika kami sebagai
remaja bergumul dengan masalah pergaulan,
study, masa depan, pilih jurusan sampe pilih
jodoh. Firman Tuhan yang ditanam ortu saya
setiap hari itu tidak sia-sia. Bagi saya pribadi,
malah ada bonus khususnya, saya menerbitkan
buku rohani pertama, The Puzzle of Teenage
Life ketika saya umur 20 thn. Kok bisa? Yah
dari umur 14 tahun tiap hari diajarin firman
Tuhan oleh Papa Mama saya, pas umur 20 thn
udeh ngelotok.
3. Jalan Hidup yang ‘lancar’

Ini biasanya kan cita-cita setiap orang tua. Anakanaknya hidupnya diberi ‘kemudahan’ oleh
Tuhan. Hehe. Well, jalan hidup saya dan adik-adik
saya bukannya tanpa masalah atau pergumulan.
Kita tetap punya banyak masalah, tapi secara
umum, kami sangat merasakan bahwa tuntunan
Tuhan itu luar biasa. Seolah-olah jalan hidup kami
itu sedikit lebih ‘mudah’ daripada orang lain.

Papa Mama saya selalu mengajarkan prinsip-prinsip
Firman Tuhan dan aplikasinya lewat sharing
di Mezbah Keluarga.

Ketika kami di luar negeri, Tuhan kasih
teman-teman yang luar biasa baik buat kami
bertiga sehingga sekalipun lingkungan begitu
bejat, kami tetap dapat teman-teman yang baik.
Di Negara asing, bahkan saya di Negara Atheis
bisa menemukan gereja yang baik. Kami semua
lulus kuliah tempat waktu, dengan nilai yang
di atas memuaskan. Begitu lulus, saya dan adik
saya tidak terlalu susah cari kerja. Dapet kerjaan
yang bagus dengan gaji yang lumayan. Saya juga
mendapat jodoh yang baik.
Saya percaya itu semua karena Papa Mama
saya mendoakan kami tiap hari lewat Mezbah
Keluarga. Sebagai anak, menurut saya hal
terbaik yang diberikan Papa Mama saya bukan
uang, bukan kesempatan kuliah di luar negeri,
tapi doa mereka.
Investasi terbesar yang Papa Mama saya
berikan itu bukan juga uang, atau rumah, atau
fasilitas tapi investasi waktu mereka untuk
melakukan Mezbah Keluarga setiap hari

sehingga bisa menanamkan Kristus di dalam
hati dan hidup kami.
Mezbah Keluarga, itu saat yang paling saya
rindukan ketika saya kuliah di luar negeri.
Setelah saya menikah pun, bayangan masa kecil
yang paling saya ingat juga masa-masa Mezbah
Keluarga. J
Maaf sharingnya jadi panjanggg sekali. Terima
kasih buat kesabarannya membaca sampai habis.
Saya tidak bermaksud membanggakan keluarga
saya, we’re just an ordinary Christian family with a
lot of weakness. Saya hanya ingin mensharingkan
betapa saya sebagai anak, sangat bersyukur …
sangat sangat sangat bersyukur, Papa Mama saya
bertekad dan berdisiplin melakukan Mezbah
Keluarga setiap hari.
Saya juga rindu, suatu hari nanti, gantian anakanak rekan-rekan yang bercerita ke teman-teman
mereka betapa mereka sangat bersyukur dan
bangga punya Papa Mama yang mendidik mereka
lewat Mezbah Keluarga juga. J Amin. B
Beranda 11

Kisah Kasih

H adiah Tak Ternilai
JA/Sumber: Internet

P

ara penumpang bus memandang penuh
simpati ketika wanita muda berpenampilan
menarik dan bertongkat putih itu dengan
hati-hati menaiki tangga. Ia membayar sopir bus
lalu, dengan tangan meraba-raba kursi, ia berjalan
menyusuri lorong sampai menemukan kursi yang
tadi dikatakan kosong oleh si sopir. Kemuian ia
duduk, meletakkan tasnya dipangkuannya dan
menyandarkan tongkatnya pada tungkainya.
Setahun sudah lewat sejak Susan (34 tahun)
menjadi buta. Gara-gara salah diagnosa ia
kehilangan penglihatannya dan terlempar kedunia
yang gelap gulita, penuh keamarahan, frustasi,
dan rasa kasihan pada diri sendiri. Sebagai wanita
yang sangat independen, ia merasa terkutuk oleh
nasib mengerikan yang membuatnya merasa tak
berdaya, dan menjadi beban bagi semua orang di
sekelilingnya.
“Bagaimana mungkin ini bisa terjadi padaku?”
ia bertanya-tanya, hatinya mengeras karena
marah. Tetapi, betapa pun sering ia menangis,
menggerutu dan berdoa dengan linangan air mata,
pada akhirnya toh ia harus menerima kenyataan
menyakitkan itu; penglihatannya takkan pernah
pulih lagi.
Depresi mematahkan semangat Susan yang
tadinya selalu optimis. Mengisi waktu seharian
kini merupakan perjuangan berat yang menguras
tenaga dan membuatnya sangat frustasi. Ia
menjadi sangat bergantung pada Mark, suaminya.
Mark seorang perwira Angkatan Udara. Ia
mencintai Susan dengan tulus.
Ketika istrinya baru kehilangan
penglihatannya, ia melihat bagaimana Susan
tenggelam dalam keputus-asaan. Mark bertekat
untuk membantunya menemukan kembali
kekuatan dan rasa percaya diri yang dibutuhkan
12 Beranda

Susan untuk menjadi mandiri lagi. Latar belakang
militer Mark membuatnya terlatih untuk
menghadapi berbagai situasi darurat, tetapi ia tahu,
ini adalah pertempuran yang paling sulit yang
pernah dihadapinya.
Akhirnya, Susan merasa siap bekerja
lagi. Tetapi, bagaimana ia akan bisa sampai
ke kantornya? Dulu Susan biasa naik bus,
tetapi sekarang terlalu takut untuk pergi ke
kota sendirian. Mark menawarkan untuk
mengantarkannya setiap hari, meskipun tempat
kerja mereka terletak di pinggir kota yang
berseberangan.
Mula-mula kesepakatan itu membuat
Susan nyaman, dan Mark pun puas karena
bisa melindungi Susan. Tetapi Mark kemudian
menyadari bahwa pengaturan itu keliru;
membuat mereka terburu-buru, dan terlalu mahal
ongkosnya. Susan harus belajar naik bus sendiri,
Mark menyimpulkan dalam hati. Tetapi untuk
menyampaikan rencana itu kepada Susan telah,
ia sungguh merasa berat hati. Susan masih sangat
rapuh. Bagaimana reaksinya nanti?
Dan persis seperti dugaan Mark, Susan ngeri
mendengar gagasan untuk naik bus sendirian.
“Aku buta, Mark!” tukasnya dengan pahit.
“Bagaimana aku bisa tahu kemana aku pergi? Aku
merasa kau akan meninggalkanku.”
Mark sedih mendengar kata-kata itu, tetapi ia
tahu apa yang harus dilakukan. Ia berjanji bahwa
setiap pagi dan sore, ia akan naik bus bersama
Susan, selama masih diperlukan, sampai Susan
hafal dan bisa pergi sendiri.
Dan itulah yang terjadi. Selama dua minggu
penuh setiap hari, Mark dengan menggunakan
seragam militer lengkap, mengawal Susan ke dan
dari tempat kerja. Ia mengajari Susan bagaimana

Ia memastikan bahwa
Anda menyeberang dengan
selamat dan ia mengawasi
terus sampai Anda masuk ke
kantor Anda. Setelah itu ia
meniupkan ciuman...

menggantungkan diri pada indranya yang lain,
terutama pendengarannya, untuk menemukan
dimana ia berada dan bagaimana beradaptasi
dengan lingkungan yang baru. Ia menolong Susan
berkenalan dan berkawan dengan sopir-sopir bus
dan menyisakan satu kursi kosong untuknya.
Ia berusaha membuat Susan tenang dan
gembira. Bahkan pada hari-hari yang tidak terlalu
menyenangkan ketika Susan tersandung waktu
turun dari bus, atau ketika menjatuhkan tasnya
yang penuh berkas di lorong bus. Setiap pagi
mereka berangkat bersama-sama, setelah itu Mark
akan naik taksi ke kantornya.
Meskipun pengaturan demikian lebih mahal
dan melelahkan daripada yang pertama, Mark
yakin bahwa hanya soal waktu sebelum Susan
mampu naik bus sendiri. Mark percaya kepada
Susan yang dulu dikenalnya sebagai wanita
mandiri dan tidak pernah takut menghadapi
tantangan. Sampai akhirnya, Susan memutuskan
bahwa ia telah siap untuk melakukan perjalanan
itu seorang diri.
Tibalah hari Senin. Sebelum berangkat, Susan
memeluk Mark. Matanya berkaca-kaca, penuh
air mata syukur karena kesetiaan, kesabaran dan
cinta Mark. Ia mengucapkan selamat berpisah.
Untuk pertama kalinya mereka pergi ke arah yang
berlawanan.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari
dijalaninya dengan sempurna. Susan merasa puas
sekali. Ia berhasil! Ia mampu berangkat kerja tanpa
dikawal. Pada hari Jum’at pagi, seperti biasa Susan
naik bus ke tempat kerja. Ketika ia membayar
ongkos bus sebelum turun, sopir bus berkata,
“Wah, aku iri padamu.”
Susan tidak yakin apakah sopir itu bicara
kepadanya. Pula, siapa yang bisa iri pada seorang

wanita buta yang sepanjang tahun lalu berusaha
menemukan keberanian untuk menjalani hidup?
Dengan penasaran, ia bertanya kepada sopir itu,
“Kenapa Anda bilang iri kepadaku?”
“Anda pasti senang selalu dilindungi dan
dijagai seperti itu,” jawab sopir bus.
Susan tidak mengerti. “Apa maksudmu?”
tanyanya.
”Anda tahu, minggu kemarin, setiap pagi
ada seorang pria tampan berseragam militer
berdiri di sudut jalan dan mengawasimu waktu
turun dari bus. Ia memastikan bahwa Anda
menyeberang dengan selamat dan ia mengawasi
terus sampai Anda masuk ke kantor Anda. Setelah
itu ia meniupkan ciuman, memberi hormat ala
militer, lalu pergi. Anda bener-benar wanita yang
beruntung,” kata sopir itu.
Air mata bahagia membasahi pipi Susan. Ya, ia
beruntung, sangat beruntung, karena Mark telah
memberikannya hadiah yang jauh lebih berharga
daripada penglihatan, hadiah yang tak perlu
dilihatnya dengan mata untuk menyakinkan diri.
Hadiah cinta yang bisa menjadi penerang dalam
kegelapan. B
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oa adalah sesuatu yang sangat biasa dan
sesehari. Seumpama udara yang kita
hirup. Setiap orang tahu apa itu doa.
Tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang salah
memahami tentang doa, lantas tersandung karena
doa. Maka, mari kita bicara tentang makna doa.
Apa itu doa?!
Pertama, doa bukan alat untuk memaksakan
kehendak kita kepada Tuhan. Doa bukan mantera.
Betul, Tuhan Yesus dalam Matius 7:7 mengatakan,
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu.” Tetapi ayat
itu tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat 11
Tuhan Yesus juga mengatakan, “Bapamu yang di
sorga akan memberikan yang baik kepada mereka
yang memintaNya.” Yang baik tidak selalu itu yang
kita minta, dan yang kita minta belum tentu itu
yang baik.
Kedua, doa seringkali tidak melepaskan kita
dari masalah, tetapi doa dapat memberi kita
kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Kalau
diibaratkan, begini: kita sedang berjalan, lalu di
depan kita menghadang sebuah gunung yang
tinggi. Doa seringkali tidak membuat gunung itu
lari dari hadapan kita. Tetapi doa dapat memberi
kita kekuatan untuk mendakinya.
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Ketiga, doa adalah landasan hidup kita. Doa
bukan jalan terakhir. Doa harus menjadi yang
pertama dan utama, langkah awal ketika kita
hendak memulai sesuatu di mana pun dan kapan
pun. Jadi keliru kalau kita baru ingat berdoa hanya
selagi butuh atau kepepet. Juga keliru, kalau kita
baru berdoa setelah usaha lain-lain tidak berhasil.
Itu sama saja dengan memperlakukan Tuhan
seperti penjaga gudang; tempatnya di pojok,
dipanggil sesekali kalau lagi dibutuhkan. Tetapi
kalau ada apa-apa yang tidak sesuai harapan,
kita protes dan marah. Karena itu, sebelum kita
menyalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan,
baiknya tanyakan dulu pada diri sendiri: Apakah
kita sudah memperlakukan Tuhan dengan
semestinya?
Keempat, doa bukan sekedar soal kata-kata,
tetapi juga soal tindakan. Terwujudnya sebuah doa
seringkali merupakan kerja sama antara anugerah
Tuhan dan usaha kita. Percuma, misalnya, kita
berdoa supaya mendapat pekerjaan, tetapi kita
tidak mau mencarinya. Percuma kita berdoa
supaya orang-orang miskin ditolong, tetapi kita
sendiri tidak mau menolong orang di depan yang
membutuhkan bantuan. Sama dengan kalau kita
sakit, lalu kita pergi
ke dokter. Dokter memberi nasihat ini dan itu.
Tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, ya
percuma saja. Berdoa dan berusaha ibarat dua
sisi dalam satu mata uang; dapat dibedakan, tidak
dapat dipisahkan.
Itulah doa. Berdoa berarti mempercayakan
seluruh pergumulan dan hidup kita kepada Tuhan.
Karena itu doa harus harus dilandasi dengan
penyerahana diri kepada Tuhan, dan keyakinan
bahwa Tuhan mngetahui apa yang terbaik
buat kita. B

emasuki ruang chapel untuk pertama
kalinya di hari Minggu pada awal
tahun 2009, semua terasa sangat asing.
Tiada seorang pun yang saya kenali. Segala
sesuatu sangatlah berbeda dengan kebaktian
yang saya ikuti setiap minggu di Indonesia. Tata
ibadah, lagu-lagu ibadah, juga cara bagaimana
jemaat remaja memuji Allah pada saat itu pun
terasa sangat baru bagi saya.
Akan tetapi, meskipun begitu saya dapat
merasakan kegembiraan, dan sekaligus
kekhusukan beribadah di sana. Setiap remaja
yang hadir menyanyikan lagu-lagu pujian dengan
sukacita, saya pun terhanyut dalam suasana
ibadah yang syahdu. Lalu ketika firman Tuhan
disampaikan, hati saya merasakan kesejukan dan
kedamaian. Perasaan bahagia dalam hati saya
begitu luar biasa sehingga tidak dapat dijelaskan
dengan kata-kata.
Pada awalnya, saya tidak dapat bergaul
dengan siapa pun yang ada di ruangan itu.
Untuk beberapa kali kebaktian saya hanya
datang, duduk, lalu pulang dengan tanpa banyak
bicara. Betul, saya merasa sangat senang dengan
suasana ibadah di Komisi Remaja ini, tapi saya
juga merasakan bahwa masih ada sesuatu yang
kurang, semacam perasaan “terasing” dalam
hati saya. Bersyukurlah ada Kak Ocep (Yoseph
Kurniawan, Pembina Remaja waktu itu. Red).
Saya selalu pasif, hanya duduk diam selama
kebaktian; begitu tertutup terhadap lingkungan
sekitar. Namun Kak Ocep menghampiri saya dan
memanggil nama saya seperti layaknya seorang
gembala yang baik memperhatikan dombanya;
sabar, penuh kasih, dan telaten. Meskipun saya
tidak pernah menunjukkan senyum yang tulus
dan selalu berusaha menghindari pembicaraan,
Kak Ocep tidak pernah menyerah. Kak Ocep
jugalah yang mengajarkan arti pelayanan kepada
saya melalui kehidupannya. Sekarang ia telah
kembali ke Indonesia, tetapi ia masih suka
berkontak dengan saya dan remaja lainnya.

Dan saya juga kini
tidak lagi merasaa
“asing” di
Komisi Remaja,
bahkan saya
bisa aktif
dan menjadi
pengurus.
Saat ini
komisi remaja
memang masih banyak
kekurangan, tapi bersama-sama kami akan
terus bertumbuh di dalam Tuhan; menjadi
komunitas yang saling mengasihi dan menjadi
berkat bagi sesama.
Setelah menjadi pengurus remaja, saya jadi
mengerti mengapa Komisi Remaja GPBB terasa
sangat berbeda dari kebanyakan Komisi Remaja
di Indonesia. Di Komisi Remaja GPBB, segala
sesuatu dikerjakan oleh para remaja untuk para
remaja dengan bantuan dari pembina remaja.
Tidak didrop dari atas, lalu remaja hanya tinggal
terima dan menjalankan.
Bahkan untuk tema-tema khotbah kebaktian
remaja, para remaja sendiri turut dilibatkan
dalam penyusunannya. Hal ini bagus, sebab
bagaimana pun sebagai sesama remaja, tentunya
bisa memberi masukan mengenai kebutuhan dan
dunianya yang up to date sekatang ini, sehingga
sehingga tema-tema kebaktian setiap minggu
menjadi lebih bermakna.
Berusaha menghargai dan memahami
satu sama lain, begitulah Komisi Remaja coba
membangun komunitasnya. Saya rindu sekali,
remaja-remaja lainnya bisa turut bergabung
dengan Komisi Remaja GPBB; bertumbuh
bersama, berkarya bersama bagi Tuhan dan
sesama, serta hidup benar dan menjadi saksi
Kristus bagi dunia ini. Kiranya Komisi Remaja
GPBB semakin hari bisa semakin menjadi
berkat bagi lingkungan di sekitar dan
memuliakan Tuhan. B
Beranda 15

Reportase

Outing Gabungan KP dan MM 2011
Henry Palit

“Love Your

D

i gereja kita ada wadah persekutuan dan
pembinaan dalam bentuk komisi-komisi
dan tim-tim. Orang-orang yang kita
kenal di gereja biasanya terbatas dalam komisi/
tim dimana kita beraktifitas. Meskipun anggotaanggota jemaatnya majemuk, gereja adalah satu
tubuh dalam Kristus. Semua komisi dan tim
yang ada adalah anggota-anggota tubuh gereja,
yang saling membutuhkan satu sama lain. Tapi
bagaimana “anggota tubuh” yang satu bisa tahu
kondisi dan kebutuhan “anggota tubuh” yang
lain? Acara kebersamaan antar komisi/tim adalah
salah satu cara untuk membangun pertalian dan
kepedulian.
Bulan April lalu, tepatnya tanggal 10, Komisi
Pemuda dan Tim Maria-Marta

mengadakan acara kebersamaan di
luar gereja. Rekan-rekan Pemuda dan MariaMarta berkumpul dulu di GPBB jam 11.00 untuk
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berangkat bersama dengan bus yang disediakan.
Sekitar 35 orang mengambil bagian dalam acara
ini. Menjelang tengah hari, bus tiba di Labrador
Nature Reserve, tempat acara kebersamaan
diselenggarakan. Dengan bahu membahu, rekanrekan Pemuda dan Maria-Marta membawa

barang-barang perlengkapan dari
bara
bus menuju Berlayar Shade,
kurang lebih 100 meter berjalan
kur
kaki dari tempat bus berhenti.
ka
Lokasi Berlayar Shade tepat
di sisi pantai, sehingga kami bisa
melihat
pemandangan laut dan
m
kapal-kapal
feri yang lalu lalang.
k
Cuaca
hari itu yang cerah turut
C
menambah
kenikmatan suasana
m
acara. Acara diawali dengan
pujian dan permainan singkat
untuk membagi peserta dalam
kelompok-kelompok
kecil, diikuti
kelom
dengan perkenalan diantara anggota-anggota
kelompoknya. Setelah itu, puji-pujian kembali
dilanjutkan.
Saudari Karmelita, pembina Maria-Marta,

Neighbour”
membawakan renungan singkat bertemakan
“Love Your Neighbour” dari perikop Lukas 10:2537, kisah orang Samaria yang murah hati.
Seorang ahli Taurat mencobai Yesus dengan
pertanyaan, “Siapa sesamaku manusia (who is my
neighbour)?” Dengan kata lain, pertanyaannya
adalah, “Siapa sesama yang harus kukasihi?”
Yang menarik, Yesus tidak memberi jawaban
langsung, tapi malah memberi perumpamaan
/ ilustrasi. Dalam ilustrasi-Nya, hamba dan
pelayan Tuhan (imam dan orang Lewi) tidak
menolong orang Yahudi yang dirampok dan
hampir mati. Mereka tahu bahwa orang itu
adalah sesama mereka yang harus dikasihi, tapi
mungkin punya beragam dalih untuk tidak
menolong. Ada tafsiran yang memperkirakan
bahwa mereka mungkin ingin menjaga diri dari
kenajisan, tapi arah perjalanan mereka (berjalan
turun) nyata-nyata menunjukkan bahwa mereka
telah selesai beribadah dan sedang meninggalkan
Yerusalem. Ini merupakan teguran keras Yesus
terhadap orang-orang yang membenarkan diri
dengan dalih-dalih rohani untuk tidak menolong
sesamanya. Lebih lanjut dalam ilustrasi Yesus,
orang Samaria – yang dianggap musuh dan kafir
oleh orang Yahudi – malah memberikan teladan
kasih dan pengorbanan dengan menolong orang
Yahudi yang sekarat tersebut. Di akhir ilustrasiNya, Yesus seakan-akan membalik pertanyaan
ahli Taurat itu dengan bertanya, “Siapa yang
telah mengasihi sesamanya?” Dalam perikop
ini, Yesus mau mengajarkan bahwa kita harus
mengasihi setiap orang tanpa memandang
bangsanya, rasnya, agamanya, pendidikannya,
status sosialnya, atau apapun yang membedakan

kita dengan orang tersebut. Bahkan orang yang
memusuhi kita pun harus kita kasihi.
Sekitar pukul 13.00, puji-pujian dan renungan
selesai. Rekan-rekan bersantap siang bersama,
menikmati hidangan jasmani yang telah disiapkan
beberapa rekan Maria-Marta. Menu siang itu
mie bakso. Sederhana tapi sedap sekali, apalagi
dinikmati dengan santai di tempat terbuka.
Setelah santap siang, para peserta saling sharing
pengalaman / pergumulan mengasihi sesama
dalam kelompoknya masing-masing. Sesi sharing
tersebut ditutup dengan komitmen pribadi
dan doa bersama, juga dalam kelompoknya
masing-masing.
Setelah itu, semua rekan-rekan Pemuda dan
Maria-Marta yang hadir berfoto bersama di
tempat tersebut. Acara terakhir adalah bermain
game antar kelompok. Dalam permainan ini, setiap
kelompok diminta mengumpulkan barang-barang
dalam waktu yang ditentukan. Perlu kreatifitas
dan kerjasama kelompok untuk mengumpulkan
segera barang-barang seperti batu bulat, daun,
ranting, uang koin, kaos kaki, benda dari tas si A,
tanda tangan dari si B, dan sebagainya. Permainan
berlangsung ramai dan gembira. Banyak kejadiankejadian yang lucu dan menggelikan. J
Acara berakhir sekitar pukul 15.00. Setelah
berberes-beres dan membersihkan sampah yang
berserakan, kami meninggalkan tempat menuju
bus yang sudah menunggu untuk membawa kami
balik ke GPBB. Acara kebersamaan ini cukup
berhasil membuat rekan-rekan Pemuda dan MariaMarta saling mengenal satu sama lain. Semoga
kesatuan tubuh Kristus benar-benar bisa terwujud
dalam gereja kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. B
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Dari Kamp Pemuda 2011:

Are You the Next Daniel ?
Dkn. Ang Wie Hay

K

ami sangat senang dan bersyukur kepada
Tuhan, akhirnya kamp yang perencanaannya nyaris setahun ini telah berhasil
dilaksanakan dari tanggal 13-17 Mei 2011, di
Wisma Shalom, Lembang, Bandung. Kamp ini
membahas eksposisi kitab Daniel secara mendetail dan juga dilihat dari berbagai aspek kehidupan Kristen sehari-hari, meliputi Pendidikan,
Kepemimpinan, dan Psikologi. Para pembicaranya
pun sangat berkualitas. Sebut saja Bapak Drs.
Kresnayana Yahya, Pendeta Samuel Adi Perdana,
Kak Alexander Agust, Ev. Yuzo Adhinarta, Prof.
Ir. Rolly Intan, dan Prof. Dra. Saulina Panjaitan.
Gelar-gelar yang mereka peroleh itu bukan hanya
sekedar gelar, terbukti mereka juga mampu mengaplikasikannya dalam pembahasan kitab Daniel,
yang membuat kami menjadi tambah pengetahuan, tambah iman, dan tentunya untuk menjadi
Daniel-Daniel di zaman yang modern ini.
Kamp ini dimotori oleh gabungan kepanitiaan
dari Komisi Pemuda GPBB Singapura dan
Komisi Pemuda GKI Taman Cibunut Bandung.
Perencanaan kamp antarpulau ini tidak mungkin
terlaksana tanpa kerja sama para panitia,
bimbingan para pembina, dukungan para peserta,
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dan juga doa para jemaat. Di atas semuanya itu
adalah penyertaan dan berkat Tuhan yang tidak
pernah berhenti.
Salah satu hal yang berkesan dalam kamp
ini adalah ketika makanan kurang untuk semua
peserta. Namun, setelah adanya pemberitahuan
singkat kepada para peserta untuk mengambil
secukupnya saja, di hari-hari berikutnya,
makanan malah berlebih, bahkan beberapa
peserta bisa nambah dua sampai tiga kali. Wah,
ternyata pemuda-pemuda kita punya rasa care
yang tinggi terhadap sesamanya. Udah mulai
menjadi Daniel nih.
Hal lain yang berkesan adalah ketika di
malam terakhir para peserta diminta untuk
mempersiapkan talent show. Dari yang awalnya
males-malesan, gak mau gerak, gak mau nyanyi,
eh, ketika sudah di panggung, semuanya berani
tampil abis-abisan loh. Yang cowo jadi cewe, ada
yang jadi putri, yang insinyur bisa jadi hansip,
bahkan bisa sampai jadi supir bus. Temanya
bener-bener beragam, dari ‘Romeo and Juliet’
sampai ‘Doraemon’. Benar-benar kreatif dan
terasa kedekatan di antara para peserta.
Secara garis besar, kamp kali ini padat banget.
Meliputi perjalanan naik pesawat, bus antarkota
Jakarta dan Bandung, pariwisata ke Tangkuban

Perahu,
eksposisi
dan seminar,
malam
keakraban,
outbound,
talent show,
diskusi, debat, sampai
penutupan dengan kesan dan pesan dari para
peserta. Kami dari panitia ingin mengucapkan
terima kasih untuk semua yang sudah ikut dan
mendukung kamp ini dalam bentuk apapun dan
maapin kalau ada kesalahan dan
kekurangan. Semoga di kampkamp berikutnya, kita bisa belajarr
lebih baik lagi dan jangan lupa,
sedikit pesan dari kami: “Yuk
sama-sama jadi Daniel modern di
mana pun kita berada.” B
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Pelantikan Komisi &
Juni 2011 – Desember 2013

M

elayani adalah sebuah privilege.
Sebab kita bisa menjadi pelayanNya, bukan kita yang memilih, tetapi
Tuhanlah yang memilih kita (Yohanes 15:16).
Dan itu juga bukan karena kita ini lebih baik,
lebih pintar, atau lebih hebat dari yang lain,
tetapi sungguh-sungguh hanya karena anugerah
Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan melayani
perlu senantiasa kita responi dengan rasa
syukur, bukan dengan keterpaksaan apalagi
sebagai beban berat. Sebab Tuhan memilih
kita tentu tidak sembarangan, tetapi setelah
mempertimbangkan segala sesuatunya.
Maka sebagai jemaat, kita tentu menyambut
dengan gembira pelantikan (peresmian atau
peneguhan) Komisi dan Tim Pelayanan periode
Juni 2011 – Desember 2013 pada tanggal 10 Juli
2011 yang lalu. Pelantikan tersebut dilakukan
dalam dua kali kebaktian. Cara ini ditempuh
karena terbatasnya ruangan dan waktu yang
tersedia. Kebaktian Umum 1 yang dilantik:
Komisi Wanita, Komisi Anak, Tim Kolportase,
Tim Tema Khotbah, Tim Peringkas Khotbah,
Tim Majalah Beranda, Tim Family Fellowship
(F2), Tim Keluarga Rohani, Tim Penyambut
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Tim Pelayanan

Erwin Koe

Jemaat Baru, Tim Maria Marta, Tim Pelaut.
Sedang Kebaktian Umum 2 yang dilantik: Komisi
Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Keluarga Muda,
Tim Musik & Ibadah, Tim Mezbah Doa, Tim
Penyambut dan Usher, Tim Pembuat Liturgi, Tim
Audio Visual, Tim Fotografi, Tim Misi.
Meskipun secara struktural Komisi dan Tim
Pelayanan adalah Badan Pembantu Majelis
Jemaat, tetapi secara operasional Komisi dan Tim
Pelayanan adalah ujung tombak pelayanan di
gereja. Sebab merekalah yang menjalankan detail
aktivitas gereja. Majelis Jemaat mengarahkan,
membimbing, mengayomi, serta memberi
landasan yang dibutuhkan.
Kita semua turut mendoakan dan mendukung
Komisi dan Tim pelayanan yang baru dilantik ini;
kiranya mereka tetap bersemangat dalam melayani
Tuhan, melaksanakan tugas panggilannya
dengan segenap hati, sehingga benar-benar dapat
membawa berkat untuk seluruh jemaat GPBB
dan masyarakat sekitar. Selamat melayani, rekans.
Dan bersamaan dengan itu, kita juga
mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di
Komisi dan Tim Pelayanan periode lalu dan telah
menyelesaikan masa pelayannya. Walaupun secara

organisatoris tidak menjabat lagi, tetapi secara
praktis mereka tentunya tetap akan terlibat dalam
pelayanannya di GPBB.
Kiranya segala hal baik dan indah yang telah
ditorehkan, bisa terus tersimpan dalam hati dan
menjadi ”kenangan terindah”; yang mendatangkan
berkat bagi kita sekalian. Kita mahfum bahwa
akan banyak suka duka dalam melayani , tetapi
semuanya bukan soal besar bila kita selalu
berfokus pada Tuhan, seperti firman Tuhan
katakan, “Layanilah seorang akan yang lain, sesuai
dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.”
(1 Petrus 4:10)

Berikut beberapa kesan dan pesan:
Irawan Adi Prasetyo, ketua Komisi Keluarga
Muda (KKM): “Pada awalnya sempat khawatir
dan bimbang, tapi setelah pergumulan
akhirnya yakin bahwa Tuhan sendiri yang
akan memampukan.” Selanjutnya Irawan juga
mengemukakan harapannya, “Semoga KKM
selalu jadi kerinduan buat para keluarga muda
di GPBB.”
Karlina, Koordinator Tim Kolportase: “Bersyukur

pada Tuhan dikasih kesempatan lagi untuk
melayani. Semoga pelayanan kolportase bisa
berguna bagi warga GPBB.”
Dewi Christiani, Komisi Wanita, Tim Kolportase,
Guru Sekolah Minggu: ”Kesempatan melayani
adalah anugerah Tuhan. Semoga sekecil apa pun
peran kita, dapat kita laksanakan dengan sebaikbaiknya bagi kemuliaan nama Tuhan.”
Imelga Gani, Tim Keluarga Rohani: ”Mengucap
syukur buat kesempatan melayani, terlebih di Tim
Keluarga Rohani. Mohon dukungan jemaat untuk
program ini; agar dapat berjalan dengan baik dan
membangun. Karena bagaimana pun program
Keluarga Rohani ini adalah dari kita, untuk kita,
dan oleh kita.”
Nugroho Pujowidianto, TIM Mezbah Doa:
”Perasaan saya biasa saja sih. Tadinya juga saya
tidak terpikir akan dilantik seperti ini. Untuk
Mezbah Doa saya mengharapkan semakin banyak
jemaat yang secara rutin menghadiri.”
Kenny, Ketua Komisi Remaja: ”Lebih dari sekedar
senang, bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan di
ladang-Nya. Saya berkahrap
bisa membantu remaja hidup berpadanan
dengan Kristus.” B
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Peringatan Paskah 2011

“Perjumpaan dengan Yesus
yang Mengubah Hidup”
Henry Palit

P

askah, puncak
dari karya
keselamatan
Allah bagi manusia
melalui Yesus Kristus,
kembali kita rayakan
24 April lalu. Kali ini
gereja kita memilih
“Perjumpaan dengan
Yesus yang Mengubah
Hidup” sebagai tema
besar Paskah. Selama 5 (lima) hari Minggu masa
Pra-Paskah, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab
yang hidupnya diubahkan setelah berjumpa
dengan Tuhan Yesus. Untuk membuat jemaat
tertarik dan termotivasi untuk mempersiapkan
diri, setiap minggu Panitia Paskah memberikan
beberapa clue dan potongan gambar tentang tokoh
yang akan dibahas di minggu depan. Minggu
depannya, facebook imajiner dari tokoh tersebut
dipampang dekat pintu masuk. Salut dengan
kreatifitas dan kerja keras dari Panitia.
Di Minggu Pra-Paskah pertama, kita belajar
tentang seorang tokoh yang “dibuang” (dijauhi)
masyarakat karena dianggap sebagai koruptor,
perampok, pengkhianat, dan pendosa. Yesus
menyapa kepala pemungut cukai ini, bahkan
menumpang di rumahnya. Zakeus, yang menerima
Yesus dalam hidupnya, berubah menjadi orang
yang mengasihi sesamanya dan dikasihi Tuhan.
Berikutnya kita belajar dari tokoh yang
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terpandang dan
dihormati orangorang Yahudi
waktu itu.
Meskipun dia
seorang pemimpin
agama, tanpa
segan dia datang
belajar pada
Yesus. Dia
tidak merasa
sudah cukup,
sudah hebat,
atau bahkan sudah bijak. Dengan kemauan untuk
belajar, kerendahan hati, dan bertanya pada
orang yang tepat (Yesus), Nikodemus bertumbuh
imannya dan menjadi murid Kristus yang setia.
Tokoh ketiga adalah seorang perempuan
yang datang pada Yesus saat Dia dijamu makan
di rumah Simon. Perempuan ini melayani

Yesus dengan membahasi
kaki-Nya dengan air mata,
menyekanya dengan rambut,
dan meminyakinya dengan
minyak wangi. Perbuatan
yang dilandasi dengan
penyerahan diri, kerendahan
hati, dan pengorbanan.
Pelayanan seperti perempuan
berdosa inilah yang Yesus
inginkan. Pengampunan
dosa yang Tuhan berikan pada kita semestinya
lebih mendorong kita untuk melayani Dia dengan
sepenuh hati.
Tokoh selanjutnya adalah seorang murid Yesus
yang punya banyak kelemahan: suka omong besar,
labil, dan pengecut. Melalui proses pemuridan
Kristus, Petrus ditransformasi menjadi orang
yang penuh semangat dan komitmen. Dia rela
meninggalkan harta bendanya demi mengikut
Yesus. Dia juga dengan berani menyebut Yesus
sebagai Sang Mesias. Dia tak menyerah saat jatuh,
selalu bangkit dan menjadi pemimpin diantara para
murid. Di sini kita belajar bahwa Tuhan menempa
kita melalui hal-hal yang manis maupun pahit
untuk membuat kita dewasa dan semakin serupa
dengan-Nya.
Yang terakhir, tokoh muda yang sukses, kaya,
pemimpin, dan taat menjalankan hukum Taurat.
Tapi saat berjumpa dengan Yesus dan ditantang
untuk menjual segala hartanya, memberikannya
pada orang miskin, dan ikut Tuhan, dia mundur.
Ibadah yang dijalankannya ternyata kosong,
punya motivasi yang salah. Hatinya lebih

melekat pada harta di bumi – materi,
kekuasaan, pengetahuan – daripada harta di sorga.
Dia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada
mengasihi sesamanya. Tidak ada orang yang bisa
menaati hukum Taurat sepenuhnya; pemuda kaya
ini buktinya. Keselamatan hanyalah anugerah
Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan kita membawa
apa-apa pada-Nya; toh semuanya milik-Nya. Dia
hanya minta kita datang dengan kesederhanaan
dan kerendahan hati.
Pada Minggu Pra-Paskah ke-6 (Minggu
Palem), kita kembali belajar dari peristiwa Yesus
dielu-elukan sebagai Raja saat masuk Yerusalem,
diikuti dengan penyucian Bait Allah. Yesus
masuk Yerusalem sebagai Raja Damai. Bukan
menunggang kuda perang, melainkan keledai,
simbol kesederhanaan dan kerendahan hati.
Dengan antusias dan sukacita seperti orang banyak
saat itu, kita pun semestinya demikian menyambut
kehadiran Sang Raja Damai. Tindakan Yesus
berikutnya, menyucikan Bait Allah, didasarkan
pada otoritas-Nya sebagai pemilik Bait Allah
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dan kasih-Nya
kepada semua
orang. Dia marah
karena mereka
menghalangi orangorang non-Yahudi
untuk berdoa di
pelataran Bait
Allah. Selain belajar
menghormati
rumah Tuhan
sebagai rumah doa, kita pun diingatkan
untuk menjaga kekudusan tubuh kita sebagai
Bait Allah.
Dalam minggu sengsara tersebut juga ada
peringatan Kamis Putih (digabung dengan
Mezbah Doa bulan April) dan Jumat Agung.
Tema Kamis Putih adalah “Undangan
makan Sang Raja”. Undangan ini kemudian
diperingati kembali saat Jumat Agung, melalui
Sakramen Perjamuan Kudus. Ibadah Jumat
Agung hanya diselenggarakan satu kali, pukul
11.00 pagi, bertempat di East Sanctuary,
dengan tema khotbah: “Sang Raja, kalah di
mata manusia, menang di mata Allah”. Pada hari
Sabtu nya, Sabtu Sunyi, jemaat diminta untuk
mengadakan ibadah keluarga di rumah masingmasing, dengan menggunakan liturgi dan materi
yang telah dipersiapkan.
Puncaknya adalah perayaan Paskah pada
Minggu subuh, 24 April 2011, di West Sanctuary.
Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Ayub Yahya itu
mengambil tema khotbah: “Sang Raja yang akan
memulihkan seluruh ciptaan”. Di tengah kondisi
dunia sekarang ini, mudah sekali orang jatuh
dalam putus asa. Kristus, yang telah mengalahkan
maut, akan memulihkan ciptaan-Nya. Kita
dipanggil sebagai partner Allah dalam pemulihan
dunia ini dengan tidak berhenti mengasihi
dunia dan sesama, jangan berdiam diri, lakukan
perbuatan baik mulai dari hal-hal yang sederhana.
Pada hari itu, ada 6 (enam) saudara-saudari yang
menyerahkan diri untuk dibaptis dan disidi.
Selain rangkaian utama perayaan Paskah,
masih ada perayaan Paskah Anak, Paskah Pelaut,
dan Paskah Maria-Marta. Semuanya diadakan
pada hari Minggu Paskah itu juga. Keseluruhan
perayaan Paskah berlangsung dengan sukacita
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Keluarga Rohani
Benhard Ambarita
Benhard Ambarita

R
dan hangat. Santapan pagi/siang bersama, yang
telah disiapkan Panitia, lebih menambah lagi
suasana kekeluargaan diantara jemaat. Kita
memang patut bersyukur kepada Tuhan Yesus
untuk karya
penebusan-Nya
bagi seluruh umat
manusia. Kiranya
hidup kita yang
sudah diubahkan
boleh menjadi
berkat buat orangorang di sekitar
kita. AMIN. B

ekan-rekan pembaca
Majalah Beranda,
perkenankan kami
mensharingkan keluarga rohani
kami ya. Keluarga rohani kami
terdiri dari Benhard Ambarita
& Friska Pangaribuan selaku
orang tua rohani dan anak
rohani kami yaitu: Ricky,
Edmund, Yudhi, Clement,
Michael, Ridwan, Maureen.
Keluarga rohani kami ini mulai
ai terbentuk
sejak tahun 2003 dimana tiga dari anak rohani
kami masih single saat itu, mereka yaitu Ricky,
Edmund & Yudhi dan puji Tuhan sekarang
mereka sudah berkeluarga. Dan juga Michael
& Clement yang dahulu masih kuliah sekarang
sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Rasanya
waktu berlalu sangat cepat sekali dan banyak
berkat-berkat dialami oleh keluarga rohani kami.
Seperti biasanya jika ada anak rohani yg sudah
menikah maka akan ada anak-anak rohani baru
yang bergabung bersama kami seperti Ridwan
dan Maureen.
Sungguh sebenarnya ini suatu berkat &
sukacita dimana kami selaku anak-anak Tuhan
bisa saling kenal & berkumpul bersama di
Singapore dimana kami sebenarnya punya latar
belakang keluarga, asal tempat & budaya yang
berbeda, namun kami punya satu keluarga rohani
di Singapore karena kami punya satu Tuhan
yang mengasihi & memelihara kami & berjemaat
di GPBB Singapore. Dan kami yakini ini adalah

bukan suatu hal yang
kebetulan, namun ini adalah merupakan rencana
Tuhan. Di antara orangtua & anak rohani kami
bisa saling mensharingkan pengalaman kami &
saling menguatkan & saling berbagi berkat.
Tingkat keakraban & tali kekeluargaan kami
tumbuh seiring dengan adanya persekutuan &
acara kebersamaan yang kami lakukan. Meskipun
kami tidak terlalu sering berkumpul (paling
sedikit sekali dalam setahun) karena kesibukan
kami masing-masing namun disaat kami
mengadakan acara kebersamaan disitulah kami
bisa berbagi cerita & saling menguatkan di antara
kami. Namun yang pasti kami sering bertemu
di gereja di rumah Tuhan dan saling menyapa
& kadang kala bercerita sebelum atau sesudah
kebaktian gereja.
Kiranya Tuhan memelihara keluarga
rohani kami supaya kami tetap bisa saling
berbagi berkat, saling menguatkan dan saling
menumbuhkan keluarga rohanj kami sebagai
keluarga yang beriman & taat pada Tuhan. B
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Tim BUSER
(Penyambutan dan usher)

Sebelumnya saya bertugas sebagai pengingat
(reminder) untuk kebaktian umum 2. Selama
setahun ini saya melihat kerja sama dari jemaat
GPBB sangat baik, terlihat saat saya mencari
pengganti secara mendadak. Namun tantangan
timbul saat liburan seperti Chinese New Year dan
Natal. Kalau jemaat ada yang tinggal di Singapore
di waktu-waktu liburan tersebut, bolehlah
mempertimbangkan untuk membantu.
Pada kesempataan ini saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada teman-teman GPBB yang telah
banyak membantu dalam pelayanan usher dan
penyambut. Jangan bosan melayani karena semua
ini hanya bagi kemuliaan Tuhan.

Raissa Nathania:
Saya bergabung dengan tim penyambutan GPBB
sekitar 4-5 tahun yang lalu. Waktu saya diajak
melayani, saya menyanggupi saja, meskipun di awal
saya masih belum mengenal banyak dari jemaat di
sini. Seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai
mengenal dan bisa menyambut dengan lebih baik.
Yang saya sukai dari pelayanan ini adalah bisa
menyapa dan memberikan senyuman kepada
banyak orang. Biarpun belum mengenal, sebagai
penyambut saya bisa dengan bebas tersenyum
kepada semua orang J. Dukanya lebih sedikit dari
sukanya, paling-paling harus bangun lebih pagi saja.

Henry Palit:

P

ada dasarnya usher dan penyambut adalah
petugas kebaktian yang menyambut
dan melayani jemaat agar mereka dapat
beribadah dengan baik serta mendapatkan
persekutuan yang hangat dalam komunitas
gereja. Lebih jauh lagi, usher dan penyambut
adalah gerbang pertama yang menggambarkan
kehangatan gereja bagi jemaat . Oleh karena itu,
para petugas perlu menyiapkan diri baik secara
penampilan maupun mental sehingga jemaat bisa
merasa ‘welcome’.
Pelayanan jenis ini komitment waktunya
cukup pendek. Biasanya hanya sekali selama
satu atau dua bulan. Selain itu, pelayanan ini
26 Beranda

tidak membutuhkan ketrampilan yang rumit.
Yang terpenting adalah hati yang mau melayani.
Sehingga, setiap jemaat GPBB yang belum aktif
di pelayanan lainnya, dapat mencoba untuk aktif
menjadi usher ataupun penyambut.
Berikut ini adalah sharing dari beberapa
anggota tim penyambutan GPBB:

Jasin:
Ketika tim usher dan penyambut (buser)
diteguhkan pada tanggal 10 Juli di kebaktian umum
dua, ada beberapa jemaat yang sedikit tertawa, saya
baru sadar ternyata kata yang digunakan (yaitu
buser) juga digunakan dalam acara liputan kriminal
di Indonesia.

Saya kurang ingat kapan bergabung dengan
tim penyambutan. Yang pasti sudah lebih dari 5
tahun. Saat masih kuliah, saya ingin terlibat dalam
pelayanan yang tidak terlalu menyita waktu. Pucuk
dicinta, ulam tiba. Ada ajakan bergabung dengan
tim penyambutan, langsung saya iyakan.
Pelayanan ini memang gampang gampang
susah. Cukup datang setengah jam lebih awal
sebelum kebaktian dimulai – mengenakan kemeja
putih, celana panjang hitam, dan dasi -- serta tebar
salam dan senyum kepada jemaat yang datang.
Kedisiplinan dan keramahan memang syarat mutlak
dari pelayanan ini.
Dalam pelayanan ini sukanya jauh lebih banyak
daripada dukanya. Saya bisa kenal dengan banyak
orang, baik sesama anggota tim penyambutan
maupun jemaat dari berbagai komisi dan tim. Saya
juga belajar menjadi “pelayan” yang sesungguhnya;

ini modal penting untuk pelayanan-pelayanan saya
yang lain. Dukanya, kalau salam saya disambut
dengan cuek oleh jemaat yang saya sapa. Tidak apaapa, barangkali dia lagi bete, dan mudah-mudahan
salam saya bisa membuat dia lebih ceria. A

Adrie Michael:
Saya bergabung di Tim Penyambutan semenjak
tahun lalu. Pelatihan-nya cukup jelas jadi tidak
terlalu sulit sewaktu memulai pelayanan pertama
kali. Ingin menjadi Tim Penyambutan karena
beberapa hal yang sederhana saja seperti ingin
melihat orang lain senang kalau disambut dengan
hangat. Merasa senang juga ketika bisa membantu
jemaat yang membutuhkan bantuan seperti orang
tua atau jemaat baru yang bingung anaknya mau
dibawa kemana untuk sekolah minggu. Selain suka,
tentu ada dukanya juga, buat saya pribadi terutama
kalau melihat teman-teman penyambut yang datang
telat dan tidak memberitahu sebelumnya; selain
menjadi terburu-buru untuk pelayanan juga kadangkadang melewatkan doa bersama. Akhir kata, saya
merasa terberkati dengan pelayanan selama ini dan
kalau ada yang teman-teman yang ingin ikutan,
silakan yah A

Cinthya Lie:
Saya sudah melayani di tim penyambutan sekitar
2-3 tahun. Awal-awal bertugas di tim penyambutan
cukup kewalahan karena ternyata tugas-tugasnya
tidak semudah seperti yg terlihat, terutama pada
saat mengantar jemaat yang terlambat (sulit untuk
mencari kursi yang kosong pada saat semua jemaat
berdiri) dan koordinasi pada saat mengedarkan
kantong persembahan.
Tidak ada hal spesifik yang mendorong saya
untuk melayani, simply karena saya terbeban dan
sudah melayani di bidang ini sebelumnya. Kalau
tentang suka duka dalam pelayanan ini, mungkin
duka nya hanya satu, yaitu harus bangun lebih pagi
pada saat bertugas. Overall saya merasa terberkati
melalui pelayanan ini.

Daniel Martana:
Pelayanan saya di tim penyambutan bermula sejak
2 tahun yang lalu. Yang menjadi pendorong bagi
saya untuk melayani di bidang ini adalah adanya
kebutuhan akan tenaga penyambutan. Dalam
Beranda 27

Info Bidang

TIM PERBAN
(Peringkas Khotbah Mingguan)
Agung Prasetya

T
pelayanan sebagai penyambut/usher, sering kali
saya bertanya2 apakah signifikansi pelayanan ini.
Hal ini terjawab waktu sedang tidak melayani dan
hanya duduk di kebaktian sebagai jemaat. Saya
baru menyadari bahwa hal-hal yg dianggap sepele
atau tidak dipikirkan lagi, seperti buku nyanyian,
liturgi, kebersihan kursi, meja penyambutan adalah
“dilupakan” karena memang selalu disiapkan
dengan baik oleh tim penyambutan yg bekerja dgn
baik dan disiplin. Secara pribadi, melalui pelayanan
ini saya juga belajar untuk berusaha memberikan
yg terbaik dan “setia dalam perkara kecil”.

Septo Sutedja:
Saya bergabung dengan Tim Penyambutan kurang
lebih 5-6 tahun yang lalu. Saya senang melayani di
Tim Penyambutan, karena saya merasa lebih dulu
diperhatikan oleh majelis jemaat maupun teman2
GPBB lainnya, dan saya ingin melakukan hal yang
sama kepada jemaat lain, terutama jemaat yang
baru datang beribadah di GPBB.
Pengalaman pertama bertugas saya cukup
senang & tegang. Pada waktu itu kebaktian
masih diadakan di Chapel yang kapasitas tempat
duduknya jauh lebih kecil daripada ruangan
kebaktian kita sekarang. Jika ruangan Chapel
sudah penuh, penyambut yang bertugas harus
mencari ide2 kreatif agar semua jemaat bisa
mengikuti kebaktian. Misalnya meminta jemaat
bergabung ke baby room, mengambil kursi plastik
tambahan, maupun juga meminta jemaat untuk
duduk di baris paling depan bersebelahan dengan
pendeta & majelis (baris paling depan biasanya
yang terakhir diduduki jemaat).
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Peristiwa yang berkesan untuk saya,
yaitu selama menjadi pengurus Tim
Penyambutan. Semuanya bersemangat
memberikan kontribusi ide, waktu dan tenaga
demi kelancaran proses penjadwalan, pengingatan
(reminder) dan pelaksanaan.
Suka-nya di pelayanan ini, pada saat melihat
rekan-rekan aktivis dapat bekerja sama dengan
baik menjalankan tugasnya di KU1 & KU2 sesuai
dengan pedoman yang kita punyai.

Sylvana Liauw:
Saya lupa tepatnya kapan saya mulai melayani di
tim ini, yang jelas sampai sekarang masih enjoy
saja kalau mendapatkan giliran. Waktu diajak
untuk ikut tim penyambutan, saya berpikir, kalau
dikasih kesempatan, kenapa tidak? Pelayanan yang
ketemu orang banyak, dan, sejujurnya tidak butuh
persiapan jauh-jauh hari.
Peristiwa berkesan apabila ada jemaat
yang approach untuk nanya – apa saja – dari
renungan harian, alkitab, ruang sekolah
minggu, crèche room, jadwal kebaktian/
persekutuan, cari lift, masalah AV di crèche
room – bisa menjadi wakil Gereja ketika ada
yang butuh. Banyak sukanya ketika bertemu
orang, setidaknya punya waktu chit-chat dengan
teman yang sudah lama tidak bertemu, atau
ketika bersalaman dengan jemaat, and ketika
jemaat baru merasa ‘welcome’. Dukanya? Ngga ada
yang teringat sich (hampir seminggu loh mikirin
dukanya apa, tapi simply can’t think of one!
Yuk melayani bareng-bareng A .B

eam Perban (Peringkas Khotbah Mingguan) dibentuk, karena adanya kebutuhan dari jemaat untuk bisa mengikuti
alur khotbah setiap minggunya (Tema khotbah di
GPBB disusun secara berkesinambungan). Jadi
dibutuhkan semacam reminder untuk apa yang
telah dikotbahkan minggu sebelumnya.
Di samping itu, apabila ada warga jemaat yang
tidak bisa menghadiri ibadah di GPBB untuk
sementara waktu (baik karena business-trip atau
pun liburan), mereka tetap bisa mendapatkan
update singkat tentang Firman Tuhan yang telah
disampaikan.
Karena dua alasan inilah, bidang pembinaan
membentuk Tim Peringkas Khotbah Mingguan
ini, yang tugas utamanya adalah melayani jemaat
dari segi tulisan (ringkasan khotbah).
Adapun proses pemilihan anggota, hanya
dibatasi dengan dua syarat, yaitu rutin hadir
dalam ibadah di GPBB, dan belum terlibat
dengan banyak pelayanan. Oleh sebab itulah,
perekrutan anggota tim, berdasarkan masukan
warga jemaat dan proses cek-ricek oleh Majelis
Jemaat Bidang Pembinaan.
Dan untuk mempermudah cara kerja dibentuk
sistem rotasi mingguan, dan sebisa mungkin tetap,
agar pelayan peringkas khotbah bisa menjaga
gaya bahasa dari ringkasan
khotbah yang ditulisnya dan “gaya khotbah”
sang Pelayan Firman. Rotasi ini biasanya cukup
stabil jadwalnya.

Beberapa pergumulan awal: gaya bahasa
yang berlain-lainan antara pelayan, dan nature
pelayanan yang masih baru, sistem belum
berjalan seindah sekarang. Cek dan cross cek
dengan Pelayan Firman masih agak keteteran,
deadline ringkasan, dan jadwal masing-masing
pelayan yang kadang-kadang susah ditemukan..
Akan tetapi, rasanya sekarang TIM Perban
sudah jauh lebih handal; sudah lebih terbiasa
dengan ladang pelayanan dan sistem kerja
yang ada. Bahkan juga, sudah bisa menetaskan
hasil pertamanya untuk GPBB, dan mungkin
juga untuk kalangan lebih luas di luar GPBB,
yaitu buku ringkasan khotbah 2008-2011, yang
dijadikan sebagai buku kenang-kenangan HUT
GPBB ke-16. B
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F2 Hillview sangat akrab. Diskusi intens
yang kerap terjadi selalu disertai dengan
humor yang menyegarkan. Santai tapi serius
gitulah. Setiap F2 punya keunikan, F2 Hillview
salah satu keunikannya adalah usia para
anggota terentang dalam empat generasi, tetapi
relasi dan komunikasi seolah tidak berjarak.
Nyambung dan asyik-asyik aja gitu. Intinya,
kalau meminjam motto majalah Tempo,
“Enak diikuti dan perlu!”. A
Dan yang “oke” pula, anggota yang
kebagian memimpin diskusi dalam
persiapannya hampir selalu “serius-sekali-deh”;
sampai menambah dengan bahan penunjang
lain, baik hasil searching di internet maupun dari
buku-buku lain, lalu disajikan dengan sangat
menarik; sehingga diskusinya juga terarah
dan ”berisi”.
Ayub-Dewi
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Di F 2 kami bisa menggali dan mengerti
lebih dalam tentang topik-topik yang sering
dihindari karena bersifat kontroversial,
kami bisa berdiskusi secara open-mind
dan akhirnya menemukan (mendapat
kesepakatan) makna yang bisa diterima
sesama anggota F2.
Willy & Yenty
Kami sangat bersyukur dengan adanya F2
dimulai waktu Pdt.Theo menggembalakan
kita di-SIN. Masih ingat bahwa beliau
juga pernah mengajar dan meng-gembleng
kita supaya bisa berani berkhotbah. Saya
tidak akan lupa pesan2 beliau agar iman
kita harus dipupuk dan terus bertumbuh.
Sebagai yang tertua, saya dapat merasakan
semangat mereka yang masih muda dan
sangat berpengetahuan, pasti akan membawa
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perkembangan dan pertumbuhan yang
sehat untuk hari depan mereka. Dari sudut
pengetahuan/pemikiran dibidang kerohanian,
saya merasakan kekurangan pengetahuan.
Jadi masih banyak yang bisa dipelajari dari
pengalaman saudara-saudara kita seiman.
Last but not least, hubungan pergaulan antara
kita sendiri semakin erat, dan kadang-kadang
ada hal yang susah kita ucapkan kepada
pasangan hidup sendiri, bisa didapatkan dari
ucapan teman-teman lain.
George & Okke Putrasahan.
Salah satu keunikan F2 Hillview adalah
dengan adanya beberapa generasi. Jadi kami
bisa banyak belajar baik dari yang lebih
tua maupun yang lebih muda. Bisa belajar
dari pengalaman yang beragam dan bisa
diingatkan akan iman dan semangat dari
sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya
pendalaman tentang firman Tuhan yang kami
dapatkan, tetapi juga rasa kekeluargaan yang
erat dan saling mendukung satu sama lain.
Daniel & Ida

Kita ber2 banyak dapet berkat dari sharing
F2. Banyak invaluable lesson pastinya dan
jadi lebih ‘think out of the box’ menanggapi
issue2 di pekerjaan & dunia luar. Kami jg
jadi lebih kuat karena F2 itu seperti support
group, tidak hanya sewaktu F2, tapi juga di
waktu2 lain. Selain itu, membuat hubungan
kami makin takut, dekat, & berserah sama
Tuhan, juga dalam kehidupan pernikahan
kami makin saling menghargai & mencintai.
God bless.
Ade-Sharon
Pandangan, pendapat, pengalaman rohani
dari 4 generasi yang berbeda dari para couple
Hillview memperkaya wawasan, kerohanian,
pengalaman, pengetahuan kita. Semangat
dan komitmen teman-teman membuat kita
termotivasi untuk tidak mau kehilanganan
kesempatan untuk berF2 ria. Kejujuran dan
saling mempercayai dengan membagikan
pengalaman hidup ataupun masalah yang
sedang dihadapi membuat kita merasa dekat

“asyik diikuti dan perlu!”
... F2 kita selalu
dinanti2kan.
Kalau soal makanan dan
kekompak-an kita,
OK sekali !!

dan merasakan adanya ikatan satu dengan
yang lain. Yang terahir keunikan dan sense
of humor dari masing-masing couple serta
Pendeta atau Hamba Tuhan pendamping
di F2 Hillview membuat F2 kita selalu
dinanti2kan.A
Joseph & Mega
Hal menarik dari F2 Hillview yaitu anggota
yang beragam dari keluarga senior yang
sudah mempunyai cucu sampai keluarga
muda yang baru menikah 3-4 tahun.
Pertemuan F2 Hillview selalu diwarnai
dengan sharing pengalaman hidup
berkeluarga dan diskusi seputar ke-Kristenan
yang “dalam” maupun “lebar”. Kami belajar
banyak dan selalu rindu untuk bersekutu
dalam F2 Hillview.
Last but not least, makanannya enak-enak
dan unik.
Septo & Indri
Dedikasi teman-teman dari F2 Hillview yang
mendorong saya untuk ikut bersemangat
walau materi diskusi kadang menjemukan,
tidak bisa dimengerti ataupun sering kami
tidak sependapat dengan si penulis........
Kalau soal makanan dan kekompak-an kita,
OK sekali !! B
Gumiarso & Esti
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Maria Marta
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2 Bukit Batok 1
terdiri dari lima
keluarga yang
tinggal di sekitar wilayah
Bukit Batok. Beranggota:
Keluarga Benhard & Friska
bersama Angelina & Jennifer;
r;
Keluarga Subakti & Yuli
bersama Ryan, Glen & Egan;
n;
Keluarga Eddy & Wei Wei
bersama Jennifer & Kezia; Keluarga August & Lina
bersama Matthew & Kristie; Keluarga Karim &
Henny bersama Jesslyn.
F2 Bukit Batok 1 bisa dibilang merupakan salah
satu F2 angkatan pertama yang terbentuk sejak
dimulainya program ini tahun 2004. Dari awal
susunan anggotanya tidak berubah. Bukan karena
eksklusivitas, tapi lebih karena efektivitas dari
sebuah cellgroup dengan anggota yang tetap dan
tidak terlalu banyak.
F2 Bukit Batok 1 berjalan rutin sekali sebulan
dan hampir selalu diadakan pada hari Sabtu
bergiliran di rumah setiap anggota. Sekali-sekali
didampingi oleh Pdt. Ayub Yahya, Pr. Budianto,
dan sdr. Denny Boy. Kehadiran mereka sangat
memperkaya pengetahuan iman kristiani anggota
karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis
dari anggota.
Setiap acara dipimpin secara bergiliran
oleh salah para anggota. Dimulai dengan lagu
pembukaan untuk menciptakan kehangatan
kekeluargaan, dilanjutkan pembahasan topik yang
sudah disepakati. Saat ini kami memakai buku
Facing Your Giants (Max Lucado). Selanjutnya
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secara potluck dimana setiap
anggota bisa leb
lebih
bercerita dan berbagi
bih leluasa bercerit
pengalaman.
Selain membahas topik-topik reguler, sesekali
kami juga menonton film seperti Film kisah Daniel
dan Three Idiots; sebagai selingan yang berguna
untuk memperkaya wawasan rohani maupun
praktikal dalam kehidupan
sehari-hari.
Dengan ber-F2 secara rutin, setiap anggota selain
merasakan rasa kekeluargaan dan kebersamaan,
juga pertumbuhan iman dalam kehidupan
sehari-hari; sharing-sharing pergumulan masingmasing dan saling mendoakan juga sangat
menguatkan. Harapan ke depan, F2 ini (juga
tentu F2 lainnya) tetap berjalan rutin dan menjadi
berkat bukan hanya bagi para anggotanya tetapi
juga bagi orang-orang di sekitar.
Seperti firman Tuhan katakan: Dan marilah kita
saling memerhatikan supaya kita saling mendorong
dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah
kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa
orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan
semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat.” (Ibrani 10 : 24-25) B

M

aria Marta merupakan salah satu
persekutuan di GPBB yang berada di
bawah naungan Bidang Misi. Maria
Marta bertujuan memperkenalkan kasih Tuhan
Yesus kepada para Tenaga Kerja Wanita Indonesia
(TKWI) yang ada di Singapura, khususnya yang
bekerja di daerah Bukit Batok dan sekitarnya;
membangun persekutuan kristiani bagi mereka.
Ada banyak kegiatan yang telah dilakukan
dalam Maria Marta, salah satunya adalah
workshop yang diadakan setiap minggu ke 2
dan ke 4, dari pukul 13.30 hingga pukul 15.30.
Selain untuk mengajak mereka yang belum
percaya untuk berkumpul bersama teman-teman

TKWI yang lain, workshop juga bertujuan untuk
membekali para TKWI dengan keterampilan
praktis yang dapat digunakan baik sekarang,
pada saat mereka masih bekerja di Singapura,
pa
ataupun nanti pada saat mereka sudah kembali
at
ke kampung halaman mereka masing-masing
di
d Indonesia.
Beberapa aktivitas yang pernah dikemas
dalam bentuk workshop antara lain workshop
membuat kue (teori dan praktek), mulai
dari: aneka kue kering, chiffon cake, sponge
cake, muffins, apple crumble; memasak:
dumpling, chicken run; membuat perhiasan
dari manik-manik plastik; merangkai
bunga;, bedah buku; melatih
bun
kemampuan berbahasa Inggris
k
lewat menonton film yang
dilanjutkan dengan diskusi
dalam bahasa Inggris;
ceramah dan tanya jawab
mengenai “Membina Relasi
Pernikahan/Pacaran Jarak
JJauh” dan “Bagaimana Cara
Yang Benar Mengasuh Bayi, Balita
Ya
Anak Usia SD” yang disajikan
dan A
dalam beberapa sesi. Workshop teranyar yang
akan diselenggarakan dalam 8 kali pertemuan
mulai bulan Juli hingga November 2011 adalah
workshop keterampilan Komputer. Dalam
workshop ini peserta akan diajarkan tentang
bagian-bagian fisik komputer , MS Words, MS
Excel, internet, cara penggunaan dan bahaya-nya.
Kami, pengurus Maria Marta, berharap
melalui rangkaian workshop yang telah dan
akan diadakan, para TKWI dapat semakin
diperlengkapi dan mengembangkan hidup
mereka secara maksimal hingga akhirnya mereka
dapat mengenal Kristus dan memuliakanNya
dimanapun mereka berada. B
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Whenever I’m alone, You’ll come sitting besidee me.
Whenever I fail, You’ll give me advice saying
“I’ll help you, I promise.”
Whenever I try to keep up and you’re the first few,
You’ll say to me “I’ll wait for you.”
Whenever I smile, You’ll say to me
“You have the sweetest smile on Earth.”
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Whenever I laugh,You’ll say
“You laugh like how the beautiful flowers
bloom.”
wers bloo
oom.”
I could tell you really meant it.
- Originally by Audrey Florensia
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Cermin Sejarah

Karya Anak Sekolah Minggu

Does the life we hold not good enough?
Do we have to live the life we want?
Don’t we already have a life we can live with?
Do we have to stop trying because of the obstacles in our way?
If you put a “:” in front of the “D”, it’ll make a happy face.
But, if you put the “:” behind the “D”, it’ll make a sad face.
Life can turn upside down like the “:D” that changes
g to “D:”.
Stay :D.
- Originally by Audrey Florensia

Many years of knowledge learnt,
t,
Many years of knowledge taught.
ht.
Many days of house chores,
Many quiet moments with God.
d.
Much more years of smiles,
Much more years of laughter.
Much less years of frowns,
Much less days of cries.
But God heard your cries and worries,
And tried to help you, with no hesitation.
n.
Did you notice that the first 4 sentences
s have
a “M” as a starting?
All the kids know that “M” stands for the word
d “Mother”.
So I wish my Mother a very happy birthday,
God Bless You.
-Your first born daughter,
Audrey
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Doa Puja Yesus
Septian Hartono

D

alam perjalanannya, berbagai aliran
gereja mengembangkan tradisi doanya
yang khas masing-masing. Tentunya, doa
Bapa Kami menjadi sebuah doa yang universal
dan diterima oleh semua umat Kristiani. Selain
itu, misalnya, doa Salam Maria menjadi doa yang
sangat populer bagi umat gereja Katolik, terutama
dengan bentuk rosario. Kaum Anglikan dipersatukan bukan oleh ajaran yang khas namun oleh
sebuah buku doa yang secara sederhana disebut
dengan Buku Doa Umum (Book of Common
Prayer). Sementara itu, bagi tradisi Ortodoks, doa
yang paling populer adalah yang disebut dengan
“doa Yesus” atau “doa puja Yesus.” Ada beberapa
varian dari kalimat doa ini, namun kalimat yang
paling umum adalah sebagai berikut: “Tuhan
Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang
berdosa ini.”
Kalimat doa ini terambil dari doa pemungut
cukai dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang
seorang Farisi dan seorang pemungut cukai,
demikian, “Ya Allah, kasihanilah aku orang
berdosa ini.” (Luk 18:13) Doa ini kontras dengan
doa orang Farisi, demikian, “Ya Allah, aku
mengucap syukur kepadaMu, karena aku tidak
sama seperti semua orang lain, bukan perampok,
bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga
seperti pemungut cukai ini.” Dengan demikian,
tujuan dari doa ini adalah agar sang pendoa pun
memiliki sikap hati yang rendah, serupa dengan
pemungut cukai ini.
Karena itu, secara praktis doa ini diucapkan
berulang-ulang kali, terkadang dengan bantuan
sebuah tasbih. Biarawan-biarawan Ortodoks
terbiasa untuk mendoakan doa ini ratusan
kali setiap malam sebagai bagian dari disiplin
rohani mereka. Tujuannya adalah untuk
menginternalisasikan doa ini ke dalam diri sang

pendoa,
agar apa yang ditulis oleh
Rasul Paulus
dalam suratnya kepada
jemaat di
Tesalonika dapat menjadi
sebuah
kenyataan, “berdoalah
senantiasa.” (1 Tes 5:17) Inilah cita-cita dari bapabapa gereja yang mengasingkan diri mereka ke
padang gurun, yang diyakini menjadi asal muasal
tradisi doa ini. Mereka berharap agar doa ini
dapat menjadi sebuah doa yang dapat kita hayati
bersama sebagai umat Kristiani, sebuah doa yang
merasuk ke dalam batin kita dan menjadi bagian
dari diri kita sendiri.
Selain itu, doa ini juga merupakan bagian
yang integral dari tradisi Ortodoks. Teologi
tradisi Ortodoks didasari oleh sebuah keyakinan
dimana Allah bertarung melawan iblis untuk
menebus ciptaanNya, dan konflik ini mencapai
puncaknya lewat kematian dan kebangkitan
Kristus, dimana lewat peristiwa ini Kristus
mematahkan kuasa iblis untuk selama-lamanya.
Kehidupan umat Kristiani pun dapat dipandang
dengan paradigma yang serupa, dimana kita
dipanggil untuk melawan godaan sang iblis dalam
kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, umat
diajak untuk mendoakan dan menghayati doa
puja Yesus ini dimana umat, sebagai orang yang
berdosa, meminta pertolongan dan kekuatan dari
Kristus yang telah menang melawan maut dalam
mengarungi jalan hidup kita masing-masing.
Doa ini, pada akhirnya, adalah sebuah doa
yang sederhana, yang berisikan pengakuan
iman yang sederhana tentang siapa Yesus –
Tuhan, Kristus, dan Anak Allah – dan siapa
diri kita, seorang pendosa yang sesungguhnya
membutuhkan belas kasihan dari Tuhan semata
sebagai dasar dari keberadaan kita sebagai umat
manusia. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah,
kasihanilah aku, orang berdosa ini! B
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Kesaksian

THE LORD

Bless Me and Keep Me
Johanna W Istanto

P

uji syukur kepada Tuhan yang maha
pengasih untuk kasih setia-Nya dalam hidup
saya, terutama dalam bulan-bulan terakhir,
sejak December tahun lalu hingga bulan July
tahun ini. Kasih-Nya yang begitu besar nyata
dalam bentuk perbuatan dan tindakan kasih
saudara seiman, teman dan sanak family serta
anggota keluarga.
Di tengah sepi dan hancurnya hati, ketika
tubuh dalam keadaan lemah tidak berdaya bahkan
untuk gerakan yang sederhana pun merupakan hal
yang sulit dilakukan, disitulah dirasakan betapa
ajaib tubuh ciptaan Tuhan.
Dalam penantian yang cukup lama untuk
pemulihan kesehatan, hampir hati ini putus asa,
setiap hari memohon, merintih dan menjerit
kepada Tuhan… Bapa ampuni dosa kami…
Tuhan dengar doa kami… Tuhan pedulikan
kami… Jangan Engkau meninggalkan kami…Roh
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Kudus beri hamba-Mu kekuatan dan bantulah
kami dalam doa-doa kami agar Allah Bapa dan
putra-Nya, Tuhan Yesus. menjamah hamba-Mu
yang tidak berdaya ini.
Hari berganti minggu dan minggu berganti
bulan… Tuhan dengar doa kami baik yang kami
panjatkan secara pribadi, maupun bersama suami
dan anak-anak, bersama teman-teman dan saudara
dan juga doa jemaat di gereja yang dipimpin
pendeta. Semua bersatu membubung ke hadirat
Sang Pemilik tubuh dan jiwa. Pelan tetapi nyata
Tuhan menyembuhkan tepat pada waktu Nya.
Pada waktu tubuh kita sehat, kita tidak
menyadari bahwa semua gerakan tubuh seperti
duduk, berjalan, bahkan tidur adalah suatu
koordinasi dari semua anggota tubuh yang
diciptakan sempurna oleh Sang Pencipta dengan
begitu ajaibnya. Hal ini baru kita sadari jika salah
satu anggota tubuh kita terganggu karena sakit
penyakit sehingga duduk pun merupakan
suatu hal yang sangat menyakitkan dan
sulit dilakukan. Tidur dalam posisi yang
tidak bisa bebas dan harus dalam posisi
tertentu saja merupakan sesuatu yang tidak
nyaman dan menyakitkan. Berjalan adalah
suatu gerakan yang memerlukan koordinasi
dari berbagai macam otot, syaraf, sendi dan
urat-urat yang dilakukan manusia tanpa
harus berpikir dan merasa hal ini adalah
hal yang sangat mudah dan sederhana.
Namun jika ada syaraf atau otot yang tidak
berfungsi hal ini menjadi sesuatu yang tidak
mudah dilakukan.

Dalam penantian akan datangnya kesembuhan
hal yang harus tetap dimiliki adalah harapan
kita kepada pengasihan Tuhan, kesabaran, dan
berserah diri kepada Tuhan, apapun yang Tuhan
berikan adalah yang terbaik. Iman kita diuji,
apakah kita tetap setia kepada-Nya? Apakah
kita hanya bergantung kepada kemurahanNya? Apakah kita bersabar menunggu walau
kelihatannya lama? Namun yang pasti, setiap
hari Tuhan berikan kemajuan dalam proses
penyembuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan
kita. Itu janji yang terus saya pegang.
Dalam masa penantian Tuhan memberikan
waktu untuk lebih dekat kepada-Nya. Setiap
saat berbicara melalui doa dan rintihan, firman
Tuhan terus menjadi sumber dari kekuatan iman.
Penghiburan dari teman dan saudara baik melalui
kunjungan ke rumah, telepon, sms, maupun email
merupakan embun yang menyegarkan jiwa yang
kering dan layu.
Lirik dari nyanyian dan kidung pujian gerejawi,
terasa begitu menyayat dan mengharukan. Suara
paduan suara bak terdengar seperti nyanyian
malaikat, dan kata-kata pendeta seperti sabda
Tuhan yang ke luar dari mulut Allah semua begitu
memberikan makna yang dalam, yang tak kita
rasakan getarannya pada waktu tubuh kita sehat.
Pada waktu kita sakit kita merasakan
betapa kita membutuhkan Tuhan, betapa kita
membutuhkan sentuhan kasih sayang dan
perhatian dari suami dan anak-anak, sapaan dari
teman dan sanak saudara. Di situ kita merasakan
bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan dan orang
lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia
membutuhkan hubungan dengan Khaliknya.
Manusia membutuhkan sesamanya untuk
membuat hidup ini lebih cerah dan berseri.
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan
terima-kasih kepada seluruh warga jemaat GPBB
yang telah terus ikut mendoakan untuk pemulihan

kesehatan saya. Saya
mengucap syukur bahwa
Tuhan menempatkan
kami di GPBB dimana
kami merasakan
berkat Tuhan dalam
perkembangan hidup
rohani kami. Untuk
tim pelawat yang tidak bosan-bosannya datang
melawat ke rumah, memecahkan kesunyian
hidup, membawa tawa dan penghiburan. Untuk
anggota Paduan Suara Magnificat yang melawat
dan mengumandangkan pujian permohonan
kepada Tuhan untuk memalingkan wajah-Nya
kepada hambanya, The Lord bless you and keep you,
sangat menyentuh hati yang haus akan kasih dan
kemurahan Tuhan.
Untuk Majelis Jemaat yang melayani dengan
roti dan anggur perjamuan, teman-teman senior
yang terus memberikan dukungan, bantuan dan
semangat serta menghibur dengan bermacam
jalan, dan tentunya Bapak Pendeta Ayub dan Ibu
sebagai gembala jemaat yang tidak putus-putusnya
mendoakan dan memberikan dukungan rohani
melalui sms yang tidak lelah-lelahnya terkirim
pada saat-saat jiwa kami letih lesu. Demikian
juga untuk Pr. Budianto dan istri yang meskipun
berada jauh di Amerika pada waktu itu, namun
doa-doanya melalui skype dan email memberikan
kekuatan dan penghiburan bagi jiwa yang merana.
Juga Bapak Pdt Johnny Silas dan Ibu dengan doadoa dan lawatannya yang memberi semangat dan
kekuatan, dan juga untuk Pdt. Chandra Koewoso
untuk dukungan doa-doanya. Untuk Kak Denny
Boy dan keluarga yang datang melawat dan
mendoakan. Untuk semua saudara dan teman
yang tidak saya sebutkan namanya satu per
satu…...Terima-kasih banyak. Tuhan memberkati
pelayanan Anda sekalian. Kasih Tuhan nyata
melalui pelayanan Anda sekalian.
Dan last but not least untuk suami, anak-anak dan
anak mantu tercinta terima-kasih untuk kesabaran,
pengertian, penghiburan, semangat, doa dan kasih
sayangnya yang menjadi sumber kekuatan bagi
saya untuk bangkit kembali menghadapi hidup
dan tantangannya. Immanuel Tuhan beserta kita
semua. Terpujilah Tuhan untuk kasih setia-Nya.
(Juli 2011). B
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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.

‘neighbourhood school’. Tinggi rendahnya DoK
hanya sebagai perbandingan, tidak menunjukkan
salah atau benar.

Tanggapan Terhadap ‘Tiger Mother’

Kiasu Di Sekolah Singapura:

Mengapa dan Bagaimana?

G

agasan tulisan ini didapat dari beberapa kali
diskusi di milis KKM. Dimulai dari artikel
Renald Khasali tentang Encouragement.
Intinya tentang perbedaan antara budaya ‘barat’
dengan ‘timur’. Sistem ‘barat’ cenderung lebih
mudah memberikan apresiasi atas suatu usaha,
untuk membangkitkan ‘self esteem’ dari individu.
Sedangkan ‘timur’ lebih mengutamakan ‘perfection’,
dan cenderung mengabaikan suatu ‘achievement’
yang tidak sesuai dengan target.
Diskusi kedua berasal dari artikel dari iToday
– Singapore youth ‘burnt out from studying’. Garis
besarnya, anak-anak sekolah di Singapura sudah
kecapean belajar. Penyebabnya adalah tingginya
iklim kompetisi, yang menyebabkan mereka ‘dipacu’
untuk mengejar nilai setinggi mungkin. Nilai tinggi
memang bagus, tapi ada yang harus dikorbankan,
yaitu kreativitas. Dengan kata lain, anak-anak yang
sudah kecapean belajar, kreativitasnya menurun.
Diskuis ketiga dari berita tentang seorang
ibu yang ‘rela’ ngantri semalam suntuk di depan
pagar sebuat sekolah ‘top’ (pre-school!!), sambil
menggendong bayinya, demi untuk mendaftarkan si
bayi di sekolah top tersebut.
Dan terakhir adalah artikel di Strait Times
yang berjudul ‘Why Chinese Mothers are
Superior’, yang disadur dari WSJ. Penulisnya
adalah Amy Chua, seorang professor di salah
satu universitas di Amerika Serikat. Isinya adalah
sharing pengalaman dia dalam mendidik dua
anak perempuannya. Sebagai orang tua, dia
menggunakan otoritas penuh dalam ‘mengatur’
kehidupan anak. (Lihat artikel Billy Wiguna
berjudul ‘Tough Love’ di Beranda edisi 2)

40 Beranda

Jadi, bagaimana sekarang? Apakah harus
mengikuti cara Professor Amy dalam mendidik
anak, dengan mempertimbangkan gelar professor
dia? Atau ada cara lain yang ‘less draconian’?
Bagaimana ini dihubungkan dengan mentalitas
kiasu, yang merupakan typical orang Singapura?

Kiasu dan degrees of kiasuness
(DoK)
Kata ‘kiasu’ berasal dari dialek hokian yang arti
bebasnya: ‘takut kalah’ (fear of losing). Aplikasinya,
orang tidak mau kalah dari lainnya. Dalam
mendidik anak, orang tua ketakutan sekali kalau
anaknya kalah dari anak orang lain. Akibatnya,
persiapan pendidikan anak akan dilakukan sedini
mungkin. Saat kehamilan mulai dideteksi, sang
(calon) bayi harus mulai mendapatkan stimulasi
ini dan stimulasi itu. Misalnya, musik WA Mozart
yang ‘wajib didengarkan’ oleh (calon) bayi yang
masih di dalam kandungan. Begitu lahir, orang
tua mulai rajin ngantri ini ngantri itu, ‘demi anak’.
Salah satunya, ngantri semalam suntuk untuk
pendaftaran ‘pre-school’ di depan. Saat pre-school
baru dimulai, si orang tua sudah sibuk nyari
‘enrichment’ untuk berbagai subyek.
Selanjutnya akan digunakan istilah ‘Degree
of Kiasuness’ (DoK), maksudnya: tingkatan dari
kiasu. Tingkatan ini relatif. Misalnya, orang
tua yang ‘rela’ ngantri semalam suntuk untuk
pre-school ‘top’, DoK-nya lebih tinggi dari orang
tua yang cuman mau nunggu beberapa jam saja.
Atau, orang tua yang sampai ‘rela’ pindah rumah
demi menyekolahkan anaknya ke ‘top Primary
School’ dibandingkan dengan sekedar sekolah di

Beberapa tanggapan yang muncul di The
Straits Times:
Menanggapi tentang seorang ibu yang ngantri
semalaman di depan pre-school ‘top’, seorang
pembaca menulis demikian (14 Jan 2011) – Parents
must realise that it is not the educational institution we
farm our children out to that is going to make them
successful and well adjusted. It is the security, love and
wisdom we provide them through example that will ensure
their holistic success. Teaching children that it is all right
to put life on hold overnight by way of an introduction to
the rat race is not a good start. Di sini tampak sekali,
bahwa si penanggap lebih rendah DoK-nya dari
sang ibu pengantri.
Seorang kolumnis meminta pendapat dari
istrinya tentang tulisan Amy. Jawaban dari sang
istri (23 Jan 2011): Many parents claim they must be
tough for the benefit of their kids’ future, but often, it’s
more for their own aggrandisement. What kid cares about
playing Carnegie Hall at 14? If they do, it’s usually to
please their parents. Sering orang tidak sadar, bahwa
arahan yang diberikan oleh tua harus diikuti, tanpa
memberikan ruang untuk negosiasi atau bergerak.
Bagaimana kalau si anak berhasil mengerjakan
semua yang diinginkan orang tuanya? Apakah
dia akan mendapatkan ‘reward’? Atau hanya
akan dinilai sebagai normal-normal saja, karena
itu memang kewajiban anak? Yang menarik
adalah kata yang digunakan – aggrandisement –
meningkatkan reputasi semu.
Dengan kata lain, si penulis
mengatakan bahwa orang tua
lebih mementingkan kepuasan
diri, daripada kepentingan anak.
Kolumnis yang sama
berpendapat (23 Jan 2011): A in
school, F in parenting. By pressuring
them in only one direction based on our
limited perspectives, we might prevent
them from evolving into people who’ll
really matter to their own generation: the next Steve Jobs
or Bono or James Cameron or the next Nelson Mandela
or Mother Teresa. Pendapat ini mengingatkan pada

kata pengantar di salah satu buku yang mengulas
tentang gaya inovasi Steve Jobs – ‘the world requires
more jobs – Steve Jobs’ ……… kreativitas akan
sulit muncul di tengah situasi yang menekan,
seperti yang diterapkan oleh ‘tiger mums’. Tetapi
bagaimana pun, ada sisi baik dari pendidikan ala
Amy, yaitu tenaga kerja yang super efisien. Untuk
proses produksi, tenaga kerja jenis ini sangat
diperlukan. Tidak perlu kreatif, asal kerjanya
efisien sudah cukup.
Lee Wei Ling, anak kedua dari mantan
MM (Minister Mentor) Lee Kuan Yew, menulis
demikian (23 Jan 2011): some children benefit from being
pushed hard, while others need more nurturing. Sebagai
‘neurologist’, dia mengerti bahwa tidak semua anak
mempunyai ‘bawaan’ yang sama. Oleh karena itu,
cara mendidik tidak boleh dengan ‘one size fits all’.
Wei Ling mengakhiri tulisannya dengan statement
– it is worth remembering that, occasionally, a Tiger Mother
can give birth to a kitten rather than a tiger cub. Then, the
Tiger Mother obviously cannot and should not use teaching
methods better suited for a tiger cub. Menurut Wei Ling
– whether or not they are tigers, the best mothers – and
fathers – are, above all, wise. There is no one approach to
child-rearing that fits all children.
Seorang sociologist dari NTU mengawali
tulisannya dengan (23 Jan 2011) – successful parents
blend a great amount of child-centredness and affection with
a high degree of control. Dia berpendapat – US parents
now value obedience, in part due to the reality that giving
kids too much freedom resulted in disobedience. On the other
hand, Chinese parents value independence in the child, so
that they will learn to take care of themselves.
Dengan berjalannya
waktu, kedua kubu akan
w
lebih saling kenal. Hasil
le
yang diharapkan adalah satu
y
‘flexible platform’ untuk
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Sekolah Anak Di Singapura

pendidikan yang dapat disesuaikan dengan karakter
anak. Bukan mentalitas ‘one size fits all’.
Orang tua lainnya mengatakan – Chinese parents
find it hard to accept praise for their children. When someone
says to me, ‘Oh, your child is so smart’, my reaction is ‘No
lah’, but what I really should say is “Thank you” …...
Reaksi ‘No lah’ ini typical di kelompok dengan
DoK tinggi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata
‘bersyukur’ dalam kamusnya.
Seorang bekas guru berkata (23 Jan 2011) –
Children must be drilled. Ini satu2nya pendapat yang
setuju dengan kiat2 Amy Chua dalam mendidik anak.
Mungkin seorang ‘guru’ lebih mudah menyetujui
pendapat dari ‘guru besar’ a.k.a. professor J
Seorang ibu di Singapura berpendapat (23 Jan
2011) – social skills and responsibility over paper chase –
nilai akademis bukanlah segalanya. I just pick the
best of both worlds and blend them to suit my children’s
personalities – daripada mengikuti salah satu cara
(western atau eastern) secara membuta, ibu ini
mencoba untuk mengambil hal2 baik dari kedua
sistem. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek.
Seorang koresponden The Straits Times menulis
demikian (24 Jan 2011) – I want my daughters to
excel, but I also want to give them breathing space. Dia
mengadaptasi budaya ‘western’ dengan tidak
meninggalkan warna ‘ketimuran’ – I respect my girl’s
individuality and encourage them to pursue their passions.
Surat pembaca (25 Jan 2011) – parenting isn’t just

about enabling parents to enjoy their lives with their children.
Their children must enjoy their lives with their parents too.
Memang tidak ada gunanya kalau semua keinginan
orang tua terpenuhi, tapi sang anak sendiri tidak
bisa menikmatinya.

Penutup
Dari beberapa tanggapan yang muncul di
koran yang sama (The Straits Times), bisa dilihat
bahwa DoK dari para orang tua di Singapura
itu sangat bervariasi. Sebagian bisa menerima
metode ‘draconian’ ala professor Amy, dengan
berbagai modifikasi. Sebagian lagi memilih untuk
menggabungkan metode barat dan timur – ambil
bagusnya, buang jeleknya.
Jadi, bagaimana sekarang kita bersikap? Ikut
professor Amy (metode ‘timur’), ikut metode ‘barat’,
atau ikut ‘poros tengah’ saja? Tergantung pilihan
pribadi. Untuk mendorong kreativitas, pendekatan
cara ‘barat’ lebih sesuai. Anak tidak ditekan
habis-habisan untuk mengejar nilai akademis, tapi
didorong untuk ‘explore’. Resikonya, anak akan
menjadi orang ‘biasa-biasa’ saja.
Kalau yang dikejar adalah ketrampilan bekerja
dan menghasilkan ‘return on investment’ secepat
mungkin, pendekatan cara ‘timur’ lebih kena.
Tidak perlu kreatif, yang penting bisa kerja dan
dapat duit dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Bagusan yang mana? Itu pilihan pribadi.
Jonathan Adipranoto

Komitmen dalam Melayani

S

aat mendengar kata “pelayanan”, mungkin
sebagian besar dari kita akan segera berpikir
“Apakah ini akan menyita waktu atau apakah
akan lebih membuat repot?”. Mungkin ada juga
yang berpikir “Berkat apakah yang akan saya
dapat dari melayani, apakah Tuhan akan lebih
baik kepada saya setelah saya melayani ?” Kadang
sebagai manusia kita selalu memikirkan apakah
timbal balik yang kita dapatkan dari suatu hal baik
yang kita perbuat, dan itupun juga termasuk di
dalam pelayanan.
Melayani berarti memberikan sesuatu untuk
kemuliaan nama Tuhan dan bagaimana membuat
pelayanan kita juga menjadi berkat bagi orang
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lain. Dan tentu saja di dalam pelayanan kita harus
memberikan waktu kita untuk hal ini. Seringkali
juga keterlibatan tersebut cukup menyita waktu, dan
hal ini membuat kita menjadi takut untuk melayani.
Pun di saat kita mengambil keputusan untuk
melayani, ini bukanlah hal yang mudah. Begitu
banyak tuntutan-tuntutan dalam melayani termasuk
berbagai kompleksitas di dalam jemaat yang
majemuk. Komitmen kita dalam pelayananpun
begitu sering diuji. Dalam berbagai kesibukan kita
sering merasa bahwa pelayanan bukanlah hal yang
utama di dalam hidup. Ini adalah suatu “kerja
sampingan” di mana kita memberikan “sisa-sisa”
waktu yang ada.

Seringkali syair lagu-lagu yang kita nyanyikan
mengungkapkan hal ini. Salah satunya ada di NKB
199 sebagai berikut :
“Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada
Yesus Tuhanku? Besar pengurbananNya di Kalvari!
DiharapNya terbaik dariku....”
Mungkin ada yang berpikir kalau kita tidak
mendapatkan imbalan apa-apa dari pelayanan
dan ini adalah salah satu bagian dari “kerja sosial”
yang kita lakukan. Apakah kita melakukan ini
sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena
pengorbananNya di kayu salib? Hanya kita yang
bisa menjawabnya.

Masih begitu banyak aspekaspek lain dalam melayani tapi
komitmen kita adalah hal yang
utama. Di saat kita mengambil
keputusan tersebut, komitmen
kita yang
selalu
diharapkan.
Dengan komitmen
ini, mudah-mudahan kita
bisa berikan yang terbaik
kepadaNya.
TL

Menangani Konflik
Konflik adalah sebuah situasi dimana adanya
perbedaan tentang pendapat atau keinginan. Ini
termasuk: Konflik dalam diri sendiri ketika hidup
tidak sesuai dengan norma yang dijunjung. Ketika
norma atau pendapat tidak diterima.
Konflik tidak dapat dihindari. Konflik juga
bukanlah suatu masalah. Tapi konflik dapat
digunakan untuk mengangkat masalah yang ada.
Ketika konflik tidak ditangani dengan baik, barulah
konflik ini menjadi masalah.
Tidak ada satu gaya yang paling tepat untuk
menyelesaikan konflik. Tergantung kepada
situasinya, berikut ini beberapa gaya yang sering
dipakai untuk menyelesaikan konflik:
Avoiding
Competing
Collaborating
Compromising
Accommodating
Avoiding
Biasanya pemilik konflik berpura-pura kalau
konflik itu tidak ada, atau mengabaikannya saja.
Gaya ini dipakai kalau masalah yang sedang
menjadi konflik tidak layak untuk diperdebatkan.
Apabila gaya ini dipakai dalam menyelesaikan
konflik, maka akan mengakibatkan konflik
memburuk seiring dengan berjalannya waktu.

(Conflict Handling)

Competing
Gaya ini digunakan ketika adanya keyakinan yang
kuat untuk pendapat yang diberikan. Apabila gaya
competing diterapkan, hasil keluarannya adalah
“win” di salah satu pihak saja.
Collaborating
Fokus dari gaya ini adalah bekerja sama untuk
menyelesaikan konflik. Gunakan gaya ini dengan
tujuan menyelesaikan konflik dengan resources
bersama. Gaya ini juga digunakan untuk
menumbuhkan “ownership” dan komitmen dalam
penyelesaian masalah yang ada. Penerapan gaya
collaborating pada penanganan konflik akan
menghasilkan hasil yang “win/win” untuk kedua
belah pihak.
Compromising
Sebuah gaya mutualisma “give” and “take”.
Gunakan gaya ini untuk menyelesaikan issue
secara cepat supaya bisa melanjutkan aktivitas.
Accommodating
Mengalah kepada yang lain sampai kadang-kadang
mengorbankan diri sendiri. Sebaiknya gaya ini
jangan terlalu sering digunakan. Gunakan hanya
pada waktu tertentu saja, di mana ada penyelesaian
yang lebih baik dalam jangka waktu dekat.
Pemakaian gaya ini akan menyebabkan konflik
memburuk sejalan dengan waktu dan terlebih lagi
akan menimbulkan konflik untuk diri sendiri. B
Wewei
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Profile

PEMBINA KOMISI
Karmelita

Yulius
Telaumbanua

...“Ayo kita bangun rasa
memiliki dan rasa dimiliki.
Jadikan GPBB tempat untuk
bertumbuh, bersahabat,
dan menjadi berkat.”
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dari dinamika kehidupan mereka, sebagaimana
juga dari interaksi dengan mereka. Saya bersyukur
pada Tuhan untuk kesempatan menjadi bagian
dari kedua pelayanan ini,” demikian kesan Karmel
setelah sekitar satu tahun melayani di GPBB.
Denni Boy
Saragih

Karmelita
(Pembina Maria Marta dan Komisi Wanita)
Karmelita, yang saat ini sedang studi program
Master of Ministry (M.Min) di Trinity Theological
College (TTC), memulai pelayanannya di GPBB
pada akhir 2009. Ia melayani sebagai pembina
persekutuan Maria Marta dan juga sebagai
pembina Komisi Wanita.
Karmel dilahirkan di tengah-tengah keluarga
Kristen di Jakarta. Sempat studi di SAAT Malang,
sebelum mengambil pelayanan penuh waktu di
gereja asal sambil mengajar di IPEKA Jakarta.
Setelah menikah dengan Chandra Wim pada
tahun 2007, bersama-sama mereka melayani
di GMI Imanuel, Teluk Gong, Jakarta. Suami
tercinta saat ini juga sedang mengambil program
Master of Theology (M.Th) di TTC. Karmel suka
mengisi waktu luangnya dengan membaca buku,
mendengarkan musik, dan menikmati alam.
“Melayani rekan-rekan Maria Marta dan para
wanita sungguh merupakan suatu pengalaman yang
luar biasa dan menyenangkan. Saya belajar banyak

Yulius Telaumbanua
(Pembina Pelaut)

Pembina Pelaut ini lahir dan besar di Nias, tapi
kuliah di Jakarta. Berasal dari gereja Banua Niha
Keriso Protestan Indonesia (BNKPI). Saat ini
sedang studi program M.Div tahun kedua di Trinity
Theological College (TTC). Ia punya banyak
impian yang belum terwujud; mulai dari jalan-jalan
keliling dunia untuk melihat tempat dan budaya
yang berbeda, sampai ingin “mencicipi” rasanya
tinggal beberapa minggu di biara. Juga berkeinginan
menjadi misionaris agar jadi berkat bagi banyak
orang di tempat yang Tuhan tunjukkan.
Karena latar belakang budaya yang berbeda,
punya kesulitan membedakan nama-nama Chinese,
apakah itu nama seorang pria atau wanita. Kadang
ia takut kalau mau menyapa seseorang di email
dengan panggilan Mr atau Ms. Pernah suatu kali,
karena ingin memberi kesan hormat, menambahkan
sapaan Mr di email, eh gak tahunya seorang wanita.
Sampai kini masih berusaha menempa intuisi untuk
membedakan nama-nama Chinese.
Melayani saudara-saudara pelaut merupakan
pengalaman yang baru buat Yulius, karena
sebelumnya selalu terlibat dalam pelayanan
mahasiswa di Perkantas. Ia mesti mulai belajar dari
awal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
pelayanan yang berbeda serta pergumulan yang
berbeda dari orang-orang yang dilayani. Dengan
pertolongan dan bimbingan Tuhan, Yulius bisa
merasakan dan menikmati relasi dengan temanteman satu tim di Persekutuan Pelaut (Pak
Tjandra, Jemmy, dan Irving) dan juga dengan
saudara-saudara pelaut. Harapannya: “Saudarasaudara pelaut dan kami setim bisa semakin
menikmati pertumbuhan dan relasi yang baik
dengan Tuhan lewat wadah persekutuan ini. Ini
juga bisa menjadi wadah saudara-saudara pelaut
menikmati persaudaraan, persahabatan, serta
dukungan. Doakan supaya makin banyak saudarasaudara pelaut yang ikut dalam persekutuan ini,
bahkan terlibat secara aktif untuk menggerakkan

persekutuan ini sehingga makin hidup dan
menjadi berkat.”
Yulius juga bersyukur untuk GPBB yang secara
sistematis mengusahakan pertumbuhan jemaat,
rindu menjangkau semua kalangan, serta terbeban
dalam misi. Bak presiden kita, Yulius berpesan:
“Lanjutkan!”
Denni Boy Saragih
(Pembina Komisi Remaja)
Dilahirkan di Tanjung Pinang, kepulauan Riau, dan
dibesarkan “keliling-keliling” mengikuti orang tua
yang berpindah kerja hampir setiap 4 tahun; mulai
dari Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Pematang
Siantar, Labuhan Ruku, Kisaran, dan akhirnya
Medan. Bergereja di Gereja Kristen Protestan
Simalungun. Suami dari Desi Hartati Silaen, serta
ayah dari dua anak: Nicholas Wise Saragih dan
Sofie Nicole Saragih. Saat ini sedang studi doktoral
di Trinity Theological College (TTC) jurusan
Teologia Sistematica. Punya hobi tenis meja, catur,
dan ngobrol. Bercita-cita menjadi Dosen Seminari
Teologia.
Saat ini melayani sebagai pembina remaja dan
Family Fellowship (F2). Remaja GPBB, menurut
Denni, seperti jinak-jinak burung merpati. Pesannya
untuk para remaja: “Ayo persembahkan talenta
kalian yang banyak itu buat Kerajaan Allah.”
Sedangkan F2 seperti gado-gado, campur baur, bisa
serius, bisa rileks. Pesannya untuk teman-teman F2:
“Biar sibuk, tetap F2 yes.”
Baginya, GPBB adalah gereja yang penuh
kekeluargaan. Ia punya pengalaman berkesan:
saat menikah, kurang lebih 10 orang teman-teman
GPBB datang meramaikan kota kecil Pematang
Siantar. Pdt. Joseph Theo (mantan gembala sidang
GPBB) jauh-jauh datang untuk memimpin ibadah
pemberkatan nikah tersebut. Hal itu bersambung
dengan undangan balik untuk hadir dan melayani
dari beberapa sahabat dekat yang menikah, seperti
Bayu-Uwi, Hendrik-Shelly, dan Doddy-Tin Tin.
Maunya bisa hadir ke semua pernikahan temanteman yang ada di GPBB, namun keterbatasan
membatasi keinginannya. Harapannya untuk
jemaat GPBB: “Ayo kita bangun rasa memiliki
dan rasa dimiliki. Jadikan GPBB tempat untuk
bertumbuh, bersahabat, dan menjadi berkat.” B
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Wisata

Pantai Lovina
Jonathan Adipranoto

B

ali ….. kata ini (hampir) selalu diasosiasikan
dengan pantai Kuta, Sanur, Tanah Lot,
Jimbaran ataupun Nusa Dua. Atau dengan
nama-nama ‘terkenal’ lainnya seperti Kintamani,
Pura Besakih, Ubud dan Tampaksiring. Tempattempat tersebut sudah menjadi ‘standard’ atau
‘default value’ bagi para wisatawan.
Disamping nama-nama ‘beken’ tersebut, ada
beberapa yang kurang dikenal. Salah satunya
adalah pantai Lovina yang letaknya sekitar 9 km
di sebelah barat kota Singaraja. Kira-kira 3 jam
perjalanan dari Denpasar, Lovina terkenal dengan
dolphin (lumba2)-nya. Di pagi hari, mereka sering
bermain-main tidak jauh dari pantai. Melihat
peluang, para penduduk di sekitar pantai membuka
usaha membawa para wisatawan ke tengah laut
untuk melihat dolphin.
Ada beberapa alternatif rute dari Denpasar ke
Singaraja. Salah satunya adalah melalui Bedugul,
yang terkenal dengan danau Bratan-nya. Berjarak
48 km dari Denpasar, Bedugul terletak di antara
gunung Tapak dan gunung Mangu. Perjalanan
ditempuh sekitar 1 jam, kalau tidak macet. Untuk
merasakan suasana yang ‘lain’, bisa merencanakan
‘piknik’ di Kebun Raya Bedugul. Siapkan makan
siang dari Denpasar dan jangan lupa bawa tikar
untuk alas duduk.

Bermain di Kebun Raya Bedugul
Sesudah makan dan beristirahat, anak2 bisa
bermain. Di Kebun Raya tersedia beberapa
permainan seperti ‘flying fox’ dan rock climbing.
Puas bermain di Kebun Raya, bisa dilanjutkan
bermain ‘parasailing’ atau sekedar naik speedboat
di danau Bratan.
Jarak Bedugul – Singaraja 30 km, ditempuh
sekitar 1 jam. Kondisi jalan cukup bagus,
biarpun banyak belokan seperti layaknya jalanan
pegunungan. Ada beberapa tikungan yang cukup
curam, mengingatkan akan kondisi jalan Salatiga
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– Kopeng. Singaraja merupakan sebuah kota kecil
yang terletak di sebelah utara pulau Bali.
Dari Singaraja, Lovina terletak kira2 9 km di
sebelah baratnya. Sepanjang jalan terdapat banyak
penginapan dan tempat makan. Di beberapa tempat
ada belokan menuju ke pantai.
Hotel dan penginapan di Lovina pada umumnya
menyediakan paket wisata untuk melihat dolphin.
Taripnya sekitar 100 ribu rupiah per orang,
sudah termasuk asuransi. Tapi, di kampungkampung seputar hotel banyak ‘entrepreneur’ yang
menawarkan tarip setengah dari harga di hotel.
Itupun masih bisa ditawar kalau penumpangnya
cukup untuk memenuhi perahu motornya.
Setelah tawar-menawar, pihak tukang perahu
setuju untuk memberikan ekstra melihat terumbu
karang. Bahkan dia menyediakan peralatan untuk
melakukan snorkeling. Hebatnya lagi, sang pemilik
perahu berani menjamin kalau lumba2nya bakal
muncul besoknya.
Berhubung ‘penampakan’ dolphin hanya di pagi
hari, perjalanan ke tengah laut harus dimulai pagipagi sekali. Paling lambat jam 6 pagi perahu harus
sudah mulai melaut. Sang pemilik perahu sudah
datang pagi-pagi sekali – jam 5.35 – di saat masih
enak-enaknya tidur.
Yang unik, berhubung masih pagi sekali, bulan
masih ada di langit. Jadi bisa mendapatkan ‘ekstra’
untuk melihat bulan terbenam (moonset).

dua pemandangan spektakular itu sudah cukup
mempesona. Apalagi ditambah dengan ombak
yang tenang di pagi hari.

Matahari Terbit di Lovina
Perahu motornya cukup unik – bentuknya seperti
‘catamaran’ yang terdiri dari 3 ‘hull’. ‘Main hull’ di
tengah diapit oleh dua ‘hull’ kecil di kanan kirinya.
Motornya kecil dan diletakkan di samping, bukan
di belakang seperti perahu motor lainnya.

Meriahnya ‘Perburuan’ Dolphin
Ternyata buanyak banget perahu motor yang
berangkat barengan di pagi hari. Sesudah cukup
ditengah, motor dimatikan supaya dolphin tidak
segan-segan mendekati perahu. Lucunya, tiap kali
ada yang melihat dolphin lompat2, semua perahu
bakal dirubah haluannya kesono. Tapi, begitu
sampai di tempat, rombongan dolphin sudah hilang
dan pindah ke tempat lain lagi. Pokoknya seru dah.
Rada sulit kalau mau ambil foto. Sebab
utamanya, tidak ada yang tahu kapan dan dimana
rombongan dolphin bakal muncul. Kalaupun
pas muncul di dekat perahu, kejadiannya cepat
sekali. Belum sempat mengarahkan kamera,
momen sudah hilang. Yang bisa dilakukan adalah
mengarahkan kamera ke suatu jurusan, lalu
menunggu ‘peruntungan’.

Dolphin Sedang Bermain
Bulan Terbenam di Lovina
Sesudah disuguhi pemandangan spektakular dari
bulan terbenam, dilanjutkan di ufuk timur dengan
terbitnya matahari. Tidak kalah menariknya,
dan lebih menyadarkan betapa Maha Kuasanya
Tuhan kita. Semburat warna kuning muncul dari
horizon, diiringi dengan berkas-berkas sinar yang
menembus awan.
Melihat ini semua, rasanya sudah puas banget.
Biarpun nantinya (mungkin) tidak bertemu dolphin,

Agak siang sedikit, sekitar jam 8, rombongan
dolphin sudah pada menghilang entah kemana.
Sesuai janji awal, perahu diarahkan ke terumbu
karang. Kondisi air yang bening banget
memungkinkan penumpang perahu untuk melihat
ikan-ikan kecil beraneka jenis dan warna berenangrenang di sekeliling karang. Biarpun si tukang
perahu menawarkan untuk bermain ‘snorkeling’,
tidak ada yang mau turun karena air laut di pagi
hari terasa sangat dingin. Yang unik lagi, tukang

perahu sudah mempersiapkan sebungkus roti
untuk dibagikan ke ikan-ikan di terumbu karang
tadi. Adanya remah-remah roti di sekellling perahu
akan menarik minat ikan mendekati perahu.
Adanya atraksi dolphin ini membuat daerah
sekitar Lovina menjadi ‘hidup’. Salah satu
indikatornya adalah banyaknya hotel dan rumah
makan di sepanjang pantai. Indikator lainnya
adalah maraknya ‘entrepreneurship’ dari para
penduduk sekitar pantai, untuk membawa
wisatawan melihat dolphin.
Sesudah puas bermain di perahu, persiapan
balik ke Denpasar dimulai. Di perjalanan balik,
sebelum mencapai Bedugul, bisa mampir sebentar
di air terjun Gitgit. Jalan turunnya cukup panjang
dan berbelok-belok, mirip seperti Grojogan
Sewu di Tawangmangu. Bedanya, yang di dekat
Singaraja ini tidak ada ada monyet seekorpun.
Jadi, biarpun air terjun di Tawangmangu jauh lebih
tinggi (81m vs. 40m), Gitgit lebih menarik karena
pengaturannya lebih bagus. Maklum, Bali kan
terkenal sebagai pulau wisata.
Di sepanjang jalan menuju ke air terjun, ada
banyak gallery lukisan dan toko barang kerajinan
tangan dari penduduk lokal. Bagi yang lapar dan
haus, tersedia juga beberapa warung makan.

Air Terjun Gitgit
Bagi yang senang mengunjungi Bali dan sudah
mengunjungi semua obyek wisata ‘standar’,
bisa mempertimbangkan untuk menyisihkan
waktu semalam di Lovina. Pantainya, selain
cukup panjang dan bagus, masih belum terlalu
banyak tersentuh oleh ‘peradaban’. Dengan kata
lain masih cukup ‘asli’. Itulah sebabnya dolphin
pada mau bermain di dekat pantai. Perjalanan
menuju ke Singaraja bisa lebih menarik lagi kalau
mengendarai mobil sendiri. Selain bisa menikmati
‘piknik’ di Kebun Raya Bedugul, bisa juga berhenti
sebentar untuk melihat air terjun. B
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Resensi Film

Letter to GOD
Jonathan Adipranoto

K

anker ..... biarpun beberapa kasus sudah
bisa diatasi, kata ini biasanya merupakan
vonis mati bagi penderitanya. Sikap
orang sangat beragam saat dokter menyampaikan
berita ini. Ada yang bersikap pasrah dan hanya
menunggu ‘saatnya’, ada yang ‘menyangkal’
(denial) kalau dirinya terkena penyakit tersebut,
ada pula yang mempertanyakan ‘why me’ dan
masih banyak lagi.
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Film ini bercerita tentang seorang anak
kecil penderita kanker otak yang menyikapi
penyakitnya dengan menulis surat ke
Tuhan. Isinya tentang perjuangannya
selama menjalani kemoterapi, dan
bagaimana surat2nya bisa membantu
orang lain untuk melakukan introspeksi.
Dimulai dengan tugas sehari-hari
Walter Finley, seorang tukang pos di
sebuah kota kecil, yang mengantarkan
surat dari rumah ke rumah. Karena
tugasnya sudah cukup lama, dia
mengenal karakteristik semua
‘pelanggan’nya. Mulai dari kebiasaan
sehari-hari (ditunjukkan oleh Mr.
Perryfield yang tiap hari menunggu
di waktu yang sama), ‘ancaman’
yang bakal muncul (anjing galak),
sampai ke problem2 yang dialami
oleh tiap keluarga. Salah satunya
adalah keluarga Doherty, yang
salah satu anaknya, Tyler,
menderita kanker otak. Hal unik
dari keluarga ini – tiap hari ada
surat yang dialamatkan kepada
Tuhan (‘God’).
Alkisah, Walter harus mengambil cuti panjang
dan memerlukan pengganti. Bossnya, Lester,
mendapatkan pengganti – Brady McDaniels. Brady
adalah seorang pemabuk, keluarganya berantakan
dan anak satu2nya dibawa oleh mantan istrinya.
Pada hari pertama dia mengalami kejutan2 karena
belum mengenal ‘medan’. Saat mengantar surat di
rumah keluarga Doherty, dia mendapatkan ‘letter
for God’ dari Tyler.
Awalnya Brady bermaksud untuk
menyerahkan semua surat Tyler ke sebuah gereja.

Tetapi pendeta gereja tersebut menyarankan
Brady untuk membaca surat2 tersebut. Dengan
ogah2an dia membawa pulang dan membacanya.
Isinya cerita Tyler kepada Tuhan, mulai dari
kejadian sehari-hari, perasaan Tyler kepada
teman2 sekolahnya, keinginan2 Tyler, sampai ke
satu pertanyaan klasik ‘why me’. Yang dituliskan
Tyler sebenarnya adalah doa sehari-hari dia,
seorang anak penderita kanker yang sedang
menjalani pengobatan.
Sejak membaca surat2 tersebut, pelan2
kehidupan Brady mulai berubah. Dari sikapnya
yang super cuek, sekarang mulai memperhatikan
kebiasaan2 ‘pelanggannya’. Dia mulai akrab dengan
keluarga Doherty, terutama Tyler dan Maddy.
Di sisi lain, kehidupan Tyler juga mendapatkan
banyak tantangan. Selain kemoterapi rutin,
dia harus menghadapi ‘bully’ dari salah satu
temannya, Alex. Untungnya Tyler mempunyai
teman baik, Sam(antha) Perryfield, yang selalu
membelanya dari gangguan Alex. Tyler tidak
mempunyai dendam apapun terhadap Alex,
dan memutuskan untuk menulis surat ke Alex.
Tersentuh oleh isi surat tersebut, sikap Alex
terhadap Tyler berubah 180 derajat. Dari ‘bully’,
dia membantu untuk mengadakan sebuah pesta
kostum untuk Tyler.
Anggota keluarga Doherty lainnya juga
tidak luput dari konflik. Maddy merasa putus
harapan karena ditempa badai bertubi-tubi. Mulai
dari kematian suaminya, masalah di pekerjaan
sampai ke penyakit anaknya yang tidak kelihatan
ujungnya. Olivia, ibu Maddy yang tinggal bersama
mereka, selalu memberikan penguatan.
Ben, kakak Tyler, merasa tersisih dan tidak
diperhatikan oleh ibunya, yang menumpahkan
hampir semua perhatiannya untuk Tyler. Sampai
suatu saat dia ngamuk dan mengatakan ‘I hate
him’. Tyler, yang mendengar percakapan tersebut
merasa sangat tertekan. Tapi, dengan percakapan
dari hati ke hati dengan Ben, masalah bisa diatasi.
Berita baik tentang selesainya siklus kemoterapi
Tyler dibarengi dengan berita ditemukannya
‘spot’ baru di otaknya. Dokter belum mengetahui
apakah itu sebaran kanker baru, atau cuman ‘false
alarm’. Tyler, yang merasa sudah sehat, ingin
bermain kembali di tim sepak bola sekolahnya.
Awalnya Maddy melarang, dengan alasan kondisi

Tyler belum mengijinkan untuk bermain dalam
pertandingan. Tapi dukungan dari Brady dan
pelatih sekolahnya akhirnya membuat Maddy
mengijinkannya.
Akhir cerita, Tyler diijinkan bermain di saat2
genting. Biarpun berhasil memenangkan timnya,
dia terjatuh gara2 memang tubuhnya belum
kuat. Selain itu, penyebaran kankernya membuat
dokter angkat tangan. Dengan dikelilingi
keluarganya, Tyler pergi dengan tenang, kembali
ke Sang Khalik.
Maddy, yang awalnya melarang Tyler bermain,
menyalahkan Brady karena dia mendukung. Tapi
dengan berjalannya waktu, akhrinya dia bisa
menerima keadaan tersebut. Di penghujung cerita,
Sam membangun sebuah kotak pos untuk Tuhan,
sebagai kenangan untuk Tyler.
Dari segi cerita, film ini banyak memasukkan
unsur2 Kristen. Biarpun acuannya ‘God’ secara
umum, tapi cara2 hubungan manusia dengan
Tuhan sangat kental dengan nuansa kristiani.
Misalnya, Brady yang awalnya pemabuk berat,
diajak berdoa oleh pendeta di gereja. Olivia juga
mengajak Maddy berdoa saat imannya goncang
karena masalah bertubi-tubi yang melandanya.
Hal yang kurang di expose disini adalah
konflik-konflik pribadi, dan bagaimana perubahanperubahan terjadi. Masalah pribadi Brady
dengan mantan istrinya tidak dijelaskan tuntas,
sehingga penonton bisa bertanya-tanya. Lalu,
bagaimana Brady mengalami transformasi dari
pemabuk menjadi sosok yang lebih baik, kurang
ditunjukkan detailnya. Selain itu, ‘acting’ Tyler
kurang menunjukkan perjuangan dia menghadapi
kemoterapi yang berkepanjangan.
Satu adegan yang cukup menyentuh adalah
‘rekonsiliasi’ antara Ben dan Tyler. Adegan Ben
yang menggubah sebuah lagu untuk Tyler, dan
menyanyikannya di sebuah pentas, menunjukkan
unsur pengampunan.
Doa sederhana bisa membantu perbaikan
hidup orang-orang disekelilingnya, kalau
hal itu dibagikan dengan orang lain – point
ini menarik karena pada umumnya doa2 itu
disimpan sendiri sebagai ‘personal item’. Dengan
‘sharing’, percakapan dengan Tuhan akan lebih
‘dirasakan’ oleh orang lain, terutama lingkungan
terdekatnya. B
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