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Pengantar Redaksi
Saudara-saudara pembaca, pertama-tama kami ucapkan:

Selamat Hari Pentakosta!
Pada Edisi nomor 9 ini yang bertema “ROH KUDUS” Redaksi ingin menyampaikan
banyak terima kasih juga pada para pembaca AHA! yang semakin banyak memberikan
kontribusi dalam bentuk kiriman tulisan, jawaban Kuis, saran-saran, pujian-pujian
(cihui!) bagi Buletin kita ini.
Kami sajikan tulisan kesaksian dari Bpk. Herman Y. Masengi, juga profil Penatua Inne
Novianto. Juga tulisan-tulisan lain yang menarik tentang Retreat Jemaat 15-17 Mei
kemarin ini di Hotel Indo Alam Cipanas, berikut foto-fotonya kami tampilkan.

Salam Pentakosta!

Redaksi
===============================================================
AHA!  TERBIT SETIAP BULAN
Penanggung Jawab : Majelis Jemaat GKI Kavling Polri
Penasehat : Pdt. Santoni
Dewan Redaksi : Johnny Suparman. Pnt.Warih Desantoro,

  Dwi Sunarjanto, Maria Soerjanti, Sarri Paramitha
Koresponden : Karin, Soting Daniel, Victor Alex Uju

Redaksi menerima segala jenis naskah yang membangun jemaat dan memuliakan
Tuhan.

Alamat Pengiriman:
- KOTAK BULETIN AHA! Di muka pintu gereja tiap kebaktian Minggu, atau
- Tata Usaha Gereja  -atau
- Alamat e-mail: buletinaha@yahoo.com <mailto:buletinaha@yahoo.com>

Naskah boleh ditulis tangan dengan jelas dan rapi. Lebih menolong kami bila diketik,
panjang tulisan tidak lebih dari 2 halaman kuarto berspasi rangkap.
Ruangan DU-DU (Dari / Untuk / Dengan Ucapan)  tidak dipungut biaya, tapi berisi
pesan antar sesama pembaca yang sopan dan bertanggung jawab.
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Surat Gembala
Jemaat yang terkasih,
  Kita bertemu kembali dalam surat gembala.

Surat gembala kali ini bicara tentang turunnya Roh
kudus dalam peristiwa Pentakosta sebagai hari
lahirnya gereja.  Peristiwa Pentakosta merupakan
peristiwa  kelahiran gereja berkat Roh Kudus yang dicurahkan kepada
para rasul. Sejak peristiwa Pentakosta itulah, seluruh kisah mengenai
sejarah gereja perdana yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul
selalui disertai, didampingi, dan dibimbing secara aktif oleh Roh
Kudus.

  Tentu anda ingat, Roh Kudus jugalah yang telah membuat Yesus
dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Sejajar dengan peristiwa itu, Roh
Kudus juga melahirkan gereja ke dalam dunia. Sejak itu  Roh Kudus
senantiasa mendampingi perjalanan dan kehidupan dalam menghayati
dan mewartakan iman. Dalam Kisah para Rasul, Roh Kudus yang
melahirkan gereja itu menjadi daya dinamis yang meneguhkan
perkembangan gereja. Pentakosta yang kita rayakan sebagai hari raya
turunnya Roh Kudus berarti adalah perayaan ulang tahun kelahiran
gereja.

  Roh Kudus merupakan karakter dan pelaku utama dalam seluruh
kisah orang beriman, terbukti dalam kisah pencurahan Roh
pembaptisan Yesus di  Sungai Yordan ( Kis 1:5). Roh Kudus yang
dicurahkan adalah Roh kudus yang memberikan  kesuburan  bagi
perkembangan gereja (Kis. 2:13-17). Roh Kudus memberikan
keberanian dan kemampuan  untuk mewartakan kabar gembira dan
kesaksian mengenai perbuatan Allah ke segala ujung dunia (Kis.2:8-
11).

   Dalam kehidupan gereja perdana, Roh Kudus telah mampu
secara baik membangun komunitas awal yang dibentuk dalam iman,
cintakasih, kerukunan dan sukacita (Kis.2:42-47). Roh Kudus berperan
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dalam khotbah Petrus (Kis 2:14-40), dalam seluruh  kehidupan jemaat
perdana (Kis.4:31). Roh Kudus memberikan inspirasi dalam pemilihan
tujuh orang demi pelayanan (Kis 6:3-10), dan memberikan keberanian
kepada Stefanus untuk mati demi iman kepada Yesus Kristus(Kis.6:55).
Pendek kata, Roh Kudus mempunyai  peranan yang penting dalam
kehidupan Gereja yang bersaksi mewartakan Yesus Kristus. Roh Kudus
berperan mendampingi pertumbuhan gereja (Kis.9:31), menjadi sumber
sukacita (Kis.31:52) dan menjadi daya kekuatan ilahi bagi gereja
(Kis.8:15-16, 10:44-46).

  Jadi tidaklah keliru jika kita katakan bahwa masa kehidupan
gereja adalah masa pendampingan Roh Kudus. Gereja tidak pernah
ditinggal sendirian menghadapi segala resiko sejarah manusia. Gereja
berada dalam daya kekuatan dan kuasa Roh Kudus.  Dalam Kisah Para
Rasul, nampak jelas bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus dan Gereja
merupakan tiga peristiwa yang erat hubungan dalam sejarah
keselamatan. Persitiwa itu bertitik tolak bagi kenaikan Tuhan Yesus ke
Sorga, lalu Ia berkenan mengutus dan mencurahkan Roh Kudus yang
dijanjikan Allah Bapa (Kis.2:33)

  Roh Kudus inilah yang menjadi pemersatu antara Yesus Kristus
dan gereja dan sekaligus menjadi sumber iman yang menyelamatkan di
dalam  Gereja (Kis.3:16,4:10). Roh Kuduslah yang melanjutkan karya
penyembuhan melalui gereja (Kis.9:34), berkat  kekuatan nama Yesus
Kristus (Kis.4:10,3:6) dan menjadi pengharapan bagi mereka yang
hendak membangun sikap dasar gereja (Kis.1:11,3:20).

  Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan peristiwa
Pentakosta memiliki relevansi yang penting bagi kita saat ini dalam
hidup bergereja.

  Pertama-tama kita diyakinkan bahwa kita sebagai gereja dalam
perjalanan iman percaya di dunia ini tidak sendirian tetapi Yesus
Kristus dengan Roh KudusNya memberi kekuatan agar kita mampu
menjalani hidup di tengah-tengah dunia dengan segala tantangannya.

   Kedua, Roh Kudus akan bekerja membangun komunitas yang
penuh cinta kasih, kerukunan, penuh sukacita dan penuh iman. Itu
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berarti perjuangan kita sebagai gereja  membiarkan Roh Kudus bekerja
agar kita dapat membangun komunitas yang penuh cinta kasih,
kerukunan, sukacita dan penuh iman.

  Ketiga, kita diajak selalu mengucap syukur karena Allah di
dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, dan
tidak ada kuasa lagi yang ada di atasNya, itu sebabnya kita diminta
terus bergantung padaNya. Kita tidak boleh berpaling dari padaNya,
terus setia apapun yang menimpa kita.

  Keempat, di masa suka cita merayakan kenaikan dan turunnya
Roh Kudus maka sebagai gereja kita akan memberikan persembahan
tahunan pada tanggal 8 Juni 2003. Persembahan itu tentu harus kita
siapkan sebagai suatu anugerah di mana Allah memberikan kesempatan
yang berharga kepada kita untuk menyampaikan persembahan berkat
yang telah Tuhan berikan selama satu tahun dalam perjalanan hidup
kita baik jasmani maupun rohani.

  Akhir kata, mari sambut Roh Kudus berkuasa dan menguasai
kita. Saya akan mengakhiri surat gembala ini  dengan doa bersama :

Datanglah ya Roh Kudus
Penuhilah hati kami dengan karuniaMu
Dan nyalakan di dalamnya api cintaMu
Utuslah daya kuasaMU
Maka segala sesuatu akan diciptakan lagi
Dan Engkau akan membaharui muka bumi,
Ya Roh Kudus, Engkau telah mengajar kami
Dengan terang cahayaMu.
Berilah supaya dalam RohMu
Kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana
Dan kami pun selalu bahagia gembira
Karena penghiburanMu
Kini dan sepanjang segala masa
Amin.

(Pdt. Santoni)
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KEGIATAN SEPEKAN GKI KAVLING POLRI

    Hari Waktu Kegiatan
Minggu 07.30-08.30 Kebaktian Umum I

07.30-08.30 Kebaktian Anak
07.30-08.30 Kebaktian Remaja
09.00-09.45 Latihan Koor Wilayah III
09.00-11.00 Persiapan GSM
09.30-10.30 Kebaktian Pemuda
17.00-18.00 Kebaktian Umum II

Senin 13.00-16.00 Latihan Kolintang I-II
19.30-21.00 Latihan Paduan Suara

Selasa 16.00-17.30 Pelawatan Kelompok I
19.00-20.30 Pelawatan Kelompok II

Rabu 17.30-18.30 Latihan Angklung Anak
18.00-19.00 Kelas Katekisasi
18.30-20.30 Latihan Angklung Dewasa

Kamis 19.00-20.00 Briefing Komisi Remaja
19.00-20.30 PA Wilayah ( Kamis - IV )
19.00-20.30 Kebaktian Wilayah ( Kamis - I+II+III )

Jumat 16.00-17.00 Persekutuan Dewasa
19.00-20.00 Persekutuan Dewasa (Jumat-III)
19.00-20.00 Briefing Komisi Pemuda

Sabtu 05.30-06.00 Doa Subuh
16.00-17.00 Study Club Anak
16.00-17.00 Sanggar Lukis Anak
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 Profil

Pnt. Inne Novianto
  Jika ada pemilihan “the most populer
presbytery”, kemungkinan besar ibu penatua yang
murah senyum ini termasuk di dalamnya. Betapa
tidak, hampir di setiap kesempatan kegiatan
pelayanan di gereja, beliau selalu tampak hadir. Dan ternyata, pelahap
masakan Sunda ini telah menjadi penatua sejak tahun 1987.

   Mengapa Ibu dari Ella Marsheila (25) dan Oskar Eldion Novianto
(24) ini, seakan tak pernah “kehabisan bensin” dalam   mengerjakan
tugas dan panggilan Tuhan? “Tahun 1977 saya menjalani operasi dan
merupakan awal pergumulan saya melawan penyakit yang membuat
saya mengalami ketakutan. Tahun 1982 saya baru terbebas dari
penyakit tersebut. Keajaiban telah terjadi dalam hidup saya dan saya
tahu Tuhan mau pakai hidup saya untuk karyaNya yang ajaib,” ungkap
istri dari Bpk Danny Novianto yang beralamat di Kav. Polri Blok BVII/
25 ini. Beliau merasakan kasih anugerah Tuhan yang sedemikian besar
sehingga hingga kini masih mau menjadi penatua. “Menjadi penatua
pun adalah suatu anugerah, “sambungnya.

Sebelum menjadi penatua, beliau kerap dilawat oleh Ibu Wirjati
Winardi. Mula-mula bergabung dalam kegiatan komisi wanita dan
pelawatan hingga diminta untuk menjadi rekan sekerjanya sebagai
penatua 16 tahun yang lalu. “Saat itu saya merasa mendapat
kehormatan istimewa. Saya terharu dan menangis. Di hati kecil, saya
takut karena belum mengerti apa-apa tapi saya tak berani menolak
karena saya tahu ini adalah kesempatan buat saya untuk menyatakan
syukur dan menyambut anugerah Tuhan dalam hidup saya,” kenangnya.
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   Demikianlah sekelumit proses
terjunnya Ibu Inne sebagai seroang
pelayan. Namun siapa yang dapat
menduga bahwa awalnya Ibu Inne
Novianto berasal dari katolik? “ Saya
katolik, suami kristen, dan kami
menikah secara katolik, anak-anak
dibaptis katolik,” akunya, “tapi dalam
perjalanan kami putuskan untuk
sama-sama berbakti di GKI. Tahun
1983 kami menjadi anggota GKI

Nurdin. Tahun 1985 kami atestasi di GKI Kav. Polri,” ujar Ibu yang
lebih senang menggunakan kata perjalanan dalam menceritakan
riwayatnya. “Oo, jalan-jalan itu juga salah satu hobi saya. Sampai-
sampai orang bilang saya kok nggak ada capeknya” tukas beliau.
   Dalam pelayanan Ibu Inne mendapati banyak suka maupun dukanya.
“Tapi saya bersyukur karena cepat lupa untuk hal-hal yang tidak enak
dan selalu memandang positif untuk segala hal,“ imbuh ibu kelahiran 9
Juli 1951 ini tanpa merinci lebih jauh. Tak heran beliau selalu tampak
enjoy menikmati tugas pelayannnya. “yang terpenting daslam hidup ini
kerjakanlah dengan baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita,”
tegas ibu yang bermotto: “LAKUKANLAH SEGALA SESUATU
SEPERTI UNTUK TUHAN.”
   Tampaknya beliau sekeluarga memang senang bekerja. Pak Danny,
menurut Bu Inne, jika sedang tidak bekerja dikantor, senang
mengerjakan pekerjaan memperbaiki apa saja di rumah. Sementara Ibu
Inne, di samping urusan di gereja, klasis, juga lebih banyak mengurus
rumah. “Karena tak ada pembantu,”jelasnya.Beliau juga menyempatkan
diri untuk membaca buku-buku yang baginya dapat membangun,
menambah wawasan dan pengetahuan.”Pada dasarnya saya suka belajar
dan ingin banyak tahu dalam banyak hal.” tambahnya.
  Di sela-sela kegiatan mereka yang padat, mereka juga tak lupa
mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. Kiatnya? “Tak ada yang
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istimewa. Kami sepakat berusaha memberikan contoh yang baik karena
berpikir melalui perbuatan kami, mereka dapat merasakan kasih. Di
samping itu kami selalu berusaha terbuka kepada mereka,” tegasnya.
  Ibu Inne juga mengakui campur tangan Tuhan yang sedemikian
banyak setelah melewati berbagai pergumulan hidup. Ceritakan
dong..”Jika diceritakan semua mungkin nggak cukup waktunya nih,
karena sedemikian banyak mukjizat Tuhan yang kami alami” lanjut ibu
yang memegang teguh ayat Roma 8:28 itu.
   Mengenai Bapak Danny Novianto, sebagai seorang suami, beliau
mendukung pelayanan Ibu. Tapi kan tidak merasa kesepian  kan Pak?
“Kadang saya merasa sendiri..tapi yah saya memang tidak bisa
melakukan tugas-tugas seperti isteri saya. Tapi karena isteri saya senang
melakukan semua itu, saya mendukung penuh.”
   Kembali ke Ibu Inne lagi, ternyata belum seluruh anggota keluarga
besarnya menjadi orang kristen.”Saya memang masih berharap seluruh
anggota keluarga besar saya dapat percaya dan jadi pengikut Tuhan“
idamnya.
    Oke, terakhir Bu. Kenapa hobi melahap masakan Sunda?
“Sebenarnya makanan apa saja sih suka. Tapi yang paling saya suka
makanan Sunda. Katanya dilepas di kebun asal ada sambal bisa hidup!“
kelakarnya.

Terimakasih Bu Inne atas
wawancaranya, Tuhan
memberkati.

   (Tim Redaksi AHA!)
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Refleksi

Tidak Melepaskanmu

Beberapa tahun yang lalu, pada suatu
hari musim panas yang terik di Florida
Selatan, seorang anak kecil
memutuskan untuk pergi berenang di
sebuah tempat renang tua di belakang
rumahnya, karena bergegas mau terjun
ke dalam air dingin, ia lari lewat pintu
belakang, sambil meninggalkan sepatu, kaus kaki, maupun kemejanya.
Ia melompat ke dalam air, tanpa menyadari bahwa selagi berenang ke
tengah danau seekor buaya malah sedang berenang ke arah tepian.
Ibunya yang di rumah sedang melihat ke luar lewat jendela ketika ia
melihat mereka makin saling mendekati.

Dalam ketakutannya, ia berlari ke arah danau, berteriak dan menjerit-
jerit pada puteranya sekuat tenaga. Mendengar suaranya, anak kecil itu
jadi waswas dan berbelok balik menuju ibunya. Tapi sudah terlambat
ketika ia sampai pada ibunya, buaya itupun tepat mencapainya juga,
Dari dok tambatan, ibu itu menangkap tangan anak kecil itu tepat saat
buaya itu menggigit kaki-kakinya. Itu memulai suatu pertarungan yang
luar biasa di antara mereka berdua. Buaya itu jauh lebih kuat dari ibu
itu, tetapi sang ibu terlampau bersemangat jua untuk begitu saja
melepaskan.

Seorang petani kebetulan sedang lewat, ia mendengar jeritan-jeritannya,
larilah ia turun dari truknya, membidik dan menembak mati buaya itu,
Mengagumkan sekali, setelah berminggu-minggu di rumah sakit, anak
kecil itu terselamatkan. Kaki-kakinya memang sangat amat terluka,
penuh parut marut akibat serangan ganas hewan itu, dan pada tangan-
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tangannya, ada goresan garutan-garutan dalam sekali akibat kuku-kuku
ibunya yang menancap ke dalam dagingnya saat ia terus bertahan
menyelamatkan putranya yang ia cintai. Reporter surat kabar yang
mewawancarai anak itu setelah trauma itu, bertanya apakah ia mau
menunjukkan bekas-bekas lukanya. Anak itu menaikkan celana
kakinya. Kemudian, nyata sekali ia berbangga, katanya pada reporter
itu, “Tapi coba lihat tangan-tanganku. Ada juga parut-parut bekas luka
di tanganku. Aku dapatkan ini sebab ibuku tidak melepaskan aku.”

Anda dan aku bisa menyamakan diri kita dengan anak kecil itu. Kitapun
punya luka-luka. Tidak, bukan akibat gigitan buaya, atau apapun yang
sedramatis begitu. Tapi akibat luka-luka masa lalu yang menyakitkan.
Beberapa di antaranya begitu buruk sekali dan telah membuat kita
begitu menyesalinya. Akan tetapi, beberapa luka-luka itu, sahabatku,
adalah karena Allah menolak melepaskannya.

Di tengah pergumulanmu, Ia ada di
sana sambil terus memegangimu.
Kitab Suci mengajarkan bahwa Allah
mencintaimu. Engkau seorang anak
Allah. Ia mau melindungimu dan
menyediakan segalanya. Tapi
terkadang kitalah yang secara bodoh
dungu melangkah ke dalam situasi
berbahaya. Kolam renang hidup kita
penuh dengan mara bahaya - dan kita
lupa bahwa musuh sedang menunggu
untuk menyerang. Di saat itulah mulai ada peperangan, dan sekiranya
kau dapatkan parut2 luka cinta kasihNya pada tangan2mu,
bersyukurlah, sungguh, amat bersyukurlah; Ia tidak pernah dan tidak
akan – melepaskanmu.

Disadur dari Cerita Resonansi - By: Vicky
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Kesaksian Bp. Herman Y. Masengi.

Puji syukur kepada Tuhan atas keajaiban Tuhan yang nyata  dalam
hidup kami, antara lain :

1. Penyakit yang kami alami disekitar  tahun 70 an di mana suhu
badan kami sangat tinggi dan  benjolan di leher kiri depan
merupakan peristiwa yang sangat
mengganggu pikiran kami.  Menurut
diagnosa Dokter ahli  penyakit dalam
kami menderita penyakit kanker
pembuluh darah - sesuai hasil
pemeriksaan laboratorium di R.S.
Charitas (rumah sakit swasta yang
terkemuka di Palembang). Betapa sedih
hati kami ketika Dokter yang menangani
penyakit kami menyatakan tidak
sanggup dan memberi surat pengantar  untuk berobat ke R.S. Cipto
Jakarta. Namun kami hanya menerima dengan pasrah, meskipun
kadang-kadang  merasa kuatir menghadapi resiko penyakit yang
akan kami alami  karena pada waktu itu penyakit semacam ini
masih sulit disembuhkan. Waktu itu kami termasuk salah satu
aktivis pemuda dan masih belum berkeluarga di samping itu
sebagian besar keluarga kami berada di Manado sehingga tidak
ada sanak-saudara untuk tempat menceritakan masalah besar kami
itu. Oleh karena itu kami serahkan masalah ini hanya pada Tuhan
yang akan memelihara dan menyembuhkan kami. Karena sesuai
firman Tuhan  “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab Ia yang memelihara kamu” (I Petrus 5:7).  Memang
banyak alternatif penyembuhan lain di luaran, namun hati kami
teguh dan percaya: hanya dengan campur tangan Tuhan  penyakit
kami dapat sembuh! Dan masih tidak puas dengan  diagnosa dokter
ahli tadi dan kuatnya keinginan sembuh, kami juga berkonsultasi
dengan Dokter ahli penyakit THT yang merekomendasikan kami
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ke Dokter ahli penyakit jantung dan pembuluh darah di Jakarta.
Kami terus mengikuti saran dokter dan setelah sehari semalam
menjalani pemeriksaan di  R.S. Pelni  Petamburan Jakarta kami
diperkenankan pulang ke rumah dan hanya di beri vitamin Surbex-
T dengan anjuran kembali kontrol 6 bulan kemudian. Namun
sampai saat ini (lewat lebih dari 30 tahun!)  kami tidak pernah
kembali untuk kontrol dan memang benjolan di leher tersebut telah
hilang tanpa minum obat! Inilah suatu keajaiban Tuhan dalam
hidup kami sehingga sembuh dari penyakit yang menakutkan itu.
Dan memang benar apa yang kata Firman  Tuhan   pada waktu
Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang
lain dimana dikatakan : Hal itu terjadi supaya genaplah firman
yang disampaikan oleh nabi Yesaya : “Dialah yang memikul
kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.” (Matius 8 :
17).

2. Peristiwa yang lain pada bulan Oktober 1986 di kantor tiba-tiba
badan kami menjadi lemas dan tidak dapat berdiri  sehingga
mengira telah kena guna-guna karena pada saat itu sedang
melayani customer/langganan. Ternyata  menurut pemeriksaan
laboratorium  kolesterol kami tinggi sekali yakni HDL 430 dan
LDL 250 . Dengan bantuan  obat dari dokter dan konsumsi
makanan non Kolestrol serta  olah raga jalan kaki secara teratur
maka  kolesterol kami dalam waktu 6
bulan  kembali normal, namun  lutut kami
tetap saja lemah sehingga tidak kuat
berdiri lama dan sangat  mengganggu
aktivitas kami dalam pekerjaan, terutama
pada waktu upacara bendera setiap
tanggal 17 dan hari nasional. Ini
merupakan siksaan bagi kami  sehingga
tidak berani mengambil tempat paling
depan karena takut jatuh. Apabila



15          --- AHA!  #9  (Mei 2003) ---

mendapat tugas liturgi dan berdoa dalam kebaktian P.A. saya
sering menghindar/menolak karena takut jatuh dan kalaupun
harus berdoa tidak berani berdiri. Demikian juga kami takut
apabila mendapat tugas dalam kebaktian umum di gereja namun
tetap menjalankannya karena kami adalah anggota majelis
meskipun dengan keringat dingin dan berpegang kuat-kuat di
mimbar gereja.
Ingatan akan keajaiban Tuhan dalam hidup kami sebelumnya
membuat kami tidak putus asa dan tetap setia. Di samping itu
firman Tuhan kembali memberikan penghiburan dan
pengharapan yakni dalam Matius 7 : 7 – 11:  “Mintalah , maka
akan diberikan kepadamu; carilah , maka kamu akan
mendapat ; ketoklah , maka pintu akan dibukakan bagimu …
dst .”

Oleh karenanya kami berserah dan berdoa kepada Tuhan, kami
percaya bila Tuhan mau pakai dalam pelayanan, pasti Tuhan
akan memperlengkapi kami tak akan mempermalukan kami.
Kemudian ternyata di suatu hari, tiba-tiba kami menyadari
bahwa sudah lewat lebih dari satu tahun kaki kami sesungguhnya
telah kuat  berdiri  dan dapat menjalankan tugas seperti biasa!
Puji syukur kepada Tuhan yang telah  menolong  dalam karir
kami sehingga dapat  memasuki pensiun pada tahun 2000 lalu
dan juga dalam pekerjaan kami lainnya serta tugas pelayanan di
gereja hingga saat ini .

3. Pada tahun 2000 yang lalu sebenarnya kami belum waktunya
menjalani pensiun karena tempat tinggal belum siap sedangkan
hak untuk menempati rumah dinas hanya 6 bulan setelah
pensiun. Memang perusahaan masih memberikan toleransi
waktu huni yang lebih lama mesikipun hak untuk menempati
rumah dinas telah berakhir. Namun pada tanggal 24-12-2001
perusahan meminta kami untuk segera keluar dari rumah dinas
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namun pada saat itu kami belum
mendapatkan rumah tinggal yang
cocok, di samping itu dananya belum
tersedia karena usaha untuk menjual
tempat kami di Serpong Tangerang
belum terealisir. Oleh karena itu kami
hanya membawa permasahalan ini
dalam doa minta pertolongan Tuhan
dan pada tanggal 26-12-2001 kami
minta bantuan Kantor Pemasaran
BSD Serpong Tangerang untuk
memasarkan tempat kami karena sulit mendapatkan pembeli
dan memang pada tanggal 27-12-2001 langsung mendapatkan
pembeli yang serius. Di sinilah Tuhan  menyatakan kebesaran
dan kesetiaannya kepada kami karena pada awal tahun 2002
dapat direalisir sekaligus 2 transaksi jual beli properti dalam
waktu yang hampir bersamaan dengan harga yang jauh melebihi
harga yang diharapkan,  bahkan lebih dari itu pembeli berani
membayar tunai meskipun masa laku kontrak baru berakhir 6
bulan kemudian. Dilain pihak dalam waktu yang relatif  singkat
pada tanggal 21-02-2002 kami juga telah mendapatkan tempat
tinggal yang baru dengan harga beli yang lebih murah dari harga
yang wajar. Bertepatan dengan musibah banjir awal tahun 2002
yang lalu di mana rumah dinas sudah telah banyak yang rusak
dan tidak layak untuk dihuni namun tidak lagi menjadi masalah
bagi kami sehingga pada tanggal 11-03-2002 dari pengungsian
di tempat keluarga, Taman Surya I Jakarta Barat kami langsung
pindah dan menempati rumah yang baru hingga saat ini. Kami
percaya bahwa ini merupakan bukti bahwa Tuhan datang tepat
waktu pada saat kami membutuhan pertolongan-Nya. Hal ini
lebih meyakinkan kami bahwa apabila kita setia dan
mendahulukan Tuhan maka tidak perlu kuatir dan ragu karena
pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat waktu, dan bahkan
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mengaruniakan  lebih dari yang kita
butuhkan. (Matius 6 : 25 – 34).

Mengenai Pergumulan dalam hidup kami
– tentu tetap saja tetap ada. Khususnya dalam
memenuhi kebutuhan hidup saat ini yang semakin
berat karena semakin sulit mendapatkan peluang
usaha yang menguntungkan dan pekerjaan tetap.
Namun kami percaya kuasa Tuhan dari dulu
hingga kini dan di masa yang akan datang tidak
pernah berubah dan sanggup melakukan perkara yang lebih indah dan
ajaib dalam hidup kami dan juga dalam hidup  Saudara pembaca.

Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat dan menguatkan iman dari
setiap pembaca Buletin AHA.

   (Herman Y. Masengi)
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PUISI

B E R S Y U K U R L A H

 Bersyukurlah ketika engkau mendapatkan kesuksesan, karena
hal itu akan memacu dirimu untuk berkarya lebih baik lagi

Bersyukurlah ketika engkau mengalami kegagalan, karena  dengan
itu engkau akan belajar rendah hati dan mawas diri

Bersyukurlah ketika engkau menghadapi masalah, karena engkau
dapat belajar lebih dalam lagi mengenai kehidupan

Bersyukurlah ketika engkau mengalami kesedihan, karena engkau
akan menjadi lebih manusiawi dan semakin berserah kepada
Tuhan

Bersyukurlah akan segala hal yang kau dapatkan di dalam
kehidupanmu, karena itu semua adalah anugerah Tuhan untuk
menempa dan membentukmu menjadi alatNya

(Dennis)
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  Y E S U S  

Tuhan di saat Kau Lahir
Semua orang menanti-Mu
Kau lahir di kandang yang hina
Di dalam palungan hewan

Kau tumbuh menjadi manusia biasa
Kau membuat mujizat yang luar biasa
Tak ada yang dapat melawan-Mu
Kau disanjung dan dipuja

Tapi di saat Kau dewasa
Kau menyerahkan hidup-Mu
Untuk keselamatanku
Kau disalib di palang kayu
Mati di antara orang-orang berdosa

Yesus Kau lahir, tumbuh dan mati sebagai manusia
Tapi Kau suci, kudus dan tak berdosa sebagai Allah
Dan bangkit di antara orang mati, naik ke sorga sebagai

Juruslamat
Kau datang bukan untuk orang sehat
Tetapi untuk orang-orang yang berdosa seperti kami

By : 160210
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Surat Pembaca:

Pengalaman dalam perjalanan Retreat ….

Dengan hati berbunga, sepasang lansia (63 & 57 tahun) mengajak dua
orang cucunya (8 dan 11 tahun) untuk ikut dalam acara Retreat Jemaat
GKI Kav.Polri ke Indo Alam
15-17 Mei 2003.
Mereka ditempatkan oleh
Panitia  di bis-6 yang kecil
(semua ada 6 bis: 4 besar 2
kecil), bersama-sama dengan
1 keluarga muda yang terdiri
dari 2 orang wanita 1 bapak
dan 1 bayi berusia 5 bulan,
sehingga total penumpang penumpang ada 5 orang dewasa 2 anak dan 1
bayi.

Melihat kondisi bis, ada rasa kecewa, tetapi rasa patuh kepada Panitia
lebih diutamakan (ada kursi   yang tanpa jok, AC tidak dingin, panas
matahari masuk karena hanya sebagian bertirai).
Ternyata betul, bis-6 ini mengalami trouble. Begitu sampai di pintu
gerbang tol Jagorawi, bis tiba-tiba mogok. Setelah diutak-atik sebentar
bis bisa jalan lagi, tapi 15 menit kemudian terlihat asap mengepul dari
depan dan tercium bau sesuatu yang terbakar! Bis segera minggir dan
berhenti, sopir dan kenek berusaha memperbaiki lagi.
Para penumpang, wanita, anak-anak dan bayi, dipindah ke bis-4,
sedangkan 2 bapak-bapak masih bertahan. Lalu bis-6 bisa jalan lagi,
tapi tidak lama mogok lagi dan 2 bapak2 tadi ditampung di bis-2
Akhirnya, setelah tiba di Indo Alam, 2 keluarga ini baru bisa kumpul
kembali, dan mengikuti seluruh acara dengan sukacita selama 3 hari.
Tibalah saatnya Retreat berakhir dan dalam persiapan pulang kembali
ke Jakarta Panitia memberikan pengarahan supaya penumpang kembali
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ke bis masing-masing, juga bahwa bis besar no.2 dan 4 (karena ada
sayapnya) tidak bisa masuk ke GKI Kav.Polri, cukup sampai Daan
Mogot saja.
Lansia dan 2 cucunya ini naik di bis-6 (pengganti yang mogok
sebelumnya) yang keadaannya cukup baik, juga karena patuh kepada
panitia. Eh, belum lama duduk, pak sopirnya berkata: “Lho kok naik di
bis ini toh ibu, kata bapak-bapak tadi, bis ini cuma untuk barang-barang
saja.” Lalu lansia ini turun lagi (tentu saja 2 cucunya mengikuti terus)
dan menanyakan kepada salah satu Panitia: “mana yang betul?” Dan
mendapat jawaban tegas: “Tetap di bis no. 6, karena bisnya sudah
diganti. Jangan kuatir akan mogok lagi.” Lansia ini patuh kepada
Panitita, lalu naik lagi lagi ke “Bis Barang-barang” no.6, syukurlah,
bayi dan 2 wanita lainnya sudah di bis-4
Menjelang saat berangkat, salah satu Panitita menghampiri dan
mengatakan bahwa Lansia dan 2 cucunya ini bisa pindah ke bis-1.
Karena patuh kepada Panitia, maka Lansia dan 2 cucunya ini pindah
lagi ke bis-1, walaupun harus berpisah dengan 2 bapak-bapak yang
tetap memilih di bis-6. Ternyata, di bis-1 ada trouble juga; karena ada
satu penumpang yang dengan sukarela membagikan “Bau tak sedap” di
sepanjang perjalanan, untunglah sang cucu membawa obat penyemprot
bau (Pewangi).
Akhirnya, setelah tiba di GKI Kav.Polri, 2 keluarga ini bisa berkumpul
kembali, sang cucu berkomentar: “Eyang, kok pulang pergi kita selalu
apes ya  yang?”

Bagaimana jika apa yang dialami oleh 2 keluarga ini adalah anda
sekeluarga?
Semoga tidak.

25Mei 2003
(RS)
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Tanggapan Panitia terhadap perjalanan retreat...
 
Dengan sangat prihatin atas pengalaman yang penulis
rasakan,kami panitia retreat  mohon maaf atas ketidak nyamanan
yang dialaminya. Tidak ada rekayasa apalagi kesengajaan
terhadap peristiwa tersebut, semuanya terjadi di luar kuasa
kami.Kami menginginkan yang terbaik bagi jemaat.
 
Panitia telah memesan 5 (lima) bus besar dan menyiapkan daftar
penumpang untuk kelima bus tsb dengan sebaik mungkin. Pada
pagi menjelang keberangkatan kami mendapatkan kenyataan
pihak perusahaan bus mengirimkan 4 (empat) bus besar dan 2
(dua) bus kecil sebagai ganti 1(satu) bus besar yang tak dapat
dioperasikan,tanpa kami ketahui sebelumnya ,bahwa salah satu
bus kecil tsb  kemudian bermasalah. Saat kejadian kami
putuskan untuk memulangkan bus tsb dan  menyampaikan
keluhan kami atas peristiwa itu serta minta potongan harga sewa
sebagai konsekwensinya. Agar menjadi pelajaran saat
penjemputan nantinya.  Siang menjelang perjalanan pulang,kami
baru diinformasikan bahwa 4 (empat) bus besar tidak sanggup
masuk ke GKI Kav Polri dan minta menurunkan penumpang
sampai di Daan Mogot.Kami cukup kelabakan dengan masalah
ini. Kami protes dan berkomunikasi dengan perusahaan bus di
Jakarta,akhirnya disepakati hanya 2 (dua) bus besar yang
bersayap diatasnya tidak dapat masuk,sedang 4 (empat) bus
lainnya tetap harus masuk kedalam. Panitia dalam waktu
yang singkat dan terbatas memikirkan jalan terbaiknya dengan
mengambil keputusan sbb;
      1.Menempatkan kelompok peserta bus yang jumlah lansia
dan anak nya sedikit pada kedua bus besar bersayap: nr.2 & 4.
      2.Menginstruksikan agar penumpang bus bersayap
menitipkan bagasinya pada dua bus kecil ,bus 5 dan 6  yang
masih lega tempatnya.
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3.Mendata kembali jumlah kursi kosong pada bus 1 dan 3
untuk mengatur penumpang yang menginginkan  pindah dari bus
2 dan 4 serta bus 6.
 
Hal hal di atas menyebabkan salah komunikasi di antara
penumpang. Kami tidak pernah menetapkan bus 5 dan 6 sebagai
bus “Barang Barang” tanpa penumpang. Kami meminta semua
penumpang untuk naik di bus masing2 guna absensi, pendataan
tempat kosong dan data penumpang yang berminat pindah bus.
Seperti yang kami minta pada penulis untuk kembali dulu ke bus
nya, sebelum kami memenuhi keinginannya untuk pindah dari
bus 6 karena trauma keberangkatan yang dialami.oleh penulis.
Jelas bahwa perpindahan dari bus 6 adalah disebabkan
permintaan penulis sendiri. Kenyataan bahwa ternyata bus 1
yang dinaikinya kembali bermasalah dengan “bau” itu juga di luar
kuasa kami. Demikian halnya dengan keluarga muda yang
disebutkan, mereka pindah sendiri ke bus 4, akibatnya mereka
harus pindah lagi dari bus 4 ke bus 3 karena mereka membawa
anak kecil.
 
Kami  panitia sangat berterima kasih pada Bapak Soejitno yang
tetap bertahan dan bertanggung jawab penuh sebagai kepala
rombongan di bus 6 yang tiba dengan selamat tanpa ada
masalah seperti dikuatirkan para penumpangnya dengan pindah
ke bus-bus yang lain.
 Panitia telah berusaha sebaik mungkin,namun demikian bila
masih terjadi kekurangan dan menimbulkan kekecewaan kami
mohon maaf.

Teriring salam dan doa kami.
 
Panitia Retreat Jemaat 2003 
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Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ – Bab-7:

“Percakapan Orangtua-Anak mengenai
Masalah Pendidikan”

     Orang dari pelbagai latar belakang sepakat bahwa mereka ingin
anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Orangtua dan
anak-anak menghadapi banyak pilihan dan bahaya dalam perjalanan
menyelesaikan sekolah. Sepanjang waktu tersebut, orangtua perlu
sungguh-sungguh menjalin komunikasi dengan anak-anak. Dan ini tidak
mudah. Komunikasi yang benar
memerlukan kemauan untuk
mendengarkan, bertanya, kadang-kadang
menahan pendapat kita sendiri sehingga
kita dapat mendengarkan apa yang
dikatakan anak-anak, dan memastikan
kita tidak secara otomatis menganggap
solusi yang benar bagi kita di zaman kita
adalah benar bagi anak-anak di zaman
mereka.

     Adapun masalah pendidikan yang biasanya muncul adalah seputar :
pekerjaan rumah. Dalam beberapa rumah tangga, pekerjaan rumah
bukan masalah besar. Tetapi, untuk sebagian besar rumah tangga,
pekerjaan rumah menjadi ujian berat bagi “Mengasuh Anak dengan
EQ”. Pekerjaan rumah biasanya tidak menarik bagi anak-anak, terutama
jika dibandingkan dengan mengobrol di telepon, berkirim pesan lewat
internet, menonton televisi, mendengarkan musik atau berolahraga.
Saat-saat mengerjakan pekerjaan rumah akan menjadi kesempatan bagi
Anda melihat anak-anak mengalami perasaan kacau akibat daya tarik
yang luar biasa di luar pekerjaan rumah itu sendiri. Dalam hal ini,
cobalah membantu anak mengungkapkan perasaannya dengan kata-
kata, kemudian membantunya menjelaskan masalahnya. Setelah itu,
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anda dapat mulai memecahkan masalah dan membuat rencana bersama
tanpa ledakan emosi. Berikut ini adalah contoh lembar kerja yang akan
membantu berfokus pada tujuan, mengurangi ketegangan dan sikap
menyalahkan dari orangtua atas masalah
pekerjaan rumah, serta membangun
kecerdasan emosional yang penting pada
anak-anak dengan melatih ketrampilan
merencanakan dan membantu mereka
mengenali saat-saat terbaik dan terburuk
untuk mengerjakan berbagai tugas
akademis.

 WAKTU  UNTUK PEKERJAAN  RUMAH:
KATAKAN PADA DIRIMU APA MASALAHNYA

Contoh :
Di mana kamu mengerjakan PR? Di ruang makan.

Bagaimana perasaanmu? Frustasi

Bagaimana kau mengungkapkannya?Saya membanting pensil di meja.

Apa masalahnya? Saya merasa frustasi karena ada
dua halaman PR Matematika yang
harus saya kerjakan, dan saya
tidak tahu cara mengerjakannya,
dan saya ingin menelepon teman
teman  malam ini.

     Pekerjaan rumah membutuhkan persiapan. Sebagian anak tidak
teratur. Tugas hilang, segala sesuatu dikerjakan pada saat-saat terakhir,
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dan ketika mereka akhirnya duduk untuk mengerjakan sesuatu, kadang-
kadang mereka tidak memiliki buku atau lembar kerja yang diperlukan,
dan hasil yang mereka serahkan tampak berantakan. Sangat wajar bagi
orangtua bertanya-tanya mengapa demikian dan apa yang bisa
dilakukan. Salah satu cara membantu anak-anak berprestasi lebih baik
adalah dengan membantu mereka untuk lebih teratur, lebih
mendengarkan dan berkonsentrasi, dan memusatkan energi mereka
untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan efisien dan sedikit
waktu yang terbuang.

     Anak-anak umumnya melakukan tugas
dengan baik jika mereka mempunyai ruang
cukup luas yang bebas dari godaan (mainan,
majalah, televisi, telepon, dll), penerangan
yang memadai, dan terbebas dari gangguan
yang terlalu sering. Ada anak yang butuh
tempat yang tenang. Ada yang jika
menghilang dalam kamar, dia akan
membuang waktu. Orangtua perlu
mengawasi apa yang terjadi jika anak-anak “belajar” di kamar mereka.
Yang lain akan bekerja lebih baik di tempat umum, seperti : sekolah
atau perpustakaan. Anak-anak tidak selalu mencari atau menciptakan
lingkungan belajar yang terbaik bagi mereka. Jadi, berperan aktiflah
dalam membantu merencanakan, menemukan, dan memelihara ruang
kerja yang bisa membuat mereka bekerja dengan baik.

     Orangtua perlu membantu anak-anak mengetahui apa yang harus
mereka kerjakan, perlengkapan apa yang mereka perlukan untuk dapat
mengerjakannya, dan kapan harus selesai. Dalam hal ini, “agenda”
sangat membantu, bimbing anak-anak untuk membuat agenda dan
melakukannya.
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    Anak-anak sering memiliki beberapa tugas harian dan tugas jangka
panjang, atau ulangan secara bersamaan. Sebagai orangtua mari kita
bantu anak-anak untuk dapat mengatur perencanaan maupun
pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Orangtua dapat mengajukan beberapa
pertanyaan berikut :
1. Apa yang harus kaukerjakan untuk besok?
2. Apa yang harus kaukerjakan pada akhir pekan?
3. Apakah akan ada ulangan? Kapan? Laporan? Kapan harus

diserahkan?

Contoh :
     “Nah, mari kita lihat. Bagaimana rencanamu menyelesaikan
pekerjaan rumah? Apa yang akan kaulakukan malam ini? Apa yang
akan kaukerjakan lebih dahulu? Atau Ayah/ibu pikir sebaiknya kau
memulai yang ini, kemudian
mengerjakan yang itu. Karena kita
akan banyak bepergian di akhir
pekan, kau harus mencari waktu
untuk membaca sepanjang pekan
ini. Bagaimana kalau sepulang
sekolah hari Kamis, kau tak akan
membuat rencana lain…..?

     Meskipun orangtua bisa melihat
banyak cara agar anak-anak
menjadi teratur, mereka perlu
berhati-hati. Kebiasaan lama sulit
diubah. Mulailah perlahan-lahan,
anda harus BERSABAR.

     Ketika anak-anak telah mengatakan bahwa mereka akan melakukan
sesuatu, sebagian anak enggan melaksanakan gagasannya, sebagian
tidak suka didorong terlalu keras. Jadi orangtua perlu menggunakan
desakan lembut. Antara lain sbb:
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Mengingatkan anak akan tujuannya:
- Apa yang kauinginkan semula?
- Apa yang akan kau coba lakukan?
- Apa yang akan terjadi jika rencanamu berhasil?

Bersikap mendukung, yakin dan ringan:
- Ibu tak sabar untuk mendengar hasilnya
- Ayah yakin kau akan bisa melaksanakannya
- Mungkin besok waktu yang lebih baik.

Menyingkirkan rasa takut dengan membantu memikirkan
konsekuensinya :
- Menurutmu, apa yang mungkin meleset?
- Bagaimana kalau …………. Benar-benar meleset? Apa yang akan

terjadi?
- Kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi? Apa yang terbaik?

   Demikianlah beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan dalam
menghadapi masalah pendidikan bagi setiap orangtua. Nantikan bab
berikutnya di nomor berikut yang akan membahas : “Bagaimana
Menjangkau Anak di Era Kekerasan, AIDS, dan Obat-obatan.”

(Maria Soerjanti)
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DATA RETREAT JEMAAT 15-17 MEI 2003

ACARA : Retreat Jemaat
Waktu : 15 - 17 Mei 2003
Tempat : Hotel Indo Alam, Cipanas
Pembicara : Pdt. Santoni STh

  Astri Sinaga MTh
  Pdt. Paulus Tjahja
  Pdt. Paulus Kurnia
 Victor Silaen

Peserta:
Dewasa : 130 orang
Pemuda+Remaja :   33 orang
Anak-anak :   24 orang
Bayi :   11 orang .... total = 198 orang
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HUBUNGAN YANG PERLU DIBANGUN OLEH
PENATUA (bagian-3)

Artikel ini adalah bagian terakhir dari 3 seri
tulisan, yang menjelaskan 10 macam hubungan
yang perlu dibangun oleh seorang Penatua.
Bagian pertama dan kedua (AHA! #7+8) telah
membahas hubungan macam ke 1-5:

1. Hubungan Penatua dengan Tuhan.
2. Hubungan Penatua dengan dirinya sendiri
3. Hubungan Penatua dengan Keluarga
4. Hubungan Penatua dengan pekerjaan.
5. Hubungan Penatua dengan Pendeta.

dan sekarang dilanjutkan dengan hubungan macam ke 6 sampai 10,
semoga menjadi berkat bagi saudara pembaca.

(Redaksi)

6. Hubungan antara sesama Penatua.

Hubungan yang perlu dibangun oleh Penatua ialah
dengan para Penatua lainnya. Mengapa? Karena
para Penatua adalah Pejabat Gerejawi (Presbyter)
… Selaku Pejabat Gerejawi, semua Penatua adalah
rekan sepelayanan sebagai Majelis Jemaat. Lebih
jauh lagi, dalam tata cara Presbyterial Sinodal,
seorang Penatua sekaligus menjadi Majelis Klasis
dan Majelis Sinode.

Di atas jemaat, tugas umum Majelis Jemaat ialah bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pelayanan firman dan sakramen, pelaksanaan
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pelawatan dan penggembalaan, pelaksanaan pembinaan anggota dan
calon anggota jemaat (katekisasi), pelayanan kasih kepada anggota
jemaat maupun bukan anggota jemaat; yaitu secara oikoumenis dan
kemasyarakatan; kelangsungan kehidupan Klasis dan Sinode.

Dalam melaksanakan tugas di atas, mau tidak mau para Penatua harus
bekerja sama. Keharmonisan hubungan yang dibangun sesama Penatua
tentu meringankan tanggung jawab pelayanan bersama. Ada ungkapan
yang mengatakan, “Bila tangan berjabat, beban berat pasti terangkat!”
Namun, lebih dari sekedar meringankan beban bersama, keharmonisan
hubungan para Penatua juga merupakan alat kesaksian. Mengapa?
Sebab hakikat Majelis Jemaat adalah persekutuan. Tuhan Yesus
berulang kali mendoakan keutuhan para muridNya supaya mereka
menjadi alat kesaksian di tengah dunia (Yohanes 17:11, 21-23).

Dalam prakteknya, agak sulit membangun hubungan yang harmonis.
Suami dan isteri pun kadang berbeda pendapat. Kakak dan adik pun
bisa berselisih paham. Dalam hal tertentu sahabat karib juga mengalami
pertengkaran. Acapkali ketidak harmonisan bermula dari perkara kecil.
Misalnya dalam hal pemerataan tugas pelayanan. Pada masa ini
memang dapat dimengerti apabila ada Penatua yang amat sibuk dengan
pekerjaan dan keluarganya hingga pelayanannya terganggu, tapi itu
bukan alasan untuk sama sekali melepas tanggung jawab. Tanggung
jawab bukan harus selalu hadir dalam tiap kegiatan, tetapi bisa dalam
bentuk informasi mengenai persoalan yang dihadapi agar tugasnya
dapat digantikan. Apabila tidak ia akan merepotkan Penatua lainnya
yang harus menggantikannya. Bila terjadi terus-menerus tentu para
pengganti itu akan merasa berat juga. Kalau hal ini tidak segera
ditanggulangi akan ada Penatua yang mendendam pada rekan
sekerjanya. Akibatnya ia juga mengalami kekecewaan dalam
pelayanan.
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Penyebab lain ialah adanya disorientasi antara generasi lama dan baru.
Ada kalanya Penatua generasi lama terlalu merasa banyak tahu
sehingga mengabaikan pandangan-pandangan Penatua generasi baru.
Sebaliknya kadang-kadang generasi baru kurang menghargai generasi
lama dalam arti terlalu cepat ingin mengadakan perubahan. Generasi
baru melihat pelayanan dalam konteks masa kini sementara generasi
tua masih berorientasi pada sepuluh atau dua puluh tahun silam.

Ketidak harmonisan hubungan juga dapat terjadi karena diskomunikasi,
kelelahan akibat kesibukan kerja ditambah pula dengan jarak yang
makin sulit ditempuh karena kemacetan lalu lintas membuat orang
enggan berjumpa. Akibatnya orang jarang bertatap muka. Dalam
perjumpaan selintas sangat mungkin ada ucapan yang disalah artikan.
Sering kali komunikasi terjadi lewat telepon sehingga kurang intensif.
Sedikit demi sedikit hal itu mengubah pola hidup sosial menjadi
individual.

Apa yang diuraikan di atas hanya sedikit contoh yang dapat
menyebabkan ketidak harmonisan hubungan antar Penatua. Bila tidak
segera diselesaikan dengan pengertian yang mendalam maka masalah
kecil pun bisa membesar dan berakibat fatal. Idealnya hubungan
persekutuan antar Penatua harus dijalin dalam perpaduan antara
kehangatan dan kedewasaan.

- Persekutuan dikatan hangat bila tiap anggotanya menghayati
dan mewujudkan suasana saling mengenal, menjalin
keakraban dan melahirkan kepedulian yang kahirnya
bermuara pada kekompakan dalam menggarap kerja
bersama.

- Sebaliknya, hubungan persekutuan dapat disebut dewasa
bila tiap anggotanya mampu mengetahui sekaligus
menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya.
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Hanya dengan kehangatan saja bisa menjurus pada kecenderungan
untuk menjadi eksklusif, membentuk klik atau persekongkolan yang
pasti berdampak megatif. Sebaliknya, kedewasaan tanpa kehangatan
akan mengakibatkan persekutuan Penatua menjadi kering, hingga tiap
Penatua akan menjadi seperti robot yang hanya menjalankan tugas
tanpa perasaan. Kehangatan dan kedewasaan tersebut harus terpadu
sedemikian rupa tapi bersamaan dengan itu diperlukan kemampuan
membedakan batas-batas persoalan atau hubungan pribadi dengan
kepentingan untuk mencapai tujugan pelayanan bersama.

7. Hubungan Penatua dengan Badan Pembantu Mejelis Jemaat.

Hubungan ke tujuh yang perlu dibangun oleh Penatua ialah dengan
Badan Pembantu Majelis Jemaat. Siapakah Badan Pembantu Majelis
Jemaat? Mengapa Penatua perlu
membangun hubungan dengan mereka?
Hubungan seperti apakah yang seharusnya
terjadi antara para Penatua selaku anggota
Majelis Jemaat dengan personalia Badan
Pembantu Majelis Jemaat?

Hakikat dan makna Badan Pembantu
Majelis Jemaat ialah agar pelaksanaan
wewenang dan tugas kepemimpinan Majelis
Jemaat dapat mencapai seluruh anggota jemaat secara lebih penuh.
Berdasarkan imamat am orang percaya, Majelis Jemaat membentuk
penkhusussan bidang pelayanan yaitu Badan Pembantu yang terdiri dari
Komisi, Badan dan Yayasan.

Di gereja kita (GKI Jl.Jend.Sudirman-Bandung – Red), ada empat
komisi, yaitu: Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda dan
Komisi Dewasa. Selaku lembaga yang membentuk dan mengangkat,
Majelis Jemaat bertanggung jawab untuk menarahkan Komisi, Badan



34 --- AHA!  #9  (Mei 2003) ---

atau Yayasan yang diangkatnya. Salah satu bentuk pengarahan Majelis
Jemaat ialah melalui Rapat Kerja.

Adakah bedanya antara komisi dengan Badan atau Yayasan? Bila ada,
apakah perbedaannya? Dadan dan Yayasan dibentuk untuk sebuah
bidang pelayanan khusus yang lebih membutuhkan ruang dan
kebebasan gerak secara lebih besar. Karena sifatnya yang lebih
membutuhkan ruang dan kebebasan secara lebih besar, maka Badan dan
Yayasan dapat berusahga untuk membiayai pekerjaannya. Inilah slah
satu perbedaan anrara Komisi dengan Badan dan Yayasan. Perbedaan
lainnya ialah mengenai Badan Hukum: Yayasan memiliki Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Notaris.

Dalam membangun hubungan dengan Badan Pembantunya, Majelis
Jemaat menetapkan Penatua Pendamping Badan Pembantu atau lebih
populer dengan istilah Penatua Pendamping Komisi. Adapun untuk
mewujudkan tanggung jawab sesuai dengan Tata Gereja dan Tata
Tertib, Majelis Jemaat memberi mandat kepada pada Penatua
pendamping untuk mengarahkan dan memantau agar kegiatan Komisi
senantiasa sejiwa dengan Tata Gereja dan Tata Tertib. Dan sudah tentu
agar kegiatan Kkomisi harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan
pelayanan yang digariskan oleh Majelis Jemaat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penatua Pendamping Komisi
menjalaankan dua fungsi.
Pertama: Fungsi Pembinaan,
Yakni ikut melengkapi dan mengembangkan Komisi dengan
mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan
kegiatan dan penggunaan keuangan jemaat. Juga ikut dalam proses
regenerasi Komisi dengan mengamati, merekrut, memotivasi dn
membina anggota jemaat sebagi kader untuk kesinambungan
pelayanan.
Kedua, Fungsi Penggembalaan,
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Yakni memotivasi semangat para personalia komisi dengan mengatasi
tiap kendala yang bisa menghambat pelayanan. Juga berperan sebagai
sahabat yang mendampingi pertumbuhan iman dan kerohanian maupun
persoalan pribadi personalia Komisi. Dengan hadirnya dua orang
Penatua Pendamping dalam tiap Komisi bukan berarti Penatua lainnya
boleh untuk tidak peduli terhadap pelayanan Komisi-komisi yang ada di
lingkup jemaatnya.

Hal penting yang perlu dicatat ialah bahwa dalam melaksanakan
fungsinya, Majelis Jemaat tidak harus selalu bersikap formal hingga
terasa kaku atau birokratis. Ingatlah bahwa hirarki hubungan Majelis
Jemaat dengan Badan Pembantu sama sekali bukan seperti atasan dan
bawahan. Dalam pelayanan kepada Tuhan, kita sekalian adalah kawan
sekerja. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu membangun hubungan
yang harmonis.

Kehadiran Penatua sebagai unsur Majelis Jemaat dalam kegiatan-
kegiatan  Komisi merupakan dukungan moril yang dapat menyegarkan
semangat pelayanan. Terlebih bila sang Penatua ringan tangan. Bantuan
spontan terhadap kesukaran yang sedang dihadapi adalah teladan
sekaligus kesaksian yang baik. Dari sisi lain, kehadiran informal itu
sekaligus merupakan pengamatan hidup hingga pantauan Majelis
Jemaat atas pelayanan komisi tidak melulu dari laporan tertulis yang
bisa dibuat lebih indah dari aslinya.

8. Hubungan Penatuan dengan Jemaat yang dilayani.

Hubungan ke delapan yang perlu dibangun oleh
Penatua ialah dengan anggota jemaat. Apa
dasarnya? Menurut Epesus 4:11-12 Kristus
memberi hak kepada rasul, nabi, pemberita Injil,
gembala, dan pengajar, untuk memperlengkapi
anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan, bagi
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pembangunan Gereja-Nya. Itulah jiwa Tatib pasal 73:2 yang
menyatakan fungsi Mejelis Jemaat, yakni memperlengkapi anggota
Jemaat agar dapat melaksanakan panggilan dan tugasnya.
Hal itu ditegaskan kembali sebagai nasihat bagi Penatua saat
diteguhkan selaku pejabat Gerejawi: “Jalankanlah kepemimpinan
berdasarkan imamat am orang percaya, agar tiap anggita jemaat
berperan dalam perencanaan danpelaksanaan persekutuan, pelayanan
dan kesaksian. Tunjukkanlah kasih dan kerendahan hati dalam
pelayanan dan berusahalah memelihara kesatuan jemaat dalamikatan
satu tubuh, datu roh dan satu panggilan.” (bandingkan dengan Efesus
4:2-4).

Penatua selaku Pejabat Gerejawi bukan tim olah raga yang berlaga di
arena gereja sementara anggota jemaat lain menjadi penonton. Penatua
perlu waspada agar tak menggantikan peran dan tugas panggilan
anggota jemaat. Anggota Jemaat pun patut sadar, walau mereka bukan
pejabat gerejawi, tapi memiliki tugas dan kewajiban. Untuk itu mereka
perlu diperlengkapi agar tak mengingkari iman Kristen dan ajaran
gereja hingga menjadi sandungan.

Dalam memperlengkapi anggotanya, Majelis Jemaat perlu membangun
hubungan. Penatua memahami eksistensi anggota jemaat agar dapat
mengarahkan mereka hingga sanggup mewujudkan iman Kristiani di
tengah situasi hidupnya. Ingatlah bahwa ladang kesaksian Kristiani
yang perlu digarap adalah masyarakat dan dunia.

Majelis Jemaat bukan atasan tapi bagian dari jemaat, yang dipilih
Kristus untuk memotivasi anggota jemaat menjadi laskarNya yang
andal bersaksi dan melayani. Beberapa kendala berikut ini bisa
menghambat hubungan Penatua dengan anggota jemaat.
Pertama, sikap pasif jemaat dalam merespon tiap kegiatan, kecuali
ibadah Minggu.
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Kedua, derasnya mobilitas angggota di jemaat transit (seperti Maulana
Yusuf – Bandung).
Ketiga, unsur pembentuk anggota jemaaat yang heterogen mulai dari
yang tak berpendidikan sampai sarjana, master, doktor dan pakar
berbagai profesi, di samping itu ada anggota jemaat sepuh dan mantan
Penatua. Sedangkan anggota Majelis Jemaat ada Penatua yang non
cendekiawan, ada yang berusia muda dan ada yang baru terjun dalam
dinamika pelayanan gerejawi.

Dapat dimaklumi kalau para Penatua merasa frustasi karena anggota
jemaat dalam wilayah pelayanannya selalu berubah-ubah. Anggota
jemaat yang baru saja dikenal ternyata pindah dan harus kembali
mengenal anggota jemaat lain. Juga betapa sulitnya memikirkan pola
pembinaan yang dapat dicerna oleh segala lapisan intelektual anggota
jemaat. Dapat dimaklumi kalau seorang Penatua baru bertindak ragu
menghadapi mantan Penatua yang tahu banyak seluk-beluk pelayanan.
Atau seorang Penatua berusia muda merasa rikuh dalam melayani
anggota jemaat sepuh.

Bila melihat hal di atas, tiap Penatua perlu berhati-hati dalam
membangun hubungan dengan anggota jemaat. Tetapi hendaklah ia
tidak berkecil hati. Mestinya semua hal itu dijadikan tantangan agar
pelayanan menjadi lebih baik. Pada hakikatnya semua unsur pembentuk
anggota jemaat adalah Sumber Daya Insan Kristiani milik gereja yang
potensinya perlu digali untuk menjadi berkat. Hendaknya Penatua
mengingat bahwa Tuhan yang memanggil maka Ia pulalah yang
memperlengkapi. Dalam tiap kebaktian peneguhan Penatua anggota
jemaat senantiasa diingatkan pada pemberian mandat kepemimpinan.
Melalui peneguhan Penatua, anggota jemaat mempercayakan
kepemimpinan jemaat kepada Majelis Jemaat. Itu bukan berarti bahwa
mereka bisa tak peduli. Sebaliknya anggota jemaat justru mempunyai
tanggung jawab untuk memberi dukungan, peran serta, saran dan
dorongan bagi para Penatua. Imbauan terebut didasari oleh nasihat rasul
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Paulus dalam I Tesalonika 5:12: “Kami minta kepadamu, saudara-
saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di
antara kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu; dan supaya kamu
sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan
mereka.”

Hubungan Penatua dengan jemaat dibangun lewat pemberitaan firman,
sakramen, penggembalaan, pelawatan, pelayanan, pertemuan,
kebersamaan, pertemuan pengajaran dan pembinaan. Jalinan hubungan
itu masih bisa ditingkatkan lagi. Sampai batas tertentu, Penatua dapat
masuk lebih jauh dalam pergumulan iman dan kehidupan anggota
jemaat supaya bisa mendoakan dan turut mendampingi mereka agar
mampu memecahkan persoalannya. Dengan begitu, tercipta kedekatan
batin. Ingatlah: Siapa yang tak memanfaatkan kesempatan itu bisa
kehilangan akses untuk mengenal dan melayani anggotanya.

Ketika menyusun tulisan ini saya bertanya kepada seorang anggota
jemaat tentang hubungan macam apa yang perlu dibangun oleh
Penatua. Spontan ia menyatakan harapannya, bahwa kehidupan Penatua
harus dapat memuliakan nama Tuhan sekaligus menjadi teladan bagi
anggota jemaat, sebagaimana I Timotius 3:8-13.
Semoga!

9. Hubungan Penatua dengan Karyawan Gereja

Hubungan kesembilan yang perlu
dibangun oleh Penatua ialah dengan
karyawan tetap gereja atau mereka
yang mendapat nafkah dari gereja.
Mengapa hal ini penting? Karena
karyawan adalah pelaksana praktis
penunjang pelayanan gerejawi yang
rutin.
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Salah satu tugas Majelis Jemaat ialah memperhatikan kesejahteraan
hidup mereka. Mengapa hal itu ditekankan? Sebab tiap orang yang
bekerja tentu menggantungkan hidupnya pada apa yang dilakukannya,
tidak terkecuali para karyawan gereja. Bahkan di antara mereka ada
yang hanya bekerja sekedar mencari nafkah tanpa memahami seluk-
beluk pelayanan gerejawi. Lebih dari alasan tersebut di atas, simaklah
apa yang tertera dalam Amsal 3:27 atau Yakobus 5:4. Dalam ketaatan
kepada firman Tuhan, Majelis Jemaat patut memperhatikan
kesejahteraan hidup karyawan gereja.

Seorang Penatua pernah mengatakan:
“Sebelum kita merencanakan dan melaksanakan program
pelayanan kepada masyarakat, mestinya perlu memperhatikan
kesejahteraan karyawan.”

 Tanpa mengabaikan panggilan dan tugas gereja untuk bersaksi di
tengah masyarakat melalui pelayanan yang konkrit, tentu hal ini
merupakan suatu pernyataan yang patut direnungkan. Hal tersebut
dituangkan dalam Pedoman Kerja dan Aturan mengenai Kesejahteraan
Karyawan yang sudah diketahui oleh ke dua belah pihak.

Berkaitan dengan masalah kesejahteraan yang menyangkut masalah
uang, baik Majelis Jemaat maupun karyawan harus memaklumi bahwa
gereja bukanlah lembaga yang bertujuan memperoleh laba seperti
perusahaan atau koperasi. Dalam perusahaan atau koperasi, karyawan
dimungkinkan memiliki saham dan berhak atas SHU (Sisa Hasil
Usaha), bonus atau bentuk pemberian lainnya. Keuangan gereja
sepenuhnya dipahami sebagai milik Tuhan yang harus dipertanggung
jawabkan dengan seksama. Dari sini muncul kehati-hatian dalam
pengelolaannya. Majelis Jemaat dan Badan Pembantu tidak bisa begitu
saja mengeluarkan dana tanpa kejelasan fungsi dan pertanggung
jawabannya. Memang hal ini terkadang membuat gereja lambat dalam
bertindak.
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Hubungan baik antara Majelis Jemaat dengan karyawan gereja bukan
hanya terjadi karena peraturan kerja dan tunjangan kesejahteraan yang
seimbang dan memadai saja, tapi masih ada dua hal lain yang penting
dan jangan dilupakan, yaitu:

1. Perhatikanlah Epesus 6:5-9 atau Kolose 3:22 – 4:1. Sayang
sekali bila kedua belah pihak hanya menunggu dan tidak
secara aktif memulai mengusahakannya. Misalnya, pihak
Majelis jemaat menunggu karyawan menunjukkan prestasi
lebih dulu baru bisa mengusahakan kesejahteraannya.
Sebaliknya, pihak karyawan mengharapkan Majelis Jemaat
lebih dulu memberikan kesejahteraan baru mereka mau
menunjukkan sikap kerja yang sebanding dengan apa yang
diterimanya.

2. Hubungan antara pribadi. Sebagai pribadi-pribadi yang
menjadi anggota Majelis Jemaat, tiap Penatua tidak bisa
bertindak semena-mena terhadap siapapun. Demikian pula
terhadap karyawan atau bawahannya sendiri, maupun
dengan karyawan gereja,Penatua patut membangun
hubungan yang baik. Sebaliknya, karyawan  pun harus
terbuka untuk membangun hubungan baik dengan semua
Penatua, tanpa kecuali, bahkan dengan aktifis gereja dan
segenap anggota jemaat.

Bila semua pihak beritikad mengupayakan hal ini niscaya wibawa
Gereja akan tampak. Pada gilirannya, hal itu menjadi alat kesaksian
yang menunjang semua dinamika pelayanan gereja. Kiranya hal
demikian dapat terjadi di gereja-gereja Tuhan di mana pun juga, tak
terkecuali di jemaat kita.

10. Hubungan Penatua dengan Komitmen Pelayanan Oikumene
       Masyarakat.
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Hubungan selanjutnya yang perlu dibangun
oleh Penatua ialah komitmen pelayanan
oikumene dengan masyarakat.

Apakah yang dimaksud dengan komitmen
pelayanan oikumene? Perhatikanlah Matius
24:14 “Injil Kerajaan Allah akan diberitakan
di seluruh oikumene (= di seluruh dunia)
sebagai kesaksian bagi semua bangsa.”
Dalam ayat tersebut, kata oikumene dipakai
untuk menyatakan tugas pekabaran Injil yang mencakup seluruh dunia.
Dalam perkembangannya, kata oikumene dihubungkan dengan
kesatuan gereja di dunia. Maksud komitmen pelayanan oikumene di
sini ialah upaya yang dilakukan gereja dalam menggalang persatuan
selaku satu tubuh di mana Kristus menjadi kepala.

Apakah yang dimaksud dengan komitmen pelayanan masyarakat? Yang
dimaksud dengan ini ialah dalam rangka melaksanakan perintah Kristus
untuk menjadi garam dan terang dunia dengan tindakan mengasihi
sesama manusia.

Bagaimana Penatua melaksanakan komitmen tersebut? Untuk
melaksanakan komitmen oikumenisnya, Penatua perlu membina
hubungan yang lebih luas dengan komunitas Kristen lain. Untuk itu
diperlukan usaha-usaha mendapatkan informasi tentang kehidupan
kekristenan di berbagai tempat. Misalnya dengan membaca buletin,
jurnal atau berita-berita dari gereja lain. Selain itu juga perlu
mengamati perkembangan dan pergumulan masyarakat Kristen yang
paling aktual.

Adapun untuk melaksanakan komitmen pelayanan masyarakat, Penatua
perlu peka terhadap setiap kejadian yang terjadi di tengah
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lingkungannya, bukan sekedar hanya secara lokal tetapi juga regional
atau nasional.

Pelayanan masyarakat dapat berupa pelayanan antar individu anggota
mjemaat, tetapi juga bisa merupakan pelayanan bersama selaku gereja.
Keduanya punya kekuatan peran masing-masing. Sebagai individu
anggota jemaat daapat menjangkau pribadi-pribadi yang
dikenalnyayang belum tentu dapat dijangkau oleh gereja. Sebaliknya,
sebagai lembaga, gereja mempunyai kesempatan hubungan lebih luas
yang belum tentu dapat dijangkau oleh pribadi anggota jemaat.

Sebagai pimpinan jemaat, Penatua berperan dalam pelayanan
masyarakat yang lebih luas. Untuk itu, perlu menjalin hubungan kerja
sama dengan aparat pemerintahan mulai RT/RW, Kelurahan,
Kecamatan, Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Jompo, Lembaga
Pemasyarakatan atau lembaga-lembaga lain di bawah naungan
Departemen Sosial. Dengan demikian ia dapat melayani masyarakat
dunia ini sebagaimana mestinya.

“Pemimpin tidak dilahirkan; mereka berkembang.
Kepemimpinan pada prinsipnya merupakan kemampuan

berperilaku dan dapat dipelajari.”
(Geoffrey Moss)

- selesai -

(Dikutip dari “KAWAN SEKERJA ALLAH” tulisan
Pdt.Jotje Hanri Karuh – terbitan Gereja Kristen Indonesia
Jl.Jendral Sudirman 638 – Bandung, oleh Redaksi AHA!)
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Sharing:

Doa Seorang Anak

Pada suatu hari di acara Persekutuan
Wilayah (di salah satu GKI di Jakarta Barat),
pada saat acara makan, ada seorang gadis kecil yang berumur 2 tahun –
cucunya nyonya rumah - meminta kepada Bapak Pendeta supaya dia
boleh memimpin doa makan (anak ini memang senang sekali untuk
berdoa)

Doanya sebagai berikut:
“Tuhan, saya mau makan. Berkati makanan yang saya makan
dan lindungi makanan ini supaya jangan sampai kotor.
Terima kasih Tuhan.
Amin.”

Mendengar doa anak kecil ini sang Pendeta berkata kepada jemaat yang
hadir: “Ini adalah doa anak kecil yang masih polos, dia mau supaya
makanan yang dia makan benar benar bersih dan tidak dihinggapi
lalat.”

(DG)

Catatan Redaksi:
Jangan takut berdoa karena tidak bisa berkata-kata dengan bagus dan panjang.
Ingatlah: Tuhan menangkap isi hati dan pikiran kita dengan sempurna asalkan kita
berani menyampaikan doa kepada Tuhan sebagai Bapa kita di Surga.
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Kisah Yang Indah Benar

Seorang mahasiswi muda dan cantik bernama Diana, baru saja pulang
ke desanya di saat liburan musim panas. Suatu sore ia berkunjung ke
rumah teman-temannya untuk berbagi cerita tentang pengalaman
mereka di sekolah baru masing-masing selama setahun terakhir sejak
berpisah dari sekolah SMU yang sama. Waktu berlalu cepat sekali,
tanpa terasa hari sudah mulai gelap.

Diana mengakhiri kunjungannya yang ternyata melebihi waktu yang
direncanakan semula, dan ia  mulai berjalan pulang di bawah langit
gelap. Diana tak takut karena desanya itu kecil saja dan rumahnya
hanya berjarak beberapa blok saja dalam komplek perumahan yang
sama. Sambil berjalan di bawah naungan pohon-pohon elm, Diana
berdoa mohon Tuhan melindungi dari kejahatan dan bahaya.

Ketika tiba di persimpangan gang sempit – sebuah jalan pintas ke
rumahnya - ia putuskan lewat gang itu saja. Namun sesampainya di
pertengahan gang, dilihatnya ada seorang pria di ujung gang berdiri
seperti menantikan dirinya. Rasa gelisah
timbul, segera ia berdoa, memohon
perlindungan Tuhan. Seketika itu juga
timbul perasaan aman, tenang dan
terlindung yang kuat menyelimuti dirinya
- serasa ada teman yang berjalan di
sampingnya. Sesampainya di ujung gang
sempit itu, ia terus berjalan tepat di
hadapan pria tersebut …. tak terjadi apa-
apa …. dan ia selamat tiba di rumah.

Esok harinya, ia baca di surat kabar -
kemarin ada seorang gadis muda
mendapat musibah menjadi korban
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perkosaan tepat di gang yang sama dengan selisih waktu 20 menit
setelah ia lewat! Merasa tercekam dengan berita musibah tersebut, dan
keyakinan musibah itu seharusnya kena pada dirinya, Diana menangis
tersedu-sedu, ia bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya. Kemudian
untuk menolong gadis malang itu, ia berniat memberi kesaksian ke
kantor polisi karena ia ingat sekali ciri-ciri pria itu.

Saat polisi meminta kesediaan Diana untuk menunjukkan pria jahat
tersebut bila dipertemukan, Diana mengiyakan. Setelah ditampilkan
beberapa pria tersangka tangkapan polisi ke hadapannya, Diana
langsung menunjuk  pria yang ditemuinya di ujung gang itu, dan pria
tersebut langsung mengakui kejahatannya.

Pak polisi sangat berterima kasih atas keberanian Diana menjadi saksi,
lalu menawarkan apa yang dapat mereka lakukan baginya.
Diana – yang sungguh tak habis mengerti kenapa - minta agar pria
tersebut ditanyai, kenapa bukan dirinya yang dicelakai.

Setelah ditanyai oleh polisi, pria itu menjawab: “Karena gadis ini tidak
berjalan sendirian. Ada dua orang pria tinggi besar turut berjalan di
samping kiri-kanannya.”

Inti dari kisah ini:
Jangan meremehkan kuasa DOA!

Kisah nyata ini terjadi di bulan September 1998.
Kisah indah ini berasal dari orang-orang yang mengasihi saudara. Teruskanlah
kisah ini pada orang-orang lain yang saudara kasihi. Terpujilah nama Tuhan!

(Sumber asal via Internet dari: Candle of Love, Hope and Friendship.
Terjemahan bebas oleh JS).
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Akhir Kehidupan Para Rasul

(seri  ke 1 dari 2 tulisan)

Apakah Anda tahu bahwa Rasul
Yohanes ketika di Roma ia pernah digoreng
hidup-hidup di dalam minyak mendidih.
Apakah ia takut menghadapi ini semua?
Tidak! Ternyata tidak satupun dari para
rasul yang memilih untuk hidup senang dan
tentram dengan bersedia mengingkari dan
tidak mengakui Tuhan Yesus.

Sejarah tradisi gereja banyak sekali
memberikan informasi mengenai kehidupan sampai dengan bagaimana
wafatnya para rasul. Satu penulis sejarah yang bisa dipertanggung
jawabkan tulisannya berdasarkan bukti-bukti nyata ialah Eusebius. Ia
menulis buku mengenai cara meninggalnya para Rasul di tahun 325
yang berjudul:

“Rasul dan murid dari Juruselamat telah menyebarkan dan
mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia”.

Tulisan dari Eusebius telah ditelusuri dan diselidiki ulang oleh
penulis sejarah gereja kondang Mr.Schumacher untuk membuktikan
akan kebenaran dari tulisan tersebut.

* Matius meninggal dunia, karena disiksa dan dibunuh dengan
pedang di Etiopia.

* Markus meninggal dunia di Alexandria (Mesir), setelah
badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang
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penuh batu sampai ia menemui ajalnya.

* Lukas mati digantung di Yunani, setelah ia berkhotbah di sana
kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.

* Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma,
tetapi karena Tuhan masih ingin
memakai Yohanes lebih jauh, maka
keajaiban terjadi sehingga
walaupun ia telah digoreng hidup-
hidup ia bisa hidup terus. Tetapi
akhirnya ia dibuang dan diasingkan
ke pulau Patmos untuk kerja paksa
di tambang batubara di sana. Pada
saat ia berada di sana, ia
mendapatkan wahyu sehingga ia
bisa menulis Kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya
kembali dan menjadi Uskup di Edessa (Turki). Ia adalah satu-satunya
Rasul yang bisa mencapai usia lanjut dan bisa meninggal dunia dengan
tenang.

* Petrus telah disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk
Petrus dipasangnya berbeda, ialah secara huruf X, karena itulah
permohonan yang ia ajukan sebelum ia disalib, dimana ia memohon
untuk disalib dengan cara demikian. Ia merasa tidak layak untuk mati
dan disalib seperti Tuhan Yesus.

(bersambung nomor depan)
(Redaksi)
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DU-DU
D :  Martin
U : Daud H.
DU : Giat terus didalam
pelayanannya “Immanuel”

D : Robin
U : Nia
DU : Makin solid & kompak
selalu, lebih giat memuji Tuhan
“GBU”

D : Ruth
U : You
DU : You are someone in my
heart “GBU”

D : Ina
U : Merry E.P.
DU : Kapan lagi nih dating ke
Pemuda? “GBU” always forever

D : Simon
U : Jemaat GKI KAV. Polri
DU : Baca Matius 5 : 16

D : HRA
U : Teman-teman semua
DU : Terimakasih semuanya
“GBU”

D : Daud
U : VG Syaloom (Yansen,
      Yunus, Yance, Boni, Victor)
DU : Kapan ngisi di kebaktian
Pemuda lagi

D : Yan
U : Someone
DU : Good Bye My Love,
Good Luck and “GBU”

D : VG Syaloom
U : Teman-teman Pemuda
DU : Minta lagu donk!!!

D : Yansen
U : Vicky
DU : Udah jadian yah??
“GBU”

D : Komisi Pemuda
U : Sobat muda se-GKI

Kav.Polri
DU : Join us at Kebaktian
Pemuda Pk.09.30……yukkkkk!!!!
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D : Dhidi
U : Victor
DU : BBM-nya Pemuda ikutan
Bantu-bantu aja yah!!!!

D : 160210
U : Bagi yang terbeban
DU : Baca I Petrus 5 :7 &

 Fil 4 : 19

D : 160210
U : AHA!
DU : Apakah setiap edisi bisa
ada lagunya? (kalo bisa sesuai
dengan Tema)

D : Guru Sekolah Minggu
U : Roy Simbolon
DU : Rajin-rajinlah dating
kesekolah minggu, jangan malas
yah!! “Tuhan Memberkatimu”

D : Vicky
U : Om Handoyo, Daud,

Dennis, Yansen & Agus
DU : Makasih ya kerja sama
untuk Retretnya, senang berada
diantara kalian “GBU”

D : Vicky
U : Natan, Boni, Johnson &

 Johanes
DU : Trus Kompak yah dalam
menjalankan tugas “GBU” all.

D : Vicky
U : Flora H. & Herwindo
DU : Hm…m…m Kapan yah
bisa gandengan…he…he…he!!

D : 0217040
U : Jemaat GKI Kav. Polri
DU : Apakah kita sudah
berbaik dalam paskah ini?

D : 0217040
U : Pengurus serta Jemaat

GKI Kav. Polri
DU : Marilah kita peduli
mengatasi SARS

D : Redaksi
U : Irvan Indra
DU : Tolong jawaban Kuis
Anak berikutnya pakai Kartupos
ya?

D : Operator VCD
U : Panitia Retreat Jemaat’03
DU : He heee… next time
better yah?



50 --- AHA!  #9  (Mei 2003) ---

Tanya Jawab AHA!

Pertanyaan:

Kita tahu di era PL banyak nabi yang bernubuat tentang mesias yang
kemudian digenapi di era PB. Dalam 1 Korintus 14:5 Paulus menegur
jemaat di korintus yang terlalu menekankan karunia bahasa roh dan
menganjurkan mereka untuk bernubuat.

1) Apakah arti kata nubuat yang dikatakan oleh Paulus?
2) Samakah dengan nubuat para nabi pada era PL yang

disampaikan dengan otoritas Allah? Bukankah hanya para nabi
yang dapat bernubuat?

3) Bagaimana relevansi ayat ini terhadap jemaat masa kini?
Terima kasih penjelasannya!
(MT)

Jawaban:
Pertama-tama kita harus
mengerti bahwa bernubuat tidak
dapat diartikan secara sempit
seperti “meramalkan apa yang
akan terjadi dimasa datang”. Di
Perjanjian Lama kita mengetahui
para nabi bernubuat memang
seakan-akan seperti suatu
ramalam yang akan terjadi di
masa mendatang. Tapi nubuat itu sendiri didalam PL
merupakan penyampaian Firman Allah baik kepada umatNya,
bangsa lain ataupun pribadi. Aspek yang utama bukanlah
sekedar “ramalan”nya, tapi Firman Allah yang disampaikan.

Dalam 1 Korintus 14, Paulus menegur orang Korintus karena
menekankan bahasa roh dan menganggapnya sebagai suatu
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karunia yang tinggi. Lalu Paulus membandingkannya dengan
bernubuat yang pada pasal sebelumnya dijelaskan oleh Paulus
juga sebagai karunia roh. Dalam pasal ini Paulus memberikan
perbedaan antara keduanya. Paulus mengerti bahasa roh
sebagai perkataan manusia yang ditujukan kepada Allah tapi
tidak dimengerti oleh orang lain karena memang maknanya
rahasia (ayat 2). Bahasa roh baru bisa membangun bila ada
yang menterjemahkannya. Sebaliknya bernubuat dikatakan
dengan jelas dan dimengerti oleh orang lain dan membangun
secara terus menerus. Kita mengerti bahwa karunia roh
adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup komunitas orang
percaya dan berguna untuk membangun tubuh Kristus.
Pimpinan Roh Kudus menjadi sesuatu yang mutlak. Karunia Roh
bukan ‘achievement’ pribadi tapi diberi dan dipimpin Roh
dalam penggunaannya. Berarti karunia bernubuat adalah
penyampaian wahyu Allah yang disampaikan oleh kehendak Roh
untuk membangun jemaat. Bila didalam PL, nabi bernubuat
dengan otoritas dari Allah, dalam karunia bernubuat yang
terutama adalah perkataan itu harus merupakan pimpinan Roh
Kudus. Tentu makna ini sangat luas dalam wujud modern: mulai
dari memberi nasihat sederhana kepada saudara kita, sampai
pemberitaan Firman Tuhan. Tapi karunia bernubuat prinsipnya
harus jelas:

1. berkata-kata dengan jelas.
2. dipimpin oleh Roh, bukan sekedar keinginan diri
3. untuk membangun orang lain, bukan sekedar diri.

 Di jaman ini kita sering mendengar “penginjil-penginjil
modern” mengklaim dirinya memiliki karunia bernubuat. Dan
mereka sering mengatakan kalimat ini: “saya melihat burung
putih terbang di atas saudara anu …” dan seterusnya. Atau
sering juga ada yang mengatakan, “Allah berkata kepada saya
supaya anda  melakukan ini dan itu…”. Tentu dari prinsip-
prinsip di atas kita dapat menguji mana yang sungguh-sungguh
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karunia bernubuat dengan bertanya: apakah pesannya jelas?
Mengapa harus dengan gambaran burung putih terbang?
Apakah sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan?  Lalu kita
harus juga bertanya apakah membangun orang lain dan jemaat
Tuhan? Kalau memang seorang hamba Tuhan ingin
menyampaikan pesan kepada seseorang yang diyakini dari
Allah, mengapa harus didepan banyak orang? Jangan-jangan ia
ingin mendapatkan “kredit” dari peristiwa penyampaian
kehendak Tuhan tersebut?!  Bila  “karunia roh” digunakan
untuk kebanggan diri, itu jelas bukan dari Roh!  Karunia
bernubuat tentu tidak hanya diberikan kepada pengkhotbah-
pengkhotbah besar, siapa saja yang Allah mau pakai dalam
tugas ini, maka akan diberikan karunia bernubuat, di antaranya
mungkin saja saudara MT!

(Astri Sinaga)
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Terima Kasih dari
Redaksi
untuk:
- Rubiah Sumarsono
- Nathan
- Yansen Ondja
- Sulistyo Nugroho
- Susi
- Jo Jauw Ing
- Maria Roose J.
- Herlina R.A.
- Natalia Simbolon
- Dennis
- Koes Kurniawati
- Stephanie Setyawan
- Sanoville
- Lely
- Inawaty
- Snow White
- Siti Muniroh
- Mersies M. Dharma
- Indra Santoso

Sehingga AHA! #9 ini dapat terbit
berkat partisipasi dan dukungan
anda sekalian. God Bless You.

- Redaksi -

Tema AHA!
Bulan Depan
Juni 2003 (#10):
   PEWARISAN IMAN KRISTEN
    (sekolah)

Juli 2003 (#11):
   ETIKA KRISTEN
  (Menata Keuangan Pribadi, Keluarga
  Gereja)

Agustus 2003 (#12):
   MERDEKA

Silakan pembaca yang mempunyai bahan
sesuai tema tersebut untuk mengirimkan
pada Redaksi.
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Redaksi
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         HUT  Juni 2003

01 Maria Soerjanti
Ani

02 Lidya Krisman

03 Edwin Chandra
Tee King Hong
Etty Octavia
Gabrielle Linando

04 Sugih Perdana
Suyoto Honggo

06 Satia Imelda Yuanita
Vera Susanti
Timotius Harifin
Aldo Kristian Adi Nugroho

07 Soetji Wahyuningsih

08 Sumiati Atmaja
Kiska Larissa
Kristina Atmojo

10 Leonard Simbolon
Cornelius Yuseno
Arliana

11 Sie Tjwan An
Berlin Aritonang
Hizkia Yolanda

13 Suwarno Hendradji
Rahmat Santoso

14 Jesica Martha Nauli Sitorus

15 Yuniati Kusnadi
Debbie Irawan
Elizabeth K.Budiman

HAPPY BIRTHDAY!
Kiranya Tuhan memberikan
umur panjang serta kesehatan,
berkat, damai dan sejahtera!

Jeremy Yehezkiel Pardede
Yohana Karmani

16 Erni Tannos
Irwan Sutjiadi
Nicolas Gani

17 Jonathan Krisman

19 Steven Tama NP Aritonang

20 Chung Siat Ngo
Tjo Kwee Nan
Joneka M.K.Kandou

21 Herbert Tjahja
Irawan Y.Gunawan
Elvie Mulia
Albert Christian Ananta

23 The Sian Ien
Ong Boen Nio

24 Ronaldo Sabastian Kuntjoro
Winny Sutedja

26 Anton Sadjarwo
Elizabeth Tannos
Richard Jefferson
Ricard Matahari

27 Evelin Perdana
Candi Hidayat
Rosda Lubis

28 Luri
Maria Padmawani
Iswari Gozali

29 Wirjati Winardi
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Kuis Anak #9

Cara menjawab (untuk anak kelas 6 SD ke bawah):
1. Tandai 10 perbedaan pada keua gambar di atas
2. Gunting atau foto copy salah satu gambar tersebut,

tempel  ke kartupos.
3. Cantumkan Nama, Kelas sekolah, Alamat Rumah.

(bila belum sekolah, tulis: Kelas 0 )
4. Kirim ke Redaksi AHA! paling lambat 23 Juni 2003
5.Ada hadiah untuk 2 orang pemenang.
(Redaksi)
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KUIS AHA!  #9

Hubungkan nama asli dan alias dari tokoh-tokoh Alkitab ini:
1. Hananya = ............ a. Didimus
2. Tomas = ............ b. Israel
3. Simon = ............ c. Mesias
4. Yakub = ............ d. Beltsazar
5. Yesus = ............ e. Sadrakh
6. Saulus = ............ f. Zaf-nat-Paaneah
7. Daniel = ............ g. Petrus
8. Yusuf = ............ h. Paulus
Silakan pembaca bikin jawabannya dan kirim ke redaksi
Syarat:
1. Jawaban pakai kartupos+kupon kuis#9 (boleh fotocopy)
2. Kirim ke redaksi AHA! selambatnya 23 Juni 2003
3. Disediakan hadiah utk 3 pemenang.
JAWABAN KUIS AHA! #8:
1. EQ = Emotional Intelligence = kemampuan merasakan
2. “Bagaimana berbicara agar anak berpikir”
3. Teknik Columbo adalah cara meniru detektif Letnan Columbo,

tokoh ini pura-pura bingung dan mengajukan banyak pertanyaan
tanpa pikir panjang. Dia tidak mengancam sehingga orang-orang
yang dia tanyai tidak menjadi defensif.

Pemenangnya:
1. Ester Magdalena
2. Herlina R.A.
3. Susi

Selamat untuk pemenang, hadiah ada di Tata
Usaha Gereja.      (Redaksi)

JAWABAN KUIS ANAK #8:
Pemenangnya:

1. Irvan Indra  (kl.2)
2. Natalia Simbolon (kl.2 SD)

Selamat yah!. Hadiah ambil di Tata Usaha
Gereja.  (Redaksi)

Kupon Kuis AHA! #9
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HUMOR

                SADDAM HUSSEIN

Ceritanya, Saddam pengen nakut-nakutin seluruh dunia. Caranya Dia
memanggil panglimanya dan memerintahkan supaya seluruh pesawat
yang ada di lapangan terbang Bagdad dipasangi bom Waktu.

Panglima : “Seluruhnya pak Saddam?”
Saddam : “Eh, jangan…, Ente ngga boleh masang bom waktu di

pesawat Irak sendiri dan juga jangan pasang di Garuda,
yang rugi kita juga.”

Panglima : “Lah, apa ruginya masang di Garuda? Apa kita takut
sama orang Indonesia?”

Saddam : “Bukan, Soalnya Garuda biasanya telat berangkat.
Entar meledaknya disini juga……….”

Panglima : “!!!!!!!!!!!……….” (sambil tertawa ngeledek)…

By  : Vicky
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                          Ralat AHA! #9
Hal.07: Baris ke 5+6 dari bawah:

16.00-17.00 Kebaktian Dewasa
19.00-20.00 Kebaktian Dewasa (Jumat III)
Seharusnya:
16.00-17.00 Kebaktian Dewasa (Jumat II+IV)
19.00-20.00 Kebaktian Dewasa (Jumat I+III+V)

Hal.12 Baris ke 9: Anda dan aku bisa menyamakan diri kita …
Seharusnya:
Anda dan saya bisa menyamakan diri kita ….

Hal.13-17: Kesaksian Bp. Herman Y.Masengi
Banyak istilah ‘kami’, yang dimaksudkan ‘saya’.

Hal.32: Baris ke 7 dari bawah: Persekutuan dikatan hangat …
Seharusnya:
Persekutuan dikatakan hangat ….

Baris ke 5 dari bawah:  … kepedulian yang kahirnya …..
Seharusnya:
 …. Kepedulian yang akhirnya ….

Hal.33:  Baris paling bawah: .… untuk menarahkan Komisi.
Seharusnya:
…. untuk mengarahkan Komisi.

Hal.34: Baris ke 4: Dadan dan Yayasan …
Seharusnya:
Badan dan Yayasan …

Baris ke 8: Inilah slah ….
Seharusnya:
Inilah salah ….

Baris ke 19: Kkomisi harus ….
Seharusnya:
Komisi harus ….

Hal.42: Baris ke 4: mjemaat, tetapi juga ….
Seharusnya:
jemaat, tetapi juga ….

Baris ke 6: daapat menjangkau …
Seharusnya:
dapat menjangkau …..

Hal.40: (Angka halaman tertulis 30, seharusnya 40)

Kami mohon maaf atas Ralat ini. Terima kasih. (Redaksi)


