


3

Visi:
Menjadi Komunitas Keluarga Allah yang Berdampak Positif Bagi Gereja,

Keluarga dan Masyarakat

Misi:
 Bangkit dan Bercahaya!

1. Gereja Methodist Indonesia Jemaat Imanuel, Jakarta
Jl. Terusan Bandengan Utara No. 91AY, Jakarta Utara 14450

2. GMI Imanuel Poris Indah, Tangerang
Perum Poris Indah Blok C No. 580, Tangerang

3. GMI Imanuel Taman Harapan Baru, Bekasi
Kompleks Taman Harapan Baru Blok N No. 22, Bekasi Barat 17131

4. GMI Imanuel Lippo Cikarang, Bekasi 
Jl. Gunung Pangrango 2 No. 100, Taman Simpruk
Lippo Cikarang, Bekasi Timur 17750

5. GMI Imanuel Pontianak, Kalimantan Barat
Jl. S. Parman No. 9, Pontianak, Kalimantan Barat
•	 Pos	Pelayanan	Siaga	&	Desa	Kapur,	Kalimantan	Barat
•	 Pos	Pelayanan	Sungai	Kakap,	Kalimantan	Barat
•	 Pos	Pelayanan	Sungai	Pinyuh,	Kalimantan	Barat
•	 Pos	Pelayanan	Semukau,	Kalimantan	Barat

6. GMI Imanuel Jemaat Persiapan Widuri Indah
Jl. Jamblang Raya No. LM, Widuri Indah, Jakarta Barat 11330

7.	 GMI	Imanuel	Jemaat	Persiapan	Denpasar,	Bali
Jl.	Gunung	Soputan	I	No.	20	(Depan	Onederland),	Denpasar,	Bali	80119

8. Pos Pelayanan Ungasan, Bali
Jl. Bali Cliff Perum. BKR II Cendrawasih No. 4, Ungasan, Bali

9. Pos Pelayanan Kartasura, Solo
Jl. Tegal Sari Lor No. 9, RT/RW 01/04, Kartasura, Solo, Jawa Tengah

10. Pos Pelayanan Singkawang, Kalimantan Barat
Jl.	Pelita	No.	38D,	Singkawang	Barat,	Kalimantan	Barat
•	 Pos	Pelayanan	Kopisan,	Kalimantan	Barat

11. Pos Pelayanan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat
Jl.	Sumondo	Desa	Lembang,	Kec.	Sanggau	Ledo,	Kab.	Bengkayang	79284
•	 Sub	Pos	Pelayanan	Bengkayang,	Kalimantan	Barat

Gereja Methodist Indonesia (GMI)
Jemaat Imanuel Jakarta

Tahun 2014

Editorial

penasehat:	ev.	david	ie,	yannes	chandra	•	pemimpin	redaksi:	hansen	wijaya	•	alih	bahasa:	fonda	eden
•	sekretaris:	nezsya	aurelia	•	penyuntingan:	winda	•	artistik:	evan	steven,	denis	destalio,	alini

•	kreatif:	elise	kartika,	stefanni,	ester	chang,	chatrin,	grace,	cindy	chandry,	edwin	steven.

Kirimkan tulisan, ide, saran dan kritik Anda ke redaksi Gracia melalui e-mail ke 
gracia.methodist@gmail.com.
     Follow us @graciamethodist
     www.facebook.com/gracia methodist

Editorial

Tim Redaksi Gracia

Majalah Gracia Diterbitkan oleh
Komisi Media Literatur GMI Imanuel Jakarta

Biasanya orang melihat gereja sebagai sebuah institusi agama yang selama ini 
didatangi setiap hari Minggu. Ada juga orang yang melihat gereja sebagai rumah 
kedua karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di gereja daripada di 
rumah. Ada juga orang yang melihat gereja sebagai sebuah ‘institusi politik’ 
dimana dia dapat mengekspresikan seluruh ambisinya yang dirasanya sebagai 
kehendak Tuhan. Setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri melihat gereja. 
Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita melihat gereja? Apakah gereja 
hanyalah sekedar sebuah bangunan yang berisi sekumpulan orang yang mengaku 
percaya kepada Tuhan? Atau kita dapat melihat gereja seperti cara Tuhan Yesus 
melihat.

Tanpa disadari, kita telah diberi begitu banyak ‘makanan rohani’ oleh Tuhan 
melalui gereja. Kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan melalui gereja, 
entah itu melalui khotbah mingguan, seminar pembinaan, puji-pujian, atau 
nasehat dan teguran dari saudara seiman. Sudah seberapa jauh kita menyadari 
bahwa kita telah bertumbuh semakin dewasa melalui gereja ini? Apakah 
kita pernah merasa ‘berutang Injil’ atas gereja yang telah Tuhan pakai untuk 
membentuk	kita	hingga	saat	ini?	Dan	sumbangsih	apa	yang	telah	kita	usahakan	
dan kerjakan dalam gereja ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? 
Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini tetap ‘terngiang’ di telinga rohani kita.

Pada edisi kali ini, Gracia ingin membawa setiap jemaat untuk melihat seberapa 
jauh gereja dapat berdampak bagi masyarakat dan apa saja yang dapat dilakukan 
oleh jemaat dalam bersumbangsih kepada gereja. Gereja ini dapat bertumbuh 
apabila setiap jemaat pun bertumbuh di dalam hubungan pribadi yang dekat 
dengan	Tuhan	karena	kita	(jemaat)	adalah	gereja	itu	sendiri.	Oleh	karena	itu,	
mari kita bangkit dan bekerja bersama Tuhan untuk kemajuan gereja ini demi 
untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. (hw)
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Tradisi atau Kerinduan?
Teks oleh Pdt. Johnley Markus, ilustrasi dari internet

Aku bersukacita, ketika 
dikatakan orang kepadaku: 
“Mari kita pergi ke rumah 
TUHAN.” (Mazmur	122:1)

Banyak orang Kristen memandang kebaktian di gereja menjadi “beban berat”, “membuang-buang 
waktu”, dan tidak puas. Mengapa? Sebagian dari mereka memandang hari Minggu merupakan 
hari untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga; sebagian lagi merasa ke gereja “tidak 
mendapat apa-apa”, menjemukan, tidak menarik; adapula yang merasa ibadah secara pribadi di 
rumah sudah cukup tanpa harus repot-repot datang ke gereja; bahkan ada yang merasa lebih baik 

hari Minggu digunakan untuk menyelesaikan 
keperluan bisnis, pekerjaan, hobi, kesenangan 
dan menomor-sekiankan kebaktian di gereja. 
Mengapa sikap seperti ini muncul dalam 
kehidupan sebagian anak Tuhan? Jika kita 
mengaitkan hal ini dengan pola ibadah yang 
dimiliki	raja	Daud,	maka	permasalahannya	
adalah tidak adanya kerinduan hati untuk 
bertemu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan 
melalui kebaktian.

Ketika kita mengikuti kebaktian di gereja 
seharusnya fokus perhatian jemaat bukanlah 
pada seberapa bagus acara/ liturgi yang 
ditampilkan, seberapa menariknya para pelayan 
ibadah termasuk pengkhotbah yang melayani, 
seberapa senang/ puasnya hati kita terhadap 
kebaktian itu, seberapa mahalnya sarana-
prasana yang digunakan dan sebagainya. Fokus 
kebaktian yang benar adalah Tuhan yang 
hadir dalam kebaktian itu. Fokus perhatian 
kita seharusnya adalah bagaimana kita 
menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan, 
bagaimana Tuhan berkenan atas kebaktian yang 
kita lakukan, bagaimana Tuhan tersenyum atas 
tindak laku kita selama mengikuti kebaktian, 
bagaimana hati kita yang dipenuhi sukacita 
dan rasa syukur ketika datang ke rumah 
Tuhan, bagaimana mata rohani kita benar-
benar tertuju kepada Tuhan. Jadi, persoalan 
kebaktian bukanlah persoalan performance yang 
ditampilkan, bukan pula persoalan kepuasan 
hati kita; Persoalan kebaktian adalah persoalan 
relasi kita dengan Allah, persoalan bagaimana 
kita ingin menyenangkan dan memuaskan hati 
Tuhan.

PERGI
KE GEREJA

Daud	adalah	salah	seorang	tokoh	
Alkitab yang memiliki keintiman 
dengan Allah. Hatinya melekat 
dengan Tuhan. Kerinduannya 
adalah bergaul karib dengan Tuhan. 
Maka	ketika	datang	kesempatan	untuk	pergi	ke	rumah	Tuhan,	Daud	
menyambutnya dengan antusias dan sukacita. Keberadaan dan padatnya 
aktivitas	sebagai	seorang	raja,	tidak	menghalangi	semangat	Daud	untuk	
menghampiri rumah Tuhan. Bahkan ia menyatakan, “…lebih baik 
satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik 
berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah 
orang fasik.”	(Maz.	84:10).	Mengapa	Daud	memiliki	sikap	hati	yang	
demikian?	Karena	Daud	memahami	bahwa	saat-saat	ia	bersama	umat	
Allah sujud menyembah di Bait-Nya yang kudus merupakan saat-saat 
yang menyenangkan bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi terutama 
bagi Allah. Pemahaman sebagaimana yang diungkapkannya, “Engkaulah 
Yang Kudus yang bersemayam (bertahta) di atas puji-pujian orang Israel 
(umat-Nya).” (Maz.	22:4).	Daud	sangat	antusias	mengikuti	kebaktian	
di bait Allah didasari oleh pergaulan yang akrab dengan Allah dan juga 
pemahaman yang benar tentang kebaktian. Sikap dan pola hidup seperti 
ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya.

“…persoalan kebaktian bukanlah 
persoalan performance yang 

ditampilkan, bukan pula 
persoalan kepuasan hati kita…”
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Kita akan memiliki kerinduan 
untuk pergi ke gereja apabila 
kita memiliki relasi yang intim 
dengan Tuhan. Apabila kasih 
yang mula-mula berkobar 
dalam diri kita maka kita 
akan selalu merindukan 
saat-saat bersama Tuhan, baik 
secara pribadi (saat teduh, 
gerakan	5B,	dsb)	maupun	
secara komunal (kebaktian 
minggu, persekutuan, KK, 
dsb).	Oleh	sebab	itu,	pada	
tahun 2014 ini, kita ingin 
benar-benar mewujudkan 
tema tahunan “Kobarkan 
Kasih Semula Yang Ada 

Padamu” dan menggalakkan 
gerakan 5B (Bersaat teduh, 
Bernyanyi, Bersyukur, Baca 
Alkitab,	Bersyafaat);	dengan	
tujuan seluruh jemaat 
memiliki kehidupan yang 
bergaul karib dengan Tuhan. 
Dengan	relasi	yang	akrab	
dengan Allah diharapkan kita 
dengan sendirinya memiliki 
pola kebaktian yang berkenan 
kepada Allah. Kebaktian bukan 
lagi menjadi tradisi, formalitas 
serta sebuah beban berat 
melainkan menjadi kerinduan 
dan sukacita. Kita tidak lagi 
datang ke rumah Tuhan seperti 
hendak pergi ke rumah duka 
(muram,	tak	bergairah,	sedih)	
melainkan seperti datang ke 
sebuah perayaan (sukacita, 
antusias,	bergairah).	Meski	badai	
kehidupan menerpa namun 
tak menyurutkan semangat 
dan sukacita kita untuk tetap 
merayakan kasih dan kesetiaan 
Tuhan melalui kebaktian.

Kerinduan jemaat untuk berkebaktian tentunya 
harus diimbangi dengan kualitas kebaktian 
yang baik. Gereja perlu menyediakan wadah 
dan sarana bagi jemaat untuk menikmati 
kehadiran Tuhan dalam kebaktian, untuk 
menerima anugerah dan berkat-berkat rohani 
yang berkelimpahan di dalam kebaktian. 
Oleh	sebab	itu	pelayan-pelayan	ibadah	harus	
mempersiapkan diri dengan baik dan teliti, 
termasuk bagi semua hamba Tuhan yang 
menyampaikan firman. Persiapan bukan hanya 
berlatih serta mempersiapkan materi/ sarana 
yang digunakan tetapi yang terutama adalah 
persiapan hati dan spiritualitas jauh-jauh hari 
sebelum saat melayani. Pelayan-pelayan ibadah 
harus benar-benar berfungsi sebagaimana 
imam, orang yang menjadi perantara antara 
Allah dan umat-Nya. Pengkhotbah harus 
sungguh-sungguh berfungsi sebagaimana 
seorang nabi, yang menyampaikan isi hati, 
pesan-pesan dan nasehat Tuhan bagi jemaat 
melalui	pemberitaan	firman.	Dengan	demikian,	
setiap jemaat dapat menikmati lawatan Tuhan, 

mujizat	Tuhan	dan	kuasa	Allah	akan	mengalir	
dengan derasnya di dalam kehidupan mereka. 
Dan	tentunya	pelayan-pelayan	ibadah	juga	
akan memperoleh anugerah dari Allah yang 
akan mengatakan: “Baik sekali perbuatanmu itu, 
hai hamba-Ku yang baik setia, engkau telah setia 
memikul tanggung jawab dalam perkara yang 
kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan 
turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.” (band.
Mat.25:23).

Marilah kita pergi ke gereja dengan suatu 
pemahaman yang benar. Ke gereja bukan 
sekedar tradisi melainkan suatu kerinduan 
dan sukacita. Kerinduan yang dibangun atas 
dasar pergaulan yang akrab dengan Tuhan. 
Kerinduan yang diimbangi dengan kualitas 
pelayanan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 
Nikmatilah kehadiran Tuhan dalam setiap 
kebaktian kita dan puaskan hati-Nya dalam 
segala perbuatan kita, terutama saat-saat kita 
berkebaktian. Tuhan memberkati kita sekalian.
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Gereja, Ke Manakah Asinmu?

“Kemiskinan. Putus sekolah. Perdagangan manusia. 
Kriminalitas dimana-mana. Korupsi. Penyalahgunaan 
wewenang. Eksploitasi sumber daya alam. Terorisme. 

Politik transaksional. Pelanggaran HAM.
Penindasan rakyat kecil. Ketidakadilan.”

Sejumlah kata di atas menggambarkan kondisi dunia saat ini, dan mungkin kondisi negara 
Indonesia yang kita tempati. Kebusukan merebak dimana-mana. Kegelapan membayangi hampir 
seluruh	aspek.	Sebagai	gereja	Tuhan	(secara	komunal),	tentu	kita	prihatin	dengan	hal	ini—kita	
mengecamnya. Gereja tentu telah melakukan banyak hal untuk meringankan kondisi dunia yang 
sakit ini: berbagai aksi sosial, sumbangan dana untuk membantu berbagai bencana maupun anak 
yang terancam putus sekolah, juga berdoa secara rutin bagi kondisi dunia saat ini. Gereja telah 
berusaha keras untuk memberikan dampak, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Namun, 
apakah benar hanya aksi-aksi seperti itu yang dunia butuhkan? Apakah dengan menjalankan 
berbagai aktivitas tersebut, gereja benar-benar telah menunjukkan keasinannya? Apakah gereja 
sudah cukup asin?

Ideal: Garam dan Terang Dunia
“Kalian adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada 

gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak-injak orang.

Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada 
orang yang menyalakan lampu, lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh 

lampu itu pada tempat lampu, supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah.

Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu 
yang baik, lalu memuji Bapamu di surga.” – Mat. 5:13-16, BIS

Bagian ini merupakan pengajaran Yesus 
kepada murid-murid-Nya. Yesus mengatakan 
bahwa gereja adalah garam dan terang dunia. 
Ini menunjukkan bahwa garam dan terang 
memang adalah identitas gereja. Gereja 
tidak mencoba menjadi garam dan terang 
—memang gereja adalah garam dan terang! 
Itulah identitas gereja. Gereja yang sehat 
pasti terlihat terangnya dan terasa asinnya. 
Mengapa Yesus memilih menggunakan kata 
“garam” dan ”terang” untuk menggambarkan 
identitas	gereja?	Garam	pada	zaman	Palestina	

kuno digunakan sebagai pengawet dan juga 
bumbu masakan. Garam merupakan komoditas 
yang umum ditemui dan dimiliki oleh setiap 
rumah.	Demikian	juga	terang	(lampu/	pelita).	
Setiap rumah pasti membutuhkan pelita untuk 
menerangi kediaman mereka pada waktu 
malam hari. Semua orang yang mendengar 
perkataan Yesus saat itu, pasti mengerti apa 
yang Yesus maksudkan, karena garam dan 
terang	adalah	hal	yang	umum	ditemui—
bahkan hingga hari ini.
Persamaan garam dan terang adalah, keduanya 
sama-sama memberikan dampak. Kehadiran 
garam pasti membuat asin, seperti kehadiran 
terang	akan	mengusir	kegelapan.	Dimana	ada	
garam dan terang, kondisi tidak akan pernah 
sama	lagi.	Dimana	Gereja	Kristus	berada,	
kondisi	dunia	di	sekitarnya	pasti	berbeda—
seharusnya.

Tidak Ideal: Dunia yang 
Busuk dan Gelap
Hingga hari ini gereja terus 
berkembang di Indonesia. 
Gereja semakin menjamur, 
bahkan	di	mal	sekalipun.	Di	
sinilah terdapat anomali: gereja 
bertambah banyak, namun 
mengapa kondisi dunia tidak 
semakin baik? Pertanyaan 
ini sama seperti: saya sudah 
menambahkan banyak garam, 
namun mengapa makanannya 
tetap tawar? Apa yang salah? 
Apakah makanannya, atau 
garamnya? Secara serentak 
pasti kita setuju bahwa 
masalahnya terletak pada 
garamnya. Mungkin garamnya 
tidak asin lagi. Garam 
seperti ini tidak ada gunanya 
melainkan dibuang dan diinjak 
orang	(Mat.	5:13).

Senada dengan itu, kegelapan 
adalah kondisi di mana tidak 
ada cahaya. Jika sebuah rumah 

“Gereja tidak mencoba menjadi 
garam dan terang.”Ilustrasi dari internet
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gelap, apakah kita 
menyalahkan rumah 
itu? Pertanyaannya 
adalah: di mana 
lampunya, mengapa 
tidak menyala? Maka 
ketika dunia diliputi 
kegelapan, kita harus 
bertanya, di manakah 
terangnya? Ketika 
dunia membusuk, 
di manakah gereja? 
Ketika dunia semakin 
bobrok, dengan 
jujur dan penuh 
rasa hancur hati kita 
harus mengakui 
bahwa gereja gagal 
menggarami dunia.

Garam digunakan 
dengan cara 
disebarkan di atas 
makanan. Garam yang hanya tinggal dalam 
wadah tidak akan berguna. Namun sejujurnya 
bukankah itu yang senang orang Kristen 
lakukan? Tinggal dalam wadah mungil cantik 
bernama gereja. Sering kali berbagai hal yang 
gereja lakukan berlaku “untuk kalangan sendiri” 
(bahkan tidak jarang, poster KKR pun dihiasi 
tulisan “untuk kalangan sendiri”. Apakah Injil 
hanya	untuk	kalangan	sendiri?).	Gereja	sebagai	
wadah kadang tidak mendorong garam-
garamnya	(anggota	jemaat)	untuk	menyebar	
dan mengasinkan lingkungannya. Terkadang 
gereja terlalu asik dengan apa yang ada dalam 
temboknya, namun melupakan apa yang terjadi 
di luar tembok gereja. Padahal, gereja dipanggil 
dan dikuduskan oleh Allah, untuk kemudian 
kembali dan memberi dampak kepada dunia. 
Seperti Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan-
Nya dan masuk berjalan di tengah dunia 
manusia berdosa, seperti itulah gereja dipanggil 
untuk masuk ke dalam dunia yang bobrok. 
Gereja di masa lampau berperan besar dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, jaminan 
kesehatan, menentang perbudakan, melawan 

“Aksi-aksi seperti ini hanya 
membuat gereja kelihatannya 

berdampak, namun tidak benar-
benar berdampak.”

rasialisme. Gereja harus masuk ke dalam dunia 
tanpa mengompromikan standar Kerajaan 
Allah. Garam harus bercampur ke dalam 
masakan, tanpa kehilangan rasa asinnya.

Gereja sudah seharusnya menawarkan 
rasa yang berbeda dari dunia. Ketika dunia 
menyanjung sistem nilai berdasarkan status 
dan uang, gereja harusnya menunjukkan rasa 
yang berbeda: bahwa setiap orang bernilai 
karena Allah memandangnya berharga, 
bukan karena berapa banyak harta yang 
ia miliki. Ketika dunia menjunjung tinggi 
entertainment	(kegiatan	hiburan),	gereja	
harusnya menunjukkan bahwa penghiburan 
sejati ditemukan dalam Kristus, bukan dalam 
pesta pora berlebihan. Kalau nilai dunia 
ternyata sama saja dengan gereja, bagaimana 
bisa terasa dampaknya? Mungkin gereja sudah 
terlalu conformed	(menjadi	sama)	dengan	dunia.	
Kadang gereja malah mengadopsi nilai dunia. 
Padahal gereja seharusnya menciptakan budaya 
saingan (counter culture) yang berbeda dengan 
budaya dunia.

“Gereja adalah rencana Ilahi dan 
bukan kecelakaan sejarah.”

Bagaimana Tetap Asin?
Bagaimana supaya gereja dapat memberikan 
rasa asin, memberikan dampak bagi dunia? 
Solusinya bukan dengan mengadakan 
aktivitas seperti aksi sosial, kunjungan ke 
kaum papah, atau aksi lain yang kelihatannya 
memberikan dampak bagi lingkungan. Aksi-
aksi seperti ini hanya membuat gereja 
kelihatannya berdampak, namun tidak benar-
benar berdampak.  Bagaimana membuat 
pohon durian yang layu menghasilkan 
buah durian? Membeli buah durian dari 
pasar dan menempelkannya pada pohon 
mungkin membuatnya terlihat berbuah (dan 
membohongi	diri	sendiri),	namun	tidak 
menyelesaikan masalah utamanya: pohon itu 
layu. Kita tidak bisa membuat pohon yang layu 
seakan-akan berbuah. Supaya pohon itu bisa 
berbuah, pohon itu harus dipastikan terhubung 
dengan tanah yang subur dan sumber air yang 
baik. Seperti itu jugalah gereja. Supaya gereja 
dapat memberikan dampak, gereja harus selalu 
terhubung dengan Sang Sumber Hidup, yaitu 
Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah 
dunia yang busuk.

Untuk selalu terhubung dengan Sang 
Sumber Hidup, gereja dan anggotanya 
harus mengutamakan Tuhan dan firman-
Nya, menikmati persekutuan dengan Tuhan 
dalam doa. Gereja dan anggotanya harus 
menempatkan firman Tuhan sebagai acuan, dan 
memandang kepada Kristus sebagai Gembala 
Agung. Kita harus belajar untuk menerima 
pengajaran bahkan teguran dari firman Tuhan, 
bukannya mengharapkan firman Tuhan 
yang menyegarkan telinga. Kita harus belajar 
menempatkan apa yang Tuhan ingin lakukan 
sebagai acuan apa yang akan gereja lakukan. 
Gereja harus berhenti mengimpor sistem nilai 
dunia ke dalam gereja, sebaliknya sudah saatnya 
gereja berani mengekspor sistem nilai Kerajaan 
Allah ke dunia. Gereja sebagai ranting harus 
senantiasa menjalin relasi dengan Tuhan 
sebagai	pokok.	Dan	yang	terpenting,	semua	
pembaruan ini perlu dilakukan oleh setiap sel 
dalam	tubuh	gereja—oleh	setiap	jemaat.

Gereja adalah rencana Ilahi dan bukan 
kecelakaan sejarah.  Gereja adalah komunitas 
milik Allah, dan Allah sendiri yang menjamin 
menyertai gereja. Roh Kudus telah dicurahkan 
pada	Hari	Pentakosta,	dan	Dia	tidak	pernah	
meninggalkan gereja. Tuhan telah, masih, dan 
akan terus menyertai dan memakai gereja 
sebagai perwakilan-Nya untuk menggarami 
dunia. Kiranya dunia dapat melihat terang yang 
dipancarkan oleh gereja, dan dengan demikian 
dunia dapat melihat kemuliaan Allah (Mat. 
5:16).	(cc)
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Memberikan Waktu untuk 
Melayani Tuhan dan Sesama

Seorang Jemaat yang Melayani
Rudyanto Jap, atau yang sering kali disapa 
akrab sebagai Ko Asien lahir pada 12 Maret 
1966. Ia sudah lama menjadi jemaat Imanuel. 
Pada tahun 1983, beliau berinisiatif untuk 
bergabung sebagai anggota persekutuan 
pemuda di Methodist Medan. Tak lama 
kemudian, tepatnya pada tahun 1987, ia pun 
menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ketika 
ditanya sudah berapa lama tepatnya menjadi 
jemaat di GMI Imanuel, Ko Asien berkata, 
“Mungkin sekitar 2 tahunan ya. Saya ini kan 
‘jemaat titipan’.” Maksud dari ‘jemaat titipan’? 
Ternyata setelah berpindah dari Methodist di 
Medan ke GMI Imanuel, Ko Asien pernah 
juga berjemaat di Wesley Methodist Church yang 

RUDYANTO JAP

Sudah kenal Rudyanto Jap? Mungkin beberapa dari kita mengenal 
beliau secara pribadi, mungkin ada yang hanya pernah sekadar mengenal 
namanya, dan mungkin adapula yang sama sekali asing dengan sosok ini. 
Yuk, kita berkenalan lebih jauh dengan aktivis GMI Imanuel yang satu ini.

ada di Pluit sebelum akhirnya kembali lagi ke 
gereja	kita	saat	ini.	Di	GMI	Imanuel,	Ko	Asien	
terlibat dalam berbagai bidang pelayanan, 
termasuk sebagai liturgis ibadah kebaktian 
umum, serta sebagai panitia yang melayani 
di berbagai acara gereja. Saat ini, beliau juga 
sedang terlibat dalam kepanitian acara Paskah 
2014 sebagai salah satu seksi acara Paskah. 

Menjangkau Jiwa melalui Full Gospel
Di	tengah	kesibukannya	bekerja	di	bidang	
ekspor-impor dan melayani di GMI Imanuel, 
Ko Asien juga terlibat secara full time dalam 
pelayanan di luar gereja, tepatnya pelayanan 
dalam Full Gospel. Full Gospel merupakan suatu 
pergerakan businessman dan para professional Foto dari narasumber
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untuk menjangkau kaum 
pria. Gerakan ini bersifat 
interdenominasi sehingga 
orang Kristen manapun 
boleh bergabung tanpa 
harus membawa bendera 
gereja mereka. Pergerakan 
ini sudah ada sejak 60 
tahun yang lalu dan Ko 
Asien sendiri sudah 
terlibat aktif di dalamnya 
selama sekitar 10 tahun. 
Sekarang ini Ko Asien 
sedang melayani secara 
lebih fokus di bagian 
anak muda. Kegiatan Full 
Gospel biasanya berupa pertemuan-pertemuan kecil informal yang 
akhirnya melahirkan sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama. Pertemuan ini tidak diadakan 
di gereja, tetapi di lingkungan kampus maupun restoran-restoran, sehingga orang luar pun tidak 
perlu sungkan untuk bergabung. Biasanya pertemuan tersebut berisi sharing serta kesaksian 
hidup para anak Tuhan di sana yang tidak bersifat doktrinal, namun praktis dan dekat dengan 
kehidupan keseharian anak muda sehingga mudah diterima oleh siapapun. Namun, Full Gospel 
bukanlah gereja. Full Gospel hanya sebuah wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, dan setelah 
mereka lahir baru maka mereka akan dikirim ke gereja-gereja yang sudah ada. “Bisa dibilang kami 
ini seperti marketing-nya gereja,” ujar Ko Asien. Menurut penuturan Ko Asien, banyak hamba 

Tuhan gereja besar pun sudah dimenangkan melalui gerakan 
Full Gospel ini. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa 
komunitas sangat penting untuk menjadi sarana pemuridan 
dan penjangkauan. Saat ini Full Gospel sudah menjadi 
sebuah gerakan yang cukup besar di Indonesia sehingga Ko 
Asien pun sering sekali harus bepergian ke berbagai kota di 
Indonesia untuk pelayanan Full Gospel ini. 

Fenomena Berpindah-Pindah Gereja
Tak bisa kita pungkiri bahwa di era teknologi dan 
informasi ini, manusia cenderung menuntut untuk dapat 
mendapatkan segala sesuatu secara cepat dan praktis. 
Hal ini berpengaruh pula pada kehidupan bergereja, 
menyebabkan banyaknya peristiwa ‘domba pindah 
kandang’ atau yang biasa kita kenal sebagai fenomena 
berpindah-pindah gereja. Jemaat mulai memiliki 
harapan tertentu saat datang ke gereja dan dengan 
mudah mencari alternatif lain bila gereja dirasa kurang 
memenuhi apa yang ia inginkan.

Di	tengah	maraknya	fenomena	berpindah-	pindah	
gereja yang sedang terjadi belakangan ini, Ko 

Asien turut angkat bicara. “Sekarang yang 
menjadi masalah gereja adalah bagaimana cara 
menanggapi perkembangan zaman, khususnya 
dalam bidang pelayanan anak muda. Zaman 
sudah berubah, karena itu apabila gereja 
tidak mengikuti perkembangan zaman, maka 
nantinya gereja akan sulit beradaptasi.” Ko 
Asien kemudian mengambil lagu kontemporer 
sebagai contoh praktisnya. “Apa yang kita sebut 
sebagai lagu ‘kontemporer’ bisa saja sebenarnya 
adalah lagu ‘tradisional’ untuk zaman ini. Oleh 
karena itu, kita pun tidak boleh mengotak-
ngotakkan beberapa hal itu. Bila dilihat dari satu 
sisi, anak muda sekarang memiliki mobilitas yang 
tinggi dan menyukai hal yang praktis. Maka 
mereka cenderung memilih gereja dimana mereka 
dapat ‘mendapatkan’ sesuatu, misalnya, dalam 
hal firman Tuhan. Saat ini banyak gereja modern 
yang menonjolkan musik bagus serta mengusung 
pembicara-pembicara bagus yang menyampaikan 
firman Tuhan dengan cara yang praktis dan down 
to earth. Mereka tidak punya dasar Biblika? 
Siapa bilang! Sering kali mereka pun memiliki 
pemahaman yang dalam akan Alkitab,” demikian 
Ko Asien menjelaskan. Jadi kesimpulannya, 
alangkah baiknya bila gereja pun boleh melihat 
apa yang menjadi kebutuhan anak muda dan 
memberikan porsi ‘makanan’ rohani yang sesuai 

untuk mereka. Lagi-lagi anak muda? Ya, sebab 
merekalah yang kelak akan mewarisi gereja. 
Jadi jangan sampai nantinya gereja kehilangan 
sebuah generasi. Fenomena ini mungkin 
bukanlah hal yang dapat kita kontrol namun 
setidaknya gereja pun turut melakukan sesuatu 
untuk meminimalisir kejadian ini.

Untuk gereja kita sendiri, Ko Asien, yang 
memiliki 3 orang anak yang sedang bersekolah 
di Singapore, memiliki beberapa pesan. 
Beliau memuji gereja kita sebagai gereja yang 
memiliki semangat misi yang sangat kuat. 
Menurutnya	gereja	kita	kaya	akan	SDM	yang	
sangat bertalenta dan diberkati dengan jemaat 
yang	penuh	semangat	melayani.	Oleh	karena	
itu, akan sayang sekali bila semuanya itu 
tidak digarap dengan baik. Ia berkata bahwa 
untuk dapat semakin bertumbuh, lalu untuk 
kemudian berbuah lebih banyak lagi, gereja 
kita membutuhkan sebuah kepemimpinan 
dan kesatuan yang baik. Tentu hal ini tentunya 
harus dimulai dari para pemimpin gereja, 
hamba Tuhan, majelis, dan kemudian diikuti 
oleh para jemaat sekalian. Beliau sangat 
berharap	semoga	setiap	SDM	yang	sudah	
dipercayakan Tuhan di gereja kita boleh lebih 
diapresiasi dan didukung pelayanannya. (cch)
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Apakah kita yakin bahwa Allah 
adalah Bapa sorgawi yang suka 
bergaul karib dengan kita? 
Kita harus yakin karena kita 
memiliki hubungan Bapa dengan 
anak sewaktu kita menyapa 
Tuhan kita ‘Bapa kami yang di 
sorga’ setiap kali kita berdoa. 

Lalu mengapa banyak orang 
tidak merasakan hubungan 
dekat tersebut walaupun 
mereka sering berdoa? 
Ingatlah kalimat berikutnya 
dari	Doa	Bapa	Kami,	yaitu,	
“dikuduskanlah Nama-Mu,” 
untuk menghampiri Bapa yang 
kudus, kita harus dikuduskan 
oleh	darah	Anak	Domba	Allah,	
darah	yang	kudus.	Dosa	yang	
menjadi penghalang harus 

Inspirasi
Bila Bapa Sorgawi ingin bergaul karib 
dengan kita, lalu jalan perjumpaan Bapa 
di sorga dengan umat-Nya di bumi sudah 
terhubung, bagaimana kehidupan di bumi 
bisa seperti di sorga?
Kalimat	selanjutnya	dari	Doa	Bapa	Kami,	
“Datanglah	kerajaan-Mu,”	jadilah	“kehendak-
Mu,” di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus 
mengajarkan kita mengundang Allah Bapa 
memerintah melalui gereja, yaitu membangun 
Kerajaan-Nya di bumi. Bila di sana ada 
kehendak Allah yang didengar, dipatuhi dan 
dilaksanakan, “jadilah kehendak-Mu,” maka 
di situlah Kerajaan Sorga sudah datang dan 
berdaulat di bumi. Gereja sudah diberi mandat 
penuh, kunci Kerajaan Sorga sudah diberikan 
kepada gereja. Mendoakan gereja adalah 
panggilan untuk menghidupkan peran gereja 
menjalankan mandat ini.

“Indahnya Saat Berdoa”
Lagu karangan William W. Walford yang 
dinyanyikan ratusan tahun oleh gereja Tuhan, 
juga dapat kita nikmati sampai hari ini secara 
nyata. Contohnya, gereja-gereja yang jemaatnya 
berbondong-bondong datang berdoa setiap 
hari sebelum matahari terbit, seperti di Korea 
dan Tiongkok, adalah contoh gereja yang 
membawa jemaatnya memulai kehidupan 
di bumi seperti di sorga, bergabung bersama 
malaikat di sorga, menyanyikan kidung pujian, 
bermazmur	dan	memuliakan	nama-Nya.	
(Yes.	12:4,5;	Why.	5:8-14).	Hadirat	Tuhan	
sungguh indah dapat dinikmati walaupun kita 
masih hidup di bumi, dimana pertolongan 
dari sorga menyertai para pendoa, memberi 
keagungan, semarak, kekuatan dan sukacita (1 
Taw.	16:27)	dalam	menjalani	kehidupan	setiap	
hari, menggabungkan diri menjadi anggota 
dari tubuh Kristus yang mulia itu. Kebangunan 
dan pertumbuhan yang signifikan bukan 
hanya terjadi pada gereja, bahkan berdampak 
langsung pada pemulihan sebuah negara (2 
Taw	7:14)	karena	Tuhan	menjawab	seruan	
doa permohonan pendoa-pendoanya. Inilah 
dampak positif bagi masayarakat dan negara.

Mengapa gereja yang mengutamakan doa 
dapat bertumbuh dengan kuat dan pesat?
Orang	percaya	di	Korea	setiap	subuh	dengan	
antrian yang panjang, melawan cuaca yang 
dingin, mereka datang ke gereja untuk berdoa, 
anak-anak menyaksikan orangtua mereka 
berdoa sebelum diantar ke sekolah. Rahasia 
kekuatan doa bersama-sama dan membawa 
dampak sewaktu bertindak adalah bagian dari 
doa syafaat Tuhan Yesus untuk kita dalam 
Yohanes pasal 17. Pesan ini diterapkan oleh 

Doa Bapa Kami adalah 
doa yang diajarkan 
Tuhan Yesus kepada 
murid-murid-Nya. 
Panggilan mendoakan 
gereja juga berasal dari 
isi Doa Bapa Kami. 

dibereskan terlebih dahulu. 
Kita selalu jatuh bangun selama 
kita masih hidup di dunia yang 
berdosa, namun Tuhan sudah 
berjanji asal kita mengaku 
dosa-dosa kita, maka Ia yang 
setia akan menghapus dosa dan 
membersihkan cemar kita. Roh 
Kudus selalu menginsafkan 
kita akan dosa-dosa yang telah 
kita perbuat, dan menuntun 
kita agar dengan kerendahan 
hati kita datang kepada Bapa, 
dengan hati yang hancur kita 
meminta pengampunan dosa 
melalui	darah	Anak	Domba.	
Menyesali dan bertobat dari 
dosa, dibersihkan dari noda dan 
cela yang setiap saat melekat 
pada kita. 

GEREJA
Mendoakan

Teks oleh Widya Yauwan, ilustrasi dari internet
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murid-murid-Nya. 
Hasilnya adalah 
setelah berdoa 
bersama-sama 
sekian lama, mereka 
dipenuhi Roh 
Kudus, mereka siap 
memulai pelayanan, 
Rasul Petrus 
berkotbah dan ada 
3000 orang percaya 
dan bertobat. Untuk 
melakukan follow-
up pemuridan 3000 
orang itu tidaklah 
mudah, namun 
demikian, melalui 
kelompok doa yang 
sudah disiapkan, 
mereka membina kehidupan rohani petobat 
baru agar langsung terhubung dengan Bapa di 
sorga,	mereka	hidup	mengikuti	pola	“Doa	Bapa	
Kami”, setiap hari mereka berdoa menyembah 
dan memuji Tuhan bersama, mendapat pesan 
yang sama dalam persekutuan doa mereka, 
mereka bertumbuh dalam iman, lalu sepakat 
pergi memberitakan Injil. Pertumbuhan yang 
kuat dan pesat ini juga masih dapat kita lihat 
sampai hari ini dialami oleh gereja-gereja dan 
negara-negara yang mengutamakan doa. 

Bukankah doa individu sudah cukup?
Ketika Petrus menyaksikan fenomena alam 
roh dimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas 
gunung, dan menginginkan pengalaman 
individu itu dipertahankan, Tuhan Yesus 
memerintahkan agar Petrus bergabung 
bersama-sama dengan murid-murid lainnya 
untuk melayani, dengan berdoa dan berpuasa. 
Tuhan Yesus melatih mereka, menyertai dan 
memampukan mereka melakukan hal yang 
lebih besar dari apa yang sudah Tuhan Yesus 
lakukan.	Untuk	itu	doa	pribadi	(doa	individu)	
saja tidak cukup. 

Mengapa harus bergabung dalam doa 
kolektif ?
Setiap orang yang sudah bergaul karib dengan 
Bapa dalam doa individu, tidak mungkin tidak 
terpanggil untuk doa kolektif ketika mereka 
memberi respon untuk menjalankan amanat 
agung Tuhan. Kita melihat pergerakan doa 
untuk kebangunan sebuah gereja, institusi, 
bangsa, maupun negara dan dunia, lahir dari 
pendoa-pendoa yang memiliki hubungan 
pribadi yang karib dengan Tuhan. 

Kehidupan di bumi adalah peperangan 
rohani, iblis tidak akan berhenti berusaha 

menjatuhkan orang orang kudus Tuhan, kita 
perlu mendoakan gereja agar tetap kuat dan 
berkembang pesat, oleh sebab itu kita harus 
tidak henti-hentinya mendoakan pemimpin 
gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, 
dan jemaat, kita perlu saling berjaga-jaga dalam 
doa syafaat. Pemimpin gereja sekalipun, juga 
bisa jatuh, mereka akan bangun lagi bila ada 
yang berjaga-jaga dan berdoa bagi mereka. 
Terlebih lagi jemaat yang belum kuat imannya, 
yang sering jatuh bangun kerohaniannya, 
perlu berjaga-jaga dalam doa bersama. Kita 
akan mengenal siapa musuh kita sebenarnya, 
yang senantiasa membidik dan menyerang 
orang Kristen, pemimpin gereja, terutama 
para pendoa. Perlengkapan senjata rohani 
telah diberikan Tuhan, mulai dari ketopong 
keselamatan,	baju	zirah	keadilan,	ikat	pinggang	
kebenaran, kasut Injil damai sejahtera, perisai 
iman, dan pedang Roh, yaitu firman Allah, agar 
kita menang dalam peperangan dan terlindungi 
dari serangan si Jahat.

Penutup
Dalam	kitab	Wahyu,	gereja	diumpamakan	
dengan seorang mempelai perempuan Tuhan. 
Mendoakan gereja dapat dianalogikan dengan 
suasana hati sebuah kegiatan, yaitu pagi-pagi 
benar sudah penuh sukacita mempersiapkan 
mempelai perempuan dengan secantik-
cantiknya, dengan tiada noda dan cela, untuk 
menantikan mempelai laki-laki yang akan 
datang membawa mempelai perempuan ini 
tampil di depan umum, pujian orang banyak 
terhadap mempelai perempuan ini merupakan 
kebanggaan bagi mempelai laki-laki. Begitu 
pula dengan Gereja, disiapkan sedemikian 
rupa dalam doa pagi, melalui doa pujian dan 
penyembahan untuk menantikan hadirat-Nya, 
dan sepanjang hari menyaksikan gereja yang 
mendatangkan Kerajaan-Nya, menjalankan 
kehendak-Nya, gereja yang dipuji dan berkenan 
di hati-Nya. Gereja yang menyiapkan seluruh 
jemaatnya menikmati kehidupan di bumi 
seperti di sorga, yaitu menikmati hadirat-Nya 
saat masih di bumi. Mari kita mendoakan 
gereja!
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Di	suatu	sore,	dengan	tidak	direncanakan	
sebelumnya saya berjumpa seorang teman. 
Sudah dua atau tiga tahun ini, dia beribadah 
di gereja tempat saya berjemaat. Begitu banyak 
hal yang kami perbincangkan, dari urusan 
pekerjaan, keluarga dan yang paling membekas 
dalam ingatan saya adalah mengenai gereja.

Dia	bercerita	ingin	anak-anaknya	tumbuh	
besar menjadi orang yang takut Tuhan, maka 
ia terus mengusahakan agar anak-anaknya 
bisa tetap ikut ke sekolah minggu, ia mau 
anaknya	mengenal	Tuhan	sejak	muda.	Dengan	
antusias diceritakannya juga tentang konselor 
gereja yang dengan penuh kasih melayaninya, 
meluangkan waktu untuk mendengarkan 
permasalahannya, ”Baik banget orangnya,“ 
begitulah digambarkannya konselor itu.

Cerita dilanjutkan lagi soal kunjungan tim 
besuk	gereja	ke	rumahnya.	Ditambah	juga	

Teks oleh Johanes Chandra, ilustrasi dari internet

beberapa pertanyaan yang kurang dipahami 
tentang	gereja	dan	iman.	Dalam	pembicaraan	
kami, saya menemukan ternyata dia juga 
membawa pulang kertas warta gereja, serta 
menyimak isinya dengan detail. Wah, wah... 
saya malah hampir tidak ingat, kapan terakhir 
kali saya membuka kembali dan membaca isi 
dari lembaran warta gereja di rumah. Biasanya 
selesai kebaktian hanya saya bawa pulang, tanpa 
pernah disentuh lagi.

Pembicaraannya tentang bagaimana 
dampak	gereja	(dan	pekerjaan	Tuhan)	dalam	
kehidupannya membuat saya terkesima. Setelah 
sering kali pembicaraan yang saya dengarkan 
mengenai gereja berisi ketidakpuasan, 
keluhan, tuntutan dan pesimisme, kali ini saya 
mendengarkan bagaimana gereja disanjung, 
dipuji dan dirindukan. Bukankah seharusnya 
memang seperti itulah gereja berperan? 
Mengapa terkadang pembicaraan seputar 
gereja, terutama di kalangan pelayan atau 
aktivis, adalah tentang keluhan, ketidakpuasan 
atau pesimisme?

Terkadang harus diakui, gereja bisa jadi gagal 
memenuhi harapan kita. Ada yang berharap 
agar gereja memiliki suasana ibadah yang 
megah, adapula yang berharap agar gereja 
mampu memperhatikan setiap jemaatnya atau 
diisi dengan pemberitaan Firman Tuhan yang 
berapi-api dan masih banyak lagi harapan-
harapan untuk gereja. Saya pun memiliki 
harapan untuk gereja yang belum atau tidak 
terpenuhi, dan hal itu bisa membuat saya sering 
mengeluh , kecewa dan kehilangan semangat 
melayani.

Memiliki harapan, keinginan dan idealisme 
mengenai bagaimana gereja seharusnya tentu 
adalah hal yang baik. Karena tanpanya tidak 
mungkin gereja dapat melangkah lebih maju 
dan semakin baik dalam melayani. Menjadi 
tidak baik adalah apabila kita menjadi undur 
atau tawar hati ketika harapan-harapan itu 
tidak terwujud. Juga tidak sehat ketika harapan 
itu membuat kita merasa diri lebih benar dan 

menjadi mudah menilai dan menghakimi 
kondisi gereja ataupun saudara seiman kita.
Harus kita pahami bahwa apa yang kita 
pikirkan dan yakini tentang hal-hal dalam 
pelayanan gereja, sering kali dipengaruhi 
oleh pengalaman dan “kacamata” kita, yang 
terkadang belum tentu mewakili kondisi 
gereja seutuhnya. Maka kita perlu belajar 
lebih bijaksana dan rendah hati dalam 
memandang serta menyikapi kondisi gereja dan 
pelayanannya seutuhnya.

Keluarga, Tuan rumah,Tamu, Penonton
Gereja tempat kita berjemaat dan beribadah 
adalah gereja yang Tuhan rencanakan dan 
sediakan untuk kita. Sama halnya dengan 
beberapa hal lain yang Tuhan sediakan untuk 
kita: tempat kerja, tempat studi, tempat tinggal 
dan bahkan keluarga. Tentu Tuhan punya 
rencana dan misi ketika menempatkan kita 

Kapan terakhir Anda mendengar 
seseorang berkata hal positif tentang 
gereja Anda?
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dalam sebuah gereja. Ada yang Tuhan mau kita 
kerjakan melalui keberadaan kita di gereja.
Keberadaan kita dalam gereja, mungkin dapat 
kita padankan dengan keberadaan dalam 
keluarga. Ketika kita dilahirkan dalam dunia, 
kita langsung berada dalam sebuah lingkungan 
yang	dinamakan	keluarga.	Demikian	pula	
ketika kita lahir baru, menerima Kristus sebagai 
Juruselamat, kita pun ditempatkan dalam 
lingkungan	yang	disebut	gereja.	Di	dalam	
keluarga kita dibesarkan dari bayi menjadi 
balita-remaja-pemuda-dewasa.	Di	gereja	pun	
kita mengalami pertumbuhan yang sama dalam 
hal	kerohanian.	Di	dalam	keluarga	kita	dikasihi,	
dididik,	diajar	dan	dibentuk.	Demikian	pula	di	
gereja.	Di	dalam	keluarga	kita	bisa	dapatkan	
damai, kasih, ketenangan tapi terkadang bisa 
pula kita temukan perbedaan pendapat, cekcok 
dan perselisihan. Gereja pun tidak terlepas. 
Di	dalam	keluarga	kita	memiliki	peran	dan	
tanggung jawab yang jelas. Seorang ayah, 
ibu dan anak memiliki peran dan tanggung 
jawabnya masing-masing. Hendaknya gereja 
pun demikian. Bahwa kita masing-masing 
memiliki peran dan tanggung jawab. Bukan 
meletakkannya hanya kepada Hamba Tuhan, 
majelis atau aktivis saja.

Kalau di dalam berelasi di keluarga kita punya 
kesabaran, mudah memaafkan, tidak mencari-
cari kesalahan. Adakah hal itu juga berlaku 
ketika kita berelasi dengan saudara seiman 

kita di gereja? Walau tidak mudah dilakukan, 
namun ketika kita memaknai relasi kita seperti 
dalam keluarga, maka kita akan lebih mudah 
untuk menjalankannya. 

Dengan	memaknai	gereja	sebagai	padanan	dari	
keluarga yang Tuhan percayakan untuk kita, 
maka kita akan memiliki cara pandang bukan 
sebagai penonton atau tamu, melainkan sebagai 
bagian dari pemilik atau tuan rumah. Seorang 
penonton atau tamu, tentu akan memiliki sikap 
dan cara pandang yang berbeda dengan tuan 
rumah. Tamu dari sebuah rumah makan yang 
mendapat perlakuan kurang baik, mungkin 
akan memberikan keluhan dan bisa jadi tidak 
akan datang lagi. Namun seorang tuan rumah 
tentu tidak bisa melakukan hal yang sama.

Gereja butuh penerus tongkat estafet pelayanan 
gerejawi. Kita yang sudah mengalami dan 
menikmati kasih dan berkat Tuhan melalui 

gereja, dipanggil Tuhan untuk meneruskan 
pelayanan gerejawi, menjadi bagian dari 
keluarga rohani yang bergandengan tangan 
menjalankan rencana Tuhan, agar ada lagi 
orang-orang lain yang boleh mengalami kasih 
dan berkat Tuhan. Jikalau kita pada saat ini 
boleh menikmati pelayanan gereja, tentu tidak 
lepas dari adanya orang-orang yang sudah lebih 
dulu taat menjalankan panggilan Tuhan dalam 
pelayanan gerejawi. Mereka adalah para tuan 
rumah, para anggota keluarga bukan para tamu 
apalagi penonton.

Syukur kepada Tuhan untuk gereja tempat saya 
mengenal	Tuhan	dan	bertumbuh.	Dikasihi,	
diajar dan dibentuk. Sebuah tempat dimana 
saya diperlakukan sebagai keluarga, bukan 
sebagai tamu.

Namun yang menyedihkan, terkadang malah 
saya yang berlaku seperti tamu. Mungkin 

karena lebih mudah berlaku seperti tamu, 
saya bisa datang ketika ingin, bisa pergi ketika 
bosan. Bisa bebas berkomentar tanpa perlu 
ikut mengurusi. Mudah memberikan penilaian, 
tanpa mau mengerti permasalahan. Seperti 
seorang tamu, datang disajikan makanan, ga 
usah repot mempersiapkan dan setelah selesai 
makan bisa langsung pulang, ga usah cuci 
piring, ga usah beres-beres.

Enak juga ya jadi tamu, kenapa juga harus 
jadi tuan rumah? Kenapa harus jadi anggota 
keluarga? 

Dan	Tuhan	Sang	pemilik	rumah	dan	kepala	
keluarga mengatakan:

“Karena kamu anak Saya, anggota keluarga ini. 
Bukan tamu, apalagi penonton.”

Kita yang sudah mengalami dan 
menikmati kasih dan berkat Tuhan 

melalui gereja, dipanggil Tuhan 
untuk meneruskan pelayanan 

gerejawi...
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Adapun rencana keseluruhan pembangunan 
gedung ini adalah :
- 2 lantai basement untuk sarana parkir
- 1 lantai dasar untuk sarana parkir
- 7 lantai untuk ruang kebersamaan jemaat, 

ruang kantor/aula gereja, kelas/sekolah, 
pastori hamba Tuhan dan hall serbaguna

Untuk	tahap	I	(pertama)	sebagai	prioritas	
gereja kita maka direncanakan untuk 
pembangunan 2 lantai basement dan 1 lantai 
dasar terlebih dahulu.

Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan KPR 
Janji Iman yang dipimpin oleh Pdt Agus 
Gunawan pada tanggal 7 Juli 2013 dimana 
semua jemaat termasuk anak-anak Sekolah 

Mengapa kita merindukan dan membutuhkan sebuah lahan untuk melakukan pembangunan 
dengan biaya yang cukup besar? Karena kita sangat membutuhkan sarana parkir yang memadai 
dan	ruang	kebersamaan	bagi	jemaat	untuk	saling	berinteraksi	&	menjalin	komunikasi	sebagai	
satu keluarga Allah. Adapun total kapasitas sarana parkir yang direncanakan untuk dapat memuat 
kurang lebih 400 mobil.

Teks oleh Ermin Pen, ilustrasi dari narasumber, foto oleh Evan Steven

Inspirasi

Minggu bersehati bersama berpartisipasi untuk 
berkomitmen melakukan janji iman selama 2 
tahun untuk mendukung pembangunan tahap 
I ini.

Dan	pada	tanggal	15	September	2013	telah	
dilaksanakan kebaktian peletakan batu pertama 
yang dipimpin oleh Bishop Amat Tumino.

Pengurusan sertifikat tanah atas nama Yayasan 
GMI Imanuel Jakarta sudah diselesaikan pada 
Januari 2014. Adapun tahapan yang harus kita 
persiapkan  sebelum memulai pembangunan 
fisik antara lain;
- Pengurusan block plan gedung baru dan 

status tanah menjadi satuan pendidikan 

Gambar rencana tampak samping kiri pembangunan gedung fasilitas 
parkir, sekolah, aktivitas  gereja, pastori dan hall serbaguna.

Puji	syukur	kepada	Tuhan	Yesus!	Dengan	pimpinan	dan	kuasaNya,	
kita sebagai jemaat GMI Imanuel Jakarta dianugerahi lahan seluas 
kurang lebih 2.000 M2 tepat di sebelah lokasi gereja dan sekolah 
kita saat ini. Tuhan Yesus telah menjawab doa dan kerinduan 
kita selama ini sesuai dengan waktu dan kehendakNya. Tanpa 
pimpinanNya kita takkan mampu mewujudkannya.

embangunan
Fasilitas Gereja
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“and They Lived 
Happily Ever 

After...”

KON
SEL
ING

PRA
NI
KAHBanyak pasangan yang berencana menikah lebih 

banyak dan serius meluangkan waktu mempersiapkan 
‘Hari Sakral’ pernikahan mereka (mama papa pakai 
baju warna apa, tema dekornya apa, WO mana yang 
paling hits, siapa yang jemput mama make up, teh 
pai mau di mana, nasi box jangan telat datang, mana 
hafalan janji nikahnya, dekornya sesuai ‘ga, fotografernya 
harus diingetin untuk banyak ambil candid, makanan 
jangan sampe kurang dan puluhan tetek bengek lainnya) 
tetapi melupakan hal TERPENTING dalam 
sebuah pernikahan, yaitu mempersiapkan diri untuk 
kehidupan SETELAH pernikahan. Puluhan jam 
keberhasilan sebuah pesta pernikahan tidak akan 
menjamin kebahagiaan puluhan tahun sehidup-semati 
yang akan dijalani bersama pasangan kita mengarungi 
bahtera pernikahan.

Teks oleh Indra Pura Wijaya,
ilustrasi dari internet

(dalam	proses)
- Gambar desain detil oleh arsitek
- Pengurusan IMB
Semua tahapan proses diatas membutuhkan 
dukungan doa dari kita semua supaya 
semuanya dapat berjalan dengan lancar.

Panitia pembangunan sangat membutuhkan 
dukungan doa dan dana dari kita semua 
untuk dapat mewujudkan pembangunan 
ini sebagaimana tema pembangunan kita 

Sepenggal kalimat pamungkas di akhir film-
film romantis ini menjadi dambaan semua 
pasangan yang mau menikah. Benar ‘ga sih 
demikian?

“Sehati membangun rumah Tuhan”. Mari 
kita bersama-sama memikul tanggung jawab 
ini dan senantiasa memohon pertolongan 
Tuhan. Harapan panitia dengan pembangunan 
gedung fasilitas gereja ini dapat meningkatkan 
perkembangan gereja kita, yang terpenting 
adanya pertumbuhan kerohanian dan 
jumlah jemaat, semakin banyak jiwa yang 
dimenangkan bagiNya, mari kita membangun 
tubuh Kristus. Biarlah segala kemuliaan bagi 
Kristus saja. Haleluya...amin.
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Pernikahan Kristen adalah sebuah keputusan 
dan komitmen seumur hidup dari satu pria 
dan satu wanita berbeda latar belakang yang 
dipersatukan dalam Tuhan. Tidak ada istilah 
cerai	dalam	pernikahan	Kristen!	Oleh	karena	
itu pernikahan haruslah ditanggapi secara 
serius dan calon pengantin perlu dipersiapkan 
lebih matang dalam hal pemikiran, mental, 
emosi, keterbukaan dan saling mengenal lebih 
dalam agar tidak terjadi penyesalan atau salah 
pilih pasangan dan harus menanggung ‘neraka’ 
seumur hidup.

Nah, disinilah peran penting Kelas Katekisasi 
Pra-Nikah, hadir untuk mempersiapkan, 
memperlengkapi, memfasilitasi dan menjadi 
jembatan bagi pasangan yang akan menikah 
menuju komitmen pernikahan sehidup-semati 
dalam Tuhan.

Puji Tuhan, melalui seorang sahabat kami 
(Alm.	Pebe	Kurniawan),	kami	diperkenalkan	
kepada kelas katekisasi pra-nikah di Gereja 
Kristus	Ketapang	(GKK).	Orang	mungkin	
berpikir: “Indra dan Susi ga ada kerjaan, 
ngapain ikut katekisasi pra-nikah dua kali,” 
karena memang sebagai jemaat di GMII, kami 
pastinya wajib ikut kelas katekisasi pra-nikah 
di GMII. Yang terpikir di kami saat itu adalah 
‘ga ada ruginya belajar lebih banyak agar 
mempersiapkan pernikahan (khususnya pribadi 
kami)	lebih	mantap	lagi.
Puji	Tuhan,	Dia	menjawab	pergumulan	kami.	
Banyak sekali hal-hal baik yang kami dapatkan 
selama ikut kelas di GKK yang memperkuat 
apa yang kami dapatkan di kelas katekisasi pra-
nikah di GMII.

Di	sesi	awal	di	GKK,	kami	belajar	memikirkan	
ulang secara serius mengapa saya dan Susi 
mau menikah? Apa sih yang menjadi tujuan 
pernikahan Kristen yang perlu kami jalankan? 
Kemudian di sesi pembahasan latar belakang 
keluarga dan masa lalu, melalui banyak 
isian angket dan tes psikologi, saya dan Susi 
difasilitasi untuk saling terbuka dan mengenal 
latar belakang keluarga masing-masing karena 
sadar atau tidak, kami dipengaruhi sangat 
besar oleh struktur dalam keluarga, suasana 
dalam rumah dan cara orangtua mendidik 
kami.	Dengan	saling	mengenal	keluarga	
masing-masing, kami bisa mengetahui 
kecenderungan, pola pikir, pola asuh bahkan 
potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi 
di depan. Materi sesi ini hingga sekarang usia 
pernikahan kami ke-4,5 tahun masih sering 
menjadi panduan ketika ada perbedaan atau 
konflik	terjadi	dalam	pernikahan	kami.	Di	
sesi-sesi berikutnya kami juga belajar tentang 
perbedaan antara pria dan wanita, bagaimana 
cara mengelola keuangan keluarga yang sehat, 
konsep seputar kehadiran anak, diskusi seputar 
kesucian dan kehidupan seks pernikahan, 
bagaimana menempatkan diri di antara 
keluarga	besar	(mertua	dan	lain-lain).

Kami merasa sangat terbantu dalam menyerap 
setiap materi melalui metode pembelajaran 
yang tidak monoton. Materi pengajaran selain 
dibawakan hamba Tuhan, banyak dibawakan 
juga oleh kaum awam yang dianggap kredibel 
(misal: topik seks dibawakan senior aktivis 
yang adalah dokter, manajemen keuangan 
oleh	pebisnis,	dan	sebagainya).	Metode	
pembelajaran juga sangat variatif, di setiap sesi 
selalu ada diskusi dan ada beberapa kesaksian 
dari narasumber yang sesuai dengan materi sesi. 
Dan	di	setiap	akhir	sesi,	masing-masing	kami	
diminta untuk menulis jurnal sebagai refleksi 
pribadi kami. Selain itu kami juga diberikan 
PR untuk dikerjakan bersama, seperti membaca 
buku dan mendiskusikan pertanyaan, diskusi 
dan saling share apa harapan dalam pernikahan, 
membuat budgeting keluarga, dan lain-lain. 
PR yang diberikan sangat membantu kami 

membentuk kebiasaan duduk, berkomunikasi, 
sharing dan berdiskusi sebagai suami dan 
istri. Sebuah kebiasaan penting dalam 
membangun sebuah rumah tangga yang sehat. 
Selain itu kami juga difasilitasi untuk belajar 
mengungkapkan perasaan jujur kami kepada 
pasangan. Kami diminta saling menulis ‘surat 
cinta’ yang lewat panitia diberikan ke pasangan. 
Sekilas sepertinya sih memang agak ‘lebay dan 
old-fashioned’, tapi membaca ulang apa yang 
Susi ungkapkan kepada saya dan apa yang 
saya ungkapkan kepada Susi, membangkitkan 
kembali nostalgia pergumulan, hasrat, iman 
dan kekuatan cinta yang kami miliki saat itu, 
hahaha lebay.com yah… 

Hal berkesan lainnya adalah di sesi 
pembahasan tentang mertua, orangtua 

setiap peserta diundang datang ke kelas pra-
nikah, duduk semeja, saling diperkenalkan 
dan	ada	pesan	(Injil)	dari	hamba	Tuhan.	
Setelah itu diberikan waktu kepada kami 
untuk mengungkapkan thank you dan sorry 
ke orangtua dan calon mertua kami. Sebuah 
momen indah yang langka.

Hal terutama dalam kelas pra-nikah GKK 
adalah kehadiran mentor pribadi yang 
membantu membimbing kami. Mentor 
adalah sepasang suami istri yang minimal 
sudah menikah 5 tahun dan setelah melalui 
serangkaian tes psikologi dan kesaksian 
hidup pernikahan yang dinilai cukup baik, 
diperbantukan untuk menjadi ‘konselor’ dan 
sahabat kami selama mengikuti kelas. Mentor 
yang ditunjuk dicari yang profilnya mirip-mirip 

‘ga ada ruginya belajar lebih banyak 
agar mempersiapkan pernikahan 
(khususnya pribadi kami) lebih 

mantap lagi.
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Persekutuan
Teks oleh Hadi Sutarji, foto oleh Alini Tjin

Cerita di atas menggambarkan begitu 
pentingnya kehidupan doa bersama dengan 
rekan seiman, dimana dapat menguatkan dan 
memberikan dorongan serta semangat untuk 
terus mengucapkan syukur, meminta belas 
kasihan Tuhan dan terlebih lagi untuk selalu 
dekat dengan Tuhan. Ketika setiap orang 
Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada 
Tuhan Yesus ditanya mengenai pentingnya 
kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, 
secara umum, setiap orang pasti menjawab 
bahwa kehidupan doa sangat penting dan wajib 
dilakukan. Namun apakah setiap orang Kristen 
melakukannya?

DOA
“Krek….” Terdengar suara bunyi dari pintu yang dibuka dan memecah sebuah 

keheningan. Tetapi alangkah kagetnya Alila ketika masuk ke sebuah ruangan 
dan melihat setiap orang tetap berkonsentrasi berdoa dan tidak memerhatikan 

sekitar. “Ada apa ini? Kenapa semua orang sangat serius berdoa,” teriak 
Alila dalam hatinya. Ini adalah untuk pertama kalinya Alila mengikuti 

Persekutuan Doa di Gereja Methodist Indonesia Jemaat Imanuel. Langsung 
ia duduk di sebelah Edward dan menyikut Edward serta berbisik padanya, 
“Edward, kenapa setiap jemaat begitu serius dan menikmati doa?” Edward 

terkaget dan segera berbisik, “La, lipat tangan dan fokus untuk berdoa…” Alila 
dengan kepolosannya hanya mengangguk dan melakukan apa yang diminta 
Edward untuk ia lakukan. Alila perlahan-lahan menyelami dan merasakan 
pergumulan gereja secara umum, pergumulan orang sakit dan begitu banyak 

ucapan syukur yang dipanjatkan melalui Persekutuan Doa malam itu….

…secara umum, setiap orang 
pasti menjawab bahwa kehidupan 

doa sangat penting dan wajib 
dilakukan. Namun apakah setiap 

orang Kristen melakukannya?

dengan mentee	(yang	dimbimbing).	Saya	dan	
Susi yang keduanya aktif di gereja dan berkarir, 
dipilihkan ko H dan ci S yang juga aktivis 
senior dan karir yang cukup bagus dalam dunia 
pekerjaan. Melalui merekalah kami difasilitasi 
untuk saling terbuka, melihat kelemahan dan 
kelebihan pasangan, potensi-potensi konflik 
yang mungkin terjadi, tips-tips dalam membina 
rumah tangga. Mereka sungguh menjadi 
‘orangtua’ kami selama kelas pra-nikah. Kami 
berdua merasa sangat berhutang budi kepada 
mereka. Pernikahan kami tidak akan menjadi 
seperti sekarang tanpa andil mereka yang besar. 
Hubungan kami berempat juga tidak berakhir 
setelah kelas selesai, karena hingga saat ini 
kami masih berkomunikasi dengan mereka dan 
mereka juga memberi diri selalu siap kapanpun 
kami mau konsultasi pernikahan.

Sebagai penutup rangkaian kelas pra-
nikah, diadakan retreat menginap semalam 
di Puncak. Acara diisi dengan materi sesi 
(belajar mengungkapkan dan mendengarkan, 
cara	bertengkar	yang	baik),	couple games dan 
hiking. Acara puncak adalah Night Time 
Fellowship; dengan suasana candle light, kami 
ditantang mengambil komitmen keseriusan 
untuk melangkah maju ke jenjang pernikahan 
atau tidak. Malam itu merupakan salah satu 
momen awal terpenting bagi saya dan Susi 

karena di malam itu di tengah segala ketakutan 
melangkah dan kebimbangan antara yakin-
ragu, di hadapan Tuhan dan dengan berserah 
pada Tuhan, kami berkomitmen untuk serius 
menikah.
Di	penghujung	acara	retreat, para cowok 
diberikan cokelat oleh panitia diminta untuk 
mengungkapkan rasa cinta ke pasangan 
masing-masing, begitu juga para cewek 
diberikan bunga untuk mengungkapkan cinta, 
momen ini difoto pula. Alhasil kelihatan deh 
muka-muka grogi, malu-malu ‘ga jelas gitu, 
hahaha... Kami juga saling bertukar jurnal dan 
membaca apa yang menjadi ungkapan hati 
kami selama kelas pra-nikah berlangsung.

Pernikahan kami belum bisa dikatakan sehat 
dan sempurna karena kami terus dalam 
proses belajar. Tetapi kami sangat bersyukur 
karena melalui kelas katekisasi pra-nikah, 
Tuhan mempersiapkan kami untuk memasuki 
fase penting dalam kehidupan kami berdua. 
Kerinduan kami, melalui pernikahan kami, 
kami bisa saling membangun, bertumbuh dan 
memberkati pasangan kami dan bila Tuhan 
berkenan, kami juga bisa menjadi saluran 
berkat untuk orang lain, khususnya para 
pasangan muda Kristen.

By God’s Grace, for God’s Glory.
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Doa	yang	paling	sering	dilakukan	oleh	setiap	orang	percaya	
adalah pada saat bangun pagi, makan, saat teduh, mulai 
dan	akhir	ibadah.	Dan	percaya	tidak	percaya,	doa	yang	
dilakukan tidak lebih dari 7 menit. Setiap orang berdoa, 
tetapi kurang dapat menikmati kehidupan doa tersebut. 
Seakan-akan kita kehabisan kata dan tidak tahu harus 
berbicara apalagi kepada Tuhan. Padahal, banyak hal yang 
dapat kita ucapkan kepada Tuhan dan di saat-saat itulah 
kita semakin menyadari bahwa kita lemah dan butuh 
pertolongan Tuhan dalam segala aspek hidup kita.

Kehidupan orang Kristen yang benar dan berkenan di 
hati Tuhan tercermin dari bagaimana sikap dan cara 
ia berdoa. Bila kehidupan doanya benar dan memiliki 
hubungan yang intim dengan Tuhan, maka hidupnya dapat 
memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan, seperti halnya 
cermin yang dekat dengan cahaya, maka cermin itu mampu 
memantulkan	cahaya	tersebut.	Di	dalam	kehidupan	doa	
orang Kristen, terkadang kita hanya memiliki kehidupan 
doa pribadi saja, namun kita melupakan kehidupan doa 
bersama, dimana dalam kehidupan doa bersama setiap 
orang Kristen dapat saling menguatkan yang lemah, 
membangkitkan orang yang putus asa, menyakinkan dan 
meneguhkan iman setiap kita bahwa setiap hal dalam 
hidup kita diperhatikan Tuhan dan Tuhan menjawab 
doa kita sesuai dengan maksud dan rencana-Nya dalam 
hidup kita. Berbicara mengenai jawaban doa, sering kali 
kita menginginkan jawaban yang instan dan kita lupa, doa 
bukanlah mencari kehendak kita kepada Tuhan, tetapi doa 
merupakan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, 
sehingga kita mampu berserah dan meletakkan segala hal 
dalam hidup kita kepada Tuhan.

Di	dalam	Kebaktian	Persekutuan	Doa	yang	diadakan	
GMI Jemaat Imanuel setiap hari Rabu Pk. 19.00, jemaat 
diajarkan bagaimana mencari dan menemukan kehendak 
Tuhan. Selain itu, setiap jemaat diajarkan untuk mau 
menikmati hadirat Tuhan bersama melalui Kebaktian 
Persekutuan	Doa.	Namun	ada	hal	yang	sangat	disayangkan,	
jemaat	yang	hadir	hanyalah	dipenuhi	oleh	(mayoritas)	ibu-
ibu, bapak-bapak dan sedikit sekali anak pemuda-remaja. 
Jemaat yang hadirpun tidak lebih dari sepersepuluh total 
jemaat di GMI Jemaat Imanuel. Kalau kita menyadari 
betapa penting dan seriusnya meletakkan kehendak 
kita di dalam kehendak Tuhan, maka kita tidak pernah 
melewatkan kesempatan untuk berda bersama di hadapan 
Tuhan.

Di	dalam	Kebaktian	Persekutuan	Doa	baru	
terungkap begitu banyaknya persoalan gereja, 
jemaat dan masalah lainnya yang harus kita 
minta pertolongan Tuhan. Memang jawaban 
doa itu tidak instan dan terkadang jemaat 
sampai	(merasa)	putus	asa	ketika	berdoa,	tetapi	
inilah indahnya berdoa bersama, jemaat saling 
menguatkan dan saling menopang dengan 
iman, Tuhan pasti menjawab doa kita. Selain 
itu, ada hal indah yang dapat jemaat rasakan, 
dimana jemaat dapat mengucap syukur atas 
kehidupan, kesehatan, pekerjaan dan lainnya. 
Dan	jemaat	juga	dikuatkan	melalui	kebenaran	
Firman Tuhan yang dibawakan hamba-Nya 
melalui perenungan Firman setiap Rabu-nya.

Kebaktian	Persekutuan	Doa	bukanlah	
milik hamba Tuhan, majelis dan pengurus 
komisi.	Tetapi	Kebaktian	Persekutuan	Doa	
merupakan milik setiap jemaat gereja yang 
rindu dan terbeban menyerahkan GMI 
Jemaat Imanuel semakin dekat Tuhan. Jika 
kita semua menyadari betapa pentingnya 
pelayanan gerejawi, kehidupan bermisi setiap 
orang, kehidupan dunia yang semakin jauh dari 
Tuhan, kesehatan jemaat, pergumulan setiap 

Sorotan Sorotan

jemaat, serta permasalahan dunia yang begitu 
memilukan, maka jawabannya adalah mari 
bersama kita bertekuk lutut di hadapan-Nya. 
Hal itu bisa dilakukan di rumah, di kantor 
atau dimanapun kita dapat berkonsentrasi 
mendengar suara Tuhan dan kita memohon 
pertolongan Tuhan, namun melalui Kebaktian 
Persekutuan	Doa,	kita	dapat	menularkan	
semangat kebersamaan, bergandengan tangan 
melalui segala hal di dalam Tuhan.

Mari kita membangun kehidupan doa kita 
bersama di dalam mengikuti Kebaktian 
Persekutuan	Doa	setiap	Rabu	pk.	19.00	di	aula	
lantai 1. Tuhan memberkati.

“Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang 
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua 
yang suci, semua yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 
dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang 
telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu 
terima, dan apa yang telah kamu dengar dan 
apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah 
itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan 
menyertai kamu.” Filipi 4:8-9
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Gereja di Mal
Teks oleh Ev. David Ie, ilustrasi dari internet

Pertanyaan: 
Saya mengamati bahwa saat ini banyak gereja yang dibuka di dalam 
mal, bahkan jemaatnya bisa mencapai ribuan orang setiap kali 
diadakan ibadah. Sebenarnya apakah salah bergereja di mal?

Jawaban:
Dari	sisi	Alkitab,	Tuhan	Yesus	pernah	bercakap-cakap	dengan	
seorang perempuan Samaria yang mempermasalahkan mengenai 
tempat ibadah yang benar. Perempuan itu berkata demikian, “Nenek 
moyang kami menyembah di atas gunung ini (gunung Gerizim, Ul 
11:29), tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem-lah tempat orang 
menyembah.” Menjawab perempuan itu, Tuhan Yesus berkata, 
“Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa 
kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga 
di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami 
menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa 
Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa 
penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan 
kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 
Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya 
dalam roh dan kebenaran.”

Dari	jawaban	Tuhan	Yesus	ini	dapat	disimpulkan	bahwa	bagi	Tuhan	
sikap kita dalam beribadah jauh lebih penting daripada tempat/ 
lokasi di mana kita beribadah. Tuhan memberikan beberapa prinsip 
seperti apakah ibadah yang berkenan di hadapan Allah
1. Menyembah Allah yang kita kenal di dalam Kristus. Seorang 

penyembah yang benar percaya dan mengenal Yesus Kristus 
sebagai Tuhan.

2. Menyembah Allah di dalam roh. Seorang penyembah yang benar 
adalah seorang yang rohnya sudah dilahirbarukan sehingga 
dirinya sekarang adalah Bait Roh Kudus dimana Roh Allah 
tinggal dan bersekutu dengan rohnya. 

3. Menyembah Allah di dalam kebenaran. Seorang penyembah 
yang benar menyembah Allah di dalam ketulusan dan dengan 
mempersembahkan hidupnya yang kudus dan benar di hadapan 
Allah.

Dari	sisi	sejarah	gereja,	jemaat	Kristen	mula-mula	juga	pernah	
berkumpul untuk beribadah di Bait Allah, sinagoge (tempat 
perkumpulan	orang-orang	Yahudi)	ataupun	rumah-rumah	jemaat.	
Ketika jemaat Kristen mula-mula dikejar-kejar dan dianiaya, mereka 
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Nama  : Hondy, 39 tahun
Nama istri : Erny, 38 tahun

Nama anak            : Gwen Honer, 11 tahun
                 Jo Honer, 9 tahun

                 Cliff Honer, 7 tahun
	 	 															Vinz	Honer,	3	tahun	

Tanggal pernikahan    : 18 November 2002
Pekerjaan suami           : Wiraswasta 

Pekerjaan istri                : Wiraswasta dan guru

Pelita Kaki

bersembunyi dan beribadah di katakombe, 
yaitu gua-gua di bawah tanah yang juga dipakai 
untuk	menguburkan	jenazah	orang-orang	
Kristen yang sudah meninggal karena mati 
martir. 

Maka sekarang kita kembali ke pertanyaan 
semula, bagaimana kita memandang fenomena 
berjamurnya gereja-gereja di mal? Jawabannya 
kembali ke prinsip yang Tuhan Yesus berikan 
kepada perempuan Samaria. Tempat atau 
lokasi ibadah bukanlah hal utama yang Tuhan 
lihat, melainkan sikap hati kita ketika datang 
beribadah kepada-Nya.
1. Apakah kita mengenal siapa Tuhan yang 

kepada-Nya kita menyembah? Apakah kita 
sudah percaya dan mengenal Yesus Kristus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat kita secara 
pribadi?

2. Apa motivasi atau tujuan kita beribadah di 
gereja tersebut? Apakah kita benar-benar 
rindu dan tulus untuk bersekutu dengan 
Allah yang adalah Roh, ataukah kita ke 
gereja karena mencari hal-hal lahiriah 
seperti musik yang enak didengar, suasana 
yang nyaman, pembicara yang menarik, 
atau kalau di mal karena kemudahan untuk 
langsung hangout, shopping, rekreasi, makan, 
nonton bioskop, bertemu teman-teman, 
dan sebagainya.

Ekses negatif lainnya yang juga perlu 
diperhatikan adalah godaan suasana 
hingar-bingar mal membuat kita tidak bisa 
mempersiapkan hati dengan tenang dan 
khusyuk untuk beribadah. Karena itu, jemaat 
yang beribadah di gereja mal perlu usaha ekstra 
untuk menyiapkan hati dan menenangkan diri 
untuk beribadah.

39Potret Keluarga

Hondy dan Keluarga
Foto dari narasumber
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1. Gaya parenting seperti apa yang Anda 
jalankan dalam keluarga?
Mungkin gaya parenting kami lebih 
demokratis, memberi kebebasan pada 
anak-anak; namun anak-anak juga 
sudah tahu batasannya. Hal ini kami 
turunkan dari kedua orangtua kami yang 
juga bersikap demikian. Kami merasa 
dengan gaya parenting yang demikian 
pun kami bisa “menjadi orang” dan kami 
berpikir mengapa kami harus menjaga 
anak dengan didikan yang tegas.

2. Apakah pernah merasa kewalahan 
dalam mengurus 4 orang anak?
Kewalahan secara umum sih pasti ada 
karena anak-anak harus diperhatikan 
kebutuhannya. Tapi secara keseluruhan 
biasa saja, tidak seheboh yang dikatakan 
dan dilihat orang lain.

3. Bagaimana cara Anda menjaga anak-
anak di tengah berbagai kesibukan 
pekerjaan? 
Kebetulan kami wirausaha sehingga 
lebih fleksibel dalam masalah jam kerja. 
Setiap hari anak-anak akan diantar dan 
dijemput oleh papanya. Namun jika kami 
berdua bekerja maka anak-anak kami 
tinggalkan dengan penolong rumah 
tangga	(PRT)	di	rumah.

4. Apakah tidak merasa khawatir 
meninggalkan anak-anak dengan PRT?
Biasanya saya menerima PRT tergantung 
feeling. Jika feeling saya baik, maka saya 
berani untuk meninggalkan anak-anak 
pada mereka. Jika tidak, maka saya tidak 
akan meninggalkan mereka. Hingga 
saat ini, kami bersyukur karena kami di 
rumah juga memiliki PRT kepercayaan 
dan kami terbantu juga karena anak kami 
yang pertama dan kedua sudah lebih 
besar sehingga dapat melaporkan jika 
PRT memperlakukan dengan tidak baik. 

5. Apakah anak-anak sering bertengkar? 
Bagaimana cara mengatasinya?
Sering sekali. Jika pertengkaran tidak 
parah, maka biasanya kami hanya akan 
menasehati. Namun jika sudah tidak 
dapat menggunakan nasehat, biasanya 
kami menghukum berdiri mereka semua.

6. Biasanya Anda sekeluarga 
menghabiskan waktu libur/ waktu luang 
di mana?
Biasa kami lebih banyak menghabiskan 
waktu libur kami di toko. Waktu pergi 
untuk anak-anak adalah malam pada hari 
biasa. Kami lebih sering menghabiskan 
waktu ke mall untuk nonton maupun 
makan. Namun saat liburan sekolahan 
anak, terkadang kami mengajak mereka 
liburan ke luar negeri atau luar kota. 
Terkadang kami juga menghabiskan 
waktu bersama dengan bermain di 
pekarangan rumah atau anak-anak mandi 
di pekarangan. Menurut kami hal ini 
sangat menyenangkan.

7. Bagaimana menyatukan perbedaan 
pendapat anak-anak yang memiliki 
keinginan yang berbeda-beda 
misalnya mengenai tempat makan 
atau hal lain?
Hingga saat ini kami juga masih 
bergumul tentang hal ini. Jika dahulu 
kami akan meminta mereka suit dan 
yang kalah harus mengikuti keinginan 
yang menang, namun ternyata hal ini 
juga tidak efektif karena terkadang 
yang kalah ngambek. Akhirnya 
sekarang kami yang menentukan 
sendiri. (ss)
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3. Keluarkan kartu SIM dan 
memory card
Segera keringkan SIM dan kartu 
memori dan jangan dimasukkan 
lagi sebelum ponsel benar-benar 
kering. Jangan lupa lepaskan juga 
semua aksesori yang menempel 
pada ponsel.

4. Gunakan penyedot debu 
(vacuum cleaner)
Untuk mengeringkan air dari 
dalam ponsel, gunakan vacuum 
cleaner bila ada. Nyalakan dan 
arahkan ke tiap-tiap bagian yang 
basah selama kira-kira 20 menit 
dalam jarak yang tidak terlalu 
dekat. Jangan gunakan pengering 
rambut	(hair	dryer)	atau	benda	
apa pun yang sifatnya meniupkan 
angin untuk mengeringkan ponsel, 
meskipun disetel ke posisi “dingin”. 
Alat-alat tersebut bisa mendorong 
air dan kelembaban lebih jauh ke 
dalam ponsel sehingga berpotensi 
memperparah kerusakan.

1. Segera keluarkan ponsel 
dari dalam air
Meski kelihatannya tertutup 
rapat, air dapat dengan 
mudah merembes ke dalam 
ponsel dalam waktu yang 
sangat singkat. Perbedaan 
waktu beberapa detik pun 
bisa menentukan hidup-
mati gadget Anda. Karena 
itu, keluarkan ponsel dari 
air sesegera mungkin, lalu 
langsung matikan untuk 
mencegah korsleting. Jangan 
nyalakan dulu sebelum 
dikeringkan. Apabila ponsel 
yang terendam air kebetulan 
sedang dalam posisi di-
charge, silahkan cabut colokan 
listrik terlebih dahulu untuk 
menghindari resiko tersetrum 
aliran listrik.

2. Segera keringkan ponsel 
dengan handuk atau kain, 
kemudian lepas semua cover 
dan baterainya
Ini adalah salah satu 
langkah yang paling penting. 
Kebanyakan komponen 
elektronik di dalam ponsel bisa 
selamat meskipun terkena air, 
asalkan tidak ada aliran listrik 
dari baterai. Untuk memeriksa 
kerusakan akibat air, periksalah 
pojok-pojok sekitar tempat 
baterai di area yang terdapat 
lingkaran atau kotak kecil 
berwarna putih, dengan atau 
tanpa garis berwarna merah. 
Kalau warnanya bukan putih 
tetapi berubah menjadi 
pink atau merah, berarti ada 
kerusakan akibat rembesan air. .

Ponsel sudah menjadi salah satu benda pokok yang wajib kita bawa dalam hampir seluruh 
aktivitas kita. Bukan tidak mungkin ponsel yang dibawa sehari-hari menjadi rawan terpapar 
air atau bahkan terendam di dalamnya. Nah, tidak perlu panik apabila hal itu terjadi karena 
berikut ini Gracia akan memberikan langkah-langkah praktis untuk menangani masalah ponsel 
terendam air.

5. Gunakan bahan penyerap air 
untuk mengeringkan ponsel 
Contoh yang banyak tersedia 
adalah beras. Masukkan ponsel 
ke dalam beras dan biarkan 
semalaman atau lebih lama. 
Bahan yang lebih efektif 
adalah silica gel atau penyerap 
kelembaban lain. Masukkan 
ponsel bersama silica gel ke 
dalam wadah yang tertutup rapat. 
Agar lebih efektif, putarlah posisi 
ponsel tiap beberapa jam sekali 
supaya air yang terperangkap di 
dalam bisa mengalir ke luar lewat 
bawah.

Setelah menunggu selama 
setidaknya 24 jam, periksa dan 
pastikan bahwa bagian dalam 
ponsel sudah benar-benar kering. 
Silahkan pasang kembali baterai 
pada tempatnya, dan coba 
nyalakan ponsel Anda. Bila tidak 
menyala juga, bawa ponsel ke 
lokasi servis profesional. Hindari 
mengutak- atik sendiri ponsel 
Anda untuk mencegah kerusakan 
yang lebih parah. Nah, demikian 
tips sederhana sehubungan 
dengan masalah ponsel tercelup 
air. (cch)

Sumber: Kompas.com (dengan 
penyuntingan seperlunya)

Ilustrasi dari internet

Bagaimana Jika? Bagaimana Jika?
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Cory Brand adalah seorang pemain baseball 
profesional yang sangat hebat, bahkan ia merupakan 
pemain baseball terhebat dalam timnya. Sejak kecil 

ia dan adiknya memiliki minat terhadap olahraga baseball. 
Namun, Cory memiliki trauma dalam dirinya. Ayahnya 
adalah seorang pemabuk dan membesarkan Cory dengan 
kekerasan. Cory dipaksa untuk memukul bola baseball dan 
dimarahi oleh ayahnya sejak ia kecil. Trauma masa kecil 
membuat Cory ikut menjadi pecandu alkohol dan memiliki 
sifat yang sangat emosional ketika ia marah.

Hal ini menyebabkan Cory mengalami banyak masalah 
hingga akhirnya ia dilarang bermain baseball untuk 
sementara waktu, dan menyebabkan adiknya kecelakaan. 
Selama dilarang bermain baseball, Cory menjadi seorang 
pelatih baseball anak-anak menggantikan adiknya yang 
sedang dirawat di rumah sakit. Ketika itu, ia bertemu 
kembali dengan mantan kekasihnya yang sudah memiliki 
anak dari Cory. Cory yang menyesal ingin memperbaiki 
hubungannya dengan mantan kekasihnya.

Cory sadar untuk memperbaiki hubungan dengan 
kekasihnya, ia harus merubah sifatnya. Ia pun memutuskan 
untuk pergi ke gereja dengan harapan dapat memperbaiki 
sifatnya yang emosional dan ketergantungannya kepada 
alkohol. Awalnya ia tidak terlalu serius dengan semua itu, 
namun semakin lama ia semakin bertekad dan serius untuk 
mengubah	sifat	buruknya	tersebut.	Dapatkah	Cory	Brand	
merubah sifatnya yang buruk serta melepaskan dirinya dari 
kecanduan	alkohol?	Dapatkah	ia	memperbaiki	kembali	
hubungannya dengan mantan kekasihnya? Saksikan kisah 
perjuangan Cory yang inspiratif dalam film Home Run. 
(esb)

Layar Lebar

Ilustrasi dari internet

Pojok GMI

Kuis Gracia edisi April 2014
1. Apa yang menjadi prioritas pembangunan fasilitas GMI Imanuel untuk tahap pertama?
2.	 Kapan	jadwal	rutin	(hari	dan	jam)	Persekutuan	Doa	GMI	Imanuel?
3. Siapa nama jemaat GMI Imanuel yang berprofesi sebagai dokter gigi dan menjadi 

narasumber dalam edisi kali ini?

•	 Kirimkan	jawaban	Anda	selambat-lambatnya	tanggal	30	Juni	2014	melalui	e-mail ke gracia.
methodist@gmail.com dengan Subject: “Kuis April 2014” dan sertakan data lengkap berupa: 
nama lengkap dan nomor handphone. Jawaban juga dapat diberikan kepada tim redaksi yang 
dikenal.

•	 Bagi	2	(dua)	pemenang	yang	terpilih	akan	mendapatkan	masing-masing	satu	buah	USB	
Flash	Disk.

•	 Pengumuman	pemenang	dapat	dilihat	di	Gracia	edisi	Agustus	2014.

Pojok GMI

RBC Bible Teaching Bazaar	Buku Seminar Umum

Kebaktian Misi Retreat Imanuel

Pemenang Kuis Gracia edisi Desember 2013
1. Mariana Tan
2.	 Dewi	Phing
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Judul	 	 :	Stop	Dating	the	Church
Penulis  : Joshua Harris
Penerbit : Gloria Graffa
Halaman : 157 Halaman

Fenomena pindah-pindah 
gereja bukan lagi menjadi 
hal yang baru dan tabu di 
kalangan gereja. Banyak 
orang berpindah-pindah 
gereja dengan berbagai 
alasan, “Ah khotbahnya 
membosankan dan bikin 
ngantuk.” “Gereja X lebih 
hidup kebaktiannya dan 
lebih seru.” “Saya tidak 
mendapat apa-apa dari 
gereja ini.” dan berbagai 
alasan lainnya.

Di satu sisi, gereja bertanggung jawab memberi 
makan domba-dombanya dengan baik, 
mempersiapkan kebaktian serta liturgi semata-

mata bukan untuk menyenangkan jemaat namun karena 
gereja	sedang	melayani	Allah.	Di	sisi	lain,	jemaat	perlu	
menyadari pentingnya berkomitmen pada sebuah gereja 
bukan untuk kepentingan gereja itu sendiri atau diri 
sendiri, tapi ada misi Allah dalam dunia ini dimana gereja 
termasuk jemaatnya berperan di dalamnya.

Joshua Harris mengemukakan beberapa gagasan radikal; 
salah satunya adalah seandainya seseorang memutuskan 
untuk bersekolah atau bekerja di luar negeri/ daerah 
dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun pindah 
secara permanen, hal pertama yang harus kita cari 
bukanlah sekolah atau tempat tinggal, melainkan sebuah 
gereja yang baik, dimana orang teresebut bisa bertumbuh 
lewat firman Tuhan dan tetap melayani. 

Dalam	buku	ini,	Harris	menantang	orang-orang	yang	
telah	menjadikan	pindah-pindah—Harris	menggunakan	
kata	mengencani—gereja	sebagai	sebuah	kebiasaan	untuk	
memilih sebuah gereja untuk “dinikahi”. Anda siap untuk 
berkomitmen? (ek)

Siapa yang menyangka ada sebuah restoran Jepang 
berkelas bernama Sushi Masa yang terletak di daerah 
Muara Baru. Selama ini Muara Baru bukanlah daerah 

yang terkenal akan restorannya, bahkan tidak ada restoran 
berkelas lain yang ada di daerah tersebut. Namun, hal 
ini tidak membuat Sushi Masa kekurangan pengunjung. 
Memang harus diakui tidak mudah untuk menemukan 
restoran ini karena tidak adanya petunjuk apapun mengenai 
Sushi Masa di gedung dimana restoran tersebut berada. Bagi 
Anda yang ingin mengunjungi restoran ini, Anda dapat 
langsung mengunjunginya di Jl. Tuna Raya No. 5. Tepatnya 
di dekat gedung BNI. Untuk lebih mudahnya, Anda cukup 
mengunjungi gedung BNI Muara Baru dan bertanya pada 
satpam di sekitar sana.

Untuk menu favorit Sushi Masa, saya menyarankan Anda 
mencoba sushi di restoran tersebut. Memang harga sushinya 
tidak dapat dikatakan murah, namun rasanya sangat 
membuat Anda ketagihan karena resep sushinya dibuat oleh 
orang Jepang yang sekaligus menjadi kepala koki di sana. 
Untuk menu lainnya saya menyarankan Anda mencoba 
Chicken	Katsu	Don	Set.	Seperti	yang	kita	tahu,	Chicken	
Katsu	Don	Set	pada	umumnya	adalah	nasi	dengan	ayam	
katsu yang dibungkus oleh telur di bagian atasnya dan 
dicampur dengan sedikit kecap Jepang. Namun, Chicken 
Katsu	Don	Set	di	restoran	ini	berbeda	karena	telur	yang	
digunakan adalah telur setengah matang sehingga rasa kecap 
Jepang yang digunakan bercampur dengan telur tersebut dan 
perlahan-lahan meresap ke bagian bawah nasi.

Jika Anda ingin mengunjungi restoran ini, saya sarankan 
untuk melakukan proses booking terlebih dahulu di 
(021)-2926-3561.	Tidak	lupa	saya	ingatkan	bahwa	
restoran ini buka pada jam 11.30-14.00 dan 18.00-22.00. 
Nah, bagaimana? Penasaran kan dengan restoran ini? Ayo 
segera	datang	dan	nikmati	kelezatan	masakan	Jepang	
yang luar biasa di Sushi Masa! (esb)

Pojok Buku

Ilustrasi dari internet

Ilustrasi dari internet
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Pertanyaan:
Saya adalah direktur suatu perusahaan. 
Saya memiliki seorang karyawan 
yang sangat loyal dan telah bekerja 
di perusahaan saya selama 10 tahun. 
Namun, selama satu tahun terakhir ini 
saya merasa performa kerja karyawan 
ini sangat menurun. Setelah saya coba 
tegur pun, dia tetap tidak menunjukkan 
perubahan yang signifikan. Apakah 
yang harus saya lakukan? Haruskah 
saya memecat karyawan ini? Jika ya, 
bagaimanakah cara memecat seseorang 
karyawan dengan cara yang tepat? 

Jawaban:
William	Soeryadjaya,	atau	Om	William	
biasa dipanggil, adalah salah satu Leader 
di Indonesia yang telah memberikan 
kontribusi yang luar biasa dalam 
pekerjaannya hingga semangat kerja 
dan etos bekerjanya menjadi darah 
yang terus mengalir di setiap karyawan 
Astra Internasional hingga saat ini sejak 
perusahaan ini didirikan olehnya.
 
Salah satu poin yang cukup terkenal 
pada	almarhum	Om	William	adalah	
memanusiakan karyawannya dan 
memosisikan setiap karyawannya bukan 
sebagai alat produksi, akan tetapi sebagai 
partner	dalam	bekerja.	Dalam	bukunya	
“Man of Honor”, ada satu kejadian 
dimana saya berharap kita dapat belajar 
mengenai	prinsip	Om	William	lebih	
dekat.

Sulit sekali menemukan sebuah blog rohani Kristen 
yang bermutu dan juga vokal dalam menyuarakan 
firman Tuhan lewat tulisan di dunia maya. Kebanyakan 

tulisan cenderung dangkal, tidak teratur, tidak enak dibaca 
dan tidak memberi inspirasi untuk menjadi seorang murid 
Kristus yang lebih baik. Ketika tengah berselancar di dunia 
maya, saya menemukan blog Pdt. Jeffrey Siaw.

Saat ini Pdt. Jeffrey Siaw tengah mengambil S3 di Trinity 
Theological	College	(TTC)	Singapore.	Banyak	pengalaman	
studinya juga diceritakan di blog ini. Tidak hanya itu, Pdt. 
Jeffrey Siaw juga banyak membahas kehidupan Kristen 
dan pemikirannya tentang gereja. Tulisannya cerdas, dalam, 
namun juga menggugah kesadaran untuk hidup semakin 
menyerupai Kristus. 

Artikel blog ini tidak melulu soal gereja dan pelayanan, 
ada juga review buku-buku rohani Kristen bermutu dan 
berbobot, kehidupan sehari-hari mulai dari merayakan 
ulang tahun pernikahan sampai soal pemikiran tajamnya 
mengenai penggembalaan gereja. Beliau juga kerap berbagi 
pergumulan menjadi seorang hamba Tuhan, sesuatu yang 
sangat jarang kita ketahui dan dengar.

Untuk membaca tulisan dari Pdt. Jeffrey Siaw, Anda bisa 
klik www.Jeffreysiauw.blogspot.com atau berlangganan via 
email untuk mendapatkan informasi jika ada tulisan terbaru 
dari Pdt. Jeffrey Siaw. 

Selamat membaca! (ek)
WILLIAM 
SOERYADJAYA

Cara Efektif
dalam Memecat

Ilustrasi dari internet

Teks oleh Jacob A.M., ilustrasi dari internet
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Ini dialami oleh Ida Lunardi, mantan 
Direktur Keuangan dan Administrasi 
Interdelta. Suatu ketika, setelah 8 tahun 
bekerja di grup Astra, Ida harus menghadapi 
amarah besar Om William. Ini bermula 
dari keputusan Ida untuk melakukan PHK 
terhadap sebagian besar karyawan Interdelta. 
Kurang lebih percakapan antara Ida dan Om 
William ketika itu adalah sebagai berikut:
Om William: Mengapa karyawan 
Interdelta dipecat?
Ida Lunardi: Om, sebagai profesional, saya 
harus menutup toko dan lab dan sebagai 
akibat dari itu tentu ada pengurangan jumlah 
karyawan.
Om William: Apapun alasannya kita 
tidak boleh memecat orang kita, kamu 
itu pemimpin dan pemimpin harus 
menciptakan lapangan kerja.

Akan tetapi di satu sisi, mencoba melihat 
dari sisi kemanusiaan seorang pemimpin, 
saya juga mengerti jika akhirnya kita harus 
mengambil keputusan bahwa seseorang 
harus diberhentikan karena performa 
sehingga tidak berdampak ke ‘atmosphere’ 
kerja dan tujuan perusahaan. 
Menjembatani	sisi	pembelajaran	dari	Om	
William dan juga sisi dunia pekerjaan, saya 
mencoba menjawab pertanyaan Anda. 

Sting Versus Saya
Kita setiap pemimpin bertanggung jawab 
terhadap pengembangan karyawan dan 
juga masa depan mereka. Sangat wajar, jika 
kita lebih senang jika mendapat karyawan 
yang produktif dan cerdas. Akan tetapi 
itu membuat kita tidak berbeda dengan 
pemimpin yang lain karena mengandalkan 
‘kepintaran’ karyawan. 

Jiwa saya senang mendengar Sting 
bernyanyi dan andrenalin bergejolak serta 

berteriak dalam otak saya ketika mengikuti 
konsernya di tahun lalu. Bahasa badan 
menjadi transformasi bahasa musik yang 
masuk sehingga membuat saya dapat 
berloncat bebas bersamaan dengan orang-
orang di sekeliling yang mana saya tidak 
kenal. Yang menjadi madu ketika Sting 
bernyanyi sehingga kita seirama kumbang 
yang senang berdengung menikmatinya 
adalah cara Sting menyanyikan suatu lagu 
dengan suara tinggi khasnya dan juga musik 
yang diaransemen dengan berbeda dengan 
yang lain. Berbeda dengan ketika kemarin 
malam saya mencoba menyanyikan lagu 
Sting untuk menidurkan anak pertama 
saya, Evan Radithya Nio. Belum satu bait 
dinyanyikan, serta-merta Evan menutup 
kedua mata dan telinganya, persis reaksinya 
seperti ketika dia mendengar suara geledek 
yang	tiba-tiba	bergelegar.	Deleduaarrr..	!!!	
Bukan lagunya, tapi si penyanyinya.. Lagu 
seumpama karyawan kita. Bisa bagus, 
bisa jelek. Yang lebih menentukan adalah 
pemimpin yang seumpama penyanyi yang 

memoles lagu mentah 
dengan baik. Lagu 
buruk pun bisa 

terdengar 
baik.	Dan	
kita, sang 
pemimpin 
bertanggung 

jawab memoles dan membuat karyawan 
menjadi lebih baik. Ini yang membedakan 
kita dengan pemimpin yang lain. 
Bagaimana dengan Anda?

Tukang Sepatu
Sewaktu kecil, mama mempunyai 
langganan tukang sepatu yang biasanya 
mendatangi rumah-rumah dengan 
memainkan potongan besi yang disusun 
berurutan sehingga menghasilkan suara 
‘kriiiciikkk’ ketika di-goyang-dompret-
kan. Suara tersebut menggantikan suara 
tukangnya untuk berteriak ‘sepattuuu’ 
setiap mendatangi rumah. Lumayan 
irit beli air minum atau obat kumur 
tenggorokan daripada menegangkan urat 
leher untuk berteriak di 100 rumah setiap 
hari; mungkin ini pemikiran kreatif sang 
penciptanya. Belakangan, suara kriciik ini 
sudah hilang dan tergantikan toko kecil 
yang didominasi warna biru di beberapa 
mall. Setidaknya dulu, kita diajar jika 
sepatu rusak atau sol tipis jangan dibuang. 
Sepenginnya saya ingin mengganti sepatu, 
mama saya selalu setia menyediakan 
suaranya untuk menyuruh saya 
membetulkannya dulu ke langganannya 
daripada dibuang dan diganti baru. 
Dengan	beberapa	keping	lima	rupiah,	
sepatu masih bisa dipakai lumayan untuk 
beberapa waktu ke depan. 

“

“
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Bagi	masyarakat	perkotaan,	hand	sanitizer	pasti	
bukanlah sesuatu yang asing. Sudah menjadi 
kebiasaan untuk membersihkan tangan 

menggunakan	hand	sanitizer	sebelum	dan	sesudah	
makan.	Namun,	apakah	hand	sanitizer	benar-benar	
dapat membunuh kuman? Bahkan sering terdengar 
bahwa	penggunaan	hand	sanitizer	sesungguhnya	dapat	
menyebabkan resistensi mikroba (resistensi: bakteri 
menjadi	“kebal”,	lebih	sulit	dibunuh).	Jika	demikian,	
apakah	sebaiknya	tetap	menggunakan	hand	sanitizer?	
Berikut Gracia akan mencoba menjawab beberapa 
pertanyaan	mengenai	hand	sanitizer.

Irit belanja rumah tangga, katanya dengan 
santai sambil ber-hahahehe mencoba 
menawar kepada tukangnya, “Betulin 3 
sepatu, gratis betulin 1 ya Bang. “ Tipikal 
ibu-ibu sampai kapanpun.
 
Perlakukan karyawan 
sebagai partner kerja, bukan 
sekadar alat produksi yang 
semisal mesinnya rusak 
langsung dibuang/diganti. 
Kadang kita terbiasa 
membuang barang rusak 
dengan tidak mencoba memperbaikinya 
atau tidak tahu memperbaikinya. Sudahkan 
Anda melakukannya?

Akhir dari Sting dan Tukang Sepatu
Perjalanan kalimat 2 halaman ini sudah 
berakhir. Walau Sting tidak pernah 
membetulkan sepatu di tukang kriciik 
dan sebaliknya, saya yakin 350% tukang 
kriciik tidak pernah mendatangi rumah 
Sting untuk memperbaiki sepatunya, 
apalagi sampai ditawar betulin 3 gratis 1. 
Tapi Sting dan tukang sepatu mempunyai 
benang merah, bahwa pemberhentian 
karyawan adalah jalan terakhir yang 

diambil. Berikan waktu atau tantangan 
tersendiri agar memotivasi karyawan 
untuk dapat mengetahui bahwa mereka 
harus perform sehingga jikapun sampai 
harus keluar dari perusahaan, itu adalah 
keputusan dari karyawan tersebut. Saya 

lebih tertarik mengenai 
kenapa rekan kerja kita 
ini yang sudah bekerja 
10 tahun, loyal, dan 
berkontribusi banyak 
tiba-tiba tidak perform… 
Saya mengusulkan agar 

Anda dapat menyiapkan waktu sesaat 
untuk melakukan coaching dan counseling 
bersama, mungkin permasalahannya dapat 
diselesaikan dan orang tersebut kembali 
perform. Atau bahkan mungkin ditemukan 
ybs sudah tidak menemukan passion di 
pekerjaan sekarang, sehingga sebenarnya 
dapat didayagunakan untuk pekerjaan 
yang lain sesuai dengan keahlian dan 
kemampuannya. Pikirkan ‘ The right man, 
in the right place, and in the right time.’

Selamat menjadi Sting dan memanfaatkan 
jasa tukang sepatu.

‘THE RIGHT MAN,
IN THE RIGHT PLACE,

AND IN THE RIGHT TIME.’

Ilustrasi dari internet
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Q: Sebenarnya apa hand 
sanitizer	itu?	Mengapa	dapat	
membunuh kuman?

A:	Hand	sanitizer	adalah	
cairan pembersih kuman yang 
berisi alcohol, biasanya 70%. 
Kandungan alkohol inilah 
yang dapat membunuh kuman. 
Alkohol 70% sebenarnya 
sudah umum digunakan di 
laboratorium dan rumah sakit 
untuk membunuh kuman. 
Misalnya saat Anda melakukan 
medical checkup dan dilakukan 
pengambilan darah, biasanya 
sebelum petugas menyuntikkan 
syringe, ia akan membersihkan 
daerah penyuntikan dengan 
semacam tisu basah (ini adalah 

alcohol swab, tisu yang 
dibasahi	oleh	alkohol).	

Hal ini dilakukan 
supaya saat 

mengambil 
darah, kuman 
dari luar tidak 
masuk ke 

dalam sistem 
peredaran darah 

Anda. 

Q:	Apakah	hand	sanitizer	efektif	dalam	
membunuh kuman?

A: Ya! Lebih dari 20 penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan alkohol 
sangat efektif untuk membunuh kuman 
dalam waktu singkat.

Q:	Apakah	penggunaan	hand	sanitizer	
dapat menyebabkan kuman menjadi kebal?

A: Tidak! Kuman dapat menjadi kebal 
jika terlalu sering menggunakan antibiotik 
secara sembarangan (antibiotik misalnya 
ampisilin,	amoksisilin,	dll).	Namun,	alkohol	
bukan antibiotik, maka penggunaan hand 
sanitizer	yang	mengandung	alkohol	tidak	
akan membuat kuman menjadi kebal. 
Hand	sanitizer	yang	dijual	secara	bebas	di	
pasaran	biasanya	memiliki	zat	aktif	berupa	
alkohol. Jika Anda kurang yakin, Anda 
dapat melihat komposisi yang tertera di 
labelnya.

Q:	Mengapa	hand	sanitizer	
kental?

A:	Hand	sanitizer	memiliki	
tekstur yang lebih kental dari air 
biasa karena biasanya ditambahkan 
pengental berupa polimer. Tujuannya 
supaya saat dituangkan, cairan hand 
sanitizer	tidak	tumpah	kemana-mana.

Q: Kapankah saatnya mencuci tangan 
dengan air?

A: Biasanya, setelah membersihkan tangan 
5-6	kali	dengan	hand	sanitizer,	perlu	
mencuci tangan dengan air dan sabun. 
Namun sebenarnya tidak ada patokan 
resmi. Jika memang tangan sudah terasa 
dan terlihat kotor, misalnya setelah 
makan menggunakan tangan dan tangan 
terlihat berminyak, sudah saatnya mencuci 
tangan.	Hand	sanitizer	hanya	membunuh	
kuman, namun untuk membilas kotoran 
dibutuhkan air dan sabun.

Demikianlah	sedikit	pembahasan	
mengenai	hand	sanitizer.	Hal	yang	
terpenting untuk diingat adalah selalu 
menjaga kebersihan tangan, terutama 
membersihkan tangan sebelum makan. 
Untuk menjaga kebersihan tangan, 
penggunaan	hand	sanitizer	dapat	
diterapkan, dan tidak membuat kuman 
menjadi kebal. Semoga bermanfaat. (cc)

Fakta atau Fiksi Fakta atau Fiksi
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Stevia Rubintevia Rubin
BIODATA
Nama    : Stevia Rubin
Profesi	 	 	 :	Dokter	gigi
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 19 Mei 1987

Riwayat Pendidikan: 
•	TK	Methodist	2	Medan
•	SD	kelas	1	&	2	-	SDN	2	Meulaboh,	Aceh	Barat
•	SD	kelas	3	sampai	SMP	3	–	Perguruan	Sutomo	2	
Medan
•	SMA	Methodist	Banda	Aceh
•	S1	Fakultas	Kedokteran	Gigi	Trisakti	Jakarta
•	School	of	Implant	Dentistry	Fakultas	Kedokteran	Gigi	
Moestopo Jakarta

Tempat bekerja saat Ini:  
•	Andre	Kosasih	Dental	Surgery	&	Implant	Centre	
(Taman	Pakubuwono	dan	Tomang)
•	Klinik	Spesialistik	Drg.Lukas	(Ruko	MOI)

1. Alasan memilih jurusan dokter 
gigi?
Saat itu saya tidak ada pilihan lain 
karena orangtua terutama papa saya 
mengharuskan saya mengambil 
jurusan	dokter	gigi—karena	
keluarga saya mulai dari kakek saya 
turun temurun semuanya ahli gigi/ 
dokter	gigi.	Daripada	saya	tidak	
kuliah, akhirnya mengambil jurusan 
dokter gigi juga.

2. Apakah sempat merasa 
menyesal setelah mengambil 
jurusan ini?
Untungnya saya sama sekali tidak 
menyesal. Karena pada dasarnya 
saya suka dengan segala sesuatu 
yang berbau seni, keterampilan 
tangan dan hal-hal yang 
berhubungan dengan estetika; 
profesi dokter gigi ini sebenarnya 
masih berhubungan dengan hal-hal 
tersebut.	Dokter	gigi	membutuhkan	
keterampilan tangan yang teliti dan 
dokter gigi juga dapat membantu 
merperindah penampilan seseorang. 

3. Apa kesibukan akhir-akhir ini?
Sekarang saya sedang bekerja di 
Andre	Kosasih	Dental	Surgery	&	
Implant Centre yang ada di Taman 
Pakubuwono dan Tomang, dengan 
spesialisasi di bagian surgery dan 
implan gigi.

Aku dan Pekerjaanku

Foto oleh Alini



60 61

4. Apa saja suka duka menjadi seorang 
dokter gigi?
Dukanya,	sering	ada	pasien	yang	sudah	
buat janji tapi tidak datang, alhasil saya 
menunggu lama dan tidak menghasilkan 
apa-apa. Sukanya, saya merasa senang 
melihat pasien-pasien saya memiliki gigi 
yang sehat dan indah.

5. Adakah pengalaman berkesan selama 
menangani pasien?
Pernah saya mendapatkan pasien yang 
sudah berumur 80-an tahun dan kondisi 
giginya semua sudah ompong. Ia kesulitan 
makan karena ompong, oleh karena itu ia 
ingin mengimplan semua gigi. Pada saat 
itu merasa kaget sekaligus lucu dan ini 
yang menjadi pengalaman paling berkesan 
selama saya menjalani profesi ini.

6. Impian apa saja yang ingin dicapai 
untuk ke depannya?
Pastinya ingin membuka klinik sendiri, 
karena sekarang masih bekerja di klinik 
orang. (ec)

Aku dan Pekerjaanku Kolom Kontributor

Kontributor

Ermin Pen
Ketua Panitia Pembangunan

Pdt. Johnley Markus
Gembala Sidang
GMI Imanuel

Ev.	David	Ie
Pembina Komisi PAK
dan Media Literatur

Paulus Rubin
Jemaat KU-1

Jacob A.M.
Jemaat KU-2

Widya Yauwan
Majelis KPP

Matius
Jemaat KU-1

Indra Pura Wijaya
Jemaat KU-2

Johanes Chandra
Jemaat KU-2

Safrianto
Jemaat KU-2
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3. 「建造基督的教會」不但不是指建造這木頭、磚瓦或鋼筋水泥的
房子，也不祗是建造一個外在有很好組織的機構或有很多活動的社
團，而是建立基督的身體。祂是頭，我們都是身體上的肢體（羅馬
書十二章4~5節；哥林多前書十二章27節；以弗所書一章22~23節；
四章11~12節；歌羅西書一章18節）。建立基督的身體是要更明確地
發揮健全身體的要素﹕身體和頭與肢體之間有生命的關係，身體和
肢體絕對順服頭的指揮，肢體彼此聯絡配搭得合式。我們與基督之
間的關係也是如此。

但願弟兄姊妹同心竭力追求靈命的成長，在真道上同被建造。我們認
識﹕除主耶穌以外我們沒有別的根基。就教會整體和個別信徒的靈來
說，我們必須藉著神的道來建造，不祗在教會裡注重傳講、研讀神的
道，而且把神的話接受在我們心裡，也實行在日常生活之中。但願每
位弟兄姊妹都以神的旨意為您人生的宗旨、人生的依歸，不祗以主的
十字架為榮，而且奉獻自己被主所用，使教會和我們個人都得建立，
使更多失喪靈魂也能得蒙拯救。

（摘自網站）

oleh Matius
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教會建造起來。教會的事工更必須處處以聖經的原則為最高的標準和
指引。在遭遇任何問題或須要作任何決定時，要更決心按照聖經的教
訓來做。每位弟兄姊妹，包括牧師、傳道、長執理事都在內，真正謙
卑懇切同心合意地祈禱，從聖經裡來尋求神的旨意，然後再作這一切
當作的決定，再去從事所當作的工作。那麼這一切事工才能真正榮耀
神、幫助人。

保羅再進一步地答覆第三個問題﹕就是我們應該怎樣建造？他說﹕「
人不可自欺；你們中間若有人在這世界上自以為有智慧，倒不如變作
愚拙，好成為有智慧的。所以無論誰都不可拿人誇口；因為萬有全是
你們的。並且你們是屬基督的，基督又是屬神的」（哥林多前書三章
18，21，23節）。保羅在這裡講的話和哥林多前書一章18~25節是前後
呼應的。保羅在哥林多前書一章18節起這段經文加重語氣地說明﹕基
督是神的能力和智慧。這裡所說的「智慧」有兩個意思﹕

1. 指十字架的道理，換言之，就是主耶穌藉著死在十架上為我們贖罪
所成就的救恩。

2. 把屬天的智慧和屬世的智慧在作一比較。

把這兩個意思應用到教會的建造方面，我們可以說:
1.無論從那一方面來說，我們所領受的救恩，我們信主後所經歷的人

生的改變，所享受的平安喜樂，是在教會裡的事奉有任何成就，我
們都沒有什麼可誇的。「凡誇口的當指著主誇口」（哥林多後書十
章17節）。因為這一切都是靠主耶穌的十字架所成就的。

保羅在哥林多前書三章21~23節所說的話是接續第三章11~17節來
的。這是針對在哥林多教會有紛爭而言。有人說﹕我是保羅帶領信
主的，有人說﹕我是受亞波羅的栽培，才獲得屬靈的成長，也有人
說﹕我是屬磯法（就是彼得）的。所以保羅說﹕「我栽種了，亞波
羅澆灌了，惟有神叫他生長。可見栽種的算不得甚麼，澆灌的也算
不得甚麼，只在那叫他生長的神。所以無論誰都不可拿人誇口，因
為萬有全是你們的。或保羅、或亞波羅、或磯法、或世界、或生、
或死、或現今的事，或將來的事全是你們的，並且你們是屬基督
的，基督又是屬神的」（哥林多前書三章6~7節；21~23節）。這是
說﹕因為萬有都是屬神、屬基督的，而神在基督裡已把這一切賜給
了我們，所以誇口當以自己是屬基督的誇口。

2. 我們無論做什麼，尤其是屬靈的追求和教會的建造更必須依賴屬
天的智慧，而不依靠屬世界的智慧。世界的知識、人的才幹以至人
的愛心都是有限的，並且是會受時代和環境的影響而改變的，所以
都是靠不住的。惟有神的智慧高過人的智慧，神的能力大於人的能
力。因此祗有依靠神的智慧和能力才能有所成就，在屬靈追求和教
會的建造上更是如此。

這樣建造的結果有三﹕
1.信徒屬靈的生命被建立，日常生活也發生改變。因為信徒真正被建

立在耶穌基督這基礎上，我們和主真正建立了葡萄樹和枝子之間的
關係，不但信徒的生命，心志都改換一新，而且在日常生活中也能
把基督的生命流露表現出來。

2. 信徒相互間的關係也被建立起來。經上說﹕「各房靠祂聯絡得合
式，漸漸成為主的聖殿」。「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各
職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自
己」（以弗所書二章21節；四章16節）。這裡清楚地說明﹕信徒彼
此間的關係是建立在我們與主關係的基礎上，這是心靈的關係，生
命的關係。這關係親密的程度遠超過親戚朋友，甚至父母和兒女及
夫妻之間的關係。怎樣建立這樣的關係﹖當然首先要建立與基督的
連接，我們與主的關係越密切，我們彼此間的關係也會更加密切。
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因此教會的建造最基本的是個別信徒心靈的建造。我們若要教會聖
潔，必須先求個別信徒心靈聖潔，要求教會成熟，必須先求個別信徒
心靈成熟。我們不能籠統地說要建造教會，而忽略栽培、造就個別的
信徒。

所以今天我們的問題是應該怎樣來建造主的教會？答案就是要建造個
別的信徒，保羅在這裡描寫基督徒如同被建造的房屋，耶穌基督是這
建造的基礎。任何房屋如果基礎不穩固、不健全，這房子會倒塌，或
者房屋和基礎之間的連接不好，這房子也會倒塌。感謝神，因為我們
所相信、所依靠、所事奉的不是別人，而是耶穌基督，所以我們的根
基是永遠不會動搖的。這是神為教會，也是為我們個人所設立的最穩
固的基礎（以賽亞書廿八章16節、使徒行傳四章11~12節、哥林多前書
三章11節；以弗所書二章20~22節；彼得前書二章5~6節）。因此，主
耶穌是教會，也是我們個人信仰和實踐唯一的基礎。但是僅有一穩固
的基礎是不夠的，在房子和基礎之間須有密切的連接。同樣地，每位
信徒與耶穌基督之間也必須有密切的聯繫。

保羅在這裡提出三個非常重要的問題﹕
1. 我們在什麼根基上建造？
2. 我們用什麼材料建造？
3. 我們應怎樣建造？

他答覆第一個問題說﹕「那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有
人能立別的根基」（哥林多前書三章11節）。主耶穌是我們唯一的根
基，並且每位信徒和主耶穌之間必須有密切的聯繫。這是一個直接
不混雜別的因素的關係，以自我主權的絕對降服和與主完全認同為先
決條件。這是與主之間直接、內在、生命的關係，絕不需要通過第三
者，也不僅是外表形式上的關係。

保羅再答覆第二個間題說﹕「若有人用金、銀、寶石、草木、禾稭在
這根基上建造，各人的工程必然顯露，因為那日子要將他表明出來，
有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣」（哥林多前書三章12~13節）
。有人說，這金、銀、寶石、草木、禾稭是指信徒的本質，有人指教
牧工作的結果，就是塑造信徒的性格和生活，也有人說，是指傳道人
所講的道，所傳的信息。就像以弗所書四章11~12節所說的，神賜各樣
恩賜的目的是要建立教會，而建立的途徑是藉著神的真道。所以無論
我們對哥林多前書三章12~13節的解釋是什麼，最主要的意思都在說

明﹕傳道人需要如何謹慎小心地用神的道在耶穌基督這獨一無二神聖
的基礎上來建造信徒。祗有這樣，信徒的信仰和生活才能像金、銀、
寶石一樣，經得起火的考驗。

這裡給我們看見兩個非常重要的原則﹕
1.保羅對每位信徒和傳道人同樣地說﹕無論我們是帶領人，或在教會

作任何工作，最主要的目的都是要把人完完全全地帶到主耶穌面前
來，幫助他與主耶穌建立一個直接的關係。因為我們如果不小心，
讓人把他與主的關係建築在他與我（或他與人）的關係上，那麼有
一天，在他發現我有什麼缺點，我也會跌倒，或者我離開這裡到別
的地方去時，他和主耶穌的關係也會疏遠，甚至整個信仰都會發生
動搖。這是非常危險、非常可怕的。耶穌基督是唯一的根基是說：
「做任何事都為的是使人看見耶穌、相信耶穌、與主耶穌建立一個
更親密的關係。」

2. 所謂用神的道來建造信徒，不祗是在主日崇拜講神的話，不祗在主
日學查經講解聖經，不祗鼓勵弟兄姊妹每天注重靈修，而且在個人
的人生、日常生活、家庭生活、學業或事業上，隨時都遵行持守聖
經的原則，真正把神的話接受在心裡，並且應用在日常生活之中。
在遭遇任何困難或問題時都從聖經裡尋求指示，獲得神的引導和力
量。從事神的工作有許多不同的方式，尤其在今天這時代，尤其在
這物質文明非常發達的時代，許多教會都在有意無意之中走上了世
俗主義的道路，講道最好多講些哲理，多講些笑話，聚會的方式最
好多交誼性的，比較輕鬆愉快。換句話說，都是忽視聖經。

所以許多信徒越來越軟
弱，人生沒有方向，
日常生活和世人同流
合污，教會也沒有力
量。近年來許多福音
派教會牧師和神學家
有鑒於此，都起來大聲
疾呼﹕「我們必須回到
基本上去！」我們須在
每一個和所有的聚會和
工作上著重聖經，我們
祗有藉著神的道才能把
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建造基督的教會 經文﹕哥林多前書三章10~23節

保羅在林前三章十至廿三節描寫基督徒如同被建造的房屋，耶穌基督
是這房屋的基礎。傳道人是建造的人，建造的方式是藉著神的話，就
是聖經。教會就是今日的聖殿。這不是指磚瓦木頭所造的房子，而是
指構成教會的每一份、每一個人，也就是你和我。保羅說﹕「豈不知
你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭嗎？若有人毀壞神的殿，神必要
毀壞那人；因為神的殿是聖的，這殿就是你們」（哥林多前書三章
16~17節）。這段經文給我們看見兩個重要的意思﹕

1. 每個信徒的心靈都是神所居住的地方，我們都可以在心靈中敬拜
神，與神交通。所以我們應當保守我們的心思意念和整個心靈聖
潔，像聖殿聖潔一樣，配迎接神來居住。

2. 這裡說﹕「你們是神的殿」和「這殿就是你們」也有一集合名詞的
意義；不僅指個別的信徒，也是指整個的教會。換言之，教會是由
許多個別的信徒所組成的。神給教會的啟示和引導是經過神給個別
信徒啟示的途徑，神藉教會所作的工作，也是藉著在個別信徒心裡
所作的工作來完成的。

不要與世界同流合污。(c)「心意更新而變化」，我們要以神的旨意為
追求的目標，為行事為人的標準。

(ii) 繼續漸進的委身。一個委身的生命需要方向。要注意：並不是
一旦我們委身給神，生命就一帆風順，相反的，我們願意委身給神的
人，更要靠神的力量去抵擋攻擊和苦難。

因此，在委身的漸進階段中，我們需要方向。透過每日靈修、教會活
動，在崇拜、團契、查經中學習更多，與教會弟兄姊妹有良好的交
通，如此，我們的委身才能持久，才可以加強神的委身。

(3) 憑著信心去祈求聖靈的充滿。
按著神的應許相信聖靈會充滿我們。主耶穌曾說：「你們雖然不好，
尚且知道拿好東西給兒女。何況天父豈不更將聖靈給求祂的人麼。」
（路十一13）當我們自省、認罪、求赦免之後，又願將自己毫無保留
地委身給神，聖靈就樂意充滿我們，給我們力量去為神工作。

你何必還停留在不冷不熱的光境？何必還自怨自艾有心無力？為甚麼
不向神祈求，求主將已經在我們心中的靈火挑旺，叫聖靈充滿我們？
教會中之能源危機是可以解決的，只要我們願意向神認罪、自省、將
自己獻上給神，求祂的聖靈充滿我們。如此，我們就會有力量去為主
工作、去傳揚福音、去過聖潔的生活！

（摘自網站）
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(3) 得著從神而來的能力去為主作見證（徒一8）
耶穌的門徒顯然跟隨了主三年多，他們從祂的身上學到不少的功課，
但主依然囑咐他們要等候聖靈的降臨。由此更可看到聖靈充滿的重
要。我們卻以為學了幾度傳福音的手法，憑自己的口才，就可以把人
說服過來。若某人一時被你的口才說服而信主，倘若聖靈不動工，這
人可能以後會因另一種辯論的理由而否定信仰。故此，我們必須倚靠
聖靈行事；因為只有被聖靈感動，人才會稱耶穌為主；聖靈會在人心
中工作，「叫人為罪、為義、為審判，自己責備自己。」（約十六8）
 
(4) 一個被聖靈充滿的人生是個榮耀主名的人生。聖靈來，其中一個
目的是要榮耀耶穌。主耶穌親口說：「祂要榮耀我......。」（約
十六14）故此，一個被聖靈充滿的人生是個榮耀主名的人生，他不求
虛浮的榮耀，只求能榮耀主名。聖靈會在我們身上作王，使我們更愛
主，更討祂喜悅，願意過榮神益人的生活。

一個被聖靈充滿的人，並不一定會經歷一些奇異的事情，亦未必會說
方言。他如常人一樣，只是內心充滿喜樂、常存感恩的心；他的行事
為人，專以討神喜悅為己任；在生活上有見證，彰顯主的榮美，而樂

意向人傳福音，將榮耀歸給神。這是一個被聖靈充滿的人生之寫照。
那麼，我們怎樣才可被聖靈充滿呢？

如何被聖靈充滿？
基督徒被聖靈充滿是非常合理和必須的，因為保羅吩咐說：「乃要被
聖靈充滿。」究竟在甚麼情況下聖靈才願意充滿我們呢？有以下三個
條件：

(1) 自省和認罪。一個願意被聖靈充滿的基督徒，必須首先在神面前
自省，求主鑒察我們，正如詩人大衛的禱告：「神啊，求你鑒察我，
知道我的心思，試煉我，知道我的意念，看在我裡面有甚麼惡行沒
有，引導我走永生的道路。」（詩一三九23-24）再者，他必須求主用
寶血洗淨，因為聖靈只充滿潔淨的器皿（提後二21）。

(2) 將自己的生命完全委身給神。我們若要被聖靈充滿，就必須將自
己完全委身，使自己隨時隨地都方便給神帶領、跟隨神。順服聖靈的

管理並不是一種犧牲，
相反的，這種態度卻是
蒙福的途徑。對神完全
的委身包括毫無保留地
將自己獻上給神，並沒
有任何附帶條件。一個
完全向神委身的生命會
有兩個步驟：

(i) 委身的開步。這個
起步包括一個轉機及一
次過的委身。（羅十二
1-2）告訴我們三件要
做的事：(a) 將身體
獻上。我們要思想：究
竟我們的生命是被自己
操縱，抑或讓聖靈來管
理？(b) 不要效法這個
世界。這表達我們對世
界的邪風陋俗要留意，
不要隨從今世的風俗，
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聖靈的洗」，因保羅在上述經文中提到，聖靈的洗是發生在每一位基
督徒身上，並不分種族、身份和地位。再且保羅所用的動詞時式是過
去式，表明是已經歷的事件。換言之，「聖靈的洗」是發生在我們信
主的時候，是一次過的，我們不需要「再洗」。因為藉這一次過的「
聖靈的洗」，我們就歸入基督的身體，永不分離。可能有人會詢問：
「為甚麼我信主的時候並不感受到『聖靈的洗』的呢？」因這是聖靈
的工作，我們只知道其結果，即聖靈內住，而不知道聖靈怎樣「洗」
我們。當主耶穌向尼哥底母談及聖靈的工作時，耶穌指出聖靈好像風
一樣，不可見、不可摸，但可以感受聖靈在我們內心的感動。

而「聖靈充滿」是信徒信主以後的經歷。保羅在這方面有不少的教
導：「不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。」（弗五18）「
乃要被聖靈充滿」是一句命令語，換言之，們必須被聖靈充滿。當我
們被聖靈充滿時，才會順服神的旨意，才可以靠祂的力量去事奉、傳
福音、才可以過討神喜悅的生活；只有當我們被聖靈充滿時，作工才
有果效，我們的工作才被記念。

保羅在林前三章指出兩種不同建造的材料，一種是金、銀、寶石；另
一種是草、木、禾。究竟這些材料代表甚麼呢？從經文看來，金、
銀、寶石可以說是代表屬靈的、永恆價值的原則。換言之，若我們依
從屬靈的原則去建造、去為神工作，我們的工程必定能經得起考驗。
否則，我們的努力將是徒然的。由此可知，若按著聖靈的引導，在祂
的管治下去事奉和生活，我們的一生必為神所悅納。然則一個被聖靈
充滿的人生是怎樣的呢？

一個被聖靈充滿的人生之表現
今日有不少錯誤的道理在興起，其中一些是極端「靈恩派」及「新約
教會」所標榜的說方言、被靈打，他們以為這些是被聖靈充滿的表
現。但從聖經的角度來看，一個被聖靈充滿的人生，最底限度有以下
四種表現：

(1) 有一個像基督的性格。
當一個基督徒被聖靈充滿時，很自然，他必定會流露出或結出「聖靈
的果子」，就是「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫
柔、節制。」（加五22-23）無疑，上述這些品格是主耶穌的性情，
因為主耶穌的性情完全發揮出聖靈的果子。故此，一個被聖靈充滿的
人，必定是個像基督的人，他會有著耶穌基督的榮美在他身上，他凡
事討主的喜悅，不求自己的意思。

(2) 有一個滿有喜樂、常存感恩的心，並且願意凡事順服主。
在提及信徒要被聖靈充滿那段經文（弗五18-21），保羅繼續指出一
個被聖靈充滿的人
生。是滿有喜槳，
常存感恩的心的人
生。這並不表示他
會一帆風順、事事
如意，而是指出他
已學會凡事──無
論順境、甚至逆
境，他都會感恩。
他學會了凡事順服
主的帶領，甚至願
意順服他人。
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教會
中之
能源
危機

正當社會在大談能源危機時，教
會亦正面對她的危機，這個危機
亦可稱為能源危機。不過，雖然
教會正面臨嚴重的能源危機，但
她仍不自覺。信徒依然是過著日
子、依然是參加崇拜，甚至依然
有個別的每日靈修。這個「教會
中之能源危機」並不是說神失去
了祂的大能，而是指信徒忽略了
神的大能。

信徒會覺得為甚麼我並不如初期
教會的信徒：他們生活有見證、
有勇氣去傳揚福音、又熱心事奉
神？他們的熱心和果敢，竟然將
當時的世代差不多翻轉過來。為

甚麼這班初期教會的信徒有如此驚人的行動呢？最主要的就是他們被
聖靈充滿，得著從神而來的幫助和力量！

今日我們有否感到事奉失去了勁力？有否感到愛主、愛人的心不夠？
有否感到有力量去過成聖的生活？真所謂「心有餘而力不足」。為甚
麼？難道神偏愛初期教會的信徒，只給他們力量而不給我們所需的能
力嗎？不，原因我們忽略了能力的泉源──聖靈。故此，教會中的能
源危機就是信徒忽略了聖靈和祂的充滿。現以下列三方面討論之：

辨別聖靈的洗及充滿
今日有一些信徒將「聖靈的洗」及「聖靈充滿」混淆了。這是因為他
們不能全面地去把握聖經的真理，而部份原因是由於不同的用字。大
體來說，「聖靈的洗」是發生在信徒信主的時候，而「聖靈充滿」是
信主以後會發生的。使徒保羅教訓說：「我們不拘是猶太人，是希利
尼人、是為奴的、是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲
於一位聖靈。」（林
前十二13）從這節經
文得以下個結論：

(1)「聖靈的洗」只
限於教會時代才發
生。從上述經文中，
保羅提及「都從一位
聖靈受洗、成了一個
身體......。」無
疑，「身體」是指「
教會」，故此「聖靈
的洗」只發生在教會
時代中。舊約從未提
及「聖靈的洗」，只
有預言這事；而在五
旬節聖靈降臨時，聖
靈就永遠住在信徒生
命中。

(2)每一位重生得救
的基督徒都已經歷「
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教會領袖
在教會中作領袖的對於正與邪、是與非，務必認得清
楚，看得明白，並且絕不有絲毫的妥協讓步。一切合
乎真理的都當積極地去作，一切違反真理的也當嚴厲
拒絕。為貫徹這樣的主張，必須不怕所有的誤會、反
對、攻擊、逼迫。什麽時候教會的領袖顧全情面，怕
得罪人，怕受誤會和反對，怕遭逼迫和危險，因而與
不合真理的事妥協，對背道的事讓步屈服，他們一定
失去能力和權柄，教會也就要開始墮落腐化。要作神
忠心的僕人不但不可顧惜財利，也不可顧惜名譽，甚
至不可顧惜性命。不然，就必要因此膽怯懦弱，畏首
畏尾，與撒旦妥協，向罪惡屈服。教會的領袖如同軍
隊裏的元帥，元帥如果畏縮膽怯，臨陣逃脫，或是倒
戈降敵，全軍絕不會有勝利奏凱的希望。

       ~王明道~                                                                                            
 （取自金燈台） 

該有熟練的準備，當然包括傳講信息的神僕們。這不單單指外在的練
習準備，更重要的是内心靈命事先的準備。主禮的有如祭司，是上帝
與會友之間的中介，帶領會衆朝見神。講員就像先知，藉著聖經把上
帝的託付和心意傳達與會衆。這樣，會衆可以感受到上帝的同在、神
蹟和全能流入生活中。事奉者也同樣得到從上帝而來的恩惠，“好，
你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多的事
派你管理，可以進來享受你主人的快樂。”（太25：23）
讓我們以正確的觀念來教堂，上教堂不是慣例，而是與上帝有著密切
關係的渴慕和歡喜。這種渴慕是與討神喜悅的敬拜素質密切相關。願
大家在敬拜中感受上帝的同在，並且藉著敬拜滿足祂的心。
但願上帝賜福予我們！

~麥源力牧師~
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在敬拜會裏，焦點不是在於程序有
多好，主禮或講員有多吸引人，
教堂設備和進行的節目會否得到
滿足。敬拜最正確的焦點是上帝
的臨到，其目的是如何討祂的喜
悅，並且能滿足祂的心。上帝微
笑著接受我們的敬拜，而我們心
中充滿喜樂，屬靈的眼目單單仰
望祂。敬拜不是呈現一個節目的
表演，不求自己的歡心，乃是在
於我們與上帝的關係，如何求祂
的喜悅和滿足祂的心。

若是我們與上帝有密切的關係，
必定渴慕到祂的殿敬拜。那起初
的愛心還在心中就會渴慕與祂個
人的交通（靈修），一同與眾聖
徒敬拜（主日崇拜、團契、小組
等）。爲此，2014年教會總題《
燃起起初的愛心》和5B運動（靜
默、唱詩、感恩、讀經、代禱）
必須實踐，也以此推動全體會友
與上帝建立美好的關係。深盼我們
會有更具意義的敬拜，更蒙祂悅
納的敬拜。也不再是一種慣例、
敷衍或重擔的敬拜，而是渴慕和
心中充滿喜樂的。不是滿臉愁容
像似去參加喪事禮拜，而是充滿
歡悅赴宴席的心態。雖然生活波
濤不休，藉著敬拜向上帝表達的
心態不容磨滅。

信徒渴慕敬拜的精神也應該與敬
拜的素質相符。教會必須注重這
方面的設備和措施，好讓每一位
來敬拜的會友都可接受屬靈的福
分。一個敬拜會的事奉者更是應

是慣例或是渴慕？

“人對我說：我們往
耶和華的殿去，我就
歡喜。”

（詩篇122：1）

有好些基督徒認爲上教堂是一種重擔、花時間和不能得到滿足。星期
日應該是與家人團聚的休息日，覺得上教堂空無所得，枯燥、沒吸引
力。更有人強調在家裏敬拜也是一樣，不用麻煩非上教堂不可。一星
期難得一天休假，完成辦公室做不完的工、打掃清理家務、做一些消
閒的嗜好，根本騰不出時間上教堂。爲甚麽這樣的態度會發生在上帝
兒女身上？若是與大衛相比，關鍵問題是沒有渴慕的心，不能以敬拜
討上帝的喜悅。

上教堂

大衛，這位與上帝深交
的聖經人物，他的心與上
帝連接，常常渴慕與神親
密。當他有機會上耶和華
的殿，心是那樣的歡喜快
樂。雖然身為一國之君工作繁多，但並不能阻礙他上
聖殿。他曾經如此說：“在你的院宇住一日，勝似在
別處住千日；寧可在我上帝的殿中看門，不願住在惡
人的帳棚裏。”（詩篇84：10）。爲何大衛有這心
意？因爲他渴慕在神殿裏敬拜，明白敬拜的意義，也
與上帝有美好的關係。每一個信徒都必須有這樣的心
態。
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這一段話是耶穌對門徒的教導，祂說教會是世界的鹽和光，正是表明
了教會的身分。教會不是試著成爲鹽和光，因她本身就已經是！健康
的教會當然讓人感受到光亮和鹹味。爲甚麽耶穌選用這兩種來比喻
教會的身分？古巴勒斯坦多以鹽防腐和調味，是家裏必備之物。而“
光”的需要是衆所周知，晚間沒有亮光最不方便。 所以，衆人都明白
耶穌所說的。 

鹽和光同樣具有影響力：鹽一定有鹹味，光一定把黑暗驅走。只要有
鹽和光，人生色彩就不同了。換言之，只要有教會，世界情況就會變
得不一樣？真是如此嗎？

不理想：腐敗和黑暗的世界
今日，教會在印尼還是不斷地增長，可説如雨後春筍，甚至在商場大
樓也會見到聚會所。但問題是：教會越多，世界情況並沒有改觀。設
想，已經加了這麽多鹽了，爲何食物還是淡而無味？到底是食物有問

題，還是鹽？我們都
會異口同聲地贊成是
鹽有問題，可能是過
期失去鹹味了。聖經
說：以後無用，不過
丟在外面，被人踐踏
了。（太5：13）

同樣的，一間房子若
不開燈就漆黑一片，
關鍵不在於房子本
身。當世界被黑暗籠
罩時，我們應該問的
是：光在哪裏？世界
腐敗，應該問：教會
在哪裏？捫心自問，
當你勇敢坦誠面對
時，必會悲痛的承認
教會在鹽的功用上失
職了！

鹽是用來灑在食物上的，若把它留在瓶罐裏根本無作用。坦白地說，
這確實是今天基督徒的最愛，呆在教會這精美的瓶罐裏享受。教會只
做“純屬本會”的事，看看佈道會海報下端加上的小字，你會否覺得
福音只是屬於本會而已嗎？教會有時忘了如何推動鹽（會友）在自己
的範圍裏灑鹽巴，一般都只是在圍牆内忙碌不休，對墻外的情況無動
於衷。上帝呼召且使教會成聖，叫它回到世界和影響世界。正如主耶
穌離開天上的榮耀，來到世上與充滿罪惡的人同住，教會也應該進入
這已腐敗的世界。以前的教會在提高教育水平、身體保健、反奴隸制
度、反種族歧視都有很大的貢獻。如今教會應該以天國那不妥協的準
則進入世界，像鹽應該滲入食物中，盡力發揮其鹹味。

如何保持鹹味？
教會該如何發出鹹味來影響世界？解決的方法不只是舉辦慈善活動、
拜訪老人院，或是可以給環境帶來甚麽好處。如此事宜只不過是隔靴
搔癢，不切實際。如何使枯乾的樹結果實？把買回來的果子掛在樹枝
上看似有成果，這叫做自欺欺人，根本不確實。好樹必定要栽在好土
上，充足的水分和肥沃的土質纔是關鍵。教會若是要影響世界，必須
與生命之源——上帝連結上關係，因爲只有祂能改變腐敗的世界。

若是想與這生命之源連上關係，教會和全體會友必須以上帝及聖經爲
首。在禱告裏享受與祂的交通，並且以聖經為準繩，仰望依靠基督這
位大牧者。我們應該接受聖經的教導和警告，不是只求悅耳的信息。
學習遵循上帝的心意來定教會的方針，不是把世界觀輸入教會，相反
的是教會適時勇敢地將天國的價值觀帶入世界。教會猶如枝子要不斷
地連接在上帝這棵大樹上。最關鍵的是，所有的更新改變是教會這大
家庭每一個成員的責任。

教會是上帝神聖的計劃，不是歷史所殘留下來的；是屬乎祂的群體，
而祂自己應許要與教會同在。五旬節聖靈降臨，自此就沒有離開過教
會。上帝始終與教會同在，並且使用教會成爲世界的鹽。但願世界可
以看見和感受到教會所發出的亮光，因此就能看見上帝的榮耀。（太5
：16）

Chatrin
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教會， 妳的鹽在哪裏？ 

“貧窮、失學、人肉市場，到處暴
行、賄賂、濫用權勢，自然資源受剝
削，恐怖分子、黑政治、違反人權、

貧民受欺壓、無正義。”

用這些字眼描述現在世界的情況最爲恰當，也可能正是我們居住地的
情況。敗壞之風到處吹襲，黑暗吞噬各角落。神的教會對此悲嘆譴
責，也作了不少可以減輕腐敗的工作如：慈善、捐助災民、助學費，
並在禱告中不斷為世界的局勢祈求。教會盡力給予正面影響，為世界
努力地扮演光和鹽的角色。但問題是，世界需要的只是這些？在如此
活動的清單中，教會真是已經發揮了鹽的功用？教會本身是否已經夠
鹹了？

理想：世界的鹽和光
“你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過
丟在外面，被人踐踏了。”
“你們是世上的光。城造在山上是不能隱藏的。人點燈不放在斗底
下，是放在燈臺上，就照亮一家的人。”
“你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行爲，便將榮耀
歸給你們在天上的父。”（馬太福音5：13-16）




