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PEWARTA 
 Minggu Ke-IV Tanggal, 24 Januari 2021 

GKJ Joglo adalah satu keluarga yang guyub,  
terbuka, dan saling memberdayakan. 

 

Selamat Datang… 
 

Syalom, kiranya Tuhan 
memberkati ibadah dan 

persekutuan kita. 
 

Selama masa pandemi, 
pelayanan pastoral 

Pendeta Marya Sri Hartati, 
S.Si dan Pendeta 

Widianto Nugroho, S.Si. 
dilakukan setiap saat 

secara On Line (daring) 
atau dengan perjanjian. 

 
 
 

IBADAH MINGGU INI 

Diselenggarakan di 
rumah masing-masing 

keluarga 
 

VISI :   
GKJ JOGLO MISIONER 

 

TEMA TAHUN 2020 : 
KELUARGA YANG 

MELAYANI 
 
 
 
 
 

 

RENUNGAN     “Terlatih Dalam Menghadapi Krisis” 

I Korintus 7: 29 – 31 
 

Situasi pandemi semakin hari terasa semakin mencekam. Meskipun kita tidak 
ingin mendengar, namun toh kita mendengar juga saudara-saudara kita yang 
terpapar Covid-19. Kita juga mendengar banyak tangis dan derita dialami oleh 
orang (atau bahkan kita sendiri), akibat berbagai bencana. Bukan hanya 
Covid-19, namun juga bencana-bencana yang lain. Dalam situasi seperti itu, 
kita sungguh memerlukan penopang yang kuat agar dapat menghadapi krisis 
demi krisis. Salah satu caranya adalah memandang setiap peristiwa yang 
terjadi dalam setiap kesempatan sebagai latihan bagi kita dalam menghadapi 
kehidupan.  
Rasul Paulus sangat menghargai waktu. Waktu atau tepatnya “kesempatan” 
tidak boleh berlalu tanpa makna, katanya: “Waktu telah singkat!” Kesadaran 
tentang singkatnya waktu ini terkait dengan dunia kita yang tidak kekal. “Sebab 
dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu.” Bagaimana hidup 
dengan waktu yang singkat ini? 
Rasul Paulus meminta kita untuk hidup dalam kesadaran penuh. Kesadaran 
ini tercermin dari sikap hidup yang tenang dan seimbang. Kepemilikan, 
keterikatan kepada hal-hal duniawi selayaknya dihindari. Simaklah kata-kata 
Rasul Paulus: “... dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri 
harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri; dan orang-orang yang 
menangis seolah-olah tidak menangis; dan orang-orang yang bergembira 
seolah-olah tidak bergembira; dan orang-orang yang membeli seolah-olah 
tidak memiliki apa yang mereka beli ....” 
Dalam waktu yang masih sisa ini, mestinya kita memprioritaskan hal-hal yang 
dapat mengarahkan kita pada kehidupan kekal. Ucapan selamat dalam 
seluruh rentang waktu kiranya berada dalam koridor ini. Bila nanti dunia 
berlalu, kehidupan kekal tidak berlalu dari kita. Ketika kita terikat pada apa 
yang kita miliki di dunia, maka hati kita akan sulit untuk merasakan tenang dan 
menikmati waktu yang kita jalani. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk 
tidka terikat pada apa yang kita miliki maupun keterikatan-keterikatan lain di 
dunia, agar kita memiliki kekuatan dan ketenangan batin saat hal-hal buruk, 
yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita.  
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JADWAL PELAYAN FIRMAN IBADAH UMUM : 

Tgl Waktu Pembawa Firman Tema Ibadah 

24 Jan Pukul 09.00 Pdt. Em. Nugroho Adhi 
Terlatih dalam menghadapi krisis 

(I Korintus 7 : 29 - 31) 

31 Jan Pukul 09.00 Pdt. Marya Sri Hartati 
Bijak dalam bertindak 
(1 Korintus 8 : 1 - 13) 

 
 
 

YANG  PERLU DIDOAKAN :  

1. Warga Jemaat yang sakit/proses  penyembuhan :
 1. Bpk. Sri Sampurno (IVB) 
 2.  Ibu Sri Widaryanti (IIIA)  
 3.  Ibu Kriswati Supadi (IVC)   
 4.  Diova Angel (puteri Bpk. Kusdiyono IVB) 
 5.  Ibu Sri Nuryanti (Ibunda Bpk. Indriatno IIIE) 

 6.  Ibu Tuminah Surono (IVA) 
 7.  Ibu Endang K. Sunarto (IIIA) 
 8.  Bpk. Arun Wicaksono Lestari N (I) 
 9. Bpk. Pdt. Indri Jatmoko 
 10. Ibu Rini Subekti Markus (IIIF) 
 11. Bpk. Ignatius Hekso Yudi (IIIC) 
 12. Ibu Sri Sudaryanti (IVA) 
 13. Sdr. Sigit Krisnugrohodjati (IVA) 
 

14. Ibu Mariana Purba (IIF) 
15. Bpk. Mulyoto (IVB) 
16. Ibu Eni Rochayati (IIIA) 
17. Ibu Vince Elisabeth Nugroho (IVA) 
18. Bpk. Agus Rahwono (IVA) 
19. Bpk. Pudjo Martopo (IIIF) 
20. Sdr. Karina Dindastari (I) 
21. Sdr. Dimas Priyo Nugroho (IIIB) 
22. Bpk. Priambodo Otiyarto K (IVB) 
23. Bpk. Sudjiman (IIIF) 
24. Ibu Sudjiman (IIIF) 
25. Bpk. Agung Sedayu (IIIF) 
26. Bpk. Mudji Suwisno (IIB) 
27. Bpk. Purbo Waskito (IIIB)

2. Warga Lanjut Usia; Pergumulan keluarga; Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan/ 
pasangan hidup, pergaulan anak-anak. 

3. Warga yang sedang berduka 
4. Persiapan Pernikahan Billy dan Tesa 
5. Proses studi Pdt. Marya Sri Hartati 
6.  Penanganan Pandemic Covid-19: para penderita, Tim medis, Para rohaniwan, 

Pemerintah diberbagai belahan dunia, dan masyarakat. 
7. Yayasan Dwituna Rawinala 
8. Bangsa dan Negara 
9.  Proses perijinan dan pembangunan gereja di Gereja-Gereja Kristen Jawa di Klasis 

Jakarta Bagian Barat; GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia calon Ppt. Sawangan. 
Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menyampaikan kepada Sekretariat Gereja. 
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RENUNGAN  SATU  MINGGU 

TGL BACAAN NATS 

25-01 Kej. 12:1-9, Mzm. 46; I Kor. 7:17-24 Apa Perlu Ganti Nama? 

26-01 Kej. 45:25-46:7, Mzm. 46; Kis. 5:33-42 Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh 

27-01 Am. 8:1-21, Mzm. 46; Mrk. 3:13-19a Usaha hidup 

28-01 Ul. 3:23-29, Mzm. 111, Rm. 9:6-18 Regenerasi – Suksesi 

29-01 Ul. 12:28-32; Mzm. 111, Wah. 2:12-17 Telingan untuk mendengar 

30-01 Ul. 13:1-5, Mzm. 111, Mat. 8:28-9:1 Berartinya manusia 

31-01 Ul. 18:15-20, Mzm. 111; I Kor. 8:1-13; Mrk. 1:21-28 Yesus Sang Guru itu Hebat! 
 
 
 
 

 
 
 
 

BERITA  JEMAAT 

PEMILIHAN  ANGGOTA  MAJELIS :  

Sehubungan dengan adanya beberapa anggota Majelis yang akan selesai masa jabatannya 
pada bulan April 2021, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota Majelis 
sebagai Penatua atau Diaken. Wilayah  / kelompok yang membutuhkan calon sbb. : 
Wilayah I     (1 orang)  
Wilayah II    (3 orang)                 
Wilayah III    (5 orang) 

 
Wilayah IV (1 orang) 
Wilayah V (1 orang)

Oleh karena itu, Majelis memohon segenap warga Jemaat untuk mengajukan  nama-nama 
bakal calon kepada Majelis Wilayahnya. Pengajuan  Calon sebelum tanggal 19 Pebruari 
2021. Para calon akan dipilih dalam kebaktian tanggal 04 April 2021.  Majelis GKJ Joglo 
mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam 
mewujudkan tanggung jawab gerejawinya, dengan ikut serta dalam menyediakan diri, 
mengajukan nama, mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan dan menjaga agar 
proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja kiranya 
berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendakNya. 
 
PERNIKAHAN : 

Bila Tuhan berkenan dan  tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan 
diberkati nikah : Sdr. BILLY GRAHAM putera Bpk / Ibu Eddie Siregar  dengan Sdri. 
TESALONIKA puteri Ibu Sinta Damarita (keduanya warga GKJ Joglo Wilayah IVA), yang akan 
dilayankan oleh Pdt. Em. Nugroho Adhi. 
Pemberkatan dan peneguhan Nikah serta Pencatatan Nikah  akan dilayankan pada hari Sabtu 
tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.  di GKJ Joglo – Jakarta. 
Mohon dukungan doa warga jemaat. 
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BERITA DUKA : 

Telah dipanggil ke Pangkuan Bapa di Sorga :  
1. Bpk. SATRIA SETA WARDAYA Putera Bungsu dari Ibu Moelarsih Darmo Purwanto warga 

GKJ Joglo Wilayah IIB pada hari Selasa 12 Januari 2021 di RS. PON Jakarta, dalam usia 
49 tahun. 

 Jenasah telah dimakamkan pada hari Rabu 13 Januari 2021 di TPU Pondok Kelapa - 
Jakarta. 

 
2. Bpk. NANTO SUTORO warga GKJ Joglo Wilayah V pada hari Rabu  20 Januari 2021 di 

Kediaman – Kompleks Kodam Kalideres - Jakarta, dalam usia 81 tahun. 
 Jenasah telah dimakamkan pada hari Kamis, 21 Januari 2021 di TPU Tegal Alur - Jakarta. 
Majelis dan seluruh warga Jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada 
keluarga almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi 
keluarga yang ditinggalkan. 
 
 

KATEKISASI REGULER TAHUN 2021 
 

Majelis GKJ Joglo membuka kelas katekisasi reguler tahun 2021 bagi jemaat berusia 
sekurang-kurangnya 16 tahun.  
Bagi saudara sekalian yang telah siap mengikuti katekisasi dan memenuhi kriteria usia 
sebagaimana tercantum diatas dihimbau untuk mendaftar. Formulir katekisasi dapat diperoleh 
pada kesekretariatan dengan menghubungi email: gkjjoglo08@yahoo.com atau 
nomeor telpon 021-5842043. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi majelis 
kelompok masing-masing.  
 

Pertemuan orangtua wali dan katekisan dengan pengajar akan diadakan pada tanggal 7 
Februari 2021 pukul 10.30 via aplikasi zoom. Link akan dikirimkan menyusul. 
Mohon perhatian warga Jemaat. 
 

BERITA KOMISI 
 

KOMISI MULTI MEDIA :  
1. Bagi Jemaat yang rindu melayani Tuhan di pelayanan Multimedia, dapat menghubungi 

Sdr. Danang : 0858-8129-9181 atau Sdr. Juli : 0812-9555-9011 / 0878-8957-6838.  
2. Demi pelayanan yang lebih baik, Jemaat dapat menyampaikan kritik dan saran yang 

membangun ke Tim Multimedia Sdr. Danang : 0858-8129-9181 / Sdr. Yaka : 0877-2484-2421 
/ 0821-1344-6716. 

 
 
 

mailto:gkjjoglo08@yahoo.com
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KLINIK PRATAMA GKJ JOGLO : 
Hari Senin sd Sabtu Konsultasi Kesehatan dapat dilayani melalui TELEMEDICINE dengan: 

1. dr. Krisman Hutadjulu dengan no  WA. 0858 1908 5125; pkl. 09.00 – 15.00 wib 
2. dr. Ratih Rosalina dengan  no WA. 0812 8712 7770;  pkl. 17.00 – 19.00 wib 
3. dr. Dinto Purwandanu dengan no WA 0821 1000 0109 

 

Sertakan data pasien  : 
Nama   : 
Umur  :  ( L / P ) 
Nama orang tua (bila pasien anak-anak) 
No HP/WA  : 
Wilayah   : 
 

 

PANITIA NATAL 2020 & TAHUN BARU 2021 
 

Panitia Natal GKJ Joglo 2020 mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga dalam rangka 
pengumpulan ucapan syukur yang disalurkan kepada yayasan Paseh.  
Adapun laporan yang dapat kami sampaikan adalah sbb : 
1. Uang sejumlah Rp 17.580.000 telah kami terima oleh Yayasan Paseh pada tanggal tgl 

28-12-2020 
2. Pada tgl 29-12-20 Pengurus Harian Paseh rapat secara online, dihadiri oleh : 

Pdt.Em.Drs.Sihageng Kromoniti (ketua) 
Pdt.Em.Suwignjo Soewondo,STh (waket) 
Pdt.Em.Srihadijanto,STh (sekertaris) 
Pdt.Em.Andy Karada,STh (bendahara) 

Keputusannya : 
a. Uang yang Rp 17.000.000 dibagi untuk 100 kk masing masing menerima Rp 170.000; 

sedang yg Rp 580.000 untuk biaya transfer 
b. Sistim pembagian dikirim via rekening masing masing (ditransfer) 
Demikian laporan yang dapat Panitia berikan mengenai ucapan syukur yang telah dihimpun. 
Atas partisipasi warga , Panitia menyampaikan terima kasih 
 
UCAPAN TERIMA KASIH :  
Keluarga Ibu Moelarsih Darmo Purwanto mengucapkan terima kasih kepada Pdt. Em. Nugroho 
Adhi, Pdt. Widianto Nugroho, Pdt. Marya Sri Hartati, Majelis dan seluruh warga Jemaat GKJ 
Joglo atas dukungan doa dan ungkapan kasih serta perhatian yang diberikan kepada keluarga 
besar pada saat SATRIA SETA WARDAYA sakit, meninggal dan dimakamkan di TPU Pondok 
Kelapa pada tanggal 13 Januari 2021. 
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 
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Nomor Rekening milik GKJ Joglo : 
1. Bank Mandiri cab. Intercon : No. Rek : 117 00000 27102 a/n Gereja Kristen Jawa Joglo 

2. BCA – KCU Bintaro no Rek : 6800-8365-63 a/n Suyanto Nugroho Drs./ Tri Muljo 
Sudiatmojo 

 
 
 
 
 
 

* KEHADIRAN  WARGA  DALAM 
KEBAKTIAN  BLN. DESEMBER 

ANAK-ANAK 

Tgl  01 03 10 17 24 31 Jumlah 

Hadir 11 24 24 34   93 

REMAJA – PRA REMAJA 

Tgl  01 03 10 17 24 31 Jumlah 

Hadir 6 18 33 41   98 

UMUM – DEWASA 

Tgl 01 03 10 17 24 31 Jumlah 

Hadir 269 369 419 369   1.426 

        
 

Untuk mengkorfimasi keikutsertaan Saudara dalam ibadah keluarga, dimohon untuk 
menginformasikan keikutannya kepada majelis kelompok masing-masing. 
 

KEUANGAN 
 

PERSEMBAHAN  KHUSUS :  
Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan khusus yang diterima s/d tgl. 23 Januari dari : 
1. NN untuk Syukur   Rp. 100.000 

Kiranya persembahan tersebut dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan  
 
 
 

LAPORAN KEUANGAN 24 Januari 2021 

Persembahan Saldo Awal Penerimaan  Pengeluaran Saldo Akhir 

BPPG 

16 Januari 
Rp. 95.429.120 

Kartu  
Rp. 715.000 
Minggu ke II 
Rp. 200.002 

- 
s/d 23 Januari 

Rp. 96.344.122 

DMD 
16 Januari 

Rp. 329.558.106 

 

Kartu  
Rp. 465.000 

 

- 
s/d 23Januari 

Rp. 330.023.106 

 
 
 
 
 
 
 



========================================================================== 

Pewarta 24 Januari 2021                                                                                                                                                   - 7 - 
========================================================================== 

 

 

LAPORAN PERSEMBAHAN IBADAH KELUARGA : 
Bulan Januari 2021 :  Transfer dan Tunai 

No. 

Persb Syukur 

Tgl 17 s/d 22 

Jan 21 

Persb Ibadah 

Keluarga Tgl. 

17 Jan 21 

Persb. Ibadah 

Anak 17 Jan 

21 

Persb. Ibadah 

Remaja 17 

Jan 21 

Persb. Sister 

Church 17 

Jan 21 

Persb BPPG 

Minggu II  

1 100.000 7.078.000 315.000 70.000 710.000 150.000 

2  300.000    50.002 

3  500.000     

4  25.000     

5  200.000     

6  20.000     

7  50.000     

8  100.000     

9  50.000     

10  100.000     

11  200.000     

12  200.000     

13  200.000     

14  20.000     

15  100.000     

16  200.000     

17  150.000     

18  150.000     

19  50.000     

20  50.000     

21  150.000     

22  100.000     

23  100.000     

24  200.000     

25  100.000     

26  10.000     

27  50.000     

28  50.000     

29  20.000     

30  250.000     

31  50.000     

32  20.000     

33  750.000     

34  50.000     

35  236.000     

36  1.000.000     

Jml 100.000 12.879.000 315.000 70.000 710.000 200.002 
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PANITIA MASA RAYA PASKA-PENTAKOSTA 2021 
 

 
Majelis Konvokator  : Dkn. Yan David Luwi Nenobais ( Publikasi) 
  Pnt. Susetyo Nugroho ( Acara & Ibadah) 
  Dkn. Sugeng Hartoyo (Perlengkapan & Keamanan) 
  Pnt. Andree Widyanto (Multimedia) 
 

Ketua :  Ibu Arum Iswandari 
Sekretaris :  Sdri. Andrea Puspa Melinda 
Bendahara :  Ibu Christiani Suharni 
 
Sie Acara :  Ibu Sih Astanti 
  Ibu Biyas Christanti 
  Bpk. Dimas Agung Pamungkas 
   
Sie Ibadah :  Ibu Ina Trefina 
  Ibu Budi Wiryanti 
  Ibu Endang Nenobais 
  Ibu Padmaya Rosiani 
  Ibu Asri Purwanti 
  Ibu Heri Situanti 
   
Sie Konsumsi : Ibu Is Sukarsie Moesiran 
  
Sie Humas & Multimedia : Bpk. Andreas Bayu  & Kom-Kom 
  Bpk. Dwi Hastoto 
  Bpk. Lewi Verdatama 
 
Sie Perlengkapan & Dekorasi : Ibu Padmaya Swandiari 
 
Sie Keamanan :  Bpk. Sarno 
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Kotbah Minggu 
Minggu, 24 Januari 2021 

 

Tema : Terlatih Dalam Menghadapi Krisis 
Pembacan Firman:  I Korintus 7 : 29 -31 

Pendahuluan 
Hidup manusia dan situasi dimana manusia hidup selalu berubah. Ada waktu 
dimana situasi begitu indah dan nyaman, dan kita berbahagia. Ada waktu dimana 
ada banyak kesulitan dan penderitaan, kegagalan dan kehilangan, dan kita 
merasakan kesedihan.  Menjalani waktu indah dan nyaman memang mudah, 
tetapi bagaimana menjalani situasi dengan begitu banyak hambatan dan 
tantangan serta penderitaan? Pasti tidak mudah. Perlu kesiapan dan ketabahan. 
Untuk siap dan tabah, kita perlu untuk terlatih, seperti pasukan yang 
dipersiapkan untuk memasuki medan perang. 
 

Waktu sekarang ini kita sedang mengalami situasi yang amat sulit ketika 
pandemi melanda dunia. Semua bidang hidup mengalami hambatan. Dalam 
keadaan itu, kita di Indonesia masih ditambah dengan beberapa bencana : 
kecelakaan pesawat, banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dengan 
semua dampaknya. Kehilangan demi kehilangan kita alami : harta benda, 
kenyaman hidup, bahkan nyawa saudara dan sesama kita. 
 

Cinta dan Kemelekatan akan Sesuatu yang Kita Miliki 
 

Mengapa kita manusia mengalami begitu banyak kesusahan ketika kita 
kehilangan apa yang kita mili-ki? Karena kita begitu mencintai dan memiliki 
kemelekatan dengan apa yang kita cintai di dunia ini.      
Dalam soal kemelekatan;  di dunia ini, apa yang paling lengket atau melekat? 
Jawabannya amat relatif. Biasanya orang memikirkan ke arah lem perekat yang 
bisa membuat dua benda lengket dengan amat kuat. Bukan!  Ternyata yang 
paling melekat di dunia ini adalah manusia dengan apa yang dimiliki dan yang 
dicintainya, atau apa saja yang dapat membuat manusia bahagia, entah itu orang 
atau barang. 

 

Begitulah misalnya Buddha mengajar, bahwa inti hidup adalah duhkha, derita. 
Lalu mengapa manusia menderita? Karena manusia memiliki keinginan, yaitu 
keinginan untuk memiliki. Keinginan untuk mencintai (trishna). Ketika 
keinginan itu tak tercapai manusia menderita. Ketika memiliki sesuatu, manusia 
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takut kehilangan, dan itupun sebuah penderitaan.  Ketika yang dimilikinya 
hilang, iapun merasa kehilangan, iapun menderita. Jadi kunci supaya manusia 
tidak menderita –menurut ajaran Buddha-- adalah tidak usah mempunyai 
keinginan untuk memiliki. Tapi ini sesuatu yang mustahil.  

 

Selama manusia hidup ia pasti memiliki dan ingin memiliki sesuatu. Jadi 
memiliki sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadi masalah adalah 
bagaimana kita memperlakukan milik kita. Kalau milik telah menjadi penghalang 
yang mengganggu hubungan dan sikap kita kepada Tuhan, maka apa-pun 
wujudnya, itu adalah berhala. Kata Yesus, manusia tidak dapat mengabdi dua 
tuan. Ia akan lebih mencintai yang satu dari pada yang lain. 

 

Keinginan dan mencintai milik memang sering begitu kuat menyedot energi 
hidup, bahkan sering ma-nusia demikian terikat dengan apa yang dimiliki dan 
dicintainya, sehingga ia melekat. Kemelekatan dengan harta atau yang kita miliki 
dan kita cintai itulah yang membuat manusia sulit lepas dari harta. Di mana 
hartamu di situ pula  hatimu, kata Tuhan Yesus. Cinta akan uang adalah pangkal 
segala dosa, tambah Paulus.  
 

Telaah Teks Alkitab 
 

Ayat-ayat yang kita baca merupakan pengajaran, atau lebih tepatnya peringatan. 
Paulus menjawab berbagai masalah yang dikemukakan oleh jemaat Korintus, 
tentang pernikahan, hidup berkeluarga, membujang, dan berbagai hal yang 
dipersoalkan di Korintus dalam konteks jaman itu. Beberapa pandangan dan 
filsafat mempengaruhi sikap hidup masyarakat. Ada yang berpendapat menikah 
adalah tidak baik. Ada yang sebaliknya. Ada yang menganggap memiliki harta 
adalah kebahagiaan, ada yang menganggap harta adalah sumber dosa, ada yang 
serakah, ada yang berpantang atau bertarak. 
 

Dalam jawabannya, Paulus menjelaskan bahwa memiliki harta di dunia, memiliki 
suami atau istri, atau hal lain seperti itu adalah hal yang wajar dan bukan dosa. 
Lebih-lebih jika itu diterima dengan segala syukur dan diarahkan bagi sukacita 
dan diabdikan bagi kemuliaan Allah. Yang menjadi masalah, janganlah itu justru 
menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lebih-lebih di jaman 
akhir ini, ketika godaan dan tantangan begitu menghebat, ketika keadaan 
menuntut kita untuk lebih bersiaga, memiliki ketahanan iman, maka kita harus 
lebih memiliki kemelekatan dengan Tuhan katimbang dengan apapun yang ada 
di dunia. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan : (Ay.29}  “Saudara-saudara, 



========================================================================== 

Pewarta 24 Januari 2021                                                                                                                                                   - 11 - 
========================================================================== 

 

 

inilah yang kumaksudkan, yaitu: waktu telah singkat!  Di dalam waktu teloah 
menjadi singkat dan kritis itu, kita diminta untuk melatih diri agar tidak memiliki 
kemelakatan dengan dunia ini, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi 
yang utama dan terutama. 
 

Perlu dimengerti jika Paulus memberi beberapa contoh dalam hal itu, bukanlah 
ia melarang untuk memiliki, atau memiliki adalah dosa, tetapi maksudnya adalah 
menjaga agar memiliki segala sesuatu di dunia adalah relative, dan harus 
disikapi dengan benar, serta ditempatkan di bawah kecintaan kita kepada Tuhan. 
Itulah sebabnya ia memakai kata SEOLAH-OLAH TIDAK. Paulus memakai 4 
gambaran untuk itu : 
        orang-orang yang beristeri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristeri; 
        orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis;  
        orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira; dan 
        orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli; 
  

Dengan mengajarkan sikap seolah-olah tidak beristeri, seolah-olah tidak 
menangis, seolah-olah tidak bergembira, solah-olah tidak mmemiliki apa yang 
mereka beli, kita diajar untuk berlatih dan siap seandainya (meskipun itu bukan 
harapan kita) yang kita miliki dan kita cintai itu tiada lagi, iman kita tidak 
terganggu dan terguncang. Kita tidak tahu sampai kapan yang kita miliki itu tetap 
menjadi milik kita. Kalau itu ada, baiklah kita tempatkan di bawah kecintaan kita 
kepada Tuhan sehingga tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kalau 
itu tidak ada, biarlah hubungan dan iman kita kepada Tuhan tidak terganggu dan 
tetap teguh. 
 

Belajar ikhlas menyadari kekurangan dan menerima dengan ikhlas, 
kehilangan   
 

Ada yang menarik dalam masyarakat India yang berlatar belakang Hindhu, yaitu 
bahwa masa hidup manusia dibagi  berdasarkan tahap-tahap perkembangan 
usia. Dalam setiap tahap itu seseorang diharapkan untuk menjalani dan 
mendalami suatu kewajiban atau dharma. Usia manusia dibagi dalam 4 tahap 
dan dharma, yaitu ; 
 1 - 19    tahun, manusia menjalani dharma Brahmacarin. 
      20 - 39  tahun, manusia menjalani dharma Gryhasta 
       40 - 59 tahun, manusia menjalani dharma Wanaphrasta. 
      60 + tahun, manusia menjalani dharma Sanyasi. 
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Ketika manusia menjalani hidup dalam usia muda, 1 - 19 tahun, manusia 
diwajibkan untuk belajar. Ia  akan berguru kepada Brahmana, mencari ilmu, 
menyiapkan kedewasaan, menyiapkan masa depan. Int 
 

Ketika ia memasuki masa dewasa, yaitu 20 tahun, ia memasuki masa dimana ia 
membangun griya, rumah tangga. Mencari jodoh, beristri, bersuami, memiliki 
anak-anak, bekerja, berperan dalam masyarakat dst.  
  

Ketika ia memasuki usia 40 tahun, ada panggilan yang lebih mendalam. Ia harus 
mulai berfikir dan bersikap mendalam dan tidak hanya menikmati kehidupan. 
Orang harus mulai menyediakan waktu teduh, merenung, bermeditasi dan 
menghayati kematangan hidup. Wana artinya hutan, jadi orang harus mulai 
belajar meninggalkan dunia ramai dan kenikmatan, dan mulai memasuki 
“hutan”, dunia yang tenang dan khusuk. 
 

Ketika orang memasuki usia 60 tahun, itulah waktu dimana orang harus mulai 
memikirkan untuk belajar menerima kenyataan bahwa ketuaan telah mulai tiba. 
Bahwa hidup tidak terus-menerus dan selalu perkasa. Bahwa ada waktu dimana 
kita mesti siap, ikhlas dan rela untuk lebih menyadari keterbatasan. Tidak hanya 
“rumangsa bisa” (merasa bisa), tetapi juga harus “bisa rumangsa” (mampu 
menyadari). Siap dan ikhlas kehilangan apa yang kita miliki, sadar akan perlunya 
pertolongan orang lain.  
Dalam tradisi kerohanian Hindhu, orang menjalani kehidupan sanyasi, semacam 
“pengemis” yang secara sadar dijalani sebagai suatu olah rohani. Orang hanya 
makan sekali atau secukupnya, makan dari apa yang diterima dari kemurahan 
orang lain, berjalan dengan tongkat dan membawa tempurung untuk makan dan 
menerima sedekah.  
 

Orang belajar sadar bahwa hidup dan kenikmatan ada batasnya. Bahwa ada 
masa dimana kita dengan kesederhanaan dan ikhlas menerima kenyataan-
kenyataan ketuaan dengan segala implikasinya. Belajar menerima kenyataan 
bahwa kita perlu rendah hati untuk menerima pertolongan dan pemberian orang 
lain. Untuk siap dan ikhlas kehilangan banyak milik dan kenikmatan, sadar dan 
siap bahwa pada akhirnya semuanya termasuk nyawa dan hidup kita harus kita 
lepaskan dengan ikhlas.  
 

Bukankah Alkitab juga telah mengajar kita untuk mengakui bahwa semua yang 
kita punya adalah pemberian Tuhan? Bukankah Abraham diuji untuk 
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mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya? Bukankah kita juga diajar untuk 
siap menghadapi panggilan Tuhan, ketika Rasul Paulus bersaksi :”Karena kami 
tahu, bahwa ika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah 
menyediakan suatu tempat di sorga bagi kita”? Bukankah dalam kepapaannya 
Ayub bersaksi:”Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan 
telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang 
mengambil. Terpujilah Nama Tuhan. 
 

Tetapi memang, banyak orang tidak siap. Pada masa dimana situasi kehidupan 
pada jaman akhir ini penuh tantangan dan bahaya, sehingga setiap hari, setiap 
saat kita bisa kehilangan apapun dan siapapun yang kita cintai, kita perlu 
memiliki kekuatan untuk menanggungnya, tanpa harus kehilangan iman kita 
kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasehati dan mengingatkan agar kita 
siap dan memiliki sikap teguh seandainya hal itu terjadi pada kita, tanpa harus 
kehilangan hubungann yang kuat dengan Tuhan. 
 

Saya pernah mendengar kisah seorang Kristen yang taat dan rajin di dalam 
pelayanan. Namun ia mengalami pergumulan yang berat. Anak tunggalnya 
meninggal ketika masih remaja. Belum selesai dukacitanya, isterinya-pun 
dipanggil Tuhan karena sakit. Dalam kesendirian dan rasa kehilangan ia tak lagi 
percaya kepada Tuhan.  Ia tidak mau lagi melayani. Ia menggugat Tuhan : “Tuhan 
aku rajin melayani Engkau, tapi Engkau mengambil semua yang aku cintai. 
Inikah balasanMu Tuhan? Aku tak lagi mau melayanimu. Bahkanpercaya 
kepadaMu pun tidak”……. Ia melekat dengan siapa yang dicintainya dan ketika 
itu hilang, hilang pulalah percayanya.   
 

Jadi diperlukan suatu sikap yang benar dan bertanggung jawab dalam memiliki 
sesuatu. Katakanlah itu Etika Pemilikan. Kita mesti sadar secara mendasar, : 
Siapa sebenarnya Pemilik Mutlak dari segala sesuatu yang kita miliki. Bersikap-
benar-lah terhadap apa yang kita miliki di dunia, agar kita tidak melekat dan 
menjadi satu dengannya. Sebab ketika kita melekat, hati kita di sana, dan tak 
mampu bersikap benar terhadap yang lain. Belajarlah membuat jarak yang benar 
terhadap milik, bahkan belajarlah ikhlas melepas seandainya itu terjadi, sebab 
akan datang waktunya kita akan kehilangan segala milik kita, kecuali kasih Allah 
yang kekal. Amin. 
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Gereja di Era Digital atau Gereja Digital? (1) 

PGI pada tahun 2016 membuat sebuah Konsultasi Nasional (konas) bertajuk “Teknologi 

Digital untuk Keadilan dan Perdamaian.” Acara tersebut adalah wadah brainstorming gereja-

gereja terkait tema-tema tertentu yang harus menjadi fokus gereja-gereja di Indonesia. Secara 

khusus konsultasi nasional 2016 tersebut ingin melihat dampak teknologi serta dunia digital 

bagi berbagai aspek kehidupan termasuk gereja serta kehidupan iman umat. Era  digital  

ditandai  munculnya  pembedaan  kependudukan  berdasarkan   digital immigrant (imigran 

digital) dan digital native(pribumi digital).  Digital native adalah mereka  yang  sejak  lahir  

sudah  berada  dalam  era  digital.    Jumlah  pengguna  internet di  Indonesia  pun  terus  

meningkat  mulai  dari  remaja  hingga  orang  tua.  Jumlah pengguna internet di Indonesia 

bahkan semakin muda. Persentase digital nativedan pengguna internet usia muda lebih besar 

daripada digital immigrantberusia dewasa. Rentang usia digital nativemulai dari 12 tahun 

hingga 34 tahun mencapai  58 persen dari pengguna internet (88.000.000). Sedangkan 

pengguna internet usia dewasa (35-59  tahun)  atau  masuk  kategori digital  immigranthanya  

42  persen.  Secara  global Indonesia    juga   tercatat    di    posisi    keempat   sebagai    

pengguna    mediasosial (70.000.000). Tujuh puluh persen pengguna Facebook di Indonesia 

berusia di bawah 27 tahun dan 70 persen mengakses melalui  ponsel. 
 

Data-data tersebut kemudian dinterpretasi dalam konas PGI bahwa kemudian muncul 

kecenderungan bahwa teknologi kemudian ditafsirkan dalam pandangan klasik bahwa ponsel 

serta dunia digital menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa teknologi dan dunia digital juga membawa dampak baik bagi kehidupan 

iman umat masa kini yakni dengan membuat sarana-sarana pemeliharaan iman lewat dunia 

digital sampai melaksanakan kesaksian melalui sarana teknologi. Pandangan ini adalah 

perumusan teori dan pengamatan dunia dengan kondisinya lima tahun lalu. Bagaimana 

dengan sekarang?  
 

Pandemi telah merubah dunia. Di saat perjumpaan fisik dibatasi maka orang-orang bermigrasi 

ke dunia digital untuk memenuhi kebutuhan sosialnya berkomunikasi serta berelasi dengan 

orang lain. Kerja, belajar, dan bersosialisasi difasilitasi oleh perkembangan dunia digital 

termasuk cara orang beribadah. Dengan demikian bagaimanakah gereja bersikap dalam 

perkembangan terkini. Apakah kita tengah berevolusi dari gereja di era digital menuju gereja 

digital? Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan dalam menghasilkan sebuah sintesa antara 

firman Tuhan serta tradisi gereja dengan pemahaman eklesiologis terkini yang amat erat 

bersinggungan dengan dunia digital. Binawarga beberapa edisi ke depan akan membahas 

tema ini dengan memanfaatkan literatur yang ada serta perumusan yang telah dilakukan baik 

oleh PGI ataupun GKJ sendiri.  

206 
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   MELEKAT 
 

     Menurut Anda, di dunia ini, apa yang paling lengket 
atau melekat? Jawabannya amat 

relatif. Biasanya orang memikirkan kearah lem perekat yang bisa 
membuat dua benda lengket dengan amat kuat. Ternyata yang 
paling melekat di dunia ini adalah manusia dengan yang 
dimilikinya, dicintainya, atau apa saja yang dirasa dapat membuat manusia bahagia, 
entah itu orang atau barang. 

 

     Begitulah misalnya Buddha mengajar, bahwa inti hidup adalah duhkha, derita. 
Lalu mengapa manusia menderita ? Manusia menderita karena manusia memiliki 
keinginan, yaitu keinginan untuk memiliki. Keinginan untuk mencintai (trishna) 
sesuatu. Ketika keinginan itu tak tercapai manusia menderita. Ketika memiliki 
sesuatu, manusia takut kehilangan, dan itupun sebuah penderitaan.  Ketika yang 
dimilikinya hilang, iapun merasa kehilangan, dan bersedih, dan iapun menderita. Jadi 
kunci supaya manusia tidak menderita adalah tidak usah mempunyai keinginan 
untuk memiliki. Tapi ini sesuatu yang mustahil.  

 

     Selama manusia hidup ia pasti memiliki dan ingin memiliki sesuatu. Jadi memiliki 
bukanlah sesuatu yang salah. Yang lebih menjadi masalah adalah bagaimana kita 
memperlakukan milik kita. Kalau milik telah menjadi penghalang yang mengganggu 
hubungan dan sikap kita kepada Tuhan, maka apa-pun wujudnya, itu adalah berhala. 
Manusia tidak dapat mengabdi dua tuan. 

 

    Keinginan dan mencintai milik sering begitu kuat menyedot energi hidup, bahkan 
sering manusia demikian terikat dengan apa yang dimiliki dan dicintainya, sehingga 

ia melekat. Kemelekatan dengan harta atau yang kita miliki dan 
kita cintai itulah yang membuat manusi sulit lepas dari harta. Di 
mana hartamu di situ hatimu, kata Tuhan Yesus. Cinta akan 
uang adalah pangkal segala dosa, tambah Paulus.  
 

    Jadi diperlukan suatu sikap yang benar dan bertanggung jawab 
dalam memiliki sesuatu. Katakanlah itu Etika Pemilikan. Kita mesti sadar secara 
mendasar, Siapa sebenarnya Pemilik Mutlak dari segala sesuatu yang kita miliki. 
Bagaimana kita memiliki sesuatu. Bagaimana sikap kita terhadap milik kita. Untuk tujuan 
apa milik dipakai. Kita tak membawa apa ke dalam dunia, kita juga tak dapat membawa 
apa-apa keluar dari sana. Oleh karena itu bersikap-benarlah terhadap apa yang kita miliki 
di dunia, agar kita tidak melekat dan menjadi satu dengannya. Sebab ketika kita melekat, 
hati kita di sana, dan tak mampu bersikap benar terhadap yang lain.  
 

    Belajarlah membuat jarak yang benar terhadap milik, bahkan belajarlah secara 
bertahap menjauhi itu semua, sebab akan datang waktunya kita akan kehilangan 
segala milik kita, kecuali kasih Allah yang kekal. 


