
 
 

  



  



 
 

 
 
 i Bulan Kepemimpinan Jemaat 

 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja bahwa GKI 
SW Jawa Tengah, melalui Komisi Pembinaan Penatua 
menghadirkan buku panduan Bulan Kepemimpinan Jemaat. 
Selain sebagai program dari Komisi Pembinaan Penatua, buku 
ini juga lahir dari masukan departemen Penelitian dan 
Pengembangan GKI SW Jawa Tengah. 
 
Bulan Kepemimpnan Jemaat di GKI SW Jawa Tengah 
dilaksanakan karena dilatarbelakangi perlunya jemaat-jemaat 
memiliki pemahaman tentang kepemimpinan jemaat dan 
terpanggil terlibat dalam kepemimpinan jemaat. Adapun 
pelaksanaan Bulan Kepemimpinan Jemaat adalah selama bulan 
September 2018.  
 
Tema Bulan Kepemimpinan Jemaat 2018 adalah: 
Kepemimpinan Kristen di Tengah Perubahan. Dipilihnya 
tema itu karena kepemimpinan Kristen saat ini berada di tengah 
perubahan zaman. Dalam buku ini, tema dijabarkan secara 
khusus di bahan dasar. Kami persilahkan membaca dan 
mencermati bahan dasar itu. Selain menjadi penjabaran tema, 
bahan dasar itu juga bisa digunakan sebagai bahan Pemahaman 
Alkitab.  
 
Dalam buku ini, terdapat berbagai bahan yang dapat 
dimanfaatkan oleh jemaat-jemaat untuk mereflesikan kembali 
karya kepemimpinan. Mengingat keterbatasan bahan-bahan 
dalam buku ini, maka bahan khotbah, liturgi, bahan PA dan 
bahan pembinaan dapat dikembangkan sesuai konteks jemaat. 
Dengan pengembangan itu, kami harapkan bahan-bahan 
menjadi relevan bagi pelayanan jemaat setempat. 
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Komisi Pembinaan Penatua juga mengucapkan terimakasih atas 
partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi dan 
berkontribusi dalam gagasan dan tulisan hingga bahan ini 
menjadi buku. Mereka adalah: Pdt. Bonie Andreas, Pdt. 
Yonathan Wijayanto, Pdt. Pelangi Kurnia Putri, Pdt. Addi Soselia 
Patriabara, Berghouser Benget Tambunan, Pdt. Hendrikus Agus 
Raharjo, Pdt. Murtini, Bp. Purnawan Kristanto, Bp. Budi 
Kuntjoro. 
 
Supaya Bulan Kepemimpinan Jemaat dapat dirasakan oleh 
semua anggota jemaat, kami menyarankan agar jemaat-jemaat 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Bulan 
Kepemimpinan. 
 
Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih dan mohon maaf 
kepada semua pihak bila dalam menghadirkan bahan ini kurang 
pas di hati Anda. 
 
 
Salam, 
Komisi Pembinaan Penatua GKI SW Jawa Tengah  
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KEPEMIMPINAN 
GEREJAWI  

 DI TENGAH 
PERUBAHAN 

 



 
 
 

Gereja perlu menafsirkan tanda zaman agar keberadaannya 
menjadi relevan di tengah masyarakat. Untuk bisa menafsirkan 
tanda zaman dibutuhkan iman, pengharapan, kasih dan 
kepemimpinan visioner.  Iman merupakan respons terhadap 
pernyataan kasih Allah. Pengharapan menuntun umat 
menghidupi iman di tengah berbagai tantangan zaman. Kasih 
adalah kekuatan Allah yang meneguhkan umat agar hidupnya 
bermakna karena dikasihi Allah. 
 
Mengapa kepemimpinan dibutuhkan? Zaman berubah dan terus 
berkembang. Buah pemikiran Paul Gilding yang diikuti oleh 
Reinald Kashali menyebutkan bahwa kita berada di era The 
Great Disruption (era disrupsi). Istilah ini memang bermula dari 
dunia ekonomi - bisnis, namun istilah ini bisa dipinjam untuk 
melihat situasi real di sekitar kita, termasuk kepemimpinan 
dalam Gereja.  
 
Disrupsi terjadi akibat perubahan cara-cara berbisnis yang 
dulunya sangat menekankan owning (kepemilikan) menjadi 
sharing (saling berbagi peran, kolaborasi resources). Secara 
sederhana, segala sesuatu yang dulunya dikerjakan sendiri, pada 
era disrupsi tidak lagi seperti itu. Dalam era disrupsi semua 
diajak untuk bekerja bersama-sama, berkolaborasi, bergotong 
royong. 

Bahan Dasar 
BULAN KEPEMIMPINAN 

Catatan: 
Bahan dasar ini merupakan 
butiran-butiran pemikiran 
yang mewarnai pelaksanaan 
Bulan Kepemimpinan 2018. 
Bahan Dasar ini dapat 
digunakan sebagai bahan 
sarasehan di Jemaat.   
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Di era disrupsi, dua hal yang akan terjadi yaitu alert (siaga) dan 
atau overwhelmed (kewalahan). Di antara siaga dan kewalahan 
itu kita perlu memerhatikan hal-hal berikut:  

 Melatih change agility, terbuka terhadap perubahan 
apapun, baik perubahan eksternal maupun internal. 
Novelty (hal baru) tidak dianggap sebagai musuh, namun 
disikapi dengan bijaksana dan sikap pembelajar. Dengan 
melatih change agility, terbentuk pola baru yaitu 
kemampuan cepat tanggap dalam menyikapi setiap 
perubahan.  

 Melatih diri untuk fokus. Di tengah perubahan yang 
terjadi dengan cepat, kebingungan dialami banyak orang. 
Kemampuan mengendalikan fokus melahirkan 
kemampuan melakukan karya.  

 Membangun growth mindset, yaitu paradigma yang 
berfokus pada proses dan perkembangan bersama 
(progress) bukan semata-mata hasil kinerja (result). 

 
Bagaimana dengan GKI SW Jawa Tengah? 
 
Menghadapi perubahan tersebut, dibutuhkan respons kristiani 
secara tepat. GKI SW Jawa Tengah sebagai Gereja Tuhan 
membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kesanggupan 
mengamati,  menyimak, menganalisis, dan memimpin anggota 
jemaat  serta orang-orang di sekitarnya agar bisa berselancar di 
atas arus perubahan. Hal itu senada dengan pernyataan Prof. 
Schippers yang mengatakan: melalui pelayanan kepemimpinan, 
jemaat membuka diri terhadap pertumbuhan melalui berbagai 
metode yang cocok untuk mencapai hakikat hidup jemaat yang 
sesuai dengan kehendak Kristus.    
 
Di GKI SW Jateng, penghayatan kepemimpinan yang mampu 
berselancar di atas arus perubahan diwujudkan dengan 
kesediaan merefleksikan makna kepemimpinan, 
pengorganisasian gereja, pembangunan karakter dan kepekaan 
terhadap realitas sosial. Penghayatan tentang kepemimpinan 
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Kristen akan mewarnai cara pengorganisasian gereja, pola 
pembangunan karakter dan cara menanggapi realitas sosial.   
 
Pdt. Em.  Widi Artanto dalam buku Gereja dan Misi-Nya 
menyebut  ada tiga bagian Alkitab yang perlu diperhatikan dalam 
kaitannya dengan praktik kepemimpinan. 
 

1. Tuhan Yesus menolak kepemimpinan model 
tuan dan hamba.  
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: "Kamu 
tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-
bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan 
pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan 
keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. 
…………” (Markus 10:42-43a). Kata-kata Tuhan Yesus 
“Tidaklah demikian di antara kamu.” pada ayat 43a 
tersebut mengungkapkan permintaan Tuhan Yesus 
kepada para pengikut-Nya untuk tidak mempraktikkan 
kepemimpinan pemerintah bangsa-bangsa dalam 
memimpin rakyatnya. Kepemimpinan yang ditolak oleh 
Tuhan Yesus ini adalah kepemimpinan yang cenderung 
menggunakan kekerasan (“menjalankan kuasanya 
dengan keras”) untuk memenuhi kepentingan pemimpin 
sendiri walau diatasnamakan kepentingan rakyat. 
 

2. Kepemimpinan Pelayanan 
Kepemimpinan pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan 
Yesus bertolak dari pemahaman bahwa pada hakikatnya 
gereja dipimpin oleh Allah sendiri, yang oleh karya 
penyelamatan Yesus Kristus atas manusia dan dunia, 
menjadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat 
sekaligus Kepala (Pemimpin) Gereja (Efesus 4:1-16). 
Sebagai pemimpin Gereja, Yesus berkenan memanggil 
dan memilih dari antara warga gereja menjadi majelis 
dan badan pelayanan gereja menjadi “pelayan-Nya” (Ef. 
4:11-12). Dan dalam mempraktikkan kepemimpinan-Nya 
atas para pengikut-Nya, Yesus menempatkan diri-Nya 
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sebagai pelayan (Lukas 22:27). Praktik kepemimpinan 
Yesus ini dijadikan teladan bagi pemimpin gereja masa 
kini dalam menjalankan kepemimpinannya. Kedudukan 
para pemimpin gereja dengan warga gereja sama, sama-
sama hamba Allah, Kristuslah satu-satunya Tuan dalam 
gereja. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui 
sabda-Nya, “Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan 
yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai 
yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.  Sebab 
siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang 
melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku 
ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.” (Lukas 
22:26-27). 
  

3. Kepemimpinan Sahabat 
Yohanes 15:25 berbunyi,”Aku tidak menyebut kamu lagi 
hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh 
tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku 
telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang 
telah Kudengar dari Bapa-Ku.” Dari pernyataan Tuhan 
Yesus ini, kepemimpinan sahabat dikembangkan. 
Kepemimpinan sahabat ini sudah tidak lagi 
mengedepankan posisi, di atas atau di bawah, di depan 
atau di belakang, tetapi mengedepankan kedekatan 
relasi. Kalaupun harus menyebutkan posisi, tempat 
pemimpin dalam kepemimpinan sahabat tidak di atas 
atau di bawah warga gereja, juga bukan di depan atau di 
belakang warga gereja, tetapi berada di samping warga 
gereja. Pemimpin gereja berada dan hadir di samping 
warga gereja dalam peziarahan hidup di dunia ini. 
Kepemimpinan sahabat yang sudah tidak lagi bicara 
tentang posisi, dapat menjadi alternatif keluar dari 
jebakan mentalitas tuan-hamba, bos-jongos, majikan-
pesuruh. Bila kepemimpinan pelayanan lebih cenderung 
mendahulukan aksi baru kemudian membangun relasi, 
kepemimpinan sahabat lebih cenderung mendahulukan 
membangun relasi baru menyusul aksi. 
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Sebagai suatu model kepemimpinan yang belum banyak 
mendapatkan perhatian gereja, kepemimpinan sahabat 
ini perlu mulai diperkenalkan dan dikembangkan dalam 
gereja/jemaat. Dengan mengambil inspirasi dari 
Yohanes 15:15, para pemimpin gereja bersama segenap 
anggota  jemaat perlu menggali makna hidup sebagai 
sahabat Tuhan, sahabat satu sama lain dalam gereja, dan 
sahabat bagi sesama di tengah masyarakat. Lalu, dari 
makna yang diperoleh coba dilakukan penerapannya 
dalam kepemimpinan gereja.  
 

GKI menetapkan bahwa kepemimpinan gereja dijalankan oleh 
lembaga kepemimpinan bernama majelis. Majelis adalah 
lembaga yang bersifat tetap, yang menjadi wadah bagi para 
pejabat gerejawi untuk menjalankan pelayanan kepemimpinan 
mereka secara kolektif-kolegial. Sejajar dengan wujud kesatuan 
GKI, kemajelisan dimulai dari Majelis Jemaat sebagai lembaga 
kepemimpinan Jemaat, yang kemudian diperluas menjadi 
Majelis Klasis, selanjutnya Majelis Sinode Wilayah, dan akhirnya 
Majelis Sinode.  
 
Dalam aras tertentu, kepemimpinan menjalankan fungsinya 
dalam semangat melayani dan bersahabat. Tidak ada posisi yang 
lebih rendah dan lebih tinggi. Semua setara dalam karya 
mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. 
 
GKI memahami bahwa kepemimpinan dijalankan oleh penatua 
dan pendeta sebagai Majelis Jemaat. Penatua dan Pendeta 
adalah pelayan Tuhan yang setara yang berkarya untuk 
pembangunan jemaat. Kesetaraan membuat model 
kepemimpinan di GKI tidaklah hierarkis, melainkan terbingkai 
dalam kepemimpinan rangkap empat (Jemaat, Klasis, Sinode 
Wilayah, Sinode GKI).  
 
GKI memahami fungsi kepemimpinan adalah untuk 
memberdayakan seluruh anggotanya. Dalam Tata Laksana GKI 
pasal 52 disebutkan bahwa: pemberdayaan seluruh anggota GKI 
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dan kelompok-kelompok pelayanan dalam jemaat sebagai 
pelaku-pelaku pembangunan jemaat dengan mendayagunakan 
talenta-talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka 
serta memanfaatkan potensi-potensi dan kemungkinan-
kemungkinan yang ada dalam jemaat itu, sehingga kehadiran 
gereja berdampak di tengah masyarakat. Di sini GKI diingatkan 
tentang perlunya memiliki dan terus membangun kesadaran 
sebagai bagian dari Indonesia dan dunia.  
 
Sebagai bagian dari Indonesia dan dunia, GKI terpanggil untuk 
berkarya bersama dengan segenap komponen bangsa. Konteks 
kehidupan di negeri ini yang perlu menjadi perhatian telah 
dijelaskan dalam Desain Kurikulum Pembinaan Anggota Jemaat 
GKI yang meliputi: 

1. Kemiskinan dan Gaya Hidup Komsumtif 
2. Pornografi dan Seks di luar Pernikahan 
3. Penggunaan Obat-obatan Terlarang 
4. Kekerasan 
5. Korupsi dan Ketidakadilan 
6. Relasi Keluarga 
7. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 
Konteks di atas adalah juga sebagian potret GKI SW Jateng, 
karena GKI adalah juga bagian dari Indonesia. Artinya, realitas 
itu tidak terjadi di luar gereja, tetapi juga dalam diri gereja! 
Hakikat gereja adalah bagian dari dunia yang dipanggil keluar 
oleh Allah (Yun.: ekklesia) untuk menjadi komunitas 
eksemplaris. Gereja dipanggil untuk turut berkarya di bumi ini.  
Oleh karena itu kepemimpinan memiliki peran penting untuk 
mewujudkan kehidupan gereja sebagaimana kehendak Allah.  
 
Kepemimpinan tidak muncul dengan tiba-tiba. Perlu upaya 
pengaderan kepemimpinan. Bulan kepemimpinan jemaat yang 
dilaksanakan di GKI SW Jawa Tengah merupakan upaya 
mewujudkan pengaderan kepemimpinan gerejawi. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah supaya anggota jemaat menghayati makna 
kepemimpinan gerejawi di tengah perubahan. Selain itu jemaat-
jemaat diharapkan mampu merayakan perubahan melalui 
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kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Kristus serta nilai-
nilai GKI.  
 
Upaya pengaderan kepemimpinan yang dapat dilakukan oleh 
jemaat melalui metode selebrasi, edukasi, refleksi dan aksi. 

1. Selebrasi: bentuk-bentuk pendampingan yang bersifat 
perayaan, misalnya pertemuan bersama, festival budaya 
dan iman, ibadah minggu, kebaktian penyegaran iman, 
kebaktian panggilan kepemimpinan, perayaan-perayaan 
pada momen tertentu yang membangkitkan semangat 
anggota jemaat untuk terlibat dalam pengaderan 
kepemimpinan. 

2. Edukasi: bentuk-bentuk pendampingan yang bersifat 
pembelajaran, pendalaman materi, seminar, workshop, 
ceramah, kunjungan ke lembaga tertentu. Edukasi 
dilakukan dengan metode-metode yang relevan.  Melalui 
edukasi yang didasarkan pada kurikulum yang jelas, 
anggota jemaat dapat memahami makna kepemimpinan 
GKI dan kepemimpinan dalam masyarakat. 

3. Refleksi: bentuk-bentuk pendampingan yang bersifat 
memperdalam penghayatan dan sikap iman yang terkait 
dengan spiritualitas, karakter, panggilan kepemimpinan 
melalui pertemuan berkelanjutan, rafleksi pribadi, 
refleksi kelompok. 

4. Aksi: bentuk-bentuk pendampingan yang bersifat 
konkret, ada tindakan nyata dan berdampak langsung 
baik dalam lingkup keluarga, gereja dan masyarakat. 
Melalui aksi nyata, para kader juga diharap bersedia 
menjadi pendamping bagi anggota jemaat yang siap 
menjadi pemimpin dalam jemaat dan masyarakat. 

 
Proses pengaderan kepemimpinan tidak cukup hanya di bulan 
kepemimpinan jemaat. Bulan kepemimpinan diselenggarakan 
untuk mengingatkan kembali pentingnya pengaderan 
kepemimpinan. Mengingat pengaderan berlangsung terus 
menerus maka majelis jemaat perlu melakukan pengaderan 
secara berkelanjutan. Metode-metode selebrasi, edukasi, refleksi 
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dan aksi perlu diwujudkan dalam keseharian pelayanan jemaat. 
Dengan demikian, harapan kita mewujudkan kepemimpinan 
jemaat yang mampu berselancar di tengah perubahan dapat 
terwujud.  
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BAHAN KHOTBAH 
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KEPEMIMPINAN 
DAN INTEGRITAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DASAR PEMIKIRAN 
Gereja berada di tengah arus perubahan. Menghadapi hal itu, 
apa yang akan dilakukan oleh Gereja? Menolak perubahan 
dengan berdiam diri, anti terhadap perubahan bukan tindakan 
bijak. Di tengah arus perubahan itu Gereja diajak berselancar di 
atasnya. Keberadaan Gereja ibarat seorang peselancar di lautan 
dengan berbagai dinamikanya. Seorang peselancar tidak 
mungkin dapat menguasai lautan. Ia hanya mungkin 
menikmatinya dengan pengendalian diri sehingga dinamika laut 
dengan debur ombak yang kadang naik, turun dan tenang itu 
dapat dinikmati sebagai berkah menyenangkan.  
 
Salah satu kebutuhan dalam menghadapi perubahan zaman 
adalah integritas. Seorang penulis dan pengusaha dari Amerika 
Serikat bernama William Clement Stone menekankan 
pentingnya menjalani kehidupan di tengah arus perubahan 
dengan memegang integritas. Menurutnya, integritas ialah 
memegang teguh prinsip moral untuk bersikap jujur, adil, tulus, 
ikhlas, dapat dipercaya, komitmen dalam membela kebenaran, 
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tegas dan berani bertindak dalam menegakkan keadilan dalam 
segala keadaan. 
 
Melalui bacaan Injil hari ini, kita menggumulkan ajaran Tuhan 
Yesus tentang pentingnya integritas. Menurut Yesus, integritas 
adalah keselaran antara ritual, hati, perkataan dan perbuatan. 
Keselarasan seperti yang diajarkan Yesus itu oleh pemazmur 
disebut sebagai sebuah kesalehan (hidup yang tidak bercela). Ciri 
hidup tidak bercela yang dapat dilihat oleh sesama adalah: 
berlaku adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak 
menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, 
tidak menimpakan cela kepada tetangganya, memuliakan orang 
yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi, 
tidak meminjamkan uang dengan riba, tidak menerima suap 
(Mzm. 15:2-5a). Orang-orang yang berlaku demikian ini oleh 
pemazmur disebut sebagai orang-orang yang layak menumpang 
dalam kemah Tuhan dan berdiam di gunung Tuhan yang kudus 
(Mzm. 15:1).  
 
Di Minggu pertama bulan kepemimpinan jemaat ini kita akan 
menggumulkan kepemimpinan dan integritas. Hal ini perlu 
digumulkan mengingat sebenarnya setiap orang adalah 
pemimpin. Mengingat integritas terkait dengan penghayatan 
hidup beriman, maka melalui khotbah ini setiap anggota jemaat 
diharap mengetahui makna integritas sebagaimana ajaran Yesus 
serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.   
 
 
TAFSIRAN LEKSIONARIS 
Teks-teks dalam Injil menunjukkan perbedaan sikap, cara 
pandang dan cara hidup Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli 
Taurat. Akibat perbedaan itu, kita menemukan berbagai upaya 
dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mencari kesalahan 
Yesus. Dalam Injil Markus 7:1-8 dikisahkan kedatangan mereka 
pada Yesus dalam rangka mempersoalkan pelanggaran terhadap 
hukum kekudusan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. 
Persoalan pokok yang diajukan oleh mereka pada Yesus adalah 
beberapa murid makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang 
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tidak dibasuh (ayat 2). Tindakan para murid makan dengan 
tangan tidak dibasuh itu dianggap sebagai penistaan terhadap 
adat-istiadat yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang mereka. 
Setiap penistaan harus diusut dan dihukum. Apalagi yang 
mereka nistakan terkait dengan hal-hal yang menajiskan.  
 
Kenajisan fisik senantiasa dihindari oleh orang Yahudi. Bagi 
mereka, najis bermakna kotornya tubuh yang menjadi sebab 
terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Markus 
7:3-4 berisi tentang tindakan najis yang dilarang untuk 
dilakukan. Orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi lainnya 
tidak makan jika tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Jika 
mereka pulang dari bepergian atau dari pasar, mereka tidak 
makan sebelum membersihkan diri. Demikian juga dengan 
tindakan-tindakan lain seperti mencuci cawan, kendi dan 
perkakas-perkakas tembaga. Tindakan itu menjadi hukum yang 
dilakukan sejak nenek moyang mereka menerapkannya dan 
dalam hidup sehari-hari diberlakukan secara ketat serta 
mengikat.  
 
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat murid-murid 
Yesus makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. 
Terhadap hal itu, mereka mengajukan protes kepada Yesus. 
Markus 7:5 menuturkan tentang cara mereka protes pada Yesus. 
Melihat protes itu, Yesus memberi penjelasan dan 
menyampaikan pengajaran-Nya. Hal ini menjadi kebiasaan 
Yesus manakala orang-orang Farisi bertanya kepada-Nya. Protes 
atau pertanyaan orang-orang Farisi menjadi sarana bagi Yesus 
menyampaikan pengajaran yang bersumber dari Allah. 
 
Apa reaksi Yesus? Ia tidak menjawab langsung protes orang-
orang Farisi. Mereka diajak memerhatikan nubuat yang pernah 
disampaikan Yesaya. Yesaya pernah menubuatkan bahwa 
bangsa ini adalah bangsa munafik. Kemunafikan mereka adalah 
ketidak sinkronan antara perbuatan dan ucapan-ucapan yang 
mereka sampaikan. Perintah Allah yang harusanya mereka 
lakukan justru diabaikan, sementara aturan-aturan buatan 
nenek moyang yang sebenarnya adalah buatan manusia justru 
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dijunjung tinggi. Di sini tampak bahwa Yesus tidak langsung 
berbicara tentang membasuh tangan sebelum makan. Ia 
mengritik orang-orang Farisi yang menerapkan hukum Taurat 
seketat-ketatnya dalam hidup orang Yahudi dengan cara 
pemberlakuan aturan-aturan yang melebihi ketetapan-
ketetapan yang ada dalam hukum Taurat. Siapa yang dipaksa 
menuruti aturan itu? Sebenarnya aturan-aturan keagamaan 
memang ditujukan kepada semua orang Yahudi. Namun dalam 
praktik, tidaklah demikian. Orang-orang miskin, orang-orang 
tidak terpelajar dan mereka yang tidak ikut dalam diskusi-
diskusi keagamaanlah menjadi sasaran pemberlakukan hukum-
hukum keagamaan. Tindakan yang dilakukan orang-orang Farisi 
itu disebut sebagai kemunafikan. Alasannya adalah karena 
mereka tidak memberlakukan hukum-hukum keagamaan bagi 
mereka sendiri. Berangkat dari sini, maka pada Markus 7:14-23 
Yesus berbicara tentang hal-hal apa yang menajiskan hidup 
manusia. 
 
Bagi Yesus, apapun yang dari luar dan masuk ke dalam seseorang 
tidak menajiskannya, namun apa yang keluar dari seseorang 
itulah yang menajiskannya. Hal ini masih terkait dengan 
pertanyaan orang-orang Farisi yang bertanya pada Yesus 
mengapa para murid makan tanpa mencuci tangan terlebih 
dulu? Ketika Yesus berbicara tentang hal ini (kenajisan), bagi-
Nya yang terpenting adalah tentang apa yang menjadi sumber 
kenajisan. Sumber kenajisan adalah hati manusia. Dari dalam 
hati, keluarlah kata-kata dan tindakan-tindakan manusia. Pada 
awalnya para murid sulit memahami hal ini. Kesulitan para 
murid untuk menangkap ajaran Yesus itu menandakan bahwa 
meskipun mereka ada di sekitar Yesus, mereka ada dalam situasi 
sama dengan banyak orang yang tidak mampu menangkap 
ajaran-ajaran Yesus dengan mudah.  
 
Setelah orang-orang Farisi meninggalkan Yesus dan murid-
murid-Nya, Yesus menjelaskan dengan sangat detail (Mark. 7: 
17-23). Menurut-Nya, apa yang keluar dari mulut seseorang, 
keluarnya dari dalam hati. Ajaran Yesus itu bersumber dari 
ajaran-ajaran dalam kitab Taurat yang menekankan bahwa hati 
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merupakan sumber spiritual dan moral. Orang-orang Yahudi 
memiliki pemahaman bahwa hati merupakan pusat hidup 
manusia. Di sini nubuat Yesaya sebagaimana yang disampaikan 
Yesus pada orang-orang Farisi menjadi jelas. “Bangsa ini 
memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh 
daripada-Ku”. Karena itu kewaspadaan menjaga hati menjadi 
penting. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, 
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, 
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, 
kebebalan. Sefan Leks (Leks, 2004), menafsirkan segala pikiran 
jahat dalam hati itu demikian: 

 Percabulan mencakup segala jenis penyimpangan 
seksuil. 

 Pencurian, pembunuhan, perzinahan disebut pula dalam 
Hosea 4:2 dalam urutan yang sama.  

 Keserakahan mencakup sejumlah tindakan pemuasan 
diri sendiri. 

 Kejahatan lebih tepat disebut dengan kebejatan, 
mengacu pada tindakan jahat secara disengaja. 

 Kelicikan merupakan tindakan dengan segala tipu 
muslihat dan pengkhianatan. 

 Iri hati atau kecemburuan (mata jahat) mengacu pada 
kekikiran dan iri terhadap milik orang lain. 

 Hujat berarti menantang keagungan Allah. 

 Kesombongan, searti dengan arogansi yang terungkap 
dalam keyakinan berlebihan dan tidak berdasar akan 
kehebatan sendiri dibanding nilai orang lain. 

 Kebebalan terjadi pada manusia yang tidak peka secara 
moral dan spiritual; manusia bebal tidak mengenal Allah, 
bahkan tidak berminat untuk mengenalnya.  

 
Semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam hati yang 
menajiskan orang (Mark. 7: 23).  Penegasan ini memperjelas 
tindakan-tindakan orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak 
berintegritas. Mereka menjunjung tinggi kesalehan lahiriah, 
namun batinnya jauh dari saleh. Menurut Yesus, kesucian 
manusia tidak akan hilang akibat kenajisan lahiriah, melainkan 
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akibat dosa. Yesus menegaskan bahwa integritas dibutuhkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Integritas terkait dengan kesucian 
hati, hidup benar, spiritualitas yang berpusat pada sabda Tuhan 
dan mengejawantah dalam hidup sehari-hari.  
 
Melalui pernyataan itu, Yesus ingin menyampaikan pada orang-
orang Farisi bahwa menaati aturan keagamaan yang bersifat 
kultis itu adalah baik bila disertai dengan kesucian hati. Tempat 
tertinggi kesucian dan kenajisan di hadapan Allah adalah hati. 
Dari hati, mengalir juga iman yang tulus dan mendalam. 
Kesucian hati tidak dapat lepas dari cara pandang terhadap 
kehidupan. Dalam hal ini kita diingatkan pada nasihat Musa 
kepada Israel yang merupakan nenek moyang dari orang-orang 
Farisi itu. Musa mengajak Israel untuk mendengarkan dan 
melakukan ketetapan-ketetapan yang disampaikannya supaya 
bangsa Israel bisa memasuki dan menduduki negeri yang 
diberikan oleh Tuhan (Ul. 4:6). Ketetapan-ketetapan itu harus 
dijalankan dengan setia. Menjalankan aturan dengan setia 
berarti berusaha mewujudkan komitmen dari dalam diri secara 
sungguh-sungguh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang 
menjalani semua hal dengan sadar, tanpa paksaan dan tanpa 
menuntut pujian dari orang lain.  
 
Orang-orang yang berkomitmen menjalankan ketetapan Tuhan 
adalah penjaga kesucian hati, pikiran, perbuatan dan perkataan. 
Kesucian itu disebut sebagai kehidupan yang tak bercela. Ciri 
hidup tidak bercela yang dapat dilihat dari sesama adalah: 
berlaku adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak 
menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, 
tidak menimpakan cela kepada tetangganya, memuliakan orang 
yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi, 
tidak meminjamkan uang dengan riba, tidak menerima suap 
(Mzm. 15:2-5a). Mereka disebut oleh pemazmur sebagai orang-
orang yang layak menumpang dalam kemah Tuhan dan berdiam 
di gunung Tuhan yang kudus (Mzm. 15:1). Pemazmur 
menegaskan bahwa kesalehan personal harus selaras sengan 
kesalehan sosial. Kesalehan ritual di kemah Tuhan dan di 
Gunung Tuhan bermuara pada praktik hidup yang kudus dan 



 
 

 
 15 Bulan Kepemimpinan Jemaat 

benar. Hal ini juga senada denganyang disampaikan dalam 
Yakobus 1:17-27.  
 
Dalam buku Injil Markus Sebagai Cerita, David Rhoads dan 
Donald Michie (2004), menyebut bahwa narasi Markus bukan 
hanya menceritakan perkataan dan perbuatan Yesus melainkan 
juga integritas-Nya dalam menghayati nilai-nilai hidup dan 
komitmen-komitmen-Nya. Ia tidak memburu jabatan agar 
menjadi pemimpin namun integritas-Nya menunjukkan 
kepemimpinan sejati-Nya. Hal itulah yang membedakan Yesus 
dan pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin lain 
pada waktu itu. Bagaimana dengan gereja, pengikut Yesus di 
zaman ini? 
 
SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Dalam sebuah pertetemuan dengan para bupati dan walikota 

se Indonesia, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia 

membutuhkan pemimpin-pemimpin berintegritas (bisa 

dilihat di http://www.koran-jakarta.com/indonesia-

membutuhkan-pemimpin-berintegritas/). Beberapa tahun 

sebelumnya, Romo Haryatmoko menyampaikan, integritas 

publik merupakan sikap jujur dan sungguh-sungguh untuk 

melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehingga 

mempertajam keputusan dan tindakannya dalam kerangka 

pelayanan publik. Integritas publik dapat dilihat dari 

perilaku, visi, dan tindakan yang sesuai dengan standar etika. 

Pemimpin semacam ini senantiasa jujur, bersikap adil, 

responsif terhadap kebutuhan publik, dan kompeten untuk 

menepati janji. Integritas publik juga ditunjukkan dalam 

kemampuan memecahkan masalah dilema moral dan 

tercermin dalam gaya hidup sederhana. Integritas tidak 

muncul dengan tiba-tiba, melainkan didapat dari hasil 

pendidikan, pelatihan, pembiasaan tindakan yang diarahkan 

pada nilai-nilai etika publik. Seorang mahasiswa yang biasa 

membuat proposal dan angkanya di-mark up kelak 

dimungkinkan bakal meneruskan perilakunya. Jika 

http://www.koran-jakarta.com/indonesia-membutuhkan-pemimpin-berintegritas/
http://www.koran-jakarta.com/indonesia-membutuhkan-pemimpin-berintegritas/
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kemudian ia menjadi politisi atau pejabat publik, kebiasaan 

itu akan berlanjut karena telah menjadi habitus dan etos. Ini 

akan berbeda jika ia berlatih kepekaan terhadap kebutuhan 

rakyat banyak atau terbiasa dekat dengan orang kecil serta 

kaum yang tersingkir. 

(https://nasional.kompas.com/read/2013/06/04/1242442

3/Mencari.Pemimpin.Berintegritas.Publik).  

2. Sampaikan pada umat, sebagai pengikut Yesus, gereja dan 
setiap orang Kristen mestinya mengikuti kebiasaan hidup 
Yesus. setiap tutur kata dan tindakan-Nya bukan hanya 
menunjukkan perbuatan-Nya melainkan menunjukkan 
integritas-Nya.  

3. Bandingkan integritas Yesus dan para pemimpin agama 
Yahudi pada waktu itu. Di sini pelayan firman 
menyampaikan hermenautika leksionary (dapat dilihat 
dalam hermeneutika leksionary). 

4. Gereja dan orang Kristen hidup di tengan zaman yang terus 
berubah. Menolak perubahan sama dengan menghindarkan 
diri dari kehidupan pebih baik. Sekalipun zaman terus 
berubah, integritas tetap dibutuhkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan integritasnya orang Kristen 
menunjukkan jiwa kepemimpinan. Sekalipun seseorang 
tidak dalam posisi menjadi pemimpin, namun integritas 
menunjukkan sifat kepemimpinan.   

 
 
 





 

https://nasional.kompas.com/read/2013/06/04/12424423/Mencari.Pemimpin.Berintegritas.Publik
https://nasional.kompas.com/read/2013/06/04/12424423/Mencari.Pemimpin.Berintegritas.Publik
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KEPEMIMPINAN 
EMPATIK 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DASAR PEMIKIRAN 
Dalam buku Primal Leadership: Kepemimpinan Berdasarkan 
Kecerdasan Emosi, Daniel Goleman menyebut bahwa seorang 
pemimpin harus senantiasa memiliki keasadaran diri (sebagai 
pemimpin). Kesadaran diri itu mewujud dalam bentuk 
kemampuan menahan emosi, mengetahui tujuan, fokus pada 
tujuan dan bertindak mewujudkan tujuan menjadi kenyataan. 
Kesadaran diri seorang pemimpin terkait dengan kesadaran 
sosial. Daniel Goleman menyebut kesadaran sosial sebagai 
tindakan empati yang terkait dengan kecerdasan emosi. 
Pemimpin yang cerdas emosi menyebarkan emosi positif pada 
orang lain dan mempengaruhi orang lain agar memiliki 
optimisme dan bergerak bersama-sama dengan semangat belas 
kasih. Kepemimpinan yang empati akan mudah menjadikan 
seorang pemimpin mengenali orang lain, mendengar apa yang 
dikatakan, merespons positif dan bertindak untuk mewujudkan 
kebaikan.  
 
Tindakan Yesus  kepada perempuan Siro – Fenesia dan 
penyembuhan-Nya terhadap seorang tuli merupakan wujud 
empati-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan 
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pertolongan. Ia bertindak membawa kebaikan bagi mereka yang 
mendapat perlakuan diskriminatif, disingkirkan dari tengah 
masyarakat. Tindakan Yesus itu merupan pengejawantahan 
iman-Nya pada Bapa yang penuh belas kasih. Ia merasakan 
dikasihi Bapa-Nya sebagaimana tertulis dalam Markus 
1:11,”Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku 
berkenan”. Tindakan iman itu seperti yang diserukan dalam 
Yakobus 2:17,”Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah 
mati”. 
 
Pada Minggu ke-dua Bulan Kepemimpinan Jemaat ini kita 
diajak untuk mengikut jejak Kristus yang mengajarkan sikap 
empati kepada sesama dan menghayati iman dalam aksi nyata. 
Empati dan tindakan nyata merupakan nilai-nilai penting dalam 
kepemimpinan. Maukah kita melakukannya?  
 
TAFSIR LEKSIONARIS 
Merendahkan orang lain yang dianggap tidak satu iman dan 
sebangsa rupanya menjadi kebiasaan orang-orang Israel. Bangsa 
Siro – Fenesia merupakan salah satu dari sekian banyak bangsa 
yang direndahkan oleh orang-orang Israel. Apakah mereka 
memang benar-benar bangsa rendahan seperti sangkaan Israel? 
Sama sekali tidak. Bangsa Siro – Fenesia memiliki kemampuan-
kemampuan hebat dalam berkarya. Mereka terkenal karena 
mampu mengekpor pewarna kerang Murex, berwarna ungu. 
Pewarna itu digunakan untuk memberi warna jubah para 
bangsawan (bdk. Mat 27:28).  Dari sisi peradaban lain seperti 
sastra dan politik mereka lebih maju ketimbang orang-orang 
Yahudi. Namun bangsa Yahudi sering melecehkan mereka 
karena dianggap bukan sebagai bangsa pilihan Allah. Bahkan 
bangsa ini kerap menyebut orang-orang Siro - Fenesia dengan 
sebutan anjing. 

  
Perikop dalam Markus 7:24-30 bercerita tentang seorang 
perempuan dari bangsa Yunani Siro -  Fenesia datang pada 
Yesus. Perempuan itu memohon kepada Yesus agar mengusir 
setan dari tubuh anaknya (ay. 26). Yesus hidup di sekitar orang-
orang Yahudi. Dalam bacaan ini nampaknya Yesus menunjukkan 
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sikap seperti orang-orang Yahudi lainnya di hadapan perempuan 
itu (ay. 27). Yesus mengatakan bahwa Ia diutus untuk orang-
orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak 
Allah dan bangsa lain bukan. Namun perempuan itu tidak 
menyerah. Dengan gigih, ia berjuang agar anaknya pulih. Ia 
merendahkan hati di hadapan Yesus dengan mengatakan, 
“Benar Tuhan, Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan 
remah-remah yang dijatuhkan anak-anak” (ay. 28). Pertanyaan 
kritis kita adalah benarkah Yesus berlaku benar-benar rasis dan 
merendahkan martabat perempuan itu? Sama sekali tidak. 
Sebenarnya Ia menguji iman perempuan itu. Ibu itu adalah 
seorang dari bangsa lain yang maju peradabannya namun 
memohon belas kasih Yesus dan sahabat-sahabat-Nya, orang 
Yahudi. Ia tidak merasa direndahkan, meski orang Yahudi 
merendahkannya. Bukti bahwa Yesus tidak bertindak rasis 
adalah didapatinya anak perempuan itu berbaring di tempat 
tidur dan setan sudah keluar dari tubuh anak itu (ay. 30). 
Tindakan Yesus ini berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi 
pada masanya. Ia mendahulukan belas kasih ketimbang aturan-
aturan kaku dan membelenggu di tengah masyrakat. Tindakan-
Nya tentu berlawanan dengan pemikiran dan dan tindakan 
orang-orang Yahudi. Keberanian itu merupakan salah satu 
teladan dari sifat kepemimpinan. Seorang pemimpin berani 
mengambil jalan berbeda dari khalayak ramai karena ia 
berpegang pada kebenaran dan cinta kasih. 
 
Belas kasih Yesus ditunjukkan lagi dalam perikop berikutnya, 
Markus 7:31-37. Ia menyembuhkan seorang tuli dengan 
memasukkan jari-Nya ke telinga orang tuli itu dan meraba 
lidahnya sambil berkata,”Efata” artinya “Terbukalah” (Mark. 
7:34). Tindakan penyembuhan Yesus pada anak dari perempuan 
Siro – Fenesia dan pada orang tuli itu hanya sebagian kecil dari 
tindakan-Nya. Semua tindakan itu didasari pada semangat 
kepedulian dan cinta kasih. Ia hadir dengan empati di tengah-
tengah orang lemah, tidak berdaya. 
Dari mana empati itu muncul? Empati lahir dalam diri orang-
orang yang merasakan diri-Nya dikasihi. Yesus merasakan kasih 
Bapa-Nya. Proklamasi kasih Bapa dituliskan oleh Markus dalam 
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Markus 1:11,”Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah 
Aku berkenan”.   
 
Kasih Bapa kepada umat-Nya telah dinyatakan-Nya sebelum 
kedatangan-Nya ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Saat Israel 
mengalami masa-masa menyedihkan selama pembuangan di 
Babilonia (tahun 586-538 SM), belas kasih Allah dinyatakan 
pada Israel. Ia tidak tega dengan ratapan-ratapan Israel. Melalui 
Yesaya Allah bersabda,”Kuatkanlah hati, janganlah takut! 
Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan 
ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!" (Yes. 
35:4). Janji keselamatan Allah bukanlah janji-janji formal dan 
kosong. Janji-Nya terwujud melalui pembebasan bangsa Israel 
dari Babilonia pada tahun 538 SM. Belas kasih Allah 
membebaskan umat-Nya. Dari sinilah iman pada Allah terjadi. 
Iman merupakan respons terhadap belas kasih Allah. 
 
Iman sebagai respons atas belas kasih Allah perlu diwujudkan 
dengan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Dalam Yakobus 
2:1-17 dinyatakan bahwa iman yang bertindak itu mewujud 
melalui perbuatan yang tidak membeda-bedakan sesama (Yak 
2:1) dan mewujudkan kasih kepada sesama seperti mengasihi 
diri sendiri (Yak 2:8). Yakobus 2:14-17 menegaskan kembali 
seperti apa iman dan perbuatan itu diwujudkan.  
 
Hal penting untuk diperhatian dari perikop Yakobus 2:14-17 
adalah pemahaman yang seakan mengabaikan iman dan lebih 
mementingkan perbuatan. Kita perlu memahami dengan baik 
bahwa Yakobus tidak memisahkan keduanya. Hal itu perlu 
dimengerti dengan benar agar tidak menimbulkan kesan bahwa 
iman tidak penting, dan perbuatan lebih penting. Ia hanya ingin 
mengatakan bahwa jika orang mengaku beriman, tetapi tidak 
nampak dalam perbuatan,  iman itu tidak berguna. Yakobus 
mengatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan, pada 
hakekatnya adaah mati (ayat 17). Contoh yang diberikan 
Yakobus adalah jika ada orang yang tidak mempunyai pakaian 
dan kekurangan makanan, lalu kita hanya berkata,”Selamat 
jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang”, 
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tapi ia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah 
gunanya itu? (ayat 16). Oleh karena itu, Yakobus tidak menolak 
adanya iman, ia menekankan iman itu perlu nyata dalam 
tindakan. Orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi dalam 
tindakan sehari-hari tidak nampak, iman itu pada hakekatnya 
sia-sia alias mati.  
 
Melalui bacaan pada hari ini kita mendapat pesan perlunya 
mengalami belas kasih Allah. Dengan mengalami belas kasih 
Allah, kita mudah membangun kehidupan yang empati. Dengan 
begitu, kita mengamalkan iman pada Yesus, Sang Cinta kasih 
dalam hidup sehari-hari. 
 
SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Ajak umat berdialog tentang kepemimpinan tanpa hati 

nurani. Mengingat kepemimpinan bukan sekadar bicara 
tentang pemimpin formal semata, sampaikan pada umat 
bahwa kepemimpinan merupakan jiwa dalam diri seseorang. 
Apa jadinya jika seseorang hati nuraninya tumpul? Niccolo 
Machiavelli (1469-1527) dalam bukunya II Principe 
mengajarkan bahwa pemimpin harus mengutamakan 
kekuasaan, tidak perlu melibatkan cinta dan hati nurani. 
Sebagai penasihat dari Mecici, penguasa Republik Firenze, 
Machiavelli menasihati,”Pemimpin tidak boleh takut sedikit 
pun menghadapi tuduhan melakukan kejahatan, kalau 
kejahatan itu perlu demi keselamatan negara. Karena setelah 
mempertimbangkan masak-masak, ia akan menyadari 
bahwa beberapa hal tampaknya baik, jika dilakukan, akan 
membawa kehancuran, sedangkan beberapa hal yang 
tampaknya jahat akan mendatangkan keamanan dan 
kemakmuran”. Doktrin Machiavelli itu rupanya memikat 
banyak pemimpin dunia, sehingga perang, kebencian, fitnah, 
perpecahan, pembenaran segala cara demi mendapat 
kekuasaan dilakukan. Dampaknya adalah kerusakan dan 
kehancuran hidup (dalam buku The Jokowi Secred, Agus 
Santosa, 2014).  

2. Sampaikan pada umat seperti ada model kepemimpinan 
yang mesti dikembangkan di tengah arus perubahan saat ini? 
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Di tengah arus perubahan, model yang diajarkan Yesus 
relevan untuk digunakan dalam mewujudkan 
kepemimpinan. Ia mengajarkan kepemimpinan empatik 
(lihat dasar pemikiran dan tafsir leksionaris). Berikan 
penekanan tentang belas kasih Yesus kepada perempuan Siro 
– Fenesia dan orang bisu tuli. 

3. Berikan penjelasan pada umat bahwa sikap empati ada 
dalam diri seseorang jika dirinya merasakan hidupnya 
dikasihi. Orang-orang yang merasa dikasihi akan mudah 
membagikan cinta kasih pada sesama. Sebaliknya, orang-
orang yang tumbuh dalam kebencian, dendam, amarah akan 
mudah mewujudkan pengalamannya itu kepada sesamanya. 

4. Ajak umat melihat bentuk kasih Allah pada umat. Tafsiran 
Yesaya 35:4 dapat disampaikan pada umat. Iman pada Allah 
merupakan respon atas kasih Allah. Iman pada Allah 
mewujud dalam tindakan nyata (tafsir Yakobus 2:1-17). 

5. Akhiri penyampaian dengan memberikan penekanan pada 
umat tentang kepemimpinan empatik (dasar pemikiran). 
Dengan mengalami kasih Allah, seseorang akan mampu 
mewujdkan kepemimpinan empatik dalam hidup sehari-
hari.  
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DASAR PEMIKIRAN 
 
Dalam merenungkan kepemimpinan Penatua dan Pendeta 
dalam sebuah Jemaat, kita perlu melihat kembali awal mula 
pelayanan ini muncul. Mengapa? Terminologi ‘pejabat’ dalam 
Tata Gereja seringkali melahirkan pemahaman yang bergeser 
dari panggilan dalam kepemimpinan yang dijalankan oleh 
Penatua dan Pendeta. Dengan terang dari Firman Tuhan (empat 
bacaan leksionari) ditambah dengan uraian tentang pemahaman 
pelayanan Majelis Jemaat (Pendeta dan Penatua), hendaknya 
semakin memperkokoh arah pelayananan di GKI, khususnya 
GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah.  
 
TAFSIR LEKSIONARIS 
 
Dalam Injil Markus dipaparkan tiga kali Yesus memberitahukan 
tentang penderitaan dan kesusahan yang akan dialami-Nya 
dalam menjalani tugas-Nya untuk menebus manusia dari dosa.  
Di Markus 8:27-38 ini dicatat pemberitahuan Yesus yang 
pertama kali secara terus-terang. Sebelumnya Ia hanya 

Bahan Khotbah  

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  16 September 2018 
 
Bacaan 1 
Yesaya 50:4-9 
 
Tanggapan:  
Mazmur 116:1-9 
 
Bacaan II:  
Yakobus 3:1-12 
 
Bacaan Injil:  
Markus 8:27-38 
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menyampaikan melalui isyarat. “Hal ini dikatakan-Nya dengan 
terus terang.” Kata kerja yang digunakan dalam bahasa 
Yunaninya menggunakan bentuk imperfek.  Bentuk imperfek 
berarti suatu pekerjaan yang sedang dilakukan dan dilakukannya 
berulang-ulang sejak waktu yang lampau.  Hal ini menyiratkan 
bahwa Yesus sudah mulai dan terus berbicara mengenai 
kematian-Nya.  
 
Mendengar pemberitahuan Yesus tentang penderitaan yang 
akan dialami-Nya itu, Petrus sangat terkejut dan memberikan 
reaksi penolakan. Bisa dimengerti karena pada bagian 
sebelumnya, ia baru saja memberikan pengakuan yang istimewa: 
“Engkau adalah Mesias!” (8:29). Dengan mulut yang baru saja 
mengeluarkan kata-kata pengakuan yang dipuji oleh Yesus, tidak 
berapa lama kemudian Petrus mengeluarkan kata-kata yang 
ditegur keras oleh Yesus.  Tampaknya sulit bagi Simon Petrus 
untuk memahami gagasan mengenai Mesias yang menderita. 
Seperti kebanyakan orang Yahudi, Petrus pasti membayangkan 
Mesias sebagai sang penakluk, yang akan membawa umat Allah 
pada kemenangan dan kejayaan. Jadi tidak ada tempat untuk 
penderitaan, kekalahan apalagi kematian.  
 
Reaksi Yesus tidak kalah kerasnya dengan marah Ia berkata 
kepada Petrus, "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan 
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan 
manusia" (ay. 33).  Sungguh mengejutkan Yesus menyebut 
Petrus sebagai Iblis. Kata-kata yang digunakan Yesus dalam 
bagian ini mengingatkan pada kata-kata yang dipakai-Nya untuk 
mengusir iblis yang mencobai-Nya di padang gurun.  Dalam 
istilah Yunani, iblis disebut sebagai diabolos, yang artinya 
pendakwa atau penuntut. Jadi ternyata si pendakwa itu 
menggunakan Petrus, yang dalam pikirannya tidak ingin Sang 
Guru mengalami penderitaan apalagi kematian. Tidaklah heran 
jika Yesus menambahkan perkataan “... sebab engkau bukan 
memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang 
dipikirkan manusia.”  
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“Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang 
dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.”  
Yesus sadar betul, apa yang dipikirkan Petrus adalah godaan dari 
Iblis. Iblis sejak semula sudah mencobai Yesus untuk tunduk dan 
mengikuti rencana Iblis sehingga gagal dalam menjalani 
kehendak Allah Bapa. Kata-kata “enyahlah Iblis” dalam bahasa 
Yunaninya dipakai kata opiso, yang secara harfiah diartikan: 
“Pergilah ke belakang Aku, hai Iblis”, “Ikutilah Aku, hai Iblis”.  Di 
sini Petrus yang dipakai alat oleh Iblis dihardik Tuhan supaya 
berjalan di belakang-Nya atau mengikuti-Nya. Sesuatu yang 
sangat tidak mungkin iblis lakukan.  Iblis bisa melakukan apa 
saja, hanya satu yang ia tidak bisa, yaitu ‘mengikut Yesus’.  
Ketimbang Yesus yang diminta mengikuti apa yang iblis mau, 
Yesus justru menghardik iblis untuk mengikuti dan berjalan di 
belakang-Nya. 
 
Pada bagian paralel di Matius 16:23 ada tambahan frasa 
yangkhas Matius, yaitu Yesus menyebut Petrus sebagai “batu 
sandungan”. Ironisnya pada bagian sebelumnya (16:18) Simon 
justru diberi nama tambahan “Petrus”, yang berarti “batu 
karang”. Itu berarti karena apa yang dikatakannya, Petrus si 
“batu karang’ bisa menjadi “batu sandungan”.  
 
Setelah Yesus menegur Simon Petrus dengan keras, sekarang Ia 
menjelaskan perkataan-Nya mengenai “apa yang dipikirkan 
Allah” itu. Yesus tidak berusaha membujuk orang banyak untuk 
mengikut Dia. Ia tidak menawarkan jalan yang mudah, tetapi 
jalan penderitaan. Namun untuk setiap pribadi yang mau 
mengikut Dia, Yesus secara terus terang menyatakan apa yang 
harus dilakukan orang tersebut, yaitu menyangkal diri, memikul 
salibnya sendiri dan mengikuti (to imitate, mengikuti teladan 
dan menjadi imitasi) Yesus.Kata “mengikut” dalam bahasa 
Yunani di sini juga memakai kata erchomai opiso, yang secara 
harfiah diartikan berjalan di belakang, mengikuti di belakang.Itu 
berarti setiap orang yang mau menjadi murid Kristus, harus siap 
mengikuti dan berjalan di belakang Yesus, melakukan apa yang 
diperintahkan dan meniru keteladanan hidup-Nya. 
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Melalui pesan Injil ini para pengikut Kristus diingatkan lewat 
keteladanan hidup Yesus. Ia menggunakan kata-kata untuk 
membangun kehidupan. Ia menegur dengan keras Petrus yang 
kurang bijak menggunakan mulutnya (namun juga memuji 
perkataan Petrus yang mengakui-Nya sebagai Mesias – Mat. 
16:17-19).  Yesus juga memakai perkataan untuk menasihati para 
pengikut-Nya tentang persoalan yang akan mereka hadapi 
sebagai murid-murid Kristus. Ia tidak menutup-nutupi dan 
mengemas dengan perkataan manis supaya banyak orang 
terbujuk mengikut Dia. Dengan terus terang Ia mengatakan akan 
ada kesusahan yang dialami para pengikut-Nya.Bersamaan 
dengan itu bagian Injil ini juga menjadikan Petrus sebagai 
contoh untuk para pengikut Kristus menggunakan perkataan 
dengan bijaksana, supaya perkataan yang dihasilkan bukan 
menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat yang membangun 
sesama. 
 
Dalam Yesaya 50:4-9 dipaparkan tentang ketaatan hamba 
Tuhan di tengah menjalani hidup yang penuh pergumulan dan 
pergulatan.  Di tengah keyakinan bahwa “Tuhan Allah tidak 
berdiam diri terhadap kondisinya”, Yesaya mengajak umat Tuhan 
untuk meneguhkan dirinya menjadi seorang murid. Kata murid ini 
dalam kata Ibrani limudin, berarti seorang yang menerima 
pembelajaran dalam kepatuhan.Jadi unsur patuh dan taat amat 
kuat dalam nasihat Yesaya.  Di ayat 4 disebutkan bahwa Tuhan 
ALLAH telah memberikan kepada Yesaya lidah seorang murid, 
supaya dengan perkataan ia dapat memberi semangat baru 
kepada orang yang letih lesu.Lidah yang dapat memberi 
semangat baru lewat perkataan yang baik dan membangun 
kehidupan bersumber dari spiritualitas kepatuhan dan ketaatan 
pada kehendak Allah. Patuh dan taat di sini bukan karena 
ketakutan, tapi karena cinta dan hormat kepada Tuhan.  Lidah 
seperti itulah yang disebut Yesaya sebagai “lidah seorang murid” 
dan yang dihasilkannya adalah hal yang membangun kehidupan, 
seperti memberi semangat pada yang letih lesu.  Itulah panggilan 
para pengikut Tuhan. Bukan hanya lewat perbuatan, tapi melalui 
perkataan pun para murid Tuhan menjadi alat berkat bagi 
sesama. 
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Karenanya sejalan dengan itu penulis surat Yakobus dalam 
Yakobus 3:7-8 mengingatkan jemaat untuk menjinakkan 
lidah.  Kata yang digunakan untuk ‘menjinakkan’ dalam bahasa 
Yunani adalah damazo yang secara harfiah diartikan 
“menjinakkan binatang liar atau binatang buas supaya dapat 
dikendalikan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik.”  Tidak 
mudah untuk menjinakkan binatang liar dan buas, begitu juga 
jemaat diajak untuk menyadari tidak mudah untuk 
mengendalikan lidah supaya tidak liar, melainkan terkendali dan 
dapat menghasilkan hal-hal yang baik.  
 
Untuk menjelaskan tentang pentingnya mengendalikan lidah, 
penulis surat Yakobus mengambil contoh dua benda yang 
tampak kecil dari ukurannya namun memegang peranan 
penting, yaitu kekang pada kuda dan kemudi pada kapal.  Kekang 
pada kuda walaupun hanya seutas tali, namun bisa 
mengendalikan kuda yang kuat dan cepat. Sementara kemudi 
yang kecil pada kapal dapat mengendalikan arah kapal yang 
besar di tengah lautan yang luas.  Dalam hal ini, penulis surat 
Yakobus hendak menjelaskan soal sisi positif dari lidah atau 
perkataan.  Lidah, tampaknya kecil dibandingkan anggota tubuh 
lainnya, tapi yang kecil ini bisa membuat hal-hal atau perkara-
perkara yang besar. Dengan lidah seseorang bisa berkomunikasi, 
menasihati, memuji, memberi petunjuk, mengarahkan, bersaksi 
dan melakukan hal positif lainnya. 
 
Namun di sisi lain, lidah juga memiliki kekuatan destruktif dan 
dapat menjadi senjata yang menghancurkan. Di sini penulis 
Yakobus mengambil contoh api untuk menggambarkan sisi 
destruktif dari lidah bila tidak dapat dikendalikan.  Api memang 
dapat bermanfaat bila digunakan dengan tepat, untuk memasak, 
menghangatkan, memanaskan, menerangi di tengah kegelapan, 
membakar sampah tetapi juga menjadi sesuatu yang bisa 
mendatangkan malapetaka.  Demikian juga lidah bila tidak 
dikendalikan dan diperhatikan, bisa menghancurkan.  Ia akan 
menghasilkan: cibiran, ejekan, hujatan, umpatan, gosip, 
bullying, kata-kata yang melemahkan semangat, cacian, hinaan, 
kutukan. Semuanya itu menghasilkan daya yang merusak karena 
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dapat menghancurkan semangat, hubungan persaudaraan, 
hubungan kerja, kebersamaan.   
 
Dalam hal ini, penulis surat Yakobus mengajak pembacanya 
untuk menjadikan perkataan yang keluar dari mulut sebagai 
berkat yang membangun kehidupan dan bukan untuk 
menghancurkan hidup orang lain.  Lidah yang dikendalikan akan 
mengeluarkan perkataan yang dapat menghasilkan buah yang 
sesuai dengan kualitas jemaat sebagai anak-anak Allah.  Hal ini 
disimbolkan dengan: pohon anggur tentu harus menghasilkan 
buah anggur bukan buah ara, dan mata air asin tentu harus 
menghasilkan air asin, bukan air tawar. 
 
(Sumber Dian Penuntun GKI Edisi 26 – Tulisan Pdt. Danny 
Purnama, GKI Perumahan Citra) 
 
TENTANG JABATAN GEREJAWI 
 
Dalam Mukadimah Tata Gereja GKI Jawa Tengah tahun 1995, 
disebutkan bahwa pejabat gerejawi terdiri dari Tua-Tua, Diaken, 
dan Pendeta. Pejabat gerejawi ini berfungsi melayani dan 
memperlengkapi gereja dan anggotanya. Dalam uraian di Tata 
Laksana, Tua-Tua bersama diaken dan bertugas 
menggembalakan anggota serta bersama dengan pendeta 
bertugas memperhatikan dan menjaga pengajaran agar sesuai 
dengan Firman Tuhan. Diaken sendiri lebih fokus pada 
manajemen diakonia bagi anggota Jemaat dan masyarakat. 
Sedangkan pendeta bertugas melayani kebaktian, mewarta 
Firman, melayani Sakramen dan katekisasi. 
 
Dalam Tata Gereja GKI 2009, Pejabat Gerejawi terdiri dari 
Penatua dan Pendeta. Keduanya bertugas: mempelajari dan 
mendalami Firman; berdoa dan bersama dengan anggota 
Jemaat, mendorong peran serta anggota Jemaat; melakukan 
penggembalaan umum dan khusus, menjalankan pelayanan ke 
dalam dan keluar; mengerjakan fungsi pembinaan; serta 
memperhatikan dan menjaga ajaran. Sedikit berbeda dengan 
Penatua, Pendeta memiliki tugas khusus, yaitu: mewartakan 
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Firman, melayankan sakramen, menahbis/meneguhkan 
pendeta, meneguhkan penatua, melantik badan pelayanan, serta 
melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. 
 
Perkembangan ini menunjukkan rincian uraian pelayanan yang 
berkembang. Meski demikian, prinsip utama dalam pelayanan 
pendeta dan penatua tetap sama, yaitu  

- pemimpin yang berasal dari komunitas Jemaat itu 
sendiri, berdasarkan panggilan dari Allah melalui Kristus 
Sang Kepala Gereja oleh kuasa Roh Kudus,  

- dalam semangat pelayanan (bukan tuan-hamba, bukan 
pula dengan tangan besi, mengedepankan dialog dan 
komunikasi dalam semangat kepemimpinan 
persahabatan)  

- demi pembangunan gereja (sesuai dengan lingkupnya) 
- melalui keteladanan 
- menjaga perilaku pribadi maupun umat untuk 

menyaksikan Kritus 
- menghindari pemaksaan untuk kepentingan apapun 

tetapi berangkat dari semangat saling mengerti, 
menghormati, membantu, dan mendukung 

- menghidupi cara Kristus dalam kepemimpinannya 
 

 
Jabatan gerejawi seharusnya berangkat dari tradisi apostolik. 
Tradisi yang dihidupi oleh para rasul. Tradisi ini bertujuan tetap 
menghidupi nilai-nilai Kristus. Di awal kehidupan gereja, tradisi 
ini dijaga oleh episkopos, presbyteros, dan diakonos. Jiwa dari 
ketiganya masih dijaga sampai hari ini dalam diri pendeta dan 
penatua.  
 
Calvin, tokoh reformator, dan kawan-kawannya 
menggelontorkan perlawanan terhadap sistem tata kelola gereja 
sebelumnya yang jauh dari tradisi apostolik itu. Gereja saat 
sebelum reformasi dicurigai memiliki tradisi hirarki, seperti 
bentuk pemerintahan kekaisaran. Calvin dengan dewan kotanya 
mengusung pola kepemimpinan kolektif. Dalam kaitan dengan 
kehidupan gereja, konsistorium / Majelis Jemaat memiliki tugas 
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bersama, sebagai bagian dari umat (bukan lebih tinggi atau lebih 
rendah dari umat) mengawasi, menjaga, dan membimbing 
kehidupan umat.  
 
Karena pemahaman yang demokratis itu, dalam Institutio 
dikenal empat jabatan pelayanan, yaitu: gembala (pastor), 
pengajar (doctor), penatua (elder), dan diaken (deacon). 
Gembala dan pengajar menjaga agar ajaran tetap sehat dan 
menumbuhkan kehidupan spiritualitas umat. Sedang penatua 
dan diaken mengawasi dan memelihara masyarakat agar hidup 
dalam nilai-nilai Kristus.  
 
Para pendeta di jaman reformasi dan sesudahnya adalah mereka 
yang bertugas sebagai gembala dan pengajar dengan tuntutan 
telah menempuh pendidikan tinggi. Sebelumnya, imam-imam 
yang bekerja di tengah umat tidak perlu menyelesaikan 
universitas meski mereka berhak melayani sakramen. Mengapa? 
Pendeta perlu siap dalam berargumentasi teologis, mengajar, 
dan menggembalakan umat dengan pemikiran teologis yang 
tepat dan kuat.  
 
Pemilihan pendeta kala itu dilakukan oleh konsistorium, 
temasuk kelak penahbisannya. Hal ini menunjukkan bahwa 
kuasa penempatan yang hirarki dan sentralistik dari gereja 
Roma tidak lagi digunakan.  
 
Pendeta adalah orang biasa. Pendeta juga adalah umat. Oleh 
karenanya, pendeta GKI pun memiliki nomor induk anggota. Ia 
harus menjadi umat di gereja tersebut. Pendeta adalah orang 
biasa seperti umat yang lainnya. Ketika pendeta sebagai umat, 
keteladananlah yang menjadi kekuatannya, sekaligus menjadi 
bagian dari keluarga gereja di mana ia melayani, bukan menjadi 
atasan dan juga bukan karyawan atau bawahan. Dialektika ini 
perlu diperhatikan dengan seksama dalam pelayanan para 
pendeta. Dalam tradisi reformasi istilah priest/imam tak lagi 
digunakan. Pendeta adalah pelayan atau gembala (pastor).  
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Seperti halnya pendeta, penatua juga dipilih dari umat dan 
bagian dari umat. Calvin mengatakan, dewan kota bukan 
kelompok elit dan super power. Dewan kota adalah perwakilan 
dari kota itu sendiri. Demikian juga penatua, sebagai anggota 
dari Majelis Jemaat, penatua berasal dari gereja itu dan 
menghidupi semangat sebagai umat gereja itu. Semua adalah 
kepemimpinan kolektif.  
 
Tradisi reformasi menolak eksklusifisme. Jabatan pelayan / 
minister tidak melekat hanya pada pendeta, tetapi melekat juga 
pada penatua dan diaken. Hal ini mengacu pada pemahaman 
dasar reformasi, yaitu imamat am orang percaya. Secara prinsip, 
gembala, pengajar, diaken, dan penatua adalah minister 
(pelayan), sekalipun penatua dan diaken adalah pelayanan 
sukarela.  
 
GKI tidak memutlakkan pendeta atau penatua. Namun 
membutuhkan keduanya dalam kepemimpinan di sebuah 
jemaat. Pendeta bukan penentu tunggal keputusan organisasi, 
demikian juga penatua. Inilah semangat yang terus diwarisi dari 
reformasi. Keduanya adalah kesatuan yang dinamis. Keduanya 
tidak bisa dibagi dan disekat (pendeta bagian rohani dan penatua 
bagian manajemen), tetapi dalam kebersamaan memikirkan 
kehidupan gereja dan menumbuhkan iman umatnya. Semua 
bagian harus saling memberi warna. Majelis Jemaat perlu tegas, 
tetapi juga mendengar. Ketegasannya bukan represif dan brutal, 
melainkan dalam kerangka mengayomi berdasarnakn pada 
landasan teologis yang tepat untuk berjalan bersama umat 
menghadapi dinamika dunia ini dalam terang Kristus. Sekalipun 
pendeta memiliki kapasitas teologi yang lebih, atau penatua 
memiliki kapasitas lain yang lebih, mereka harus mampu 
memainkan peran intelektualnya dengan jiwa inklusif, bukan 
eksklusif dan bertangan besi.  
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BENANG MERAH  
 
Bacaan leksionari jelas menerangkan bahwa konsep Mesias 
Yesus adalah konsep yang melayani, bukan kepemimpinan 
politis. Kepemimpinan ini bisa dihidupi hanya dengan semangat 
kasih dan melayani. Konsep Mesianis yang dipikirkan Petrus 
adalah konsep politis dan perjuangan (bahkan dengan 
kekerasan) untuk menggulingkan penjajah. Yesus memberikan 
penekanan jelas untuk mengikuti-Nya. Para pemimpin gereja 
juga harus memiliki dasar kuat pada kasih dan pelayanan untuk 
mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera.  
 
Dalam pelayanan Majelis Jemaat, meski di Tata Gereja disebut 
sebagai kelompok yang mengambil keputusan, tetapi pendeta 
dan penatua adalah jabatan fungsional, salah satunya adalah 
fungsi mesianis ala Yesus. Fungsi mesianis ini tidak 
menggunakan kepemimpinan tuan-hamba, melainkan saudara 
atau sahabat. Dengan kapasitas tertentu, mereka adalah orang-
orang dengan talenta khusus, untuk melayani dengan jiwa 
inklusif. Mereka bersama umat terus mengarahkan diri pada 
Kristus, Sang Kepala Gereja. 
 
SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
 

 Pengkotbah dapat memulai langsung dengan tafsir Alkitab. 
Tekankan khususnya pada bacaan Injil. Usahakan tidak lebih 
dari lima menit. 

 Karena hal ini adalah kotbah pengajaran, pengkhotbah dapat 
menarik kaitan sejarah dan panggilan Pejabat Gerejawi 
dengan bacaan Alkitab untuk menegaskan pemehaman 
tentang kepemimpinan Pejabat Gerejawi di GKI berdasarkan 
uraian di atas. 

 Pengkotbah mengakhiri dengan ajakan untuk menghidupi 
semangat kebersamaan. Dalam setiap keputusan organisasi 
harus diilhami dengan dasar teologi yang tepat, dalam setiap 
teologi perlu diejawantah pada ranah praktis yang tepat. Itu 
semua perlu kerjasama dalam kesetaraan satu dengan yang 
lain. Pengkotbah juga dapat mengakhiri dengan ajakan-
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ajakan bagi umat untuk bersedia terlibat dalam 
kepemimpinan Majelis Jemaat. Dari, oleh, dan untuk umat.  
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KEPEMIMPINAN 
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DASAR PEMIKIRAN 
 
Setiap Jemaat GKI dipimpin oleh Majelis Jemaat. Dalam 
pelaksanannya, Mejelis Jemaat tidak bisa berjalan sendiri untuk 
mengoperasikan seluruh kegiatan gereja. Oleh sebab itu 
dibutuhkan Badan Peyalanan (Bapel) yang dibentuk untuk 
membantu pelaksanaan pelayanan yang ada. Badan Pelayanan 
itu meliputi departemen, komisi, panitia, badan, kelompok, tim, 
yayasan, yang dibentuk dan diangkat untuk memimpin bidang-
bidang pelayanan khusus atau melaksanakan tugas khusus 
sesuai dengan kebutuhan yang ada (Tata Laksana GKI Bab XLIV 
perihal BADAN PELAYANAN Pasal 197.1). 
 
Oleh sebab itu, dalam menjalani pelayanan di tengah berbagai 
perubahan ini dibutuhkan sinergi antara Badan Pelayanan dan 
Majelis Jemaat. Meski secara struktur Badan Pelayan Jemaat 
bertanggung jawab pada Mejelis Jemaat, namun bukan berarti 
spirit kolektif kolegial menjadi pudar. Dibutuhkan spirit kolektif 
kolegial diantara Badan Pelayan dan Majelis Jemaat, juga 
kepada seluruh anggota jemaat. 
 

Bahan Khotbah  

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  23 September 2018 
 
Bacaan 1 
Yeremia 11:18-20 
 
Tanggapan:  
Mazmur 54 
 
Bacaan II:  
Yakobus 3: 13-4:3, 7-8 
 
Bacaan Injil:  
Markus 9:30-37 
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Melalui tema inilah, anggota jemaat memahami makna 
pelayanan umat dalam jemaat dan semakin terdorong untuk 
ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan talenta dan 
kemampuan masing-masing. Disamping itu juga makin 
menghargai peran yang berbeda. Perbedaan antar badan 
pelayanan bukan sebagai sekat yang memisahkan. Keberadaan 
Badan Pelayanan Jemaat yang beragam itu bukan seperti 
kerajaan dalam kerajaan, namun sebagai satu kesatuan supaya 
pelayanan umat semakin memberkati baik di dalam persekutuan 
jemaat, maupun di luar jemaat. 
 
TAFSIR LEKSIONARIS 
 
Nilai pelayanan yang diajarkan Yesus pada para murid acapkali 
tak dipahami oleh para murid-Nya. Bacaan injil kita memiliki 
dua topik pembicaraan yang berbeda, meski ada kaitan antara 
satu topik dengan topik yang lain.  
 
Topik pertama adalah pemberitaan kematian Yesus (Mar 9:30-
32). Perkataan Yesus ini belum dipahami para murid secara baik. 
Hal itu seperti tertulis pada ayat 32 yang menceritakan bahwa 
para murid tak mengerti perkatan-Nya.  
 
Topik kedua dalam injil ini adalah pengajaran Yesus mengenai 
pelayanan (Mar 9:33-37). Bisa jadi topik yang kedua ini 
memperlihatkan bahwa memang para murid susah untuk diajar. 
Para murid belum memahami arti pelayanan. Hal itu terbukti 
dari sikap para murid selama dalam perjalanan bersama Yesus. 
Di antara mereka terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu terjadi 
karena memperdebatkan siapa yang terbesar. Pokok dari 
pertengkaran itu menunjukkan bahwa selama ini mereka 
memikirkan posisi dan memperebutkannya di antara mereka.  
 
Yesus menjadikan kesempatan ini untuk memberikan 
pengajaran. Yesus memakai anak kecil sebagai media 
pengajaran-Nya. Anak kecil merupakan simbol orang-orang 
yang disingkirkan, atau tidak diperhitungkan dalam masyarakat. 
Di tengah masyarakat dengan budaya patrialkhal, laki-laki 
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dewasalah yang dipikirkan dan diutamakan. Mereka seringkali 
mendapatkan tempat terhormat dalam pertemuan-pertemuan. 
Berbeda dengan perempuan dan anak-anak yang jauh dari 
tempat terhormat.  
 
Yesus dengan sengaja memakai anak-anak sebagai simbol 
sambutan kepada yang lemah dan memperlakukan yang lemah 
sebagai pusat perhatian. Oleh sebab itu Yesus menempatkan 
anak di tengah-tengah pertemuan tersebut.  
 
Pengajaran Yesus ini mengandung 2 prinsip dalam melayani. 
Pertama, hal menempatkan diri bukan sebagai yang utama, 
namun orang lain lah yang utama untuk dilakukan oleh para 
murid. Hal ini berkebalikan dengan apa yang dipikirkan para 
murid sebelumnya. Mereka sibuk berebut posisi terhormat. 
Kedua, Pelayanan itu memperlakukan orang lain tanpa pandang 
status. Siapapun berhak menerima pelayananan kita. Hal ini 
kembali berkebalikan dengan para murid yang justru ingin 
dilayani, daripada melayani. 
 
Tema Pelayanan inilah yang hendak menjadi penekanan dalam 
minggu ini. Maka dari itu, nama badan yang dipakai adalah 
Badan Pelayanan Jemaat. Disinilah setiap anggota jemaat  
diundang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Konsep 
pelayanannya sama, seperti konsep pelayanan yang Yesus 
ajarkan pada para murid dalam bacaan kita. 
 
Dalam kenyataannya, pelayanan yang dijalankan bukanlah 
pelayanan yang sederhana. Ada tantangan tantangan yang 
menghadang dalam dunia pelayanan. Tak jarang para pelayan 
Tuhanpun undur dari pelayanan karena tantangan yang ada. 
Namun tantangan ini sudah ada sejak dahulu. Yeremia sudah 
mengalaminya. Ia adalah nabi Tuhan. Sebagai nabi, ia harus 
meneruskan pesan dari Tuhan kepada manusia. Khususnya 
kepada bangsa Israel Selatan (kerajaan Yehuda).  
 
Yeremia harus menyampaikan teguran kepada bangsa Israel 
agar bertobat. Teguran demi teguran ia lontarkan kepada 
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penduduk Yerusalem dan sekitarnya. Dampaknya adalah tidak 
sedikit orang marah terhadap teguran Yeremia. Mereka 
tersinggung dan sengaja tidak menerima teguran dari Yeremia. 
Oleh sebab itu ada pihak pihak yang ingin membungkam 
Yeremia agar tidak bersuara. Kemufakatan jahat ini secara 
eksplisit ditulis di Yeremia 11:19. Yeremia mengumpamakan 
dirinya seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. 
Inilah tantangan yang dihadapi oleh Yeremia dalam 
pelayanannya kepada bangsa Yehuda. 
 
Tak hanya Yeremia, Daudpun mengalami tantangan dalam 
hidupnya. Dalam Mazmur 54, dikatakan bahwa Daud harus 
berurusan dengan orang Zifi. Konteksnya adalah Daud sedang 
dikejar kejar oleh Saul untuk dibunuh. Untuk lebih lanjut bisa 
membaca 1 Samuel 23:14-28 dan 1 Samuel 26:1-25. Dalam 
pelariannya itu, nama Daud menjadi terkenal karena menjadi 
“buronan internasional”. Oleh sebab itu tidak sedikit orang 
mengenali Daud dan berusaha untuk menangkapnya. Disinilah 
Daud menceritakan keadaannya, yaitu dalam Mazmur 54. 
Tantangan berat sedang ia alami dalam hidupnya. 
 
Kisah Yeremia dan Daud menunjukkan bahwa selalu ada 
tantangan dalam pelayanan yang ada. Hingga detik inipun tak 
jarang anggota jemaat menolak untuk melayani, apalagi sebagai 
pengurus dalam Badan Pelayan Jemaat. Alasan yang acapkali 
ditemui adalah ketidak siapannya mendapatkan tantangan 
dalam pelayanan. 
 
Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan yang ada 
dibutuhkan kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah 
inilah yang diungkapkan oleh Yakobus. Ia memberikan kunci 
agar bisa terus bersemangat dalam pelayanan. Dalam Yak 4:7-8. 
Ada beberapa kata perintah yang dipakai, yakni: 

 Tunduklah kepada kepada Allah. Ketundukan pada Allah 
merupakan bentuk ketaatan.  

 Lawanlah iblis. Kuasa iblis bisa dikalahkan.  

 Mendekatlah kepada Allah. Mendekat kepada Allah 
sebagai sikap memilih Allah dalam kehidupan sehari-
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hari. Kapan saja dan di mana saja Tuhan merupakan 
prioritas dalam pelayanan. 

 Tahirkanlah tanganmu. Hal ini sebagai simbol 
pertobatan (dalam konteks perjanjian lama, dosa 
dikoneksikan dengan penyakit, sehingga yang 
menentukan ketahiran seseorang bukan hanya tabib, 
namun juga imam. 

 Sucikan hatimu. Menyucikan hati sebagai bentuk 
menjaga kehidupan. Hal ini seperti tertulis dalam Amsal 
4:23,”Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, 
karena dari situlah terpancar kehidupan” 

  
Dari kata itu bisa disimpulkan bahwa: [1] Dibutuhkan 
kecermatan untuk memilih. [1] Dibutuhkan usaha atau keaktifan 
manusia untuk memilih. Tak hanya mengkambing hitamkan 
iblis yang membuat kesalahan. Dalam hal ini iblis tidak 
menentukan pilihan manusia. Ia hanya menawarkan sesuatu 
yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika tantangan 
dalam pelayanan dihadapi dengan kedekatan kepada Allah, 
maka tantangan itu justru membawa perubahan. Perubahan 
yang bisa terlihat dalam kehidupan sesehari. Pasal sebelumnya 
Yakobus memberikan parameter atau dampak nyata yakni: 
pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-
buah yang baik (Yak 3:17). Oleh sebab itu, seorang pelayan Allah, 
atau orang yang menyebut dirinya pelayan dan mengerjakan 
pelayanan, pasti akan berdampak pada perubahan karakter. 
Bukan sekedar berapa lama melayani di komisi A, bidang B, atau 
panitia C. Namun pertanyaan yang ditanyakan kepada para 
pelayan adalah berapa besar perubahan hidup yang terjadi ketika 
pelayanan. 
 
SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Ceritakan pada umat ilustrasi tentang seorang pelayan di 

warung makan yang melayani dengan baik. Contoh berikut 
dapat dikembangkan: 
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“Pelayan!!! Sini!! Ungkap seorang bapak yang hendak 
memesan sebuah makanan. Perlahan sang pelayan 
mendatangi bapak tersebut dan rombongannya. Sang 
pelayan bertanya kepada rombongan yang ada, “Bisa saya 
catat pesanannya”. Rombongan memesan berbagai macam 
makanan. Setelah memesan, sang pelayanan 
menyampaikannya pada koki. Beberapa saat kemudian 
makananpun matang. Kini sang pelayanan harus 
mengantarkan menu pesanan kepada rombongan yang 
memesan. Tak cukup sekali. Harus beberapa kali karenan 
makanan yang dipesan cukup banyak. Tak sampai di situ, 
sang pelayanan harus siap sedia untuk dipanggil kapanpun 
karena ada yang memerlukan makanan atau minuman 
tambahan. 
 

2. Sampaikan pada umat bahwa pelayan mesti memberikan 
yang terbaik buat yang dilayaninya. Dalam kehidupan 
menggereja, banyak orang senang menyebut diri sebagai 
hamba Tuhan. Ketika seseorang bangga menyebut diri 
sebagai hamba Tuhan, apakah dirinya siap menghamba 
melalui pelayanan pada sesama manusia? Apakah status 
hamba itu dimaknai dengan tulus dan bukan sekadar 
stempel atau predikat tertentu yang digunakan untuk 
menjadi tuan atas orang lain yang tidak berpredikat hamba 
Tuhan? Apa masksudnya? Predikat hamba Tuhan kadang 
digunakan untuk menunjukkan diri lebih tinggi dibanding 
orang lain yang tidak berpredikat hamba Tuhan.  
  

3. Berikan penjelasan pada umat tentang makna 
pelayanan menurut Yesus. Pelayan firman dapat 
memanfaatkan tafsiran Injil Markus 9: 30-37.  

 
4. Sampaikan pada umat bahwa saat ini kita berada di 

Minggu ke-empat bulan kepemimpinan jemaat. Dalam 
jemaat, kepemimpinan dilakukan oleh badan bernama 
Majelis Jemaat. Majelis Jemaat bekerjasama dengan 
badan Peyanan Jemaat (lihat dasar pemikiran). 
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Kesatuan di antara Majelis Jemaat dan Badan 
Pelayanan Jemaat diperlukan agar pelayanan dalam 
jemaat dan masyarakat dapat diwujudkan. Kesatuan 
hati di antara Majelis Jemaat, Badan Pelayanan dan 
Anggota Jemaat menjadikan tantangan-tantangan 
dapat dihadapi bersama-sama. 

 
5. Ajak umat mengembangkan kehidupan bersama 

dengan menghayati pesan dari Yakobus (lihat tafsiran 
Yakobus 3:13-4:3,7-8). Dan akhiri khotbah dengan 
mengajak umat berkomitmen mengambil peran 
berpelayanan bersama dalam Jemaat.  
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PEMIMPIN  
SEBAGAI  
PELAYAN 

PENDAMAIAN 
 



 
 
 
 
 
 

 
DASAR PEMIKIRAN 
Di tahun politik ini banyak orang berlomba mengajukan dirinya 
sebagai pemimpin. Mereka penuh keyakinan menunjukkan 
pencitraan, berkampanye menonjolkan kepantasan dirinya. 
Siapa yang akan kita pilih? Tidak ayal kita pun mengalami 
kesulitan dan kebingungan. Menjadi pemimpin bukan sekadar 
mengatur, mengarahkan, apalagi memerintah. Kepemimpinan 
juga memiliki tugas pelayanan. Mereka yang terkemuka menjadi 
pemimpin mewujudkan dirinya dalam kesediaan menjadi 
menjadi hamba. Pemimpin mestinya fungsional, bukan sekadar 
struktural. Kepemimpinan yang tidak memersoalkan tempat dan 
kedudukan, melainkan tindakan pelayanan yang dapat 
dilakukan.  
 
Salah satu tugas perutusan kita sebagai anak-anak Allah adalah 
menjadi pemimpin dan pelayan pendamaian. Perhatikan 
bagaimana di sekitar kita ada banyak perpecahan: persabahatan 
yang putus, dalam keluarga, persekutuan, kelompok dan 
komunitas, gereja, bahkan bangsa serta negara. Sekalipun posisi 
pemimpin menjadi sulit, namun bukan berarti tidak mampu 
dilakukan. Perpecahan menjadi tanda yang amat menyedihkan 

Bahan Khotbah  

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  30 September 2018 
 
Bacaan 1 
Bilangan 11:4-6,10-16, 24-29 
 
Tanggapan:  
Mazmur 19:7-14 
 
Bacaan II:  
Yakobus 5:13-20 
 
Bacaan Injil:  
Markus 9:38-50 
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dari keberadaan umat manusia. Perpecahan dalam hidup 
bersama menjadi indikator seperti apa relasi kita dengan Tuhan. 
Bagaimana dengan para pemimpin? Salah satu tugas dalam 
kepemimpinan adalah menjadi pelayan pendamaian. 
Sebagaimana Bapa mengutus Anak-Nya ke dalam dunia sebagai 
pelayan pendamaian (2 Kor 5:18), demikian pula panggilan kita. 
 
 
TAFSIR LEKSIONARIS 
 
Bilangan 11:4-6,10-16, 24-29 
Bangsa Israel mengalami banyak pergumulan sejak 
meninggalkan Mesir. Di antaranya munculnya sejumlah orang 
rakus yang memakan persediaan daging. Karena keserakahan 
dari beberapa orang, banyak orang lainnya tidak mendapat 
bagian. Hal ini menimbulkan keresahan dan  mendorong 
sungut-sungut di tengah bangsa Israel. Sejumlah orang 
melakukan provokasi atas ketiadaan daging tersebut dan 
membangkitkan keinginan kembali ke Mesir (ay 4-5). Sikap 
mereka adalah penolakan akan kasih Tuhan. Penolakan mereka 
lakukan dengan membandingkan manna dan makanan mereka 
saat di Mesir. Tetapi mereka lupa bahwa di Mesir mereka adalah 
budak. Kebencian telah membutakan mata untuk melihat karya 
Tuhan. Tentu ini bukan sekadar keresahan, melainkan ancaman 
perpecahan yang ditimbulkan. Sikap mereka meragukan 
kepemimpinan Allah berdampak menebarkan 
ketidakpercayaan, kebencian antara satu dengan yang lain (ay 6).  
 
Musa mengalami tekanan luar biasa dalam menghadapi hal itu. 
Sekalipun dirinya pemimpin Israel, namun kepemimpinan yang 
sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tidak jarang Musa 
mengalami pergumulan dan kesulitan berat menghadapi umat 
Israel, sekaligus memahami kehendak Allah. Musa kerap 
terbawa emosi, marah, bahkan hampir berputus asa. Mengapa 
Engkau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? (ay 10). Musa 
terbeban dan menyalahkan dirinya. Dirinya sadar memiliki 
keterbatasan untuk memimpin umat Tuhan, dan sebaliknya 
tidak memiliki jawaban atas pergumulan mereka selain daripada 
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Tuhan (ay 13-14). Posisi Musa tidaklah mudah, namun untuk 
itulah dirinya dipanggil oleh Tuhan. Musa tidak melarikan diri, 
melainkan terus bertanggung jawab. Sikap Musa tidak lantas 
dijawab dengan kemarahan dan hukuman oleh Tuhan. Justru 
Tuhan membawanya pada satu proses pendidikan sebagai 
seorang pemimpin. Tuhan memiliki jalan keluar bagi 
pergumulan Musa dan umat-Nya. Oleh karena itu Musa 
memanggil ke-70 tua-tua Israel ke hadapannya sebagaimana 
firman Tuhan katakan. Kepada 70 orang tua-tua tadi Allah 
memberikan Roh-Nya (ay 24-25). Sejak saat itu pula, Tuhan 
mengangkat mereka sebagai pemimpin umat berdasarkan suku 
dan keluarga Israel di bawah kepemimpinan Musa. Semua 
pemimpin yang dipilih Tuhan akan bertindak sebagai pelayan 
pendamaian antara Allah dan bangsa Israel. Inilah awal dari 
manajemen kepemimpinan yang dibangun oleh Tuhan di 
tengah-tengah umat Israel. Setiap pemimpin memiliki peran 
penting dalam pelayanannya. Mereka menjadi kesatuan yang 
membawa umat Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Allah.  
  
Mazmur 19:7-14 
Mazmur ini berbicara tentang sifat, keuntungan dan makna serta 
nilai dari hukum dan Firman Allah. Daud sebagai Raja Israel 
menyadari benar bahwa kepemimpinan dalam dirinya dibangun 
oleh karena Tuhan. Taurat Tuhan merupakan sumber penyataan 
kehendak Allah yang mengarahkan dirinya dalam hubungan 
yang benar dengan Tuhan. Taurat Tuhan adalah kesempurnaan 
hukum bagi dirinya sebagai pemimpin. Dia memiliki pegangan 
yang kuat serta beroleh hikmat sebagai orang yang tidak 
berpengalaman. Di sinilah Daud menghayati bahwa sebagai 
seorang pemimpin dirinya sangat membutuhkan ketaatan 
kepada Allah melebihi pengalaman apapun. Kesempurnaan 
Taurat Tuhan itulah yang memberikan Daud kesegaran hidup 
dalam berbagai situasi. Dia memiliki visi dan misi sebagai tujuan 
agar tidak bertindak menurut keinginannya sendiri. Kesadaran 
akan hidup yang bergantung kepada Titah Tuhan mengubah 
dirinya dan membuat sudut pandangnya menjadi terang bendera 
(digambarkan dengan metafora “matanya bercahaya”). Daud 
tidak pernah merasakan ketakutan saat memenuhi Titah Tuhan 
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(ay 9). Takut kepada Tuhan dipahaminya sebagai bagian dari 
hati yang berproses mencari kehendak-Nya, hingga segala 
sesuatunya itu menjadi sangat berharga melebihi emas dan lebih 
manis melebihi madu hutan (ay 10-11). Raja Daud sangat 
bersyukur melalui segala Firman Tuhan, dirinya senantiasa 
diingatkan dalam segala hal, agar tidak mengambil keputusan 
yang salah, terlebih lagi menyesatkan. Daud menyadari benar 
bahwa Hukum dan Firman Tuhan telah menuntun dirinya. Dia 
diingatkan akan banyak hal oleh Tuhan melalui semuanya itu. 
Dirinya beroleh keuntungan dan upah yang besar dari semua 
ketaatan dan kesetiaan kepada Hukum Tuhan (ay 12). Daud 
sadar bahwa seorang pemimpin dalam kekuasaannya justru 
memiliki potensi mengalami kesesatan. Untuk terhindar dari 
kesesatan, Tuhan menjadi satu-satunya perlindungan bagi Daud 
selama menjadi raja.  
 
Yakobus 5:13-20 
Penatua sebagai pemimpin jemaat dipercaya untuk melakukan 
tindakan pelayanan pendamaian. Pergumulan umat yang 
beragam menggambarkan kebutuhan pelayanan pendamaian. 
Mengapa demikian? Karena semua pergumulan merupakan 
kondisi hidup yang dapat membawa umat berselisih tegang dan 
dalam pertentangan di antara satu dengan yang lain. Yakobus 
mengingatkan bahwa Penatua sebagai pelayan mewujudkan 
pendamaian bagi semua orang yang mengalami pergumulan. 
Oleh sebab itu mereka diminta untuk berdoa bagi orang yang 
menderita. Diharapkan kehadirannya atas diri orang-orang yang 
sakit dapat mengoleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus (ay 
13-14). Kata ‘sakit’ menggunakan kata (asthenei) dalam bahasa 
Yunani artinya sakit berkepajangan (bdk Yoh 5:5) seperti kisah 
orang lumpuh lumpuh selama 38 tahun.  Kondisi sakit berat 
menjadi gambaran tiada pengharapan, kelemahan dan 
keterbatasan manusia. Namun doa menjadi cara yang membuat 
manusia keluar dari pergumulan tersebut atau mendapat 
kekuatan menghadapinya. Pelayanan penatua yang dibutuhkan 
pertama-tama bukan perkara minyak yang akan diolehkan 
sebagai obat yang menyembuhkan, melainkan doa dalam nama 
Tuhan. Kehadiran Tuhan sebagai pendamai bagi penderitaan 
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hidup manusia menjadi yang utama. Tuhan menguatkan, 
memelihara dan menyembuhkan. Dalam pemahaman orang 
Israek kuno, penyakit cenderung dikaitkan dengan dosa. (bdk. 
Maz 107:17-18;  Mrk 2:1-12; 1 Kor 11:29-30). Padahal tidak 
semua penyakit disebabkan karena dosa. Oleh sebab itu, 
harapan kesembuhan bukan saja secara fisik melainkan juga 
secara bathin (bebas dari dosa). Pelayan pendamaian hadir 
untuk menguatkan agar umat percaya akan pengampunan 
Tuhan yang mendamaikan pendamaian. Pada akhirnya Yakobus 
meminta agar para Penatua sebagai pemimpin umat menjadi 
pribadi yang hidup dalam kebenaran agar mereka dapat 
membawa umat kembali kepada kebenaran yang telah diterima 
dari Tuhan.  
 
Markus 9:38-50 
Setelah mempersoalkan siapa terbesar di antara mereka (Mrk 
9:33-37), kini para murid menunjukkan pikiran eksklusif 
tentang diri mereka dibanding orang lain. Adalah Yohanes yang 
dengan bangga memberitahukan pada Yesus bahwa dirinya telah 
mencegah seseorang yang mengusir setan dengan menggunakan 
nama Tuhan. Dia menarik tegas identitas orang itu sebagai 
bukan “kelompok kita” (ay 38). Nampak sekali para murid 
merasa diri terancam oleh orang lain. Perasaan itu membuat 
para murid mengambil sikap bermusuhan atas orang lain yang 
mampu mengusir setan. Kecenderungan merasa “dikalahkan” 
membuat mereka menarik batas tegas menjadi teman atau 
musuh. Sebagai murid Yesus, nampak Yohanes memandang 
status mereka sebagai yang istimewa, khusus dan eksklusif. 
Dengan demikian tidak sepatutnya ada orang lain di luar 
persekutuan mereka yang “mengambil” keistimewaan itu. Sikap 
bermusuhan, mencari lawan dan mengkotak-kotakkan diri 
menjadi sikap dasar manusia dalam keberdosaan. Sikap yang 
mendorong munculnya persaingan, permusuhan dan kebencian 
di antara sesama manusia. Semua orang memandang diri paling 
utama dibanding yang lain, sekaligus mengangkat benderang 
permusuhan bagi sesamanya.  
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Jawaban Yesus terhadap pandangan Yohanes menarik untuk 
dicermati. Menurut-Nya semua orang yang menggunakan nama-
Nya, dapat seketika itu juga mengumpat Tuhan (ay 39). 
Perkataan ini hendak menegaskan justru mereka yang selalu 
dekat dan menggunakan nama Tuhan berpeluang besar 
menyalahgunakan nama Tuhan pada lain kesempatan. 
Kedekatan secara fisik seseorang sebagai murid Tuhan, 
bukanlah prasyarat dapat mempergunakan nama-Nya untuk 
membebaskan orang dari kuasa jahat. Nama Yesus dapat 
dipergunakan oleh setiap orang untuk mewujudkan perdamaian 
hidup baik pada dirinya, maupun atas hidup orang lain. Oleh 
sebab itu, Tuhan melarang para murid untuk bertindak atas 
nama diri-Nya. Karena Tuhan tidak pernah melarang apalagi 
memandang setiap orang yang menggunakan nama-Nya sebagai 
musuh atau lawan. Nama Tuhan yang digunakan untuk 
mengusir setan dan membebaskan hidup orang lain, bukanlah 
sesuatu yang eksklusif, melainkan memang diperuntukkan bagi 
semau orang. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di 
pihak kita (ay 40). Pelayanan yang turut terlibat menghadirkan 
Kerajaan Allah, walaupun dilakukan oleh orang lain adalah baik 
karena mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan dalam karya 
kasih-Nya. Lebih daripada itu, setiap orang yang berbuat baik 
kepada mereka, karena mereka dikenal sebagai murid Tuhan 
juga akan menerima “upahnya”. Dengan demikian, menjadi 
murid Yesus bukanlah kumpulan eksklusif, yang sulit atau 
memiliki syarat yang khusus. Ungkapan para murid masih 
berbicara seputar hal-hal lahiriah yang mereka hendak kejar dan 
buktikan bahkan istimewakan.  
 
Pengajaran Tuhan ini mengingatkan kita bahwa persekutuan 
dan gereja jangan dilihat sebagai organisasinya semata-mata. 
Sesuatu yang eksklusif, khusus dan memiliki kewibawaan yang 
tinggi. Oleh sebab pengikut Tuhan pertama-tama bukan karena 
keberadaan organisasinya, melainkan fungsinya, pelayanannya 
dan perannya. Kekeliruan yang sama masih dimiliki oleh gereja, 
ketika memandang dirinya menjadi besar, hebat dan eksklusif 
seperti para murid Tuhan. Dan sibuk membicarakan dan 
berdebat perihal eksistensi ketimbang meningkatkan pelayanan.  
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Yesus memandang pentingnya setiap murid untuk hidup dalam 
kebenaran di dalam Tuhan. Sebab penyesatan dapat selalu 
terjadi dari pemahaman yang keliru mengenai eksistensi diri 
manusia yang lebih utama ketimbang karya kasih Allah. 
Pengikut Kristus sesungguhnya telah terikat di dalam kasih 
Tuhan untuk menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Oleh 
sebab itu, barangsiapa bertindak menyesatkan orang, maka 
adalah baik batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu di buang 
ke dalam laut (ay 42). Kristus melihat bahwa ambisi-ambisi 
lahiriah para murid dan eksistensi mereka berpotensi 
menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu, baiklah bila setiap 
orang menjadi pemimpin yang sedia membuka diri untuk 
kebaikan dan kebenaran. Sedia menyerap kebaikan dan 
menyalurkan kebaikan ilahi. Di sisi lain, sedia menutup diri dari 
dosa yang menyesatkan (ay 43-48). Tangan, kaki dan mata 
merupakan organ tubuh yang paling sering menjadi sumber 
kesesatan bagi seorang pemimpin. Tangan yang menunjuk pihak 
yang benar dan salah. Kaki yang melangkah untuk menentukan 
keberpihakkan dan mata yang dapat digunakan untuk 
mempermainkan atau mengacaukan semua kebenaran. Seorang 
pemimpin patut membuang jauh segala sesuatu yang 
menimbulkan dapat permusuhan, kebencian dan perselisihan 
satu dengan yang lainnya. Dirinya hadir sebagai garam yang 
memberi rasa untuk dinikmati oleh semua pihak.   
 
Seorang pemimpin tidak boleh menyesatkan orang yang 
dipimpinnya seperti menyesatkan anak-anak (ay 42). Terlebih 
lagi menimbulkan kebencian, perang dan permusuhan bagi 
orang lain, atas nama kepentingannya sendiri. Pemimpin 
bertindak sebagai pelayan pendamaian. Pemimpin mampu 
mengendalikan, meredam dan orang-orang yang dipimpinnya 
untuk membangun persahabatan, perdamaian dan keutuhan.   
 
 
BENANG MERAH 
Setiap pemimpin merupakan pelayan pendamaian bagi orang-
orang yang dipimpinnya. Aktivitas menjadi pelayan pendamaian 
dalam konteks personal maupun persekutuan dapat berjalan 
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dengan baik bila memiliki “spiritualitas perdamaian”. Seorang 
pemimpin pendamaian membutuh-kan nafas (spirit), semangat, 
motivasi yang dapat memurnikan dirinya dalam melayani. Raja 
Daud menyadari bahwa ketaatan kepada Firman Tuhan adalah 
kehidupan bagi dirinya. Untuk itu sebagai pelayan pendamaian 
para pemimpin perlu merawat spiritualitasnya hingga tidak 
jatuh pada sekedar aktivitas sosial semata-mata. Musa 
mengalami keletihan memimpin umat Israel dalam setiap 
persoalan mereka. Ia pun mengungkapkan kejenuhannya 
kepada Tuhan. Ancaman terbesar bagi pelayan pendamaian 
tanpa spiritualitasnya adalah mengalami kejenuhan (burn out), 
kelelahan belas kasih (compassioning-fatique) hingga terjatuh 
pada persaingan kalah menang semata yang diwarnai dengan 
kemarahan, iri hati, kebencian untuk mendapatkan kedudukan, 
keuntungan bahkan popularitas. 
 
Para murid Yesus merasa terancam saat bertemu dengan orang 
lain yang juga mengusir setan dengan nama Tuhan. Rasa 
tersaingi mereka merupakan pemikiran yang menyesatkan diri 
mereka dalam memahami karya kasih Allah. Tuhan Yesus 
memanggil kita hadir sebagai pelayan pendamaian bagi semua 
orang yang mengalami berbagai situasi yang memecah belah 
kehidupan.   
 
 
SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Sampaikan pada umat realitas yang saat ini terjadi, di mana 

perpecahan, konflik antar manusia bisa terjadi dengan 
mudah. Realitas ini bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam 
institusi-institusi keagamaan yang lantang menyerukan hidup 
damai.  

2. Jelaskan pada umat bahwa setiap orang dipanggil oleh Allah 
untuk menjadi pelayan pendamaian. Dengan panggilan itu 
umat mesti membangun spiritualitas hidup damai. 
Spiritualitas hidup damai diawali dari dalam diri sendiri. 
sampaikan pada umat bagaimana Daud mengupayakan hal 
itu (tafsiran dari Mazmur dapat disampaikan).  
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3. Berikan pendalaman tentang spiritualitas hidup damai dari 
dalam diri sendiri yang mengalir dalam hidup bersama. 
Persekutuan umat Allah dalam wujud jemaat ditetapkan oleh 
Allah untuk hidup saling melayani satu di antara yang lain. 
Pelayanan ditujukan terutama pada yang lemah. Yakobus 
menyampaikan bahwa anggota jemaat yang sakit perlu 
dilayani. Pelayanan bagi si sakit adalah untuk meneguhkan 
yang sakit itu. Dengan didoakan, si sakit diharap dapat 
berdamai dengan dirinya, sesama dan Allah.  

4. Ajak umat menghayati bahwa pelayanan pendamaian tidak 
cukup hanya di dalam persekutuan saja. Pelayanan 
pendamaian mesti mengalir lebih luas di tengah masyarakat. 
Masyarakat kita majemuk. Berbagai perbedaan dijumpai. 
Menghadapi realitas ini umat diajak untuk menghindari sikap 
ekslusif seperti yang dilakukan murid-murid Yesus (lihat 
penafsiran Injil Markus 9:38-50). Yesus mengajarkan 
pentingnya menghindari sikap ekslusif, merasa paling baik 
dan paling benar di antara sesama umat Allah. 

5. Sampaikan pada umat bahwa hari ini kita menutup bulan 
kepemimpinan jemaat. Selama satu bulan kita 
menggumulkan panggilan menjadi pemimpin yang melayani 
dan bersahabat di tengah zaman yang terus berubah. Nilai-
nilai pengajaran dari Yesus relevan untuk diterapkan dalam 
kehidupan masa kini. Intinya, setiap pribadi diberi 
kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Mulailah 
dari diri sendiri, dalam keluarga, persekutuan umat dan di 
tengah masyarakat. Lakukan dengan spiritualitas 
pendamaian. Untuk menutup dapat disampaikan ilustrasi 
(terlampir).  

 
 
 
ILUSTRASI 
Ada sebuah kisah menarik yang ditemukan dari Kisah Para 
Rohaniwan Padang Gurun, “Ada tiga orang bersahabat yang 
ingin mendapatkan pekerjaan. Salah seorang dari mereka 
memilih memberikan diri sebagai pembawa damai di antara 
orang-orang yang sedang bertengkar, sebagaimana tertulis 
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‘berbahagialah orang yang membawa damai.’ Orang kedua 
memilih mengunjungi orang-orang sakit. Dan yang ketiga pergi 
dan menyepi di padang gurun. Orang pertama tidak dapat 
melerai orang yang sedang bertengkar. Maka, ia pergi kepada 
orang yang sedang merawat orang sakit itu dan mendapati 
bahwa orang itu juga sedang lesu karena setelah berjalan jauh ia 
tidak dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Mereka berdua 
bersepakat untuk pergi mencari temannya yang sedang menyepi 
di padang gurun. Mereka menceritakan kesulitan mereka 
masing-masing dan meminta kepadanya supaya menceritakan 
apa saja yang telah ia buat. Dia terdiam sejenak, lalu menuang 
air ke dalam mangkok dan berkata, ‘lihatlah air ini. Tidak tenang 
bukan?’ Sesaat kemudian ia menyuruh mereka melihat air itu 
sekali lagi dan melihat bagaimana air itu mereda. Ketika sedang 
melihatnya, mereka melihat wajah mereka seperti di dalam 
cermin. Maka itu, ia berkata kepada mereka, ‘dalam cara yang 
sama, seseorang yang hidup bersama-sama dengan orang lain 
tidak bisa melihat dosanya sendiri karena adanya gangguan-
gangguan, tetapi jika ia hidup tenang, maka ia dapat melihat 
kekurangan-kekurangannya (Benedicta Ward, The Wisdom of 
the Desert Fathers). 
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KEPEMIMPINAN 
DAN INTEGRITAS 

 



 
 
 
 
 
 

BERHIMPUN 
 
Persiapan Ibadah 
 lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 
 lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin dilanjutkan 

membacakan pokok-pokok Warta Gereja atau Warta Lisan 
(jika warta lisan diwartakan di awal ibadah). 

  
Panggilan Beribadah    (duduk) 
Pnt : Hari ini, Minggu 2 September 2018, GKI SW Jawa 

Tengah membuka Bulan Kepemimpinan Jemaat. 
Sesungguhnya Tuhan sajalah pemimpin Gereja sejati. Ia 
berkenan melibatkan umat-Nya dalam kepemimpinan di 
tengah jemaat dan di tengah masyarakat. Sebagai 
persekutuan milik-Nya kita menyambut panggilan Allah 
dengan penuh syukur. Melalui ibadah ini kita akan 
menghayati panggilan kepemimpinan itu. 

 
  Saat ini umat dipersilahkan bersaat teduh untuk 

menghayati panggilan Tuhan itu (umat bersaat teduh. 
Usai bersaat teduh, umat diminta berdiri dan 
menyanyikan KJ 235:1-3).  

 

Liturgi 

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  2 September 2018 
 
Keterangan: 
Pnt : Penatua 
PL : Pelayan Liturgi 
PF : Pelayan Firman 
L : Lektor 
U : Umat 
Cantor : Pemandu Nyanyian 
  Jemaat 
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 umat menyanyikan KJ 235:1-3, sementara itu pelayan 
ibadah memasuki ruang ibadah.  

 
  KUDENGAR BERKATMU TURUN 
  do = g    6 ketuk 
 

1. Kudengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, 
  menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat 

 Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun! 
 

2. Bapa, jangan Kaulewati aku, walau ‘ku cemar; 
 ‘ku tak layak Kaudekati namun rahmat-Mu besar. 
 Aku pun, aku pun, kasihani aku pun! 

 
3. Mampirlah, ya Jurus’lamat, kau dambaan hatiku; 

 aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. 
 Aku pun, aku pun, Yesus, panggil aku pun! 

 
Votum dan Salam 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta 

langit dan bumi, 
U : DAN YANG MEMELIHARA CIPTAAN-NYA. 
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 

Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. 
U : (menyanyikan) AMIN, AMIN, AMIN. 
 
 umat duduk 
 
Pembuka dan Doa Pengakuan 
PL : Masih adakah integritas dalam kepemimpinan? Dari 

berbagai berita di media massa dijumpai berbagai 
kenyataan tentang rendahnya integritas pemimpin. 
Karakter luhur, integritas, kepatutan, kehormatan, 
kesetiaan, kejujuran, kebenaran, kemurnian dan sifat-
sifat bijak lainnya acapkali diabaikan demi jabatan, 
kekayaan dan kepuasan yang bersifat sementara. 
Integritas menjadi barang langka di tengah kita!  
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  Bagaimana dengan kita? Apa bentuk integritas yang 
dikembangkan di tengah keluarga, jemaat, profesi dan 
kehidupan sehari-hari lainnya? 

 
  (pemusik mengalunkan NKB 10) Saudaraku, dalam 

keadaan kita yang mudah terombang-ambing ini, Allah 
memanggil kita untuk menjadi pribadi-pribadi 
berintegritas. Di hadapan-Nya kita mengaku bahwa 
semua yang dilakukan belum sempurna, dalam doa 
pengakuan bersama, kita mengaku di hadapan-Nya dan 
memohon pertolongan (PL menaikkan doa pengakuan 
dosa).  

 
 umat menyanyikan NKB 10:1-4  

 
  DARI KUNGKUNGAN MALAM GELAP 
  do = g    6 ketuk 
 
   Cantor:  

  Dari kungkungan malam gelap,  
 Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
 masuk ke dalam t’rangMu tetap;  
  Yesus, ‘ku datanglah. 
 Dari sengsara, sakit dan aib,  
 masuk dalam kasih ajaib. 
 Dan kurindukan dosaku raib,  
 Yesus, ‘ku datanglah. 
 
  Umat: 

Dari hidupku yang bercela,  
Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam t’rang mulia, 
Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari gelombang bah menderu,  
masuk ke dalam kasih teduh 
dan ‘ku tinggalkan susah, keluh,  
Yesus, ‘ku datanglah. 
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 Dari gelisah, angkuh, sesat,  
Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam naungan berkat,  
Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari kecewa, hati sendu,  
masuk ke dalam t’rang kasih-Mu 
dan sukacita pun milikku,  
Yesus, ‘ku datanglah.  
 
Dari derita ‘kan maut seram,  
Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam rumah senang,  
Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari gelora yang menerjang,  
masuk ke dalam damai tenang 
dan wajah-Mu terus kujelang,  
Yesus, ‘ku datanglah.  

 
 umat berdiri  
 
Berita Anugerah 
PF : Terimalah berita anugerah: “Jika kita mengaku dosa kita, 

maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari 
segala kejahatan“ (1 Yohanes 1:9). Demikianlah anugerah 
Allah. 

U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 
 
 umat menyanyikan KJ 36:1-4  
 
  DIHAPUSKAN DOSAKU 
 do = f    4 ketuk 
 

1. Cantor: 

Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 
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Refrein (bersama): 
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

 
2. Umat Perempuan 

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 
Refrein (bersama): 
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 

3. Umat Laki-Laki 

Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus; 
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus. 

  
Refrein (bersama): 
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

 
4. semua 

Damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus; 
Allah membenarkanku, hanya oleh darah Yesus. 
 
Refrein (bersama): 
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

 umat duduk 
 
PELAYANAN FIRMAN       
 
Doa epiklese 
PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 
 

Pembacaan Alkitab 
Bacaan I  
L  : Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 4:1-2, 6-9 
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  (membacakan teks, setelah selesai mengucapkan…) 
“Demikianlah sabda Tuhan.” 

U  : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Mazmur Tanggapan 
L  : Marilah kita menanggapi bacaan I dengan membaca 

Mazmur 15 secara bersahutan (dapat juga dinyanyikan). 
 

Bacaan II  
L  :  Bacaan kedua diambil dari Yakobus 1:17-27. 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 
”Demikianlah sabda Tuhan.”  

U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Bacaan Injil  
PF : Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus 

dalam Markus 7:1-8, 14-23 (membacakan teks, setelah 
selesai mengucapkan...) “Demikianlah Injil Yesus 
Kristus, berbahagia orang yang mendengar firman 
Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya, 
Haleluya! 

U : (menyanyikan) HALELUYA, HALELUYA, 
HALELUYA! 

 
 
 
Khotbah 
KEPEMIMPINAN DAN INTEGRITAS 
 
 saat hening 
 umat berdiri 
 
PENGAKUAN IMAN  
M : Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, 

marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut 
Pengakuan Iman Rasuli. 

 
 umat duduk 
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DOA SYAFAAT 
(PF memimpin doa syafaat) 
 
PERSEMBAHAN 
 
Pnt : I Tawarikh 29:14 berbunyi: ”Sebab siapakah aku ini dan 

siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan 
persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-
Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah 
persembahan yang kami berikan kepada-Mu.” Mari kita 
bawa pada-Nya persembahan syukur kita. 

 
 umat menyanyikan KJ 439:1-4 

do = es    2 ketuk 
 
BILA TOPAN K’RAS MELANDA HIDUPMU 

 
1. Bila topan k’ras melanda hidupmu, 

bila putus asa dan letih lesu, 
berkat Tuhan satu-satu hitunglah, 
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.  
 
Refrein: 
Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya. 
Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

 
2. Adakah beban membuat kau penat, 

salib yang kaupikul menekan berat? 
Hitunglah berkatNya, pasti kau lega 
dan bernyanyi t’rus penuh bahagia! Refrein: 
 

3. Bila kau memandang harta orang lain, 
ingat janji Kristus yang lebih permai; 
hitunglah berkat yang tidak terbeli 
milikmu di sorga tiada terperi. Refrein: 
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4. Dalam pergumulanmu di dunia 

janganlah kuatir, Tuhan adalah! 
Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, 
yakinlah, malaikat menyertaimu! Refrein: 
 

umat berdiri, doa persembahan dan doa syukur 
 
 umat berdiri 
 
PENGUTUSAN 
 
 umat menyanyikan NKJ 193:1 -4 
 

AKU HENDAK TETAP BERHATI TULUS 
do = f    4 ketuk 

 
1. Aku hendak tetap berhati tulus 

kar’na teman mempercayaiku. 
Aku hendak tetap berjalan lurus, 
kar’na teman t’lah mengasihiku; 
kar’na teman t’lah mengasihiku. 
 

2. Aku hendak teguh senantiasa, 
walau besar tantangan dunia. 
Aku hendak tetap tegah perkasa 
kar’na ‘ku tahu rintangan ‘kan enyah; 
kar’na ‘ku tahu rintangan ‘kan enyah.  

 
3. Aku hendak tetap menjadi kawan 

bagi yang hatinya penat, sendu. 
Dan kasihku ingin t’rus ‘ku bagikan, 
serta imbalan tiada ‘ku perlu; 
serta imbalan tiada ‘ku perlu. 
 

4. Aku hendak rendah hati selalu, 
kar’na ‘ku tahu betapa ‘ku lemah. 
Aku hendak menolong sesamaku; 
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Allah Esa selalu ‘ku sembah; 
Allah Esa selalu ‘ku sembah.  

 
Berkat 
PF : Bersama Tuhan dan sesama, arahkan hatimu pada dunia, 
U : KAMI MENGARAHKANNYA DENGAN KETULUSAN 

DAN KASIH. 
PF : Jadilah Saksi Kristus, 
U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
PF : Terpujilah Tuhan, 
U : KINI DAN SELAMANYA. 
PF : Terimalah berkat Tuhan, ”Kiranya Allah, sumber 

pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita 
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh 
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah limpah dalam 
pengharapan.“ 

U : (menyanyikan) HALELUYA (5x), AMIN (3x)! 
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KEPEMIMPINAN 
EMPATIK 

 
 



 
 
 
 

 
 
BERHIMPUN 
 
Persiapan Ibadah 
 lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 
 lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin dilanjutkan 

membacakan pokok-pokok Warta Gereja atau Warta Lisan 
(jika warta lisan diwartakan di awal ibadah). 

 
 umat duduk 
 
Panggilan Beribadah     
PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dibutuhkan 

seorang pemimpin yang mau mendengarkan, memahami 
serta bersedia bertindak dengan tulus. Itulah pemimpin 
yang empatik. Pada Minggu ke-2 bulan kepemimpinan 
ini kita akan bersama menghayati kepemimpinan yang 
empatik.  

 
  Dengan berdiri dan menyatukan hati, kita menyambut 

panggilan Tuhan dalam ibadah ini. 
   
  (umat bersaat berdiri dan menyanyikan NKB 1:1-3).  

Liturgi 

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  9 September 2018 
 
Keterangan: 
Pnt : Penatua 
PL : Pelayan Liturgi 
PF : Pelayan Firman 
L : Lektor 
U : Umat 
Cantor : Pemandu Nyanyian 
  Jemaat 
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 umat menyanyikan NKB 1:1-3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  
 
  HAI KRISTEN NYANYILAH 
  do = a    4 ketuk 

1. Cantor :  Hai Kristen, nyanyilah   
Umat  : Haleluya! Amin! 
Cantor :  Rajamu pujilah 
Umat  :  Haleluya! Amin! 

 Bersama: Padukan suaramu di dapan Tuhanmu, 
   nyanyikanlah merdu – Haleluya! Amin! 
  

2. Perempuan :  Hatimu angkatlah  
Laki-laki : Haleluya! Amin! 
Perempuan : Mari bersoraklah  
Laki-laki : Haleluya! Amin! 
Bersama : Tuhan Sahabatmu tinggal bersamamu, 

kasihNya pun teguh – Haleluya! Amin! 

Bersama: 
3. Sanjung Mukhalismu – Haleluya! Amin! 

Walau bah menyerbu – Haleluya! Amin! 
Di sorga yang baka kita menyembahNya, 
bernyanyi s’lamanya – Haleluya! Amin!  

 

 
Votum dan Salam 
PF : (menyanyikan Salam Damai dari Kidung Pujian 200 

secara bersahutan dengan umat) 
  Salam damai, salam damai 
U : SALAM, SALAM. 
PF : Damai Kristus besertamu 
U : SALAM, SALAM. 
 
 umat duduk 
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Kata Pembuka 
PL : Tuhan Yesus mengajarkan kepedulian pada kita. Ia 

membawa pemulihan bagi yang lemah. Sebagai pengikut 
Yesus, kita diundang meneladan jejak-Nya. Melalui tema 
ibadah,“Kepemimpinan yang empatik“, kita akan 
memahami pelayanan Yesus yang empatik serta 
berusaha meneladani-Nya di manapun kita berada. 

   
 umat menyanyikan NKB 167: 1-3 

 
TUHAN YESUS SAHABATKU 
do = f   4 ketuk 

 
1. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, 

melebihi segalanya bagiku: 
Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
mengampuni menyucikan diriku. 
Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh; 
kepadaNya ‘ku serahkan kuatirku.  
 
Refrein: 
Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
melebihi segalanya bagiku. 
 

2. Di setiap pencobaan dan duka batinku 
Ia benteng dan perisaiku tetap. 
Demi Dia ‘ku tinggalkan berhala hatiku; 
oleh Dia ‘ku bertahan dan tegap. 
Digoda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah; 
Yesus jamin kemenangan imanku. Refrein: 
 

3. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku; 
aku hidup oleh iman pada-Nya. 
Ia tembok yang berapi di sekelilingku, 
Roti Hidup yang membuatku kenyang. 
Kelak di kemuliaan ‘ku nampak wajah-Nya 
dan berkat sorgawi melimpahiku. Refrein: 
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Pengakuan Dosa  
PL : Kita ada di tengah perubahan zaman di mana persaingan, 

pementingan diri, egois mengikis belas kasih pada sesama. 
Saat sikap-sikap itu muncul dalam hidup kita, persabatan 
dengan sesama terasa hampa, bahkan hilang.  

 
   Dalam saat teduh, kita merenung hidup kita serta mohon 

ampunan Tuhan sebab pementingan diri merupakan 
penolakan pada panggilan Tuhan yang mengajak kita 
hidup dalam kepedulian pada sesama.  

 
U : (bersaat hening, mengakui dalam hati segala dosa dan 

kesalahan yang telah dilakukan – diiringi musik KJ 29).  
 
 umat menyanyikan KJ 29:1-4  

 
  DI MUKA TUHAN YESUS 
  la = c    4 ketuk 
 

1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
 

2. Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 

3. Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
 

4. Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya; 
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.  

  
 
 umat berdiri  
 
Berita Anugerah 
PF : Kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa 

di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan 
mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Firman 
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Tuhan menyatakan, ”Demikianlah sekarang tidak ada 
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus 
Yesus.  Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan 
kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut”. 
(Roma 8:1-2). Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

 
U : SYUKUR KEPADA ALLAH  
 
PF : salam damai bagi kita semuanya 
  (dilanjutkan dengan salam damai dan nyanyian 

bersukacitalah selalu) 
 
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu 
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu 
Berikan salam damai kar'na kasih karunia  
Serta pengampunan-Nya diberi 
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain 
Itu kehendak Tuhan bagimu. 

 
 
 umat menyanyikan PKJ 179:1-2  
 
 KASIH PALING AGUNG 
 do = c    4 ketuk 

 
1. Kasih paling agung dari Tuhanku; 

Kini kusadari di dalam hatiku. 
Yesus Mahakasih dan Mahakudus, 
korbankan diri-Nya agar ‘ku ditebus. 
Dia menaklukkan maut dan dosaku, 
Dia memberikan s’galanya untukku! 
 

2. Ini ‘kan kuingat s’lama hidupku; 
Tak ‘kan kulupakan sepanjang umurku. 
‘Kan kuberitakan sekelilingku; 
dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 
Apapun terjadi atas diriku, 
tak kan kulepaskan kasih-Mu, Tuhanku.  
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 umat duduk 
 
 
PELAYANAN FIRMAN       
 
Doa epiklese 
PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 
 

Pembacaan Alkitab 
Bacaan I  
L  : Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 35:4-7a 
  (membacakan teks, setelah selesai mengucapkan…) 

“Demikianlah sabda Tuhan.” 
U  : SYUKUR KEPADA ALLAH. 

 
Mazmur Tanggapan 
L  : Marilah kita menanggapi bacaan I dengan membaca 

Mazmur 146 secara bersahutan (dapat juga 
dinyanyikan). 

 
Bacaan II  
L  :  Bacaan kedua diambil dari Yakobus 2:1-17. 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 
”Demikianlah sabda Tuhan.”  

U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Bacaan Injil  
PF : Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus 

dalam Markus 7:24-37 (membacakan teks, setelah 
selesai mengucapkan...) “Demikianlah Injil Yesus 
Kristus, berbahagia orang yang mendengar firman 
Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya, 
Haleluya! 

U : (menyanyikan) HALELUYA, HALELUYA, 
HALELUYA! 
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Khotbah 
KEPEMIMPINAN EMPATIK 
 
 saat hening 
 umat berdiri 
 
PENGAKUAN IMAN  
Pnt : Sebagai bagian dari gereja Tuhan Yesus Kristus, mari kita 

mengakui iman percaya kita seturut dengan Nyanyian 
Rohani 77 dengan langgam KJ 3 

 
 umat menyanyikan NR 77 dengan langgam KJ 3 

 
 KUPERCAYA ALLAH BAPA 

do = g    4 ketuk 

 
Kupercaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, 
Khalik langit maupun bumi, seg’nap dunia yang besar 
Oleh rahmat-Nya ku ada; pengharapanku teguh; 
Kar’na Bapa menentukan perjalanan hidupku 
 
Kupercaya Yesus Kristus, Dia Anak Tunggal-Nya. 
Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia. 
Yang menderita sengsara, mat dan dikuburkan; 
Bangkit lalu naik ke sorga memerintah s’lamanya 
 
Ku percaya dan kumohon, Roh Kudus kesungguhan 
yang memberi pada G’reja hidup dan persatuan. 
Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci. 
Biar Gereja bersekutu dengan iman yang jernih. 

  
 umat duduk 
 
DOA SYAFAAT 
(PF memimpin doa syafaat) 
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PERSEMBAHAN 
 
Pnt : Mazmur 4:6 berbunyi: Persembahkanlah korban yang 

benar dan percayalah kepada TUHAN. Dengan syukur, 
marilah kita bawa persembahan bagi Tuhan.  

 
 umat menyanyikan KJ 292:1-3 

do = c    2 ketuk 
 
TABUH GENDANG! 
1. Tabuh gendang! Sambil menari 

nyanyikan lagu yang merdu! 
Bunyikanlah gambus, kecapi: 
mari memuji Allahmu! 
Karya besar yang agung 
benar t’lah dilakukan-Nya 
terhadap umat-Nya! 
 

2. Israel pun atas berkat-Nya 
riang gembira bermazmur. 
Ikut serta kita percaya 
dan kepadaNya bersyukur: 
“Tuhanlah baik, kasihNya ajaib 
kekal selamanya; 
terpuji nama-Nya!” 

3. Dulu telah dari himpitan 
Ia bebaskan umat-Nya. 
Habis mendung Ia berikan 
sinar mentari yang cerah! 
Puji terus yang Mahakudus: 
bebanmu yang berat 
diganti-Nya berkat!  
 

umat berdiri, Pnt. Menaikkan doa persembahan 
 
 umat berdiri 
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PENGUTUSAN 
 
 umat menyanyikan NKB 206:1 -3 

 
MERCUSUAR KASIH BAPA 
do = bes    3 ketuk 

 
5. Mercusuar kasih Bapa  

memancarkan sinar-Nya. 
Namun suluh yang dipantai, 
kitalah penjaganya. 
 
Refrein: 
Pelihara suluh pantai walau hanya k’lip kelap. 
Agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. 
 

6. Malam dosa sudah turun, 
ombak dahsyat menyerang. 
Banyaklah pelaut mengharap 
sinar suluh yang terang. Refrein: 
 

7. Peliharalah suluhmu, 
agar orang yang cemas, 
yang mencari pelabuhan, 
dari mara terlepas. Refrein: 
  

Pengutusan  
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. 
U : KAMI MENGARAHKAN HATI KEPADA TUHAN. 
PF  : Jadilah saksi Kristus. 
U   : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
PF  : Terpujilah Tuhan. 
U   : KINI DAN SELAMANYA. 
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Berkat  
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 

menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya 
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 

U : (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x 
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PELAYANAN  
MAJELIS JEMAAT 

 
 



 
 
 
 

 
 
BERHIMPUN 
 
Persiapan Ibadah 
 lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 
 lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin dilanjutkan 

membacakan pokok-pokok Warta Gereja atau Warta Lisan 
(jika warta lisan diwartakan di awal ibadah). 

 
 umat duduk 
 
Panggilan Beribadah  
PL : Marilah dengan sukacita kita bangkit berdiri dan 

merayakan karya Allah yang memimpin dan 
mengarahkan kehidupan kita pada karya penyelamatan-
Nya. Kita masuk rumah-Nya dengan pimpinan Tuhan. 

   
  (umat bersaat berdiri dan menyanyikan PKJ 3:1-3).  
 
 umat menyanyikan PKJ 3:1-3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  
 
  KITA MASUK RUMAHNYA 

Liturgi 

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  16 September 2018 
 
Keterangan: 
Pnt : Penatua 
PL : Pelayan Liturgi 
PF : Pelayan Firman 
L : Lektor 
U : Umat 
B : Bersama 
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  do = es    4 ketuk 
 

1. Kita masuk rumah-Nya  
berkumpul menyembah kepada-Nya. 
Kita masuk rumah-Nya  
berkumpul menyembah kepada-Nya.  

 
2. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya 

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu Kristus 
Menyembah Kristus, Tuhan. 
 

3. Muliakan nama-Nya  
dan angkat tanganmu kepada-Nya 

 Muliakan nama-Nya  
 dan angkat tanganmu kepada-Nya 
 Muliakan nama-Nya  
 dan angkat tanganmu Kristus. 
 Menyembah Kristus Tuhan. 
 

Votum  
PF : Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh 

Kudus 
U : (menyanyikan) AMIN… AMIN… AMIN. 
 
Salam 
PF : Tuhan memimpin Saudara dalam kasih-Nya 
U : Dan memimpin saudara juga 
 
 umat duduk 
 
Kata Pembuka 
PL : Majelis Jemaat adalah sebuah lembaga kepemimpinan 

kolektif dengan Penatua dan Pendeta sebagai para 
pejabat gerejawinya. Kepemimpinan yang dijalankan 
oleh Penatua dan Pendeta pada hakikatnya adalah 
kepemimpinan yang melayani dengan meneladan kepada 
Kristus. Kita bersyukur bahwa mereka ada di antara kita 
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untuk memimpin dengan melayani dan bersahabat. 
Melalui tema ibadah,”Pelayanan Majelis Jemaat”, kita 
akan merayakan kebersamaan sebagai Jemaat, 
memberikan dukungan dan doa bagi mereka serta 
mendoakan agar semakin banyak orang terpanggil 
melayani melalui kepemimpinan Gerejawi.  

   
 umat menyanyikan NKB 125: 1-3 

 
KUDENGAR PANGGILAN TUHAN 
do = f   4 ketuk 
 

1. ‘Ku dengar panggilan Tuhan, 
‘ku dengar panggilan Tuhan, 
‘ku dengar panggilan Tuhan: 
“Pikul salib, ikutlah Aku!”  
Refrein: 
Aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
ikut Dia, Yesus, Tuhanku 

 
2. ‘Ku mau ikut walau sukar, 

‘ku mau ikut walau sukar, 
‘ku mau ikut walau sukar: 
‘kan ‘ku ikut Dia s’lamanya. Refein: 
 

3. Meski jalanku mendaki, 
meski jalanku mendaki, 
meski jalanku mendaki: 
‘kan ‘ku ikut Dia s’lamanya.  Refein: 

 
Pengakuan Dosa  
PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalankan 

pelayanan kepada Tuhan melalui jemaat-Nya, sudahkah 
yang terbaik kita berikan pada Allah? Sebagai para pejabat 
gerejawi maupun sebagai anggota Jemaat dan simpatisan, 



 
  76 Bulan Kepemimpinan Jemaat 

marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan 
memohon ampunan-Nya.  

 
(umat bersaat hening. Usai saat hening, Pelayan Liturgi 
menaikkan doa pengakuan). 

 
 umat menyanyikan NKB 13:1-3  

 
  O ALLAHKU, JENGUKLAH DIRIKU 
  do = f    6 ketuk 
 

1. O Allahku, jenguklah diriku, 
ujilah hati dan pikiranku. 
Aku telah berdosa dan cemar, 
sucikan dan jadikan ‘ku benar.  
 

2. Pujianku tetaplah bagi-Mu, 
kar’na ‘Kau hapus dosa-dosaku. 
Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, 
agar ‘ku junjung nama-Mu terus.  

 
3. Ya Tuhanku, hidupku t’rimalah; 

kasih yang murni, o curahkanlah. 
Taklukkanlah dendam dan nafsuku, 
tinggallah ‘Kau tetap di hatiku. 

 
 umat berdiri  
 
Berita Anugerah 
PL : Allah memberikan anugerah bagi kita melalui hadirnya 

pemimpin yang melayani dan bersahabat sebagaimana 
terdapat dalam Efesus 4:11-13,”Dan Ialah yang 
memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 
pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan 
pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang 
kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh 
Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman 

dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, 
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kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai 
dengan kepenuhan Kristus”.  Demikianlah berita anugerah 
dari Allah 

U : SYUKUR KEPADA ALLAH  
PF : salam damai bagi kita semuanya 
  (dilanjutkan dengan salam damai) 
 
 umat menyanyikan KJ 369:1-3  
 
 YA YESUS, ‘KU BERJANJI 
 do = F    4 ketuk 

 
1. Ya Yesus, ‘ku berjanji setia pada-Mu; 

kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. 
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, 
kar’na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat. 
 

2. Dekaplah aku, Tuhan, di ribut dunia 
penuh kilauan hampa dan suara godanya. 
Di dalam dan di luar si jahat mendesak. 
Perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap. 
 

3. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu: 
di dalam kemuliaan Kausambut hamba-Mu. 
Dan aku pun berjanji setia pada-Mu. 
Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh.  

 umat duduk 
 
PELAYANAN FIRMAN       
 
Doa epiklese 
PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 
 

Pembacaan Alkitab 
Bacaan I  
L  : Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 50:4-9 
  (membacakan teks, setelah selesai mengucapkan…) 

“Demikianlah sabda Tuhan.” 
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U  : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Mazmur Tanggapan 
L  : Marilah kita menanggapi bacaan I dengan membaca 

Mazmur 116:1-9 secara bersahutan (dapat juga 
dinyanyikan). 

 
Bacaan II  
L  :  Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3: 1-12. 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 
”Demikianlah sabda Tuhan.”  

U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Bacaan Injil  
PF : Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus 

dalam Markus 8: 27-38 (membacakan teks, setelah 
selesai mengucapkan...) “Demikianlah Injil Yesus 
Kristus, berbahagia orang yang mendengar firman 
Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya, 
Haleluya! 

U : (menyanyikan Haleluya, haleluya, haleluya)  
 

 
 
Khotbah 
PELAYANAN MAJELIS JEMAAT 
 
 
 saat hening  
 umat berdiri 
 
PENGAKUAN IMAN  
Pnt : Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah 

kita mengucapkan pengakuan iman dengan 
mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.  

U : Aku percaya…..  
 
 umat duduk 
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PERSEMBAHAN 
 
Pnt : Marilah sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kita 

kepada Tuhan yang telah mencurahkan damai sejahtera 
bagi keluarga, pekerjaan dan pelayanan bersama melalui 
gereja-Nya. Bersama-sama kita akan memberikan 
persembahan syukur kepada-Nya. Sebelum kita 
memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dengarlah 
Firman-Nya yang mendasari persembahan kita tersebut, 
yang diambil dari Roma 11:39,”Sebab segala sesuatu 
adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi 
Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” 

 
 umat menyanyikan PKJ 147:1-3 

 
DI SINI AKU BAWA TUHAN 
do = e    4 ketuk 

 
1. Di sini aku bawa, Tuhan, 
 persembahan hidupku, semoga berkenan.  
 Berapalah nilainya, Tuhan,  
 dibandingkan berkat-Mu yang t’lah Kaulimpahkan. 
 T’rimalah, Tuhan, o t’rimalah, Tuhan! 
 
2. Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 
 belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
 Terimalah hatiku, Tuhan, 
 menjadi persembahan yang Tuhan perkenan.  
 T’rimalah, Tuhan, o t’rimalah, Tuhan! 
 
3. Kuingat firman-Mu, ya Tuhan, 
 yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. 
 Berkati semuanya , Tuhan,  
 supaya persembahan tetap mengalir t’rus. 
 T’rimalah, Tuhan, o t’rimalah, Tuhan! 

 
umat berdiri, Pnt. Menaikkan doa persembahan 
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 umat berdiri 
 
PENGUTUSAN 
 
 umat menyanyikan KJ 408:1-3 
 

DI JALANKU KU DIIRING 
do = as    3 ketuk 

 
1. Di jalanku ‘ku diiring oleh Yesus Tuhanku. 

Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku? 
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. 
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku; 
suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku. 
  

2. Di jalanku yang berliku dihibur-Nya hatiku; 
bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. 
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, 
dari cadas di depanku datang air yang sedap; 
dari cadas di depanku datang air yang sedap.  

3. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. 
Dijanjikan perhentian di rumah-Nya yang baka. 
Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, 
kunyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinan-Nya; 
kunyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinan-Nya.  
 

Pengutusan  
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. 
U : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. 
PF  : Jadilah saksi Kristus. 
U   : Syukur kepada Allah. 
PF  : Terpujilah Tuhan. 
U   : Kini dan selamanya. 
 
Berkat 
PF : Allah sumber kehidupan dan pengharapan memenuhi 

Saudara dengan damai sejahtera. Di dalam iman Saudara 
dan oleh kekuatan Roh Kudus, Saudara dan keluarga 
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akan mampu melanjutkan perjalanan hidup ini bersama 
Allah dan sesama di dalam damai dan cinta. Amin 

U : (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x 
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PERAN PELAYAN 
DALAM 

KEPEMIMPINAN 
UMAT 

 
 



 
 

 
 
 
 
BERHIMPUN 
 
Persiapan Ibadah 
 lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 
 lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin dilanjutkan 

membacakan pokok-pokok Warta Gereja atau Warta Lisan 
(jika warta lisan diwartakan di awal ibadah). 

 
 umat duduk 
 
Panggilan Beribadah (Membaca Mazmur 46:1-3)  
PL : Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, 

sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 
U : Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, 

sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut: 
B : Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-

gunung goyang oleh geloranya. 
 

Liturgi 

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  23 September 2018 
 
Keterangan: 
Pnt : Penatua 
PL : Pelayan Liturgi 
PF : Pelayan Firman 
L : Lektor 
U : Umat 
B : Bersama 
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PL : Dengan berdiri dan menyatukan hati, kita menyambut 
panggilanTuhan seraya menyanyikan Inilah Hari 
Minggu. 

   
  (umat bersaat berdiri dan menyanyikan PKJ 11:1-3).  
 
 umat menyanyikan PKJ 11:1-3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  
 
  INILAH HARI MINGGU 
  do = d    6 ketuk (2x3) 
 

1. Inilah hari Minggu 
hari Tuhan yang kudus, 
semua orang percaya 
bergegas datang ke rumah-Nya.  
Refrein: 
Dengarkanlah panggilan-Nya, 
Yesus mengundang engkau. 
Marilah orang percaya, 
marilah, datang seg’ra! 
 

2. Mari, datang pada-Nya, 
menyembah serta sujud. 
Mari, datang bersyukur 
atas kasih karunia-Nya. Refrein: 
 

3. Biarlah firman Tuhan 
membentuk hidup kita 
menyatakan kasih-Nya 
ke seluruh penjuru dunia. Refrein: 

 
Votum  
PF : Kita memulai ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa 

pertolongan kita adalah di dalam Allah Bapa, Putra, dan 
Roh Kudus. 

 
U : (menyanyikan Amin KJ 478 b) 
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Salam 
PF : Damai Kristus besertamu 
U : Dan besertamu juga  
 
 umat duduk 
 
Kata Pembuka 
PL : Panggilan pelayanan adalah panggilan yang ditujukan 

pada kita semua. Ada yang melayani sebagai pengurus 
Badan Pelayanan Jemaat, namun juga ada yang melayani 
dalam program Badan Pelayanan Jemaat. Semuanya itu 
mengingatkan bahwa tugas pelayanan adalah tugas yang 
musti kita kerjakan bersama. Panggilan pelayanan ini 
hadir sebagai wujud syukur kita karena kebaikan Tuhan 
yang tak henti hentinya mengalir dalam hidup kita. Kini 
kita pujikan nama Tuhan dari NKB 35:1-3 “Seluruh Alam 
Tak Henti”. 

 
   
 umat menyanyikan NKB 35: 1-3 

 
SELURUH ALAM TAK HENTI 
do = bes   4 ketuk 

1. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu; 
Mentari, bintang berseri bernyanyilah merdu. 
Samud’ra raya, hujan pun mengiringnya serta 
memuji riang bertekun Sang Khalik semesta. 
 

2. Penghuni laut semesta dan unggas yang terbang, 
memuji Tuhan, Khaliknya, bersyukur bersenang 
Dan kita pun sepatutnya meniru contohnya: 
memuji Allah yang esa dengan lagu megah.  

3. ‘Ku b’rikan s’luruh hidupku pada-Mu, Tuhanku; 
baik jiwa maupun ragaku menjadi milik-Mu. 
B’ri kasihMu di hatiku tetap berkuasalah 
sehingga seg’nap hidupku menjunjung Dikaulah.  
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Pengakuan Dosa  
PL : Tak jarang kita gagal dalam melayani dengan tepat. 

Melayani dalam keluarga kita, melayani dalam lingkungan 
tempat tinggal kita, melayani dalam gereja. Sebagai 
pelayan justru kita ingin lebih banyak dilayani. Sebagai 
pelayan justru kita lebih banyak menuntut.  Sebagai 
pelayan justru kita lebih banyak ingin dihargai. Oleh sebab 
itu, saat ini kita berdoa secara pribadi mengakui dosa kita. 

 
(Liturgos memberikan kesempatan agar umat berdoa 
secara pribadi, setelah itu Liturgos memimpin doa 
pengakuan dosa secara bersama). 

 
Lagu Pengakuan dosa: NKB 11:1-3 “Ya Yesus, Tebuslah Seg’nap 
Dosaku”. 
 
 
U : (bersaat hening, mengakui dalam hati segala dosa dan 

kesalahan yang telah dilakukan – diiringi musik KJ 29).  
 
 umat menyanyikan NKB 11:1-3  

 
  YA YESUS, TEBUSLAH SEG’NAP DOSAKU 
  la = as    3 ketuk 
 

1. Ya Yesus, tebuslah seg’nap dosaku. 
‘Ku rindu ‘Kau tinggal t’rus di hatiku. 
Enyahkan berhala dan musuh keji 
dan basuhlah daku menjadi bersih.  
Refrein: 
Hatiku ‘kan bak salju persih, 
kar’na darahMu membasuhku bersih. 
 

2. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, 
supaya berpaut tetap pada-Mu. 
Dosaku membuat hatiku pedih, 
oh, basuhlah daku menjadi bersih. Refrein: 
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3. Ya Yesus, dengarlah permohonanku, 
‘ku nantikan Dikau pada salib-Mu 
Demi kes’lamatan, darahMu ‘Kau b’ri, 
oh, basuhlah daku menjadi bersih. Refrein: 
 

 umat berdiri  
 
Berita Anugerah 
PL : Saat ini kita bersukur karena Allah telah mengampuni dosa 

kita. Berita anugerah diambil dari Yesaya 1:18. Sekalipun 
dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti 
salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, 
akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah 
berita anugerah dari Allah 

U : SYUKUR KEPADA ALLAH  
PF : salam damai bagi kita semuanya 
  (dilanjutkan dengan salam damai) 
 
 umat menyanyikan NKB 213:1-3  
 
 KITA SUDAH DITEBUS OLEH-NYA 
 do = bes    4 ketuk 
 

1. Kita sudah ditebus oleh-Nya, 
kini layanilah Mukhalismu. 
Maju t’rus dan kibarkan panji-Nya, 
sanjung Rajamu!  
Refrein: 
Mari bawa pada-Nya segenap talentamu 
serta hidup mengikuti firman-Nya! 
Taat dan setialah walau sukar jalanmu, 
hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah! 
 

2. Waktu suka atau waktu duka, 
walau badai datang melandamu; 
Janganlah jemu melayani-Nya, 
sanjung Rajamu! Refrein: 
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3. Dan layanilah dengan setia, 
jangan dosa sampai menghalangmu. 
Junjunglah terus kebenaran-Nya, 
sanjung Rajamu!  Refrein: 

 
 umat duduk 
 
PELAYANAN FIRMAN       
 
Doa epiklese 
PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 
 

Pembacaan Alkitab 
Bacaan I  
L  : Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 11:18-20 
  (membacakan teks, setelah selesai mengucapkan…) 

“Demikianlah sabda Tuhan.” 
U  : SYUKUR KEPADA ALLAH. 

 
Mazmur Tanggapan 
L  : Marilah kita menanggapi bacaan I dengan membaca 

Mazmur 54 secara bersahutan (dapat juga 
dinyanyikan). 

 
 
Bacaan II  
L  :  Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3:13-4:3,7-8. 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 
”Demikianlah sabda Tuhan.”  

U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Bacaan Injil  
PF : Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus 

dalam Markus 9:30-37 (membacakan teks, setelah 
selesai mengucapkan...) “Demikianlah Injil Yesus 
Kristus, berbahagia orang yang mendengar firman 
Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya, 
Haleluya! 
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U : (menyanyikan KJ 197 Bukalah Mataku)  
 
BUKALAH MATAKU 
do = d   12 ketuk (4x3) 
 
Buka mataku melihat-Mu, Yesus; 
kuingin dekatMu menyatakan kasih. 
Buka telingaku untuk mendengar-Mu. 
O, buka mataku melihat-Mu, Yesus. 

 
Khotbah 
PERAN PELAYAN DALAM KEPEMIMPINAN UMAT 
 
 saat hening dilanjutkan doa syafaat yang diakhiri 

dengan doa Bapa Kami 
 

 umat berdiri 
 
PENGAKUAN IMAN  
Pnt : Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita 

mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan 
Pengakuan Iman Rasuli.  

U : Aku percaya…..  
 

 umat duduk 
 
PERSEMBAHAN 
 
Pnt : Saat ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas 

kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Persembahan kita 
didasarkan pada 1 Tesalonika 5:18, “Mengucap syukurlah 
dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu”. Kita ucapkan syukur 
kita dengan menyanyikan PKJ 7, “Bersyukurlah Pada 
Tuhan”. 

 
 umat menyanyikan PKJ 7 

do = c    4 ketuk 
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BERSYUKURLAH PADA TUHAN 
 
1. Bersyukurlah pada Tuhan, 

Serukanlah nama-Nya! 
Bernyanyilah bagi Tuhan, 
Mari bermazmurlah! 
Refrein: 
Pujilah Tuhan, hai jiwaku 
Pujilah nama-Nya 
Aku hendak bernyanyi 
Seumur hidupku 
 

2. Hatiku siap, ya Tuhan, 
Bernyanyi dan bermazmurlah, 
Karena Engkau Mahabaik, 
Setia dan benar. Refrein: 
 

3. Aku hendak mengagungkan 
Allahku dan Rajaku, 
Dan memuliakan nama-Nya 
untuk selamanya. Refrein: 

 
umat berdiri, Pnt. Menaikkan doa persembahan 
 
 umat berdiri 
 
PENGUTUSAN 
 
 umat menyanyikan KJ 376:1,2,4 

 
IKUT DIKAU SAJA TUHAN 
do = d    4 ketuk 

 
1. Ikut Dikau saja Tuhan, 

jalan damai bagiku; 
Aku s’lamat dan sentosa 
hanya oleh darah-Mu.  
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Refrein: 
Aku ingin ikut Dikau 
dan mengabdi pada-Mu: 
dalam Dikau, Jurus’lamat, 
‘ku bahagia penuh! 
 

2. Ikut Dikau di sengsara, 
kar’na janji-Mu teguh: 
atas kuasa kegelapan 
‘ku menang bersama-Mu. Refrein: 
  

3. Ikut dan menyangkal diri, 
aku buang yang fana, 
hanya turut kehendak-Mu 
dan padaMu berserah.  Refrein: 
 

 
 
Pengutusan  
PF : Pergilah dan beritakanlah kabar keselamatan dari-Ku. 

Kini, siapakah yang Kuutus, dan siapakah yang mau pergi 
untuk Aku? 

U : INI AKU, UTUS AKU DAN TUNTUN AKU. KUDENGAR 
ENGKAU MEMANGGILKU. 

 
Berkat  
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan 

menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya 
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 

 
U : (menyanyikan) Refrein PKJ 177  (2x) 
  AKU TUHAN SEMESTA 
 
  Ini aku, utus aku!  
  Kudengar Engkau memanggilku. 
  Utus aku; tuntun aku; 
  ‘Ku prihatin akan umat-Mu.  
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PEMIMPIN  
SEBAGAI  
PELAYAN 

PENDAMAIAN 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
BERHIMPUN 
 
Persiapan Ibadah 
 lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 
 lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin dilanjutkan 

membacakan pokok-pokok Warta Gereja atau Warta Lisan 
(jika warta lisan diwartakan di awal ibadah). 

 
 umat duduk 
 
Panggilan Beribadah  
PL : John Oxenham  mengatakan bahwa di dalam Kristus 

tiada timur atau barat, di dalam-Nya tiada selatan atau 
utara, melainkan satu persekutuan kasih di seluruh muka 
bumi. Kekuatan kasih merupakan pemersatu yang 
menjadikan hidup dipenuhi damai sejahtera Allah. 
Sebagaimana Kristus mendamaikan kita, kitapun 
dipanggail menjadi pelayan-pelayan pendamaian. 

Liturgi 

BULAN KEPEMIMPINAN 

Minggu,  30 September 2018 
 
Keterangan: 
Pnt : Penatua 
PL : Pelayan Liturgi 
PF : Pelayan Firman 
L : Lektor 
U : Umat 
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Marilah kita sambut panggilan-Nya dengan menyanyikan 
NKB 7:1-3  

 
   
  (umat bersaat berdiri dan menyanyikan NKB 7:1-3).  
 
 umat menyanyikan NKB 7:1-3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  
 
  NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU 
  do = f    4 ketuk 
 

1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, 
Pencipta cakrawala. 
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia 
besarkanlah nama-Nya.  
Refrein: 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
 

2. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, 
Sembahlah Dia terus. 
Dan wahai bintang-bintang terang 
yang gemerlapan muliakan Penciptamu. Refrein: 
 

3. Wahai langit yang mengatasi s’gala langit 
mazmurkanlah Tuhanmu, 
Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, 
Muliakan Penciptamu. Refrein: 

Votum  
PF : Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh 

Kudus 
U : (menyanyikan) AMIN… AMIN… AMIN. 
 
Salam 
PF : Tuhan beserta Saudara 
U : Dan beserta saudara juga 
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 umat duduk 
 
Kata Pembuka 
PL : 2 Korintus 5:18-19 menyatakan, “Dan semuanya ini dari 

Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah 
mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah 
mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada 
kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya 
oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan 
pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita 
pendamaian itu kepada kami”.  

   
  Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita dipercayakan 

pelayanan pendamaian. Marilah kita bersyukur pada 
Tuhan, Allah semesta alam yang memberi kepercayaan 
pada kita.   

   
 umat menyanyikan KJ 19: 1-3 

 
TUHANKU YESUS 
do = es   2 ketuk 
 

1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya,  
Allah dan Manusia, 
Kau kukasihi, Kau Junjunganku,  
Bahagiaku yang baka. 

 
2. Indah tamasya, indah sawah ladang,  

sungguh elok berseri; 
yang lebih indah Kau, Tuhan Yesus:  
Engkau menghibur yang sedih. 
 

3. Indah t’rang surya, indah sinar bulan,  
alam bintang yang megah;  
jauh lebih indah, Yesus, terang-Mu  
di sorga dan di dunia. 
 

Pengakuan Dosa  
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PL : Saudara menjadi pelayan pendamaian berarti menjadi 
sahabat bagi semua orang. Apa yang sudah kita lakukan 
untuk mewujudkannya? Dalam hening, marilah kita 
mohon terang Allah. 

 
(umat bersaat hening. Usai saat hening, Pelayan Liturgi 
menaikkan doa pengakuan). 

 
 umat menyanyikan NKB 33:1-3  

 
  SUARAMU KUDENGAR 
  do = es    3 ketuk 
 

1. Suara-Mu kudengar memanggil diriku, 
supaya ‘ku di Golgota dibasuh darah-Mu!  
Refrain: 
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu; 
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. 
 

2. Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi; 
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Refrain: 
 

3. Kaupanggil diriku, supaya kukenal 
iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. 
Refrain: 

 
 

 umat berdiri  
 
 
Berita Anugerah 
PL : Saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan 

sebagaimana tertulis dalam Kolose 1:19-20,”Karena 
seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia dan 
oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan 
diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga,  

sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib 
Kristus”.  Demikianlah berita anugerah dari Allah. 
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U : SYUKUR KEPADA ALLAH  
PL : salam damai bagi kita semuanya 
  (dilanjutkan dengan salam damai dan nyanyian 

bersukacitalah selalu) 
 
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu 
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu 
Berikan salam damai kar'na kasih karunia  
Serta pengampunan-Nya diberi 
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain 
Itu kehendak Tuhan bagimu. 

 
 umat menyanyikan KJ 387:1-3  
 

KU HERAN ALLAH MAU MEMB’RI 
do = es    4 ketuk 

 
1. ‘Ku heran Allah mau memb’ri 

rahmat-Nya padaku 
dan Kristus sudi menebus 
yang hina bagaiku!  
Refrein: 
Namun ‘ku tahu yang kupercaya 
dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya, 
Ia menjaga yang kutaruhkan 
hingga hari-Nya kelak! 
 

2. ‘Ku heran, oleh rahmat-Nya 
hatiku beriman 
dan oleh kuasa Sabda-Nya 
jiwaku pun tent’ram. Refrein: 
 

3. ‘Ku heran, oleh Roh Kudus 
‘ku sadar dosaku 
dan dalam Firman kukenal 
siapa Penebus. Refrein: 
 

 umat duduk 
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PELAYANAN FIRMAN       
 
Doa epiklese 
PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 
 

Pembacaan Alkitab 
Bacaan I  
L  : Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan 11:4-6,10-

16,24-29 (membacakan teks, setelah selesai 
mengucapkan…) “Demikianlah sabda Tuhan.” 

U  : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Mazmur Tanggapan 
L  : Marilah kita menanggapi bacaan I dengan membaca 

Mazmur 19:7-14 secara bersahutan (dapat juga 
dinyanyikan). 

 
Bacaan II  
L  :  Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5:13-20. 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 
”Demikianlah sabda Tuhan.”  

U : SYUKUR KEPADA ALLAH. 
 

Bacaan Injil  
PF : Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus 

dalam Markus 9:38-50 (membacakan teks, setelah 
selesai mengucapkan...) “Demikianlah Injil Yesus 
Kristus, berbahagia orang yang mendengar firman 
Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya, 
Haleluya! 

U : (menyanyikan Haleluya, haleluya, haleluya)  
 

Khotbah 
PEMIMPIN SEBAGAI PELAYAN PENDAMAIAN 
 
 saat hening  
 umat berdiri 
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PENGAKUAN IMAN  
Pnt : Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, 

marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan 
mengungkapkan pengakuan iman kita melalui pujian KJ 
280:1-3: 
 
Aku percaya Allah yang kekal, 
Yang oleh Sabda kita kenal: 
Bapa Pencipta alam semesta, 
Yang mengasihi manusia.  
 
Aku percaya Putra Tunggal-Nya 
Yang disalibkan di Golgota, 
Yang dari kubur bangkit dan menang, 
Naik ke sorga dalam terang 
 
Aku percaya pada Roh Kudus 
Yang mendiami kita terus. 
Aku percaya G’reja yang esa; 
‘ku jadi suci di dalamnya 

 
 
 umat duduk 
 
PERSEMBAHAN 
 
Pnt : Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah 

melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. 
Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Para 
Rasul 20: 35: “Dalam segala sesuatu telah kuberikan 
contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian 
kita harus membantu orang-orang yang lemah dan 
harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia 
sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia 
memberi dari pada menerima.” 

  Marilah kita mempersembahkan dengan hantaran 
nyanyian  PKJ 216: 1-3 
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 umat menyanyikan PKJ 147:1-3 

 
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU 
do = c    4 ketuk 

 
1. Berlimpah sukacita di hatiku, 

di hatiku, di hatiku. 
Berlimpah sukacita di hatiku, 
tetap di hatiku!  
Refrein: 
Aku bersyukur bersukacita, 
kasih Tuhan diam di dalamku. 
Aku bersyukur bersukacita, 
kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

2. Damai sejaht’ra melampaui akal 
di hatiku, di hatiku. 
Damai sejaht’ra melampaui akal 
tetap di hatiku! Refrein:  
 

3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, 
di hatiku, di hatiku. 
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, 
tetap di hatiku! Refr.: 
 

umat berdiri, Pnt. Menaikkan doa persembahan 
 
 umat berdiri 
 
PENGUTUSAN 
 
 umat menyanyikan KJ 424:1-3 

 
 
 
 



 
 

 
 101 Bulan Kepemimpinan Jemaat 

YESUS MENGINGINKAN DAKU 
do = f    6 ketuk 

 
1. Yesus menginginkan daku 

bersinar bagi-Nya, 
di mana pun ‘ku berada, 
‘ku mengenangkan-Nya.  
Refrein: 
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

 
2. Yesus menginginkan daku 

menolong orang lain, 
manis dan sopan selalu, 
ketika ‘ku bermain. Refrein: 
 

3. Ku mohon Yesus menolong 
menjaga hatiku. 
agar bersih dan bersinar 
meniru Tuhanku. 

Pengutusan  
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. 
U : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. 
PF  : Jadilah saksi Kristus. 
U   : Syukur kepada Allah. 
PF  : Terpujilah Tuhan. 
U   : Kini dan selamanya. 
 
Berkat 
PF : Allah sumber damai sejahtera menyertai langkah hidup 

saudara untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian di 
manapun saudata berada. Naungan kasih Allah Bapa, 
Putra dan Roh Kudus menyertai saudara, sekarang dan 
selamanya. Amin 

U : (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x 
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BAHAN PEMAHAMAN ALKITAB 
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DASAR PEMIKIRAN 
Salah satu Misi GKI SW Jawa Tengah adalah meningkatkan 
kecintaan anggota kepada Gereja Kristen Indonesia. Mengapa 
anggota gereja perlu mencintai gerejanya? Rasa cinta 
menumbuhkan semangat dan kegairahan untuk memberi yang 
terbaik pada yang dicintainya. Dengan cinta GKI, semua 
anggotanya akan terlibat mewujudkan harapan-harapan 
bersama menjadi kenyataan. Hal yang perlu diingat dalam 
mencinta adalah kecintaan pada GKI bukanlah kecintaan yang 
tertutup, melainkan kecintaan yang terbuka dan membangun. 
Kesadaran membangun GKI harus diletakkan pada 
pembangunan tubuh Kristus di dunia ini. Melalu bahan PA ini 
peserta diharap dapat menunjukkan bentuk cintanya pada GKI 
dan terpanggil mewujudkan rasa cintanya itu 
melaluipersekutuan, kesaksian dan pelayanan.   
 
 
LANGKAH-LANGKAH 
 
1. MENCERITAKAN PENGALAMAN 

 Mintalah peserta PA menyanyikan “Himne GKI” (NKB 
230_1-2) 

 Apa yang berkesan dari nyanyian himne GKI? 

 Ceritakan pengalaman berkesan Anda sebagai anggoa 
Jemaat GKI? 
 

2. MENGOLAH PENGALAMAN 

 Apa alasan Anda menggereja di GKI?  

 Apa kesan anggota gereja lain terhadap GKI? 
 

Bahan  

Persekutuan Doa 6 

 

Wahyu 1:9-20 
 

MENCINTAI GKI 
Bahan 

Pemahaman Alkitab  
Bulan Kepemimpinan 
1 Korintus 14:33-40 
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3. MENDENGARKAN FIRMAN 
 
Pada mulanya, Gereja Kristen Indonesia adalah gereja dengan 
nama Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH ). Sebagian 
besar anggotanya beretnis Tionghoa. Di kemudian hari (tahun 
1956), nama itu diubah menjadi GKI (Gereja Kristen Indonesia). 
Salah satu alasan perubahan itu adalah karena sebagian besar 
anggotanya berbahasa Indonesia dan berwarganegara Indonesia 
serta  mewujudkan persekutuan kesaksian dan pelayanan di 
Indonesia. GKI adalah Gereja Kristen Indonesia, bukan Gereja 
Kristen di Indonesia. Apa bedanya? Pdt. Widi Artanto pernah 
membuat gambaran komparatif nama GKI, seperti berikut ini: 

 
Dalam mewujudkan karya Allah di tengah dunua, GKI meyakini 
bahwa tujuan akhir atau visi gereja adalah pemenuhan Kerajaan 
Allah. Gereja diberi kepercayaan menjadi mitra kerja atau hamba 
Allah yang dilibatkan dalam menghadirkan tanda-tanda 
Kerajaan Allah yaitu cinta kasih, keadilan, kesejahteraan, 
perdamaian dan kebenaran serta pemulihan seluruh ciptaan. 
Misi gereja pada hakikatnya adalah misi Kerajaan Allah, yang 
membarui segala sesuatu: jasmani dan rohani; individu dan 
sosial; saat ini dan nanti; di sini dan “di sana” di mana semua 
berada dalam syalom. GKI menghayati iman, kehidupan, dan 
keselamatan secara utuh dan menyeluruh. Jadi penekanan yang 
berat sebelah, misalnya pada karunia Roh tertentu, dihindari. 
Sebab Roh Kudus berkarya melalui berbagai cara. Apalagi dalam 
Alkitab dijelaskan bahwa penekanan yang berat sebelah ternyata 
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menimbulkan perpecahan dalam gereja. Penghayatan iman dan 
keselamatan yang menyeluruh ini membuat GKI menghayati 
panggilan pelayanan secara utuh dan menyeluruh: tidak hanya 
rohani, tapi juga jasmani; tidak hanya individu, tapi juga 
masyarakat; tidak hanya nanti di surga, tapi juga selama masih 
di dunia sekarang ini. 
 
Sebagai bagian dari GKI, kita ajak untuk mencintai GKI. 
Kecintaan menumbuhkan semangat memberi yang terbaik. 
Kecintaan terhadap GKI ditanamkan kepada seluruh anggota 
jemaat dan simpatisan sejak dari masa kanak-kanak hingga usia 
lanjut. Dalam semangat intergenarasional kecintaan diwujudkan 
melalui relasi yang saling menumbuhkan melalui ibadah, 
perayaan-perayaan iman dan misi gereja di tengah masyarakat.  

 
Pola peningkatan kecintaan diawali dengan kesadaran bahwa 
pola anggota jemaat pada umumnya dapat digambarkan sbb: 

 
Crowd (kerumunan) 
adalah bagian terbesar 
dari sebuah jemaat. 
Mereka adalah orang-
orang biasanya hadir pada 
kebaktian minggu saja. 
Dari sejumlah orang yang 
hadir, terbentuklah 
komunitas-komunitas 
berdasarkan keikutsertaan 
dalam pelayanan. Peserta 

kegiatan komunitas itu disebut community. Dari orang-orang 
yang terlibat dalam kemunitas, tergeraklah sejumlah orang 
yang berinisiatif mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka 
disebut orang-orang yang memiliki komitmen (commited). 
Dari orang-orang yang mengambil komitmen, ada yang 
memahami bahwa dirinya dihadirkan Tuhan dalam gereja itu 
untuk mengambil peran, berkarya bagi kemajuan gereja 
Tuhan. Tugas gereja adalah menghantar umat dari crowd 
menjadi choice. Bagaimana caranya? GKI akan menyediakan 
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model pembinaan membangun kecintaan umat pada Kristus 
melalui gereja-Nya. Model pembinaan ini memperkenalkan 
GKI kepada umat secara kontekstual, sekaligus mengajak 
umat melihat gereja Tuhan secara luas. Pada akhirnya, 
diharapkan umat mampu mencintai Tuhan dan Gereja-Nya 
tanpa terjebak pada eksklusivitas sempit. Di sini peran 
anggota jemaat dan simpatisan sangat perlu. Supaya peran 
dari anggota jemaat dan simpatisan menjadi baik, perlu 
koordinasi yang baik di antara satu dengan yang lain. Dengan 
demikian persekutuan yang hidup antar anggota sangat 
penting.  
 
Terkait dengan persekutuan di GKI, GKI menghayati 
persekutuan dalam ketertiban dan keteraturan. Pesan Rasul 
Paulus kepada jemaat Korintus relevan dengan hal itu. Dalam 
1 Korintus 14:33-40 kita dapat menemukan pesan itu (ajak 
peserta PA membaca perikop ini). Memang teks ini 
merupakan bagian dari nasihat Paulus terkait dengan ibadah, 
namun sebenarnya pesan itu dapat dihayati dengan lebih luas 
sebab antara ibadah dan kehidupan sehari-hari saling kait 
mengait. Dan rupanya hal itu yang terjadi di jemaat Korintus. 
Persoalan adanya kelompok-kelompok dalam jemaat 
memengaruhi peribadatan. Salah satunya persoalan yang 
menyeruak terkait dengan karunia Roh, seperti yang 
disebutkan dalam pasal 12.  
 
Dalam kehidupan beribadah ada kelompok yang berusaha 
mencari karunia yang lebih utama. Dari berbagai karunia roh 
yang ada, yang dianggap utama adalah karunia berbahasa roh 
(Yun: glossolalia). Munculnya istilah bahasa roh khususnya 
dalam surat-surat Paulus menunjukkan bahwa bahasa roh 
berasal dari tradisi Yunani Helenis. Pada bagian kitab yang 
ditujukan kepada komunitas Yahudi, persoalan ini tidak 
muncul. Tentang bahasa roh, Paulus menjelaskan: 
a.  Bahasa roh belum tentu berguna (14:9) 
b.  Jika dapat berbahasa roh, mintalah pula karunia untuk 

menafsirkannya (14:13) 
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c. Dalam persekutuan, lebih baik menggunakan kata-kata 
yang dapat dimengerti orang lain agar orang lain 
terbangun, jadi jangan utamakan bahasa Roh (14:19) 

d.  Bahasa roh adalah salah satu karunia yang harus 
dipergunakan untuk membangun persekutuan (14:26) 

e. Secara praktis Paulus memberikan saran, jika ada yang 
berbahasa Roh, paling banyak tiga orang dalam satu 
pertemuan dan secara bergantian dan harus ada yang 
menafsirkannya (14:27). Jika tidak ada yang 
menafsirkan, sebaiknya diam saja (14: 28) 

g. Persekutuan umat harus berlangsung sopan dan teratur 
(14:40) 

 
Bila kita mencermati dengan baik, sebenarnya Paulus tidak 
menolak keberadaan bahasa roh dalam kehidupan ibadah. 
Penekanan yang diberikan olehnya adalah ”segala sesuatu harus 
berlangsung dengan sopan dan teratur.” itu berarti ibadah 
bukanlah pertunjukkan pencapaian kesalehan diri. Ibadah 
adalah wadah setiap orang mempersembahan yang terbaik dari 
dirinya (14:26). Dengan catatan: membangun jemaat. 
Perlombaan kemampuan justru mengacaukan (14:33). 
Keteraturan dengan demikian menjadi kunci kehidupan 
bersama di tengah jemaat Korintus yang plural. 
 
Pesan Rasul Paulus pada jemaat Korintus ini perlu menjadi 
permenungan bagi anggota jemaat GKI supaya memahami 
kehidupan bersama dalam semangat cinta kasih dan kesatuan.  

 
 
 

4. MEMAKNAI PENGALAMAN SECARA BARU 

 Setelah mendengar penjelasan, apa yang makin Anda 
pahami tentang GKI? 

 Di tengan tantangan ekslusivitas saat ini, apa yang perlu 
dilakukan GKI supaya tidak terjatuh pada sikap ekslusif 
di satu sisi dan di sisi lain anggota-anggotanya tetap 
bangga sebagai anggota GKI? 
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5. MEMBAHARUI HIDUP 

 Apa yang akan Anda Anda lakukan untuk mewujudkan 
kecintaan pada GKI? 

 Akhiri dengan menyanyikan kembali “Himne GKI”.  
 
 

Lampiran “Himne GKI” NKB 230:1-2 
1. Berderaplah satu, pertegap langkahmu! 

Junjunglah panggilanNya, perjuangkan kasih-Nya! 
Bergandengan erat, rintanganmu berat, 
‘tuk masyhurkan beritakan perdamaian kekal. 
Kristus adalah Kepala G’reja-Nya, 
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. 
Berbarislah utuh, bersatulah teguh, 
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia! 
 

2. Majulah serentak dengan langkah tegap 
dan berdoa, berkarya dalam hidup semesta! 
Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, 
kebenaran wujudkan demi sesamamu! 
Kristus adalah Kepala G’reja-Nya, 
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. 
Berbarislah utuh, bersatulah teguh, 
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia!  
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DASAR PEMIKIRAN 
Gereja Kristen Indonesia adalah gereja Yesus Kristus yang 
mewujud dalam bentuk Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah dan 
Sinode GKI. Dalam lingkup jemaat, kepemimpinan gereja 
disebut dengan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat terdiri dari 
Penatua (Pnt) dan Pendeta (Pdt). Secara hakiki, keduanya 
mempunyai kedudukan sama, dalam arti satu tidak berada di 
bawah atau di atas yang lain. Hal itu dikarenakan dalam GKI 
tidak dikenal adanya hirarki jabatan. Pendeta dan Penatua 
sebagai Majelis Jemaat mewujudkan kepemimpinan sebagai 
pemimpin yang melayani. Kepemimpinan melayani diwujudkan 
sebagai upaya meneladani Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan 
menjadikan Kristus sebagai model dalam semangat pelayanan, 
Majelis Jemaat diharap menghayati bahwa kepemimpinan 
dalam Jemaat (gerejawi) adalah kepemimpinan spiritualitas 
dengan Yesus Kristus sebagai pusatnya. Melalui Pemahaman 
Alkitab ini, umat diharap menghayati makna kepemimpinan 
dalam jemaat, mendukung kepemimpinan yang ada dan 
terpanggil menjadi pemimpin dalam jemaat.  
 
 
LANGKAH-LANGKAH 
 
 
1. MENCERITAKAN PENGALAMAN 

 Menurut Anda, apa tugas-tugas Penatua dan Pendeta? 

 Apa yang membedakan antara Penatua dan Jemaat? 
 
 
 

Bahan  

Persekutuan Doa 6 

 

Wahyu 1:9-20 
 

KEPEMIMPINAN 
JEMAAT 

Bahan 

Pemahaman Alkitab  
Bulan Kepemimpinan 
 
Efesus 4:11-12 
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2. MENGOLAH PENGALAMAN 
Menurut Anda, mengapa kepemimpinan dalam Jemaat itu 
diperlukan? 

 
3. MENDENGARKAN FIRMAN 
 
Membaca Efesus 4:11-12 
 
Pdt. Em. Lazarus H. Purwanto menyatakan bahwa jabatan 
gerejawi adalah posisi dan fungsi khusus dalam pelayanan yang 
ada di gereja, yang bermula dari panggilan Allah melalui Kristus 
oleh kuasa Roh Kudus –melalui gereja – yang digunakan untuk 
membangun gereja.  Pemahaman ini menunjukkan bahwa 
jabatan gerejawi bukan sekedar posisi tetapi fungsi dalam bagi 
kehidupan gereja. Fungi pejabat gerejawi adalah untuk 
pembangunan jemaat sebagaimana dikatakan rasul Paulus 
dalam Efesus 4:11-12,”Dan Ialah yang memberikan baik rasul-
rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil 
maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,  untuk 
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 
bagi pembangunan tubuh Kristus”.   
 
Panggilan pejabat gerejawi adalah panggilan spiritual sekalipun 
dalam prosesnya ada mekanisme seperti pemanggilan, 
pencalonan, penetapan, pembekalan dan peneguhan yang rapi 
dan terkesan amat organisasionalistis. Bahkan kalau untuk 
Jabatan Pendeta harus dilengkapi studi teologi, kaderisasi dan 
persiapan yang panjang. Jika demikian apakah apa bedanya 
pejabat gerejawi dengan anggota jemaat? Seringkali beban 
pekerjaan melayani ditumpahkan kepada para pejabat gerejawi 
karena mereka dianggap “lebih” ketimbang anggota jemaat. 
Padahal pada hakikatnya, para pejabat gerejawi itu juga adalah 
anggota jemaat. Mestinya baik pejabat gerejawi maupun 
anggota, ada dalam keutuhan sebagai pelaku-pelaku 
pembangunan jemaat. Perbedaan yang ada hanyalah dalam 
kadar fungsional. Setiap anggota diberikan talenta dan karunia 
rohani oleh Allah untuk membangun gereja-Nya. Dalam 
keutuhan anggota-anggota itu, ada anggota-anggota yang 
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dipanggil untuk menjalankan fungsi pelayanan kepemimpinan 
sebagai pejabat gerejawi, dan ada yang dipanggil menjalankan 
fungsi-fungsi pelayanan umun sesuai talenta mereka. Oleh sebab 
itu perbedaan dalam arti hierarkis antara anggota dan pejabat 
gerejawi tidak pernah diterima dan harus ditolak dengan tegas di 
GKI. Hubungan antara anggota dan pejabat gerejawi adalah 
hubungan fungsional dalam pengertian bahwa keduanya saling 
terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan jemaat. 
 
Apa saja jabatan gerejawi di GKI itu? Pada dasarnya mereka yang 
dipanggil dan ditetapkan sebagai pejabat gerejawi adalah 
anggota jemaat.  Panggilan menjadi pejabat gerejawi 
dimaksudkan agar dalam gereja terdapat anggota secara khusus 
yang melayani, memerlengkapi kehidupan gereja. GKI 
menetapkan jabatan gerejawi terdiri dari penatua dan pendeta. 
Agar lebih detail, marilah kita melihat profil jabatan masing-
masing. 
 
Penatua 
Penatua berstatus sebagai penatua Gereja Kristen Indonesia 
dengan basis pada jemaat. Masa jabatan penatua adalah 3 tahun 
dan masa jabatan itu dapat diperpanjang sesuai dengan 
perpanjangan masa pelayanan. Dalam jabatannya, penatua 
berfungsi untuk bersama-sama dengan pendeta menjadi Majelis 
Jemaat, Majelis Klasis, Majelis Sinode Wilayah, Majelis Sinode 
GKI.  Dalam rangka perwujudan kepemimpinan yang maksimal,  
maka dalam tata gereja GKI terdapat ketentuan-ketentuan 
pokok tentang jabatan penatua (bisa diperhatikan dalam Tager 
GKI bab XX). 
 
Pendeta 
Pendeta berstatus sebagai pendeta Gereja Kristen Indonesia 
dengan basis pada jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode. 
Masa jabatan pendeta berlaku seumur hidup. Kecuali jika 
diakhiri dengan penanggalan. Dalam jabatannya, pendeta 
berfungsi untuk bersama-sama dengan penatua menjadi Majelis 
Jemaat, Majelis Klasis, Majelis Sinode Wilayah, Majelis Sinode 
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GKI. Dalam rangka perwujudan kepemimpinan yang maksimal,  
maka dalam tata gereja GKI terdapat ketentuan-ketentuan 
pokok tentang jabatan pendeta (bisa diperhatikan dalam Tager 
GKI bab XXIV). 
 
Dalam tugas kepemimpinan struktural tidak ada perbedaan, 
yaitu melaksanakan tugas kepemimpinan sebagai anggota 
Majelis Jemaat, Majelis Klasis, Majelis Sinode Wilayah dan 
Majelis Sinode. Dalam tugas umum tidak ada perbedaan kecuali 
dalam hal yang berkaitan dengan firman Allah. Penatua bertugas 
memelajari dan mendalami Firman Allah, sedangkan Pendeta 
bertugas memelajari dan mengajarkan Firman Allah. 
Selebihnya sama, mereka berdoa untuk dan bersama dengan 
anggota, mendorong anggota untuk mengikuti dan 
berperanserta dalam kebaktian, memperlengkapi dan 
memberdayakan anggota bagi tugas-tugas mereka di gereja dan 
bagi tugas-tugas misioner mereka di masyarakat, melaksanakan 
penggembalaan umum dengan perhatian kepada mereka yang 
sakit, berduka, dalam kesulitan dan menghadapi kematian, 
melaksanakan penggembalaan khusus, melaksanakan 
pelayanan ke dalam, melaksanakan kesaksian dan pelayanan 
keluar, melaksanakan pendidikan dan pembinaan, 
memperhatikan dan menjaga ajaran GKI. Namun, ada juga 
tugas-tugas yang hanya dilakukan oleh Pendeta, yaitu: 
melaksanakan pemberitaan Firman Allah, melayankan 
sakramen-sakramen, menahbiskan/meneguhkan pendeta, 
melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan dan 
melantik badan pelayanan1. 
 
Jabatan penatua dan pendeta dapat diakhiri sebelum masa 
pelayanan mereka berakhir. Pengakhiran jabatan gerejawi 
sebelum masa pelayanan berakhir disebut dengan penanggalan 
jabatan. Mengapa pendeta mendapat gelar emerius setelah masa 
pelayanannya berakhir dan penatua tidak? Alasannya penatua 
tidak berpelayanan sepenuh waktu, maka setelah menagkhiri 

                                                           
1https://sites.google.com/a/gkihalimun.org/gereja-kristen-indonesia-
halimun/kegiatan-pembangunan-jemaat/artikel-bina-iman.  

https://sites.google.com/a/gkihalimun.org/gereja-kristen-indonesia-halimun/kegiatan-pembangunan-jemaat/artikel-bina-iman
https://sites.google.com/a/gkihalimun.org/gereja-kristen-indonesia-halimun/kegiatan-pembangunan-jemaat/artikel-bina-iman
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jabatannya, kepadanya tidak diberikan sebutan emeritus.  
Sedangkan pendeta berpelayanan penuh waktu dan jabatannya 
berlaku seumur hidup. Karena itulah setelah masa tertentu 
(pada usia 60/65 tahun atau karena alasan tertentu sehingga 
tidak dapat melanjutkan pelayanan kependetaannya), pendeta 
disebut sebagai pendeta emeritus. 
 
Bagaimana dengan anggota? Seperti yang sudah disampaikan 
sebelumnya bahwa pada hakikatnya antara anggota dan pejabat 
gerejawi tidak terdapat hirarki, maka pada bagian ini kita akan 
melihat sejenak siapakah anggota jemaat itu. Anggota gereja 
berperan secara hakiki dalam melaksanakan misi gereja. itu 
berarti setiap anggota gereja mempunyai peran yang hakiki 
sebagai pelaku yang secara nyata  melaksanakan misi gereja (tata 
dasar GKI alenia 5). 
 
4. MEMAKNAI PENGALAMAN SECARA BARU 

 Setelah mendengar firman dan mendalami makna 
kepemimpinan, apa yang Anda hayati tentang 
kepemimpinan jemaat?  

 Apa beda kepemimpinan jemaat dan kepemimpinan di 
tempat lain? (kantor, usaha, bisnis). 
 

5. MEMBAHARUI HIDUP 

 Apa yang akan Anda lakukan untuk mendukung 
kepemimpinan dalam jemaat? 

 Bila Anda diminta atau sudah terlibat dalam 
kepemimpinan jemaat, apa yang Anda lakukan? 
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DASAR PEMIKIRAN 
Yesus mengajarkan persahabatan dalam hidup bersama. Dalam 
persahabatan itu semua terlibat dengan gembira. Dalam suasana 
kegembiraan, semua pekerjaan dijalankan dengan semangat 
kolektif, kolegial yang tulus. Secara kelembagaan kepemimpinan 
kolektif – kolegial itu dijalankan oleh Majelis Jemaat. Majelis 
Jemaat terdiri dari Penatua dan Pendeta. Agar pelayanan makin 
berdampak, Majelis Jemaat dibantu oleh Badan Pelayanan 
Jemaat (komisi-komisi, panitia, kelompok kerja, yayasan). 
Selain itu, keterlibatan seluruh anggota jemaat juga menjadi 
prasyarat terwujudnya kehidupan dalam semangat 
persahabatan. Melalui PA ini, kita akan belajar mengenai model 
kepemimpinan apa yang harus dihindari oleh gereja, dan 
sebaliknya model kepemimpinan apa yang mestinya 
dikembangkan dalam gereja. 
 

LANGKAH-LANGKAH 
 

1. MENCERITAKAN PENGALAMAN 
 

• Pernahkah Anda mendengar ungkapan kurang lebih 
seperti ini: “Kalau tidak ada aku, gereja ini tidak akan 
jalan!” atau “Kalau tidak ada aku, gereja ini tidak akan 
berkembang!” 

 
• Apa perasaan Anda atau apa yang Anda pikirkan ketika 

Anda mendengar ungkapan tadi? 
 
 

Bahan  

Persekutuan Doa 6 

 

Wahyu 1:9-20 
 

MENGEMBANGKAN 
KEPEMIMPINAN 

JEMAAT  

Bahan 

Pemahaman Alkitab  
Bulan Kepemimpinan 
Markus 10:42-43a, Lukas 
22:26-27, Yohanes 15:15 
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2. MENGOLAH PENGALAMAN 
• Menurut Anda, hakikatnya siapakah pemimpin gereja 

itu? 
• Menurut Anda, apa peran majelis gereja/jemaat, badan 

pelayanan gereja (komisi, panitia, kelompok kerja) 
dalam suatu gereja ? 

 
3. MENDENGARKAN FIRMAN 

Dengan mengikuti pemikiran Widi Artanto dalam buku 
Gereja dan Misi-Nya, ada tiga bagian Alkitab yang perlu 
diperhatikan dalam kaitannya dengan praktik 
kepemimpinan. 
 
a. Pesan pertama diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para 

pengikutnya dalam Markus 10:42-43a seperti 
berikut:“42 Tetapi Yesus memanggil mereka lalu 
berkata: "Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut 
pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya 
dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya 
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 43 
Tidaklah demikian di antara kamu. …………” (Markus 
10:42-43a). 
 
Kata-kata Tuhan Yesus “Tidaklah demikian di antara 
kamu.” pada ayat 43a tersebut mengungkapkan 
permintaan Tuhan Yesus kepada para pengikut-Nya 
untuk tidak mempraktikkan kepemimpinan 
pemerintah bangsa-bangsa dalam memimpin 
rakyatnya. Kepemimpinan yang ditolak oleh Tuhan 
Yesus ini adalah kepemimpinan yang cenderung 
menggunakan kekerasan (“menjalankan kuasanya 
dengan keras”) untuk memenuhi kepentingan 
pemimpin sendiri walau diatasnamakan kepentingan 
rakyat. Kepemimpinan yang memerintah dan 
menguasai demi terpenuhinya kepentingan kelompok 
tertentu. Kepemimpinan seperti ini disebut sebagai 
kepemimpinan model tuan. 
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Kepemimpinan model tuan seperti ini, umumnya 
sedang dipraktikkan oleh bangsa kita. Kepemimpinan 
yang mengedepankan kekuasaan yang menekan dengan 
menggunakan kekerasan, untuk mencapai maksud 
pemimpin maupun kelompok dan golongannya sendiri. 
Sudah sangat jarang ditemui praktik kepemimpinan 
yang memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan 
seluruh bangsa. 
 
Pesan Tuhan Yesus kepada para pengikut-Nya memang 
tidak menjelaskan apakah kepemimpinan model tuan 
ini sudah terjadi dalam komunitas pengikut-Nya. Tetapi 
setidaknya pesan itu mengingatkan agar para 
pengikutnya tidak terjatuh pada penerapan 
kepemimpinan model tuan, sebagaimana umumnya 
sedang dipraktikkan di masyarakat. Hal yang sama juga 
menjadi peringatan bagi gereja pada masa kini. 
 

b. Pesan kedua diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para 
pengikutnya dalam Lukas 22:26-27 seperti berikut: “26 
Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang 
terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai 
yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27 
Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, 
atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? 
Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan” 
(Lukas 22:26-27). Kalau pesan pertama di atas 
merupakan larangan, sekarang pesan kedua ini berupa 
anjuran kepemimpinan yang seharusnya diterapkan 
dalam kehidupan para pengikut-Nya. Kepemimpinan 
yang dianjurkan Tuhan Yesus ini adalah kepemimpinan 
pelayanan.  
 
Kepemimpinan pelayanan yang dianjurkan oleh Tuhan 
Yesus ini bertolak dari pemahaman bahwa pada 
hakikatnya gereja dipimpin oleh Allah sendiri, yang oleh 
karya penyelamatan Yesus Kristus atas manusia dan 
dunia, menjadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
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Juruselamat sekaligus Kepala (Pemimpin) Gereja 
(Efesus 4:1-16). Sebagai pemimpin Gereja, Yesus 
berkenan memanggil dan memilih dari antara warga 
gereja menjadi majelis dan badan pelayanan gereja 
menjadi “pelayan-Nya” (Ef. 4:11-12). Dan dalam 
mempraktikkan kepemimpinan-Nya atas para 
pengikut-Nya, Yesus menempatkan diri-Nya sebagai 
pelayan (Lukas 22:27). Praktik kepemimpinan Yesus ini 
dijadikan teladan bagi pemimpin gereja masa kini 
dalam menjalankan kepemimpinannya. Kedudukan 
para pemimpin gereja dengan warga gereja sama, sama-
sama hamba Allah, Kristuslah satu-satunya Tuan dalam 
gereja. 
 
Kepemimpinan pelayan menempatkan para pemimpin 
gereja sebagai pelayan atas sesamanya warga gereja. 
Pemimpin gereja bersama-sama warga gereja saling 
melayani satu terhadap lainnya sebagai sesama pelayan 
Tuhan, demi terwujud-Nya kehendak Kristus atas 
gereja-Nya. 
 
Dalam praktik, apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus 
di atas tidak begitu saja mudah dijalankan. Dalam 
jemaat/gereja Galatia, nampaknya masih ada orang-
orang yang berstatus majikan, lainnya berstatus budak. 
Realitas semacam ini potensial sekali melahirkan 
kepemimpinan tuan secara terselubung. Yang diakui 
adalah kepemimpinan pelayan, namun yang 
dipraktikkan kepemimpinan tuan. Entah para 
pemimpin gereja mempertuankan diri terhadap warga 
gereja, atau sebaliknya warga gereja yang 
memperbudak para pemimpin gereja. Itulah sebabnya, 
dengan sungguh-sungguh Paulus mengingatkan 
jemaat/gereja Galatia, bahwa sekalipun dalam 
jemaat/gereja itu ada orang-orang yang berstatus 
tuan/majikan dan hamba/budak, namun dengan 
baptisan dalam Kristus, status itu telah dihapus (Galatia 
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3:27-28).  Dalam Kristus, mentalitas tuan dan hamba 
harus dibuang jauh dalam menjalani hidup bergereja. 
 

c. Pesan ketiga diberikan Tuhan Yesus kepada para 
pengikut-Nya dalam Yohanes 15:15 demikian: “15 Aku 
tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak 
tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku 
menyebut kamu sahabat, karena Aku telah 
memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang 
telah Kudengar dari Bapa-Ku” (Yohanes 15:15). Pesan 
Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia 
tidak menyebut pengikut-Nya sebagai budak-budak, 
tetapi menyebut pengikut-Nya sahabat-sahabat. Suatu 
sebutan yang menegaskan kedekatan relasi. Kita para 
pengikut-Nya adalah sehabat Yesus. Untuk kita semua 
sebagai sahabat-Nya, Ia telah memberikan diri-Nya 
agar kita dapat menjadi sahabat satu sama lain. Menjadi 
sahabat artinya menjadi orang yang mau hadir untuk 
sesama; menerima, menghargai, dan memercayai 
sesamanya. 
 
Kepemimpinan gereja yang dikembangkan dalam 
semangat persahabatan, disebut kepemimpinan model 
sahabat. Kepemimpinan sahabat ini sudah tidak lagi 
mengedepankan posisi, di atas atau di bawah, di depan 
atau di belakang, tetapi mengedepankan kedekatan 
relasi. Kalaupun harus menyebutkan posisi, tempat 
pemimpin dalam kepemimpinan sahabat tidak di atas 
atau di bawah warga gereja, juga bukan di depan atau di 
belakang warga gereja, tetapi berada di samping warga 
gereja. Pemimpin gereja berada dan hadir di samping 
warga gereja dalam peziarahan hidup di dunia ini. 
 
Lebih lanjut, kepemimpinan sahabat yang sudah tidak 
lagi bicara tentang posisi, dapat menjadi alternatif 
keluar dari jebakan mentalitas tuan-hamba, bos-jongos, 
majikan-pesuruh. Bila kepemimpinan pelayanan lebih 
cenderung mendahulukan aksi baru kemudian 
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membangun relasi, kepemimpinan sahabat lebih 
cenderung mendahulukan membangun relasi baru 
menyusul aksi. 
 
Sebagai suatu model kepemimpinan yang belum banyak 
mendapatkan perhatian gereja, kepemimpinan sahabat 
ini perlu mulai diperkenalkan dan dikembangkan 
dalam geraja/jemaat. Dengan mengambil inspirasi dari 
Yohanes 15:15, para pemimpin gereja bersama segenap 
warga gereja perlu menggali makna hidup sebagai 
sahabat Tuhan, sahabat satu sama lain dalam gereja, 
dan sahabat bagi sesama di tengah masyarakat. Lalu, 
dari makna yang diperloleh coba dilakukan 
penerapannya dalam kepemimpinan gereja.  

 
4. MEMAKNAI PENGALAMAN SECARA BARU 

 Dari penjelasan di atas, hal baru atau hal paling 
bermakna manakah yang Anda peroleh hari ini? 

 Apa yang akan Anda lakukan untuk lebih menghayati 
kepemimpinan sahabat dalam diri Anda sendiri? 

 
5. MEMPERBARUI HIDUP 

 Apa yang akan Anda lakukan untuk memperkenalkan 
kepemimpinan sahabat ini pada gereja/jemaat di mana 
Anda menjadi anggotanya? 
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DASAR PEMIKIRAN 
Kepemimpinan berfungsi menggerakkan semua anggota 
organisasi supaya organisasi itu mencapai visi – misinya. 
Demikian juga dalam gereja. Kepemimpinan bukan semata-
mata jabatan gerejawi namun bagaimana setiap anggota jemaat 
berperan dan saling menggerakkan supaya persekutuan, 
kesaksian dan pelayanan terwujud. Dalam rangka itu 
kepemimpinan tidak bisa lepas dari sifat dan gaya seseorang 
dalam menjalankan peranannya di tengah jemaat. Apakah ada 
sosok sempurna dan bisa memuaskan semua orang? Rasanya 
mustahil mencari sosok sempurna dan bisa memuaskan semua 
orang sebab setiap pribadi adalah unik. Jika demikian, figur 
kepemimpinan macam apa untuk jemaat? Melalui PA ini, kita 
akan berdialog tentang figur kepemimpinan jemaat dengan 
belajar dari figur Barnabas.  
 
LANGKAH-LANGKAH 
 
1. MENCERITAKAN PENGALAMAN 

 Pernahkah Anda melihat sekelompok orang berdiskusi 
untuk mencari sosok pemimpin ideal?  

 Apa perasaan Anda atau apa yang Anda pikirkan ketika 
Anda memerhatikan diskusi itu? 

 
2. MENGOLAH PENGALAMAN 

 Menurut Anda, apakah ada pemimpin sempurna yang 
bisa memuaskan semua orang? 

Bahan  

Persekutuan Doa 6 

 

Wahyu 1:9-20 
 

FIGUR 
KEPEMIMPINAN 

JEMAAT 

Bahan 

Pemahaman Alkitab  
Bulan Kepemimpinan 
Kisah Para Rasul 15:36-39 
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 Menurut Anda, figur kepemimpinan macam apa yang 
ideal dalam jemaat? 

 Apakah figur itu hanya bisa dimiliki oleh setiap anggota 
jemaat? 

 
3. MENDENGARKAN FIRMAN 
 
Membaca Kisah Para Rasul 15:36-39 

 
Figur seorang bernama Barnabas rasanya jarang dibicarakan 
dalam khotbah atau di dalam persekutuan-persekutuan kita. 
Sekalipun figur ini jarang dibicarakan, namun perannya di gereja 
perdana sangat kuat. Kehadirannya di tengah-tengah gereja 
berdampak karena pengaruh positif dari keterlibatannya dalam 
hidup bergereja. 
 
Berikut kita perhatikan figur Barnabas yang diringkas dari buku 
Hidupku Bagi Kristus tulisan F.D. Willem. Nama asli Barnabas 
adalah Yusuf. Para Rasul menyebutnya dengan Barsabas yang 
artinya anak penghiburan. Ia seorang Yahudi, suku Lewi dari 
Siprus. Kolose 4:10 menyebut bahwa Yohanes yang juga disebut 
Markus adalah kemenakannya. Ia termasuk anggota jemaat yang 
mula-mula di Yerusalem. Setelah menjadi Kristen, ia menjual 
harta miliknya dan dipersembahkan kepada para rasul (Kis. 
4:36-37). Ia seorang beriman yang dipenuhi dengan Roh Kudus 
(Kis. 11:24). Apakah ketika Barnabas mempersembahkan segala 
miliknya menjadi miskin? Tidak ada keterangan macam itu 
dalam Alkitab. Yang dijumpai adalah pernyataan bahwa dalam 
jemaat tidak ada seorangpun yang berkekurangan. Mengapa 
demikian? Sebab jemaat saling menopang satu sama lain.  
 
Di sini kita melihat Barnabas adalah seorang yang bermurah 
hati. Kemurahan hatinya mendororngnya untuk tidak 
mementingkan diri sendiri, apalagi mencari keuntungan bagi 
diri sendiri.  
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Dalam hidup jemaat perdana, rupanya Barnabas adalah salah 
satu tokoh dalam jemaat Yerusalem. Ketika Paulus pertama kali 
datang ke jemaat Yerusalem, ia bertemu dengan Barnabas dan 
Barnabas memperkenalkan Paulus kepada para Rasul (Kis. 
9:27). Apakah para rasul menerima kehadiran Paulus dengan 
mudah? Paulus yang semula bernama Saulus rupanya sosok 
menakutkan bagi anggota jemaat gereja perdana. Bagaimana 
tidak? Ia seorang pembunuh dan pekerjaannya adalah memburu 
pengikut Kristus. Namun Barnabas meyakinkan para rasul. Ia 
hadir menjadi penyejuk suasana. Hal itu seperti namanya, 
Barsabas yang berarti sang pembawa penghiburan. Melalui dia, 
Paulus diterima di tengah jemaat.  
 
Dari peristiwa itu kita menemukan bahwa Barnabas adalah 
seorang mediator untuk pendamaian. Pihak-pihak yang 
berseteru, saling curiga, saling menolak diajaknya bertemu 
dengan hati terbuka, jauh dari kecurigaan dan semangat 
rekonsiliatif. Ia mengajak jemaat mengampuni. Dengan 
mengampuni, masa lalu memang tidak dapat diubah namun 
pengampunan membawa masa depan penuh harapan.  
 
Setelah Paulus diterima di tengah jemaat, Barnabas dan Paulus 
bersama-sama menjalankan perutusan jemaat. Sewaktu timbul 
kelaparan di Palestina, mereka berdua mengantarkan 
sumbangan dari jemaat Antiokhia untuk jemaat Yerusalem (Kis. 
11:19-30). Bersama Paulus, Barnabas memberitakan Injil kepada 
orang-orang bukan Yahudi (Kis. 13:2-3, Gal. 2:9). Barnabas, 
Paulus dan Yohanes yang disebut Markus pergi memberitakan 
Injil ke Siprus. Ketika Barnabas dan Paulus tiba di Anthiokia, 
terjadi keributan dalam jemaat tentang sunat. Ada penginjil lain 
datang dan mengharuskan orang Kristen disunat. Bersama 
Paulus, Barnabas menyatakan penolakan terhadap ujaran 
penginjil itu. Untuk menyelesaikan masalah itu mereka 
membawa persoalan itu dalam persidangan para rasul di 
Yerusalem, Keputusan sidang adalah: menjadi Kristen tidak 
perlu disunat (Kis. 15:1-34). 
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Kisah itu menunjukkan bahwa Barnabas melibatkan banyak 
orang dalam pelayanannya. Kepemimpinan adalah melibatkan 
sebanyak mungkin orang supaya memahami makna hidup 
bersama, mengambil keputusan bersama dan menjalankan hasil 
keputusan bersama-sama. Dalam perjalanan bersama Paulus, 
Barnabas bersedia menjadi ‘asisten’ Paulus. Semula ia mengajak 
(memimpin)Paulus, namun di kemudian hari membantu Paulus. 
Peristiwa itu mengajarkan perlunya kepemimpinan dijalankan 
secara bergantian. Dalam persekutuan tidak ada pemimpin 
tunggal dan kekal. Kepemimpinan ada masanya. Hal itu seperti 
semangat: setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. 
Pola Barnabas dengan melibatkan dan bergantian dalam 
memimpin merupakan model pengaderan kepemimpinan. 
 
Dalam hidup bersama ketidakcocokan bisa terjadi. Hal itu pula 
dalam relasi antara Barnabas dan Paulus. Kisah Para Rasul 
15:36-39 bercerita dengan jujur tentang hal itu. Perselisihan 
antara Barnabas dan Paulus adalah tentang Yohanes yang 
disebut Markus. Barnabas ingin agar Markus dibawa dalam 
pekabaran Injil, namun Paulus menolak dengan alasan bahwa 
Markus tidak setia. Ketidakcocokan itu menjadikan Paulus 
memilih mengabarkan Injil bersama Silas mengelilingi Siria, 
Kilikia dan mengunjungi jemaat-jemaat yang didirikan bersama 
Barnabas. Sementara Barnabas bersama Markus pergi ke Siprus. 
Meski terdapat ketidakcocokan antara Barnabas dan Paulus, 
mereka tetap menjalin hubungan dengan baik (Gal. 2:9, 2 Tim. 
4:11). 
 
Ketidakcocokan antara Barnabas dan Paulus bukan berarti hal 
buruk. Ketika mereka tidak cocok, mereka mencari cara-cara 
kreatif yaitu memilih tempat berbeda dalam pewartaan Injil. hal 
itu menunjukkan bahwa ketidakcocokan berdampak penyebaran 
Injil ke lebih banyak tempat. Hal lain yang pantas menjadi 
teladan adalah ketidakcocokan dalam pengambilan keputusan 
bukan berarti membuat relasi putus. Di sini Barnabas 
meneladankan pentingnya membedakan sikap di dalam 
persidangan dan di luar persidangan. Dalam persidangan, setiap 
orang boleh beda pendapat namun di luar persidangan, susasana 
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kasih harus tetap dibangun sebab tanpa kasih semua hasil 
persidangan, semua hasil kerja tidak ada gunanya. 
 
Barnabas bersama Markus memberitakan Injil ke berbagai 
tempat, termasuk mereka berlayar ke Salamis. Di Salamis, ia 
ditangkap dan dibawa ke Sinagoge untuk diadili. Seorang 
bernama Eusebeus marah karena mendengar berita tentang 
banyaknya orang Yahudi menjadi Kristen. Ia meminta agar 
Barnabas di bawa ke luar kota untuk dibunuh. Leher Barnabas 
diikat oleh tali dan diseret kuda dari Sinagoge ke luar kota. Di 
luar kota Barnabas dibakar sampai tulangnya menjadi debu.  
 
Barnabas meneladankan diri sebagai pemimpin yang melayani 
hingga akhir hayatnya. Ia setia menjalankan perutusan dengan 
tekun. 
 
 
4. MEMAKNAI PENGALAMAN SECARA BARU 

Setelah mendengar firman dan mendalami makna 
kepemimpinan, apa yang Anda dari kepemimpinan 
Barnabas? 
 

 
5. MEMBAHARUI HIDUP 

 Teladan apa yang dapat ambil hikmahnya bagi 
kepemimpinan jemaat saat ini? 

 Sebagai anggota jemaat, pengurus komisi, penatua, 
pendeta, apa yang akan dilakukan supaya kepemimpinan 
dapat dijalankan untuk hidup bersama lebih baik?  
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FOKUS 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmat bermakna 
bijaksana, arif. Orang arif bijaksana atau arif mampu 
membedakan mana hal baik dan jahat. Dalam pengertian lain, 
bijaksana atau arif adalah karena hidup dengan seksama. Hidup 
dengan seksama bermakna hidup dengan kebiasaan baik dan 
benar. Salomo adalah seorang pemimpin berhikmat. Pemimpin 
berhikmat tidak lahir dengan tiba-tiba. Selama hidupnya 
pemimpin itu membiasakan bertindak dengan baik dan benar. 
 
Melalui pelajaran hari ini, anak diharap mengerti makna 
pemimpin berhikmat dan membiasakan diri hidup denga cara 
baik dan benar.   
 
PENJELASAN BAHAN 
1. Setelah Daud, kepemimpinan Israel digantikan oleh Salomo. 

Ia menjadi raja Israel menggantikan Daud, ayahnya. Salomo 
adalah anak Daud dari Batsyeba, mantan istri Uria, orang Het. 
Alkitab mencatat bahwa Salomo menjadi menantu dari 
Firaun, raja Mesir. Meskipun begitu, Salomo masih 
menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut 
ketetapan Tuhan. 

 
2. Salomo dikasihi oleh Allah. Kasih Allah mewujud dalam 

bentuk tawarannya pada Salomo untuk mengajukan sebuah 
permintaan kepada-Nya, dalam mimpi, setelah Salomo 
mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gibeon. 

 

Bahan 

Pemahaman Anak 
1 Raja-Raja 3:1-28 

PEMIMPIN 
BERHIKMAT  
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3. Sebagai pribadi yang merasa dikasihi Allah, Salomo segera 
menanggapi penawaran Tuhan tersebut. Ia sadar betapa berat 
beban tanggung jawab yang dipikulnya untuk memimpin 
umat Israel yang sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu, 
Salomo meminta kepada Allah supaya ia diberi hati yang 
dapat menimbang perkara dengan baik. Sebagai penjelasan 
saja, hikmat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan 
pengalaman yang diperoleh lewat pendidikan. 

 
4. Allah memandang baik permintaan Salomo, sehingga Ia 

mengabulkannya. Allah memberikan kepadanya hati yang 
penuh hikmat dan pengertian, sehingga ia menjadi orang 
yang paling berhikmat dibandingkan dengan orang-orang 
yang sebelumnya maupun orang-orang yang sesudahnya. 
Selain itu, Allah juga menambahkan berkat untuk Salomo, 
karena permintaannya itu, yaitu kekayaan dan kemuliaan, 
serta umur yang panjang, jika ia berlaku setia kepada Tuhan 
seperti Daud, ayahnya itu. 

 
5. Kepemimpinan penuh hikmat dalam diri Salomo terlihat 

ketika ia sedang menghakimi dua orang perempuan sundal 
yang bertengkar memperebutkan seorang anak yang masih 
hidup. Salomo mampu menghakimi dengan adil dan 
menunjukkan siapa ibu yang sebenarnya dari anak yang 
masih hidup itu. Hikmat Salomo ini tersebar ke seluruh orang 
Israel, sehingga mereka menjadi takut (hormat) kepadanya, 
karena mereka melihat hikmat Allah yang dinyatakan dalam 
hati Salomo untuk melakukan keadilan. 

 
6. Salomo adalah pemimpin berhikmat. Ia menunjukkan hidup 

dengan seksama, sehingga di saat harus menentukan mana 
hal baik dan jahat, ia mampu mewujudkannya. 
Kepemimpinan berhikmat merupakan proses pembiasaan 
diri. Dimulai dari membiasakan diri berdoa kepada Allah dan 
mengerjakan hal-hal yang dianggap remeh. Dari sanalah 
kepemimpinan Salomo dibentuk.  
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AYAT HAFALAN 
“Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu 

hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif,.” 
Efesus 5:15 

 
LAGU PENDUKUNG 

1. Gajah Badannya Besar. 
2. Banyak Perbuatan. 
3. ‘Ku Istimewa. 
 

PELAJARAN UNTUK ANAK KELAS 4- 6 SD 
Pembukaan 

1. Tanyakan kepada anak-anak: kebiasaan-kebiasaan baik 
apa yang mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. 

2. Guru menuliskan jawaban tiap anak di papan tulis. 
3. Guru merangkum kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka 

lakukan dan menyampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan 
baik itu akan membentuk mereka menjadi pribadi yang 
berhikmat.   

4. Beritahukan kepada anak bahwa pada hari ini mereka 
akan belajar tentang seorang pemimpin yang memiliki 
hikmat.  

 
Pokok Pelajaran 

1. Ajak anak-anak membaca 1 Raja-raja 3:1-28. 
2. Berikan kertas kerja sebagai berikut kepada anak-anak: 

 
 Situasi yang dihadapi Apa yang dilakukan 

Salomo 
 
 

 

  
3. Diskusikan hal baik yang dilakukan oleh Salomo sebelum 

mengambil keputusan. Mengapa ia berdoa kepada 
Tuhan?  

4. Berikan penjelasan makna kata hikmat. 
5.  Tunjukkan kepada anak-anak bahwa Salomo menjadi 

berhikmat karena pembiasaan baik dalam dirinya 
(seperti berdoa, menunjukkan kasih kepada Tuhan).   



 

 Bulan Kepemimpinan Jemaat 130 

Penerapan 
1. Mintalah anak menyebut ciri-ciri pemimpin berhikmat.  
2. Minta anak menuliskan jawab di selembar kertas: 

menurut kalian, kebiasaan apa yang dilakukan oleh para 
pemimpin itu sehingga ia memiliki hikmat? 

3. Berikan penekanan pada anak bahwa mereka adalah para 
pemimpin. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri, 
yaitu dari kebiasaan melakukan hal-hal yang baik setiap 
hari. Contohnya: mandi, memakai baju, mengambil 
makan sendiri. Membuang sampah pada tempatnya, 
tepat waktu, dan lain-lain.  

4. Mintalah anak membuat tekad dalam bentuk gambar 
kebiasaan-kebiasaan apa yang akan mereka lakukan 
untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin 
berhikmat.  

 
PELAJARAN UNTUK ANAK KELAS 1 – 3 SD 
Pembukaan 

1. Tanyakan kepada anak-anak: menurutmu pemimpin 
yang baik itu seperti apa? 

2. Guru menuliskan jawaban tiap anak di papan tulis 
tentang ciri-ciri pemimpin yang baik menurut anak-anak. 

3. Guru merangkum jenis permintaan anak-anak dan 
menyampaikan bahwa salah satu kepemimpinan yang 
baik adalah memiliki hikmat.   

4. Beritahukan kepada anak bahwa pada hari ini mereka 
akan belajar dari seorang pemimpin berhikmat. 

 
Pokok Pelajaran 

1. Tunjuk 3 anak untuk berperan sebagai narator dan 2 
orang perempuan sesuai naskah.  
 
Narator : Pada waktu itu masuklah dua orang 

perempuan menghadap raja, lalu 
mereka berdiri di depannya. 

 
Perempuan 1 : “Ya Raja! Aku dan perempuan ini tinggal 

dalam satu rumah. Aku dan dia 



 

 
 131 Bulan Kepemimpinan Jemaat 

melahirkan anak dalam waktu yang 
hampir bersamaan. Pada suatu malam 
bayi dari perempuan ini mati, karena 
tertindih ketika ia tidur. Lalu ia 
mengambil bayiku saat aku tidur, dan 
menukarnya dengan yang mati itu. 
Ketika aku bangun pagi untuk menyusui 
bayiku, ia sudah mati, tetapi ketika 
kuamati, ternyata dia bukan bayi yang 
kulahirkan” 

 
Perempuan 2 : “Bohong! Anakkulah yang hidup dan 
anakmulah yang mati.” 
 
Perempuan 1 : “Kamu yang bohong! Anakmulah yang 
mati dan anakkulah yang hidup” 
 
Narator : Begitulah mereka bertengkar di depan 
raja Salomo 
 

1. Jika kalian menjadi Salomo, apa yang akan kalian 
lakukan. 

2. Guru menampung jawaban anak-anak  
3. Guru melanjutkan cerita Salomo dengan membacakan 

ayat 24-28 
4. Pastikan anak-anak memahami kebijaksanaan Salomo 

dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan 
masalah. 

5. Jelaskan kepada anak-anak hal yang membuat Salomo 
dapat mengambil keputusan dengan penuh hikmat. 
(penjelasan bahan no.2-4) 

6. Sampaikan pada anak tentang makna hikmat dalam diri 
Salomo. Juga kepemimpinan dalam dirinya.  

 
Penerapan 
1. Berikan penekanan pada anak bahwa mereka adalah para 

pemimpin. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri, yaitu 
dari kebiasaan melakukan hal-hal yang baik setiap hari. 
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Contohnya: mandi, memakai baju, makan sendiri. 
Membuang sampah pada tempatnya, tepat waktu, dan lain-
lain.  

2. Siapkan kertas karton dan penghiasnya. Minta anak 
menuliskan: aku seorang pemimpin di karton itu dan 
menghiasnya. Di balik karton itu, mintalah anak menuliskan 
kebiasaan-kebiasaan apa yang akan mereka lakukan, seperti: 
mandi sendiri, makan sendiri, dll.  

3. Ajak anak-anak untuk berdoa meminta hikmat kepada 
Tuhan. 

 
PELAJARAN UNTUK ANAK TK 
 
Pembukaan 

1. Tanyakan pada anak: siapa senang menjadi pemimpin? 
2. Sampaikan pada anak apa arti pemimpin. 
3. Katakan pada anak bahwa hari ini kita akan belajar dari 

seorang pemimpin yang baik. Pemimpin itu disebut 
berhikmat. Berhikmat artinya bisa membedakan mana 
yang benar dan salah. 

4. Katakan pada anak bahwa hari ini mereka akan belajar 
apa yang benar dan apa yang salah. 

 
Pokok Pelajaran 

1. Ajak 3 rekan guru sekolah minggu/orang tua anak untuk 
membaca naskah.  

 
Narator : Pada waktu itu masuklah dua orang 

perempuan menghadap raja, lalu 
mereka berdiri di depannya. 

 
Perempuan 1 : “Ya Raja! Aku dan perempuan ini tinggal 

dalam satu rumah. Aku dan dia 
melahirkan anak dalam waktu yang 
hampir bersamaan. Pada suatu malam 
bayi dari perempuan ini mati, karena 
tertindih ketika ia tidur. Lalu ia 
mengambil bayiku saat aku tidur, dan 
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menukarnya dengan yang mati itu. 
Ketika aku bangun pagi untuk menyusui 
bayiku, ia sudah mati, tetapi ketika 
kuamati, ternyata dia bukan bayi yang 
kulahirkan” 

 
Perempuan 2 : “Bohong! Anakkulah yang hidup dan 

anakmulah yang mati.” 
 
Perempuan 1 : “Kamu yang bohong! Anakmulah yang 

mati dan anakkulah yang hidup” 
 
Narator : Begitulah mereka bertengkar di depan 

raja Salomo 
 

 
2. Guru melanjutkan cerita Salomo yang diambil dari ayat 

24-28. 
Anak-anak apa yang kemudian dilakukan oleh Raja 
Salomo? Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, 
“Ambilkan aku pedang” kemudian pengawalnya 
membawa pedang di hadapannya. Lalu Raja berkata 
sekali lagi: “Bagilah anak itu menjadi dua. Berikan 
separuh untuk ibu yang satu dan separuh lagi untuk ibu 
yang lain”  
Ibu yang punya anak yang hidup itu menangis dan 
berkata, “Raja janganlah anak itu dibagi dua. Berikan saja 
kepadanya. Saya kasihan kepada anak itu.”  
Anak-anak, Raja Salomo akhirnya tahu kalau itulah ibu 
yang sesungguhnya dari anak yang masih hidup itu. Lalu 
ia berkata, “Berikan anak itu kepada ibu itu sebab dialah 
ibunya.”  
Anak-anak, seluruh istana heran karena kebijaksanaan 
Raja Salomo yang hebat itu. Itulah jawaban atas doa 
Salomo kepada Allah. Allah memberikan hikmat yang 
sangat luar biasa kepada Raja Salomo lebih dari hikmat 
yang pernah dimiliki oleh orang lain sebelum atau 
sesudahzamanRaja Salomo. 
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Penerapan 
1. Ajak anak melakukan bersih-bersih ruang SM. GSM bisa 

membuat setting ruangan kotor karena ada sampah. 
2. Minta anak-anak membersihkan bersama-sama.  
3. Usai membersihkan, sampaikan pada anak bahwa 

membersihkan ruangan kotor merupakan kebiasaan baik 
yang harus dilakukan terus menerus. Berikan penekanan 
tentang membuang sampah pada tempatnya. Anak juga 
diminta membiasakan diri melakukan kebiasaan-
kebiasaan baik. Mengapa? Karena mereka adalah para 
pemimpin. Para pemimpin tidak suka dimanja, 
melainkan suka membantu dan mandiri. 

4. Bagikan kertas kartos bertuliskan,”Aku Seorang 
Pemimpin”. Mintalah anak menghias kertas karton itu.   
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DASAR PEMIKIRAN 
Arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Hanya Kristus bukan 
yang lain, termasuk mengikuti suara mayoritas orang banyak. 
Hal inilah yang menjadi tantangan bagi remaja kini. Suara 
mayoritas belum tentu sesuai dengan ajaran Kristus. Sesuatu 
yang dianggap wajar karena dilakukan banyak orang, harus 
dikaji ulang apabila sudah berbeda (apalagi bertentangan) 
dengan ajaran Kristus.   
 
Apabila ada pelajar yang isinya mencontek semua dalam sebuah 
ujian, maka menyontek bisa dijadikan pembenaran dan 
merupakan hal yang wajar. Apabila melanggar dan berbeda 
dengan kesepakan yang ada, ada konsekuensi tertentu yang akan 
diterima. Istilah Fox Populi Fox Dei (Suara orang banyak, suara 
Tuhan) harus ditinjau ulang. Apakah suara mayoritas apakah 
mencerminkan suara Tuhan juga? 
 
Di sinilah keberanian untuk berbeda harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin. Baik dalam memimpin orang lain, maupun 
memimpin diri sendiri. Melalui kisah Daniel dan kawan-
kawannya  kita akan melihat sosok yang berani beda dalam 
menghadapi kesulitan dan bagaimana mereka menghadapinya. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kisah Daniel termasuk dalam kisah nabi-nabi dalam Perjanjian 
Lama. Konteks kitab nabi-nabi dalam Perjanjian Lama adalah 
peringatan kepada bangsa Israel (Israel Utara) maupun bangsa 
Yehuda (Israel Selatan) untuk bertobat kepada Tuhan. Hal ini 
dikarenakan mereka telah memilih untuk tidak setia kepada 

BERANI BEDA 
Bahan 

Pemahaman Remaja 
Daniel 1:1-20 
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Tuhan. Ketidaksetiaan itu membuat bangsa Israel dan Yehuda 
mengalami pembuangan. Mereka harus mengalami migrasi ke 
negeri yang menjajah mereka yakni Babel. 
 
Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya adalah beberapa orang 
Yehuda yang dibawa ke Babel. Mereka dipilih karena dianggap 
layak untuk dibawa ke Babel. Yang dianggap layak adalah: 

1. Berasal dari keturunan raja 
2. Berasal dari keturunan bangsawan 
3. Orang muda dan tidak bercacat cela 
4. Berperawakan baik 
5. Memahami berbagai hikmat dan berpengetahuan 
6. Cakap. (Dan 1:3-4). 

 
Kualifikasi yang tinggi itu dipergunakan agar mereka bisa 
diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim.  
 
Strategi ini digunakan bangsa Babel agar meminimalisir 
pemberontakan bangsa Yehuda. Sehingga mereka 
mengumpulkan orang-orang mudanya yang berkualitas dan 
mengindoktrinasi mereka dengan menanamkan budaya lain, 
agar mereka tercerabut dengan budaya asal mereka. Selain itu, 
mereka juga dijadikan orang-orang andalan Babel untuk 
kepentingan mereka. Oleh sebab itu yang dipilih adalah yang 
berkualitas unggul. 
 
Tak sampai disitu, nama mereka juga diganti. nama adalah 
identitas penting yang melekat dalam diri mereka. Tak sekadar 
nama, namun juga menunjukkan dari mana ia berasal dan dari 
keluarga mana ia berasal. Nama Daniel, Hananya, Misael, dan 
Azarya adalah nama nama khas Yahudi. Namun ketika mereka 
harus berpindah ke Babel, nama merekapun diubah dalam 
rangka indoktrinasi. Daniel menjadi Beltsazar, Hananya menjadi 
Sadrakh, Misael menjadi Mesakh, dan Azarya menjadi 
Abednego. 
 
Proses pencabutan akar budaya tak berhenti sampai perubahan 
nama. Kebiasaan mereka juga hendak diubah oleh Babel. Salah 
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satu kebiasaan Babel adalah makan makanan raja dan minum 
minuman raja. Perilaku makan dan minum bukan sekadar 
makan dan minum biasa. Memakan makanan dan minuman 
menu raja adalah simbol pengakuan kepada Tuhannya orang 
Babel. Dengan demikian, konsep ketuhanan yang dipercaya 
orang Yahudi, yakni kepercayaan kepada Allah Abraham, Ishak, 
Yakub yang membawa mereka keluar dari Mesir hendak 
dihilangkan menjadi kepercayaan kepada raja Babel. 
Penyembahan terhadap raja Babel. 
 
Hal ini membuat Daniel dan kawan-kawannya mulai gelisah. 
Mereka menerima keadaan yang ada, namun tak bisa menerima 
bahwa mereka harus percaya dan menyembah raja Babel. 
Disinilah mereka berani tampil beda. Mereka tidak asal berbeda, 
namun memiliki prinsip untuk tetap menyembah Allah mereka, 
bukan Allah orang Babel. Prinsip itu mereka pegang dengan 
tidak makan dan minum makanan dan minuman raja. Jadi 
sebuah prinsip harus diperlihatkan dalam tindakan nyata. Inilah 
yang membuat Daniel dan kawan-kawannya terus disertai Allah 
dan terlihat dengan keadaannya yang tetap sehat meskipun tidak 
makan dan minum makanan dan minuman raja Babel. 
 
RELEVANSI 
Dari bacaan yang ada menunjukkan Daniel dan kawan-
kawannya yang berani beda. Berani beda di sini bukan asal beda. 
Perbedaan yang dimaksud adalah berani beda ketika banyak 
orang memilih untuk melanggengkan dosa. Oleh sebab itu 
dibutuhkan prinsip yang jelas dalam menghadapi situasi 
demikian. Prinsip tersebut ditunjukkan melalui tindakan nyata.  
 
Namun dalam kenyataannya, remaja harus dihadapkan dengan 
situasi yang tidak sederhana. Keinginan untuk diterima 
komunitas dan diakui acap kali membuat remaja berkompromi 
terhadap dosa. Jika tidak sama dengan yang lain akan dianggap 
aneh dan bukan bagian dalam kelompok. Hal inilah yang 
membuat remaja Kristen akhirnya larut dalam dunia dan tidak 
menunjukkan perbedaannya sebagai remaja Kristen. 
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Maka dari itu dibutuhkan prinsip “cerdik seperti ular, tulus 
seperti merpati” dalam menjalankan prinsip Kekristenan. Lalu 
pertanyaannya adalah apakah prinsip kekristenan itu? Prinsip 
Kekristenan adalah hukum kasih seperti yang diungkapkan 
Yesus dalam Markus 12:30-31, yakni: 
 
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada 
hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini." 
 
Hukum kasih ini memang akan luas penjabarannya. Oleh sebab 
itu, agar lebih nyata lagi, maka tak ada salahnya meminjam 
ajaran Paulus tentang buah Roh dalam Galatia 5:22-23: 
 
“Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang 
menentang hal-hal itu”. 
 
Buah Roh inilah yang membantu remaja Kristen agar tampil 
beda dalam menghadapi situasi sekitarnya yang kurang 
membangun. Contoh nyatanya adalah seperti tabel dibawah ini: 

BUAH ROH 
SITUASI 
SEKITAR 

CONTOH 
TINDAKAN 

NYATA 

Kasih Dosa 
Berlaku sopan 
terhadap lawan jenis. 

Sukacita 
Tidak 
semangat 

Semangat ketika 
masuk sekolah pada  
hari Senin. 

Damai sejahtera Pertikaian 

Tidak terpancing 
dengan isu yang 
belum tentu 
kebenarannya (berita 
hoax). 
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Kesabaran Mengeluh 

Tetap belajar dan 
mengerjakan PR 
meskipun harus 
menghilangkan waktu 
bermain. 

Kemurahan Pelit 

Menabung secara 
khusus untuk 
memberikan donasi 
terhadap yang 
membutuhkan. 

Kebaikan 

Menutup diri 
dengan 
kelompok lain 
(eksklusif) 

Berani bergaul 
dengan orang lain 
diluar komunitasnya. 

Kesetiaan 
Suka jalan 
pintas 
(curang) 

Belajar dengan tekun 
sehingga tidak perlu 
mencontek. 

Kelemahlembutan Kekerasan 
Tidak ikut menghina 
teman yang memiliki 
kekurangan. 

Penguasaan diri 
Dikuasai oleh 
yang lain 

Hemat dan tidak 
terpancing dengan 
budaya belanja yang 
berlebihan 
(hedonisme). 

 
USULAN KEGIATAN 
Remaja diajak untuk menganalisa data kenakalan remaja. Dari 
data yang ada, mengapa hal itu terjadi? Silakan didiskusikan. 
Pola kenakalan remaja sudah terajut sejak dahulu. Oleh sebab itu 
tema kekerasan, pornografi, obat terlarang, kriminalitas remaja, 
dll tak akan habis untuk dipadamkan. Mungkin saja kita 
dihadapkan dengan kenakalan remaja yang ada disekitar kita. 
Lalu bagaimana kita mengahadapi demikian? Silakan 
didiskusikan juga. Melalui diskusi remaja diajak untuk berani 
menyebutkan tindakan nyata, sehingga tidak membahas hal-hal 
yang normatif dan tidak kongkrit. 
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CONTOH ILUSTRASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meski Masih 11 Tahun, 

Faye Sudah Dirikan Organisasi Sosial 
 
Liputan6.com, Jakarta Berdiri pada tahun 2013, Rumah 
Faye merupakan organisasi nirlaba yang fokus pada isu 
prostitusi anak. Ialah seorang anak bernama Faye Simanjuntak, 
kini berusia 13 tahun, yang mendirikan organisasi itu. 
 
Bagaimana ia bisa sampai pada ide membangun organisasi 
sosial? Dalam wawancara bersama Liputan6.com pada Jumat 
(20/11/2015), Faye bercerita bahwa keinginannya untuk 
menolong anak-anak yang terjerat prostitusi muncul setelah 
belajar tentang isu tersebut di sekolah. 
 
Singkat cerita, ia pun mengutarakan kemauannya itu pada sang 
ibu. `Are you ready?` ucap Faye menirukan kata-kata ibunda 
dalam menanggapi keinginannya. Faye jujur berkata `Tidak`. 
 
Selang waktu berlalu, satu hal yang tak terduga terjadi. Di 
Facebook, ibunda Faye bertemu dengan teman yang lepas kontak 
selama 10 tahun. Dan ia menangani urusan prostitusi anak. ̀ You 
know what? You have a chance. Are you going to take it or are 
you not going to take it,` ibu bertanya pada Faye. 
Dari situlah proses pembuatan Rumah Faye dilakukan. 
Beranggotakan dirinya, ibu, dan 2 pekerja, Rumah Faye 
mengawali langkahnya. Kesempatan untuk tampil dalam 
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sebuah show di sebuah televisi swasta kemudian membuat 
Rumah Faye semakin dikenal. 
 
Apa yang dilakukan Faye bukan tanpa tantangan. Terkait 
usianya yang masih muda, sebagian orang dewasa memandang 
aksinya dengan sebelah mata. Tetapi Faye mengatakan bahwa 
yang membuatnya tetap bergerak maju dengan organisasi itu 
adalah dukungan banyak orang lainnya, dan terutama adalah 
kondisi para korban itu sendiri. 
 
Organisasi yang memiliki misi mencegah atau membangun 
kesadaran, membebaskan korban, dan memulihkan kondisi 
korban ini kini tengah membangun sebuah shelter di Batam. Ia 
berharap agar Rumah Faye bisa semakin besar dan menjadi 
pendorong orang lain untuk turut serta memikirkan masa depan 
dunia, dan bertindak nyata untuk mewujudkannya. 
 
(Sumber artikel: 
http://www.liputan6.com/lifestyle/read/2372230/meski-
masih-11-tahun-faye-sudah-dirikan-organisasi-sosial.) 
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DASAR PEMIKIRAN 
Almarhum Pendeta Eka Darmaputera pernah menyampaikan 
demikian: Agama ditantang untuk membuat paradigma baru, 
mencari cara baru untuk menyampai pesan Yesus yang sama itu. 
Kalau tidak, gereja akan tersingkirkan. Era baru kita saat ini 
adalah dunia digital. Disadari atau tidak, teknologi digital 
mengubah perilaku, mengubah cara berkomunikasi dan 
munculnya karakter khas manusia di zaman digital. Hal yang 
tidak luput dari pengaruh teknologi digital adalah 
kepemimpinan.  Seperti apa dan bagaimana memimpin di era 
digital berbeda dengan zaman sebelumnya.  
 
Di dalam gereja ada orang-orang muda. Bila dibanding dengan 
generasi sebelumnya, orang-orang muda lebih menguasai dunia 
digital. Di tangan orang-orang muda inilah kepemimpinan 
diletakkan. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah untuk 
menyampaikan pesan Yesus di tengah dunia.  
 
Melalui bahan ini, orang-orang muda diharap memiliki 
pemahaman yang baik tentang kepemimpinan di era digital dan 
mewujudkannya dalam kehidupan mereka di dalam jemaat 
maupun di tempat lain. 
 
PENJELASAN TEKS 
Paulus melayani di berbagai wilayah, termasuk di kota Korintus. 
Kala itu, kota Korintus merupakan kota pelabuhan di daerah 
Makedonia. Sebagai kota pelabuhan, Korintus menjadi kota 
‘metropolitan’ pada waktu itu. Ramai dengan kehadiran berbagai 
pebisnis dari dalam dan luar negeri. Kota Korintus menjadi kota 
yang terbuka terhadap segala informasi dan budaya yang dibawa 
oleh para pendatang. Tentu saja hal ini mempengaruhi 

KEPEMIMPINAN  
DI ERA DIGITAL 

Bahan 

Pemahaman Pemuda 
2 Korintus 3:1-3 
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kehidupan penduduk Korintus serta membentuk budaya baru 
dalam pergaulan mereka. Apakah keadaan kota Korintus ini 
mempengaruhi kehidupan jemaat-jemaat Kristen Korintus? 
Tentu saja demikian. Situasi sosial akan membuat perilaku 
seseorang mengikuti situasi itu. Pola hidup, berelasi, 
berkomunikasi dan penghayatan tentang makna hidup tidak bisa 
dilepaskan dari konteks sosial seseorang. 
 
Sekalipun zaman berubah, pesan Yesus kepada pengikut-Nya 
tetap sama. Cinta kasih kepada sesama dan kepada Allah 
merupakan panggilan hidup. Perilaku hidup orang Kristen tidak 
dapat dilepaskan dari nilai-nilai itu. Paulus memakai simbol 
“surat pujian” untuk menasihati jemaat Korintus mengenai 
prilaku hidup mereka sebagai orang Kristen. Di kota Korintus 
ada tradisi seseorang membuatkan surat untuk orang lain yang 
dianggap berjasa. Surat pujian ini merupakan surat apresiasi 
atau penghargaan atas perbuatan yang dilakukan oleh si 
penerima surat. Jemaat Korintus terkenal sangat bangga dengan 
dirinya sendiri. Karena itu di dalam tubuh jemaat Korintus 
sering terjadi perselisihan. Mereka ingin dianggap lebih unggul 
daripada anggota lainnya.  
 
Dalam suratnya pada jemaat Korintus, Paulus memberikan 
apresiasi kepada mereka. Di sisi lain, Paulus memilih menyebut 
jemaat sebagai surat pujian di dalam hatinya. Sebab bagi Paulus 
yang penting adalah bagaimana jemaat memperlihatkan secara 
nyata perbuatan mereka yang penuh kasih Allah. Paulus 
menunjukkan hal yang lebih bernilai daripada pemberian surat 
pujian, yaitu kebanggaan dalam hati Paulus terhadap jemaat 
yang melakukan perintah Allah (ay. 2). Paulus mengingatkan 
pula jemaat Korintus bahwa mereka adalah surat Kristus, yang 
ditulis sebagai buah pelayanan Paulus, sebagai karya Roh Kudus 
dalam hati manusia (ay. 3). Nasihat Paulus ini sarat dengan 
makna panggilan, antara lain: pertama, keberadaan jemaat 
Korintus sangat berharga. Jemaat Korintus perlu rendah hati 
sebab keberadaan mereka bukan keberhasilan mereka 
melainkan Roh Kudus dan pelayanan Paulus. Kedua, sebagai 
surat Kristus, hidup jemaat Korintus memperlihatkan kehadiran 
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Kristus kepada orang lain. Kristus dipuji atau dihina oleh 
masyarakat bergantung pula dari perbuatan jemaat Korintus. 
Hidup mereka bukan hanya untuk mereka tetapi untuk Kristus. 
 
Di tengah hiruk pikuk kota Korintus, jemaat diminta menjadi 
kesaksian yang hidup. Mereka hidup bukan bagi dirinya sendiri, 
melainkan bagi Kristus sebab sebagai saksi mereka “ditulis” oleh 
Roh Allah yang hidup. Chaon Seng Song, seorang teolog dari 
Taiwan menyebut bahwa Roh Allah merupakan kekuatan atau 
daya kreatif yang mentransformasi hal-hal duniawi biasa 
menjadi image dan simbol yang bermakna, yang menyingkap 
misteri kehidupan. Bila Roh Allah menjadi daya kreatif, maka 
mereka yang dicipta dari Roh menjadi orang-orang yang kreatif.  
Itulah yang diharapkan dari jemaat Korintus.  
 
PENGENAAN 
Media adalah berkat Allah. Dari waktu ke waktu manusia 
berkomunikasi dengan media yang sesuai dengan konteksnya. 
Penemuan teknologi komunikasi menunjukkan bahwa manusia 
berkembang dari masa ke masa. Karena itu gereja diundang 
untuk mensyukuri kemajuan teknologi dengan menghayati 
bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan 
melalui teknologi media yang dikembangkan manusia. Melalui 
media komunikasi manusia bisa terhubung satu sama lain. Pada 
zaman Romawi kuno, komunikasi dilakukan di ruang terbuka. 
Ruang terbuka menjadi sarana perjumpaan. Pasca itu, 
pembangunan jalan membuat manusia terhubung dengan 
mudah. Jalan menjadi akses perjumpaan. Pada masanya surat 
menyurat menjadi sarana berkomunikasi yang mengagumkan. 
Radio, televisi, radio amatir memang tidak tergantikan bagi 
umat manusia saat ini. Namun percepatan gerak dan 
jangkauannya tidak secepat dan seluas internet. Perkembangan 
yang berbasis internet melahirkan era baru dan budaya baru 
yaitu era digital. Dalam era digital, komunikasi antarpribadi 
dikembangkan melalui jejaring sosial. Media tidak hanya untuk 
berkomunikasi, namun juga untuk mengembangkan 
pengetahuan dan saling mempengaruhi. Saat ini media digital 
bukan lagi sekadar kebutuhan, namun menjadi bagian dari 
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kehidupan manusia. Contohnya: saat HP tertinggal kita sering 
bingung. Namun saat buku kidung atau kitab suci tertinggal, 
apakah kita sebingung saat HP tertinggal? 
 
Dari realitas itu, tidak ada kata lain bagi gereja selain bertindak 
pro-aktif. Menututup diri di era digital bukan cara yang tepat. 
Media komunikasi adalah berkat yang harus disyukuri dan 
dijadikan sarana memberitakan Injil Kerajaan Allah dan 
mengembangkan kepemimpinan jemaat. Bagaimana caranya? 
Saat ini generasi milenial yang melek internet ada di dalam 
gereja. Berikan ruang, kesempatan dan pendampingan bagi 
mereka untuk terlibat dalam karya gereja melalui media digital. 
Mereka  memiliki kreativitas dan kemampuan yang baik dalam 
ber-internet. Di sisi lain, manusia juga membutuhkan ruang 
bersama melalui dunia nyata. Perjumpaan melalui dunia digital 
(maya) dan nyata merupakan kolaborasi baik dalam jemaat.  
 
Jeremy Heimans dan Henry Timms dalam buku berjudul ‘NEW 
POWER’ memberikan ulasan mendalam tentang bagaimana 
kekuatan, relasi kuasa, dan kepemimpinan berlaku dalam dunia 
yang ‘hyperconnected’. Menurut mereka kolaborasi menjadi 
kunci dalam dunia saat ini. Manusia cenderung senang bergerak 
dengan semangat tidak terlalu formal, organisasi berbasis 
jaringan, keterbukaan, jangka pendek, mendorong partisipasi 
yang mampu mengangkat potensi kebaikan masing-masing, 
serta mempromosikan budaya berkarya. Ini sangat menarik 
karena argumen kepempinan pada diskursus yang masih banyak 
digunakan adalah kepemimpinan bersifat struktural, formal, 
hirarki, berbasis arahan, konsep inti-pendukung, dan cenderung 
ada layer (tertutup / semi tertutup). 
 
Di tengah dunia yang makin terbuka, kepemimpinan juga harus 
terbuka. Gereja tidak bisa menutup diri terhadap kenyataan itu. 
Nasihat Paulus bagi jemaat Korintus dan realitas masa kini 
kiranya dapat dijadikan sarana membaharui kepemimpinan 
jemaat di era digital ini. Pemuda-pemuda memiliki peran besar 
mewujudkannya. 
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SARAN PENYAMAPAIAN 
1. Minta pemuda menceritakan pengalaman asyik mereka 

dalam penggunaan teknologi digital. 
2. Sampaikan pada pemuda bahwa dalam semua era, pesan dari 

Yesus sama. Bahwa media penyampaian berbeda-beda, 
namun gagasan yang dinyatakan tentang tanda-tanda 
kerajaan Allah, cinta kasih tetap sama. 

3. Ajak Pemuda membaca teks 2 Korintus 3: 1 – 3 dan 
sampaikan penjelasan. 

4. Perdalam penjelasan dengan pengenaan. Dalam pengenaan, 
ajak pemuda memperhatikan kepemimpinan di era digital. 
Tulislah gagasan-gagasan mereka. 

5. Akhiri dengan memerhatikan 
https://www.facebook.com/groups/ridwankamilwatch/. Di 
Bandung, masyarakat membuat forum Facebook "Ridwan 
Kamil Watch" (RKW), isinya adalah kritikan dan masukan, 
namun tidak sedikit caci-maki.  Melalui media itu, 
kepemimpinan bisa dijalankan dengan baik dan menjangkau 
banyak orang. Usai mencermati facebook Ridwan Kamil 
Wacht, mintalah pemuda membuat project kepemimpinan 
digital bagi jemaat. 

 
Referensi: 
https://kumparan.com/ridwansyah-yusuf-
achmad/kepemimpinan-kolaboratif-di-era-digital 
 
https://regional.kompas.com/read/2016/10/14/13000091/me
mimpin.di.era.milenial.digital.  
 

https://www.facebook.com/groups/ridwankamilwatch/
https://kumparan.com/ridwansyah-yusuf-achmad/kepemimpinan-kolaboratif-di-era-digital
https://kumparan.com/ridwansyah-yusuf-achmad/kepemimpinan-kolaboratif-di-era-digital
https://regional.kompas.com/read/2016/10/14/13000091/memimpin.di.era.milenial.digital
https://regional.kompas.com/read/2016/10/14/13000091/memimpin.di.era.milenial.digital
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MEREFLEKSIKAN (lagi) 
PANGGILAN KEPEMIMPINAN JEMAAT 

 
 
 
 
DASAR PEMIKIRAN 
 
Dalam diskusi di persekutuan doa Majelis Jemaat dan keluarga 
terdapat perbincangan tentang motivasi melayani sebagai 
Majelis. Dalam diskusi itu, peserta mendiskusikan beberapa hal 
yang membuat seseorang termotivasi menjadi Penatua, antara 
lain: faktor keluarga, seseorang terpanggil menjadi Majelis 
karena lahir dari keluarga Kristen. Keluarga besar adalah 
keluarga Kristen dan sebagian besar menjadi Majelis. Karena 
keluarga [orang tua, kakek, nenek, suami-istri pernah menjadi 
Majelis, maka seseorang merasa terpanggil menjadi Majelis. 
Motivasi ini disebut sebagai motivasi tradisional. Faktor ke dua, 
faktor sosial. Di beberapa jemaat terdapat pandangan bahwa 
menjadi Penatua adalah sebuah prestise tersendiri yang dapat 
membuat seseorang menjadi terhormat. Nilai kehormatan yang 
diberikan oleh orang lain membuat seseorang tertarik dan 
menjadi Penatua. Faktor ke tiga karena terpaksa. Beberapa 
anggota jemaat diminta menjadi Penatua, namun sebagian besar 
menolak. Penolakan demi penolakan membuat krisis pemimpin. 
Karena tidak ada yang bersedia, apa boleh buat. Apalagi dalam 
tata gereja diatur jumlah anggota minimal Majelis. Daripada 
Jemaat turun status menjadi bakal jemaat, lebih baik ada yang 
bersedia menjadi Penatua, sekalipun terpaksa. Motovasi ke-
empat adalah dorongan spiritualitas dalam diri seseorang. 
Seseorang menjadi Majelis karena kerinduan mengamalkan 
daya Roh Allah di dalam dirinya. Dalam pelayanan kemajelis, 
pengamalan itu diwujudkan dengan kesediaan turut dalam 
kepemimpinan yang melayani di sebuah jemaat.   
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Di bulan kepemimpinan jemaat ini, kita merefleksikan panggilan 
kepemimpinan kita. Apa motivasi pelayanan sebagai Majelis 
Jemaat? Bagaimana kita menghidupkan motivasi dan 
bagaimana menjadikan motivasi pelayanan menjadi daya 
dorong dalam memimpin Jemaat? 
 
 
MOTIVASI PELAYANAN, APA ITU? 
 
Motivasi berasal dari kata dalam bahasa latin movere yang 
artinya menggerakkan. Selain itu motivasi juga sering diartikan 
dengan motum atau corak utama dalam hidup yang mendorong 
seseorang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sebagai 
sebuah penggerak, motivasi tidak tampak tetapi dapat 
direfleksikan.  
 
Jika dikaitkan dengan panggilan pelayanan kemajelisan, maka 
motivasi pelayanan Majelis Jemaat adalah penggerak atau corak 
utama apa yang dapat membuat seseorang terpanggil menjadi 
Majelis (Penatua dan Pendeta). Dalam bidang apapun (termasuk 
dalam pelayanan gerejawi), ada dua corak atau penggerak dalam 
diri seseorang. Corak pertama adalah corak eksternal: berasal 
dari luar diri, misalnya: uang, pujian orang lain, dan sebagainya. 
Corak ke dua disebut sebagai corak internal yaitu gerakan yang 
berasal dari dalam diri sendiri. Contoh dari corak ini misalnya 
kepuasan batin, kebanggaan dan penggilan yang kuat dari dalam 
diri. Agar kita memahami apa corak pelayanan kemajelisan yang 
kita jalani, kita dapat melakukan “test” sederhana sebagai 
berikut. 
 
Apa yang membuat saya bahagia sebagai Majelis? Jika kita 
merasa bahagia menjadi Majelis karena: mendapat pujian, 
dihargai, dipuji oleh orang kain, maka kita adalah orang-orang 
yang memiliki corak motivasi eksternal. Nilai diri yang diberikan 
orang lain mempengaruhi corak dan pelayanan kita. Sebaliknya, 
jika dalam pelayanan kita merasa bahwa diri kita berharga, 
berarti dalam pelayanan kita memiliki corak motivasi internal. 
Apapun yang dilakukan tidak tergantung dari pandangan, 
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penilaian orang lain. Apa pentingnya mengenal corak internal 
maupun eksternal dari motivasi pelayanan kita?  
Brooks dan W.D. Emmert membagi konsep diri manusia 
menjadi dua. Konsep diri terkait dengan corak dalam diri 
seseorang. Seseorang disebut memiliki konsep diri negatif jika 
semua hal yang dilakukannya tergantung dari situasi 
ekstrenalnya. Sebaliknya, konsep diri positif ada dalam diri 
seseorang yang tidak tergantung dengan situasi eksternalnya. 
Apa dampak nilai diri positif dan negatif? Brooks dan W.D. 
Emmert menyebutkan demikian: 
 
Orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan 
karakteristik sebagai berikut: 

 Merasa mampu mengatasi masalah. Pemahaman diri 
terhadap kemampuan subyektif untuk mengatasi 
persoalan-persoalan obyektif yang dihadapi. 

 Merasa setara dengan orang lain. Pemahaman bahwa 
manusia dilahirkan tidak dengan membawa pengetahuan 
dan kekayaan. Pengetahuan dan kekayaan didapatkan 
dari proses belajar dan bekerja sepanjang hidup. 
Pemahaman tersebut menyebabkan individu tidak 
merasa lebih atau kurang terhadap orang lain. 

 Menerima pujian tanpa rasa malu. Pemahaman terhadap 
pujian, atau penghargaan layak diberikan terhadap 
individu berdasarkan dari hasil apa yang telah dikerjakan 
sebelumnya. 

 Merasa mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk 
melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki 
perilaku yang dianggap kurang. 

 
Sedangkan orang yang memiliki konsep diri yang negatif 
menunjukkan karakteristik sebagai berikut: 

 Peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan untuk 
menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi 
diri. 

 Bersikap responsif terhadap pujian. Bersikap yang 
berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan, 
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sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapat 
penghargaan. 

 Cenderung merasa tidak disukai orang lain. Perasaan 
subyektif bahwa setiap orang lain disekitarnya 
memandang dirinya dengan negatif. 

 Mempunyai sikap hiperkritik. Suka melakukan kritik 
negatif secara berlebihan terhadap orang lain. 

 Mengalami hambatan dalam interaksi dengan 
lingkungan sosialnya. Merasa kurang mampu dalam 
berinteraksi dengan orang-orang lain. [Fatih 
Zam/Mizanmag/ duniapsikologi.com] 

 
Bagaimana dengan pelayanan sebagai Majelis Jemaat? Apakah 
sikap-sikap yang dimunculkan adalah sikap seorang pelayan 
yang berkonsep diri positif atau negatif? 
 
 
MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI POSITIF SEBAGAI 
MAJELIS 
 
1. Spiritualitas yang bersumber dari Roh Kudus 

Adolf Heuken menyebut bahwa manusia adalah makhluk 
rohani, maknanya manusia terhubung dengan penciptanya. 
Spiritualitas adalah hidup rohani di mana setiap orang yang 
dibimbing oleh Roh Allah mendapatkan daya Roh Allah. 
Daya roh Allah yang diterima itu dalam kehidupan sehari-
hari dipancarkan atau diamalkan melalui perilaku hidup. 
Dalam iman Kristen kita percaya bahwa bukan manusia yang 
menjangkau Roh Allah, melainkan Roh Allah sendirilah yang 
menjangkau manusia. Karena itu, manusia tidak memiliki 
hak untuk mengklaim bahwa dirinya yang empunya Roh itu. 
Roh Allah memberikan anugerah pada kita berupa dengan 
beragam karunia. Kesadaran diri beroleh karunia Allah 
menumbuhkan ucapan syukur. Karena itu, konsep diri 
positif dalam pelayanan Majelis adalah pelayanan sebagai 
ucapan syukur karena Tuhan berkenan menyatakan karunia-
Nya.  
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2. Memahami hakikat pelayanan Majelis GKI 
Setiap Majelis yang dipanggil menjadi pemimpin yang 
melayani idealnya memahami bahwa Majelis adalah 
panggilan spiritual. Bukan panggilan untuk menjabat dengan 
sesuatu yang dinilai prestise. Pemahaman bahwa Majelis 
adalah pelayan spiritual akan berdampak pada pelayanan 
yang bertumpu pada Kristus. Kristus adalah sang kepala 
gereja. Sebagai kepala gereja, Ia memimpin umat-Nya. Jika 
Penatua dan Pendeta adalah pemimpin jemaat, 
kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan Kristus, yaitu 
kepemimpinan yang melayani. Pemahaman tentang 
kepemimpinan yang melayani ini berdampak pada periku 
pelayanan yang menggembalakan domba-domba Kristus.  
 

3. Membuka diri untuk berkembang 
Berbagai penelitian tentang motivasi menunjukkan bahwa 
seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan berusaha 
mengembangkan diri. Upaya pengembangan diri dilakukan 
karena kesadaran bahwa gereja berada pada dunia yang 
senantiasa berubah. Ketidakmampuan gereja mengantisipasi 
perubahan menjadikan gereja mengalami stagnant. Agar 
motivasi pelayanan Majelis terus ada dalam diri Majelis 
Jemaat, pengembangan diri melalui keikutsertaan dalam 
persidangan majelis klasis, membaca buku, mengikuti 
pelatihan-pelatihan pasti memperkaya pemahaman. 
Banyaknya pemahaman dalam diri pemimpin akan 
berdampak pada pelayanan yang optimal.  
 

4. Dukungan Keluarga 
Pepatah yang berbunyi, di balik seseorang yang hebat, selalu 
ada pasangan yang lebih hebat. Jika pepatah ini dikaitkan 
dengan pelayanan Majelis Jemaat, menjadi 
berbunyi,”dibalik Penatua atau Pendeta yang hebat, terdapat 
pasangan yang hebat”. Keluarga adalah penopang, pemberi 
kekuatan, sumber inspirasi dan motivasi dalam pelayanan. 
Dukungan mereka sangat bermakna dalam pelayanan. 
Bagaimana menjadikan dukungan keluarga ada dalam 
pelayanan sebagai Majelis Jemaat? Layanilah keluarga 
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dengan sukacita. Mereka adalah bagian dari jemaat yang 
butuh dilayani seperti anggota jemaat yang lain. Adalah 
keliru jika melayani keluarga dianggap tidak melayani jemaat 
(tentu porsi harus seimbang). Jika keluarga terlayani, 
mereka akan melibatkan diri pula dalam pelayanan di jemaat 
masing-masing. Dengan keikutsertaan keluarga 
berpelayanan di jemaat maka pelayanan Majelis gereja 
makin dihayati oleh semua.  
 

5. Memeriksa Visi Pelayanan 
Ijinkan saya mengutip tulisan Pdt. Joas Adiprasetya terkait 
dengan pemeriksaan visi pelayanan kita. Pdt. Joas 
menggunakan teori Abraham Maslow untuk mengajak setiap 
pelayan Kristen memeriksa visi pelayanannya.  
 
Abraham Maslow, seorang psikolog, pernah menyatakan 
bahwa motivasi manusia muncul karena adanya kebutuhan 
yang perlu dipenuhi. Manusia termotivasi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya 
tersebut. Untuk itu Maslow 
membuat skema yang 
menunjukkan jenjang 
kebutuhan asasi manusia. 
 
Maslow menjelaskan bahwa 
secara umum manusia 
beranjak dari kebutuhan yang 
terdasar menuju yang teratas. 
Ketika sebuah kebutuhan 

secara relatif (tidak mutlak 100%) terpenuhi), maka seseorang 
akan beralih untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.  Dari 
kerangka Maslow ini, pelayanan yang benar dengan demikian 
merupakan perwujudan serta pemenuhan kebutuhan teratas, 
yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri tak sama dengan 
menonjolkan diri, namun lebih berarti menghadirkan diri 
sebagaimana adanya kita, utuh dan integrated. Pertanyaannya 
sekarang, “diri” macam apa yang ingin kita hadirkan dalam 
pelayanan? Dalam hal ini kita meyakini bahwa “diri” yang kita 
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hadirkan adalah “diri” yang sudah dikasihi, diselamatkan dan 
disapa oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, aktualisasi diri 
adalah sebuah kebutuhan untuk menghadirkan diri kita sebagai 
respon terhadap karya kasih Allah. 
 
“Diri” di sini bersifat utuh dan integrated, melingkupi 
keseluruhan aspek hidup (rohani-jasmani). Maka pelayanan 
memang lantas tak harus melulu bernuansa “gerejawi”. Ia 
tercemin dalam keseluruhan sendi hidup. Atau dengan bahasa 
Paulus, “Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan 
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama 
Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, 
Bapa kita” (Kol. 3:17; bdk. 1 Kor. 10:31). Jika kita bedah ayat ini 
maka akan terlihat pola pelayanan semacam ini: 

 

BENTUK & UNGKAPAN 

PELAYANAN YANG TAMPAK 

Dan segala sesuatu yang kamu 
lakukan dengan perkataan 
atau perbuatan … 

KEUTUHAN PELAYANAN … lakukanlah semuanya itu … 
DASAR & ALASAN PELAYANAN … dalam nama Tuhan Yesus … 

SEMANGAT & TUJUAN 

PELAYANAN YANG TAK TAMPAK  

… sambil mengucap syukur 
oleh Dia kepada Allah, Bapa 
kita. 

 
Soalnya sekarang, apakah pelayanan kita sudah sungguh-
sungguh menjadi wujud aktualisasi diri atau sekedar 
mencerminkan sebuah pelarian atau kompensasi dari kebutuhan 
level 1-4 di atas? Apakah pelayanan sekedar demi memenuhi 
kebutuhan makan-minum? Apakah pelayanan sekedar demi 
mencari rasa aman yang tak didapat di rumah? Apakah 
pelayanan sekedar demi mencari kasih dan kekasih? Apakah 
pelayanan sekedar demi keinginan diperhatikan, dihargai dan 
mendapat kedudukan? Anda sendiri yang bisa menjawabnya! 
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PENUTUP 
 
Motivasi selalu terkait dengan spiritualitas sebagai pendorong 
utamanya. Supaya mudah dipahami, kita akan melihat uraian 
yang berisi hubungan antara spiritualitas, motivasi dan dampak 
dari motivasi dalam pelayanan. Hubungan antar variabel itu 
akan tampak dalam skema di bawah ini, dengan harapan mudah 
dimengerti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiritualitas 

Kemampuan Sikap Motivasi 

Perilaku 

Komunikasi 

Ekspresi, 
Aksi, 

Tanggungjawab 


