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NAMA KAMILAH YANG MENEMUKAN KAMI 

 

Sesuatu di dalam hidup dan percakapan sebenarnya dapat ditebak. Salah satunya 

adalah ketika seseorang menanyakan kepada saya, “Apakah nama badan amal 

Anda?”, kemudian pasti akan diikuti pertanyaan, “DCI itu singkatan dari apa?” 

Berikut adalah kisah bagaimana kami menemukan nama kami, atau lebih tepat 

bagaimana nama kamilah yang menemukan kami. 

 

Ini merupakan salah satu dari beberapa hal yang sulit dijelaskan, sebab Anda tidak 

dapat hanya menjadi diri Anda sendiri, melainkan Anda harus menjadi sesuatu, dan 

jika tidak Anda merayap melewati sistem sosial dan sebagai konsekuensinya, tidak 

ada hal yang resmi yang mengakui Anda. Jadi Anda harus memiliki sesuatu dan 

menjadi entah itu karyawan, pengangguran, pemilik sebuah PT, PLC, seorang 

wirausahawan atau pemegang hak cipta, dan jika semua itu gagal, kemudian 

sebuah badan amal. Semua hal lainnya telah gagal sehingga perhentian 

selanjutnya harusnya adalah menjadi institusi yang patut dimuliakan, yang disebut 

sebagai Komisi Badan Amal, di mana sedikit sekali berubah selama berabad-abad 

sejak surat masih ditulis tangan. 

 

Kenyataannya di tahun 1987 di mana kami baru memulai pelayanan ini, sebuah 

perubahan terjadi dari perundang-undangan kuno di masa lalu yang mana 

membatasi badan amal kepada penjualan yang campur-aduk dan jangkauan yang 

sempit dari melakukan kegiatan kebaikan menjadi dipandang sebagai pekerjaan 

ratusan relawan seluruh negara yang merupakan aset nasional yang berharga. 

Seorang pengacara yang bernama Stephen Marshall, yang bercirikan pengait merah 

yang menahan setelan celana panjangnya, adalah motor di balik perubahan sejarah 

yang diusulkan; dan kantornya tidak jauh dari Heanor. Stephen mengusulkan 

bahwa kita mungkin menjadi semacam babi guinea untuk melihat bagaimana 

mengakomodasi Komisi ke arah status pemberian bantuan kepada sebuah visi yang 

menjangkau tidak hanya ke ujung-ujung perkampungan tetapi kepada ujung bumi, 
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dan termasuk ide mempromosikan perdagangan untuk mendanai kelangsungan 

kerja yang dulunya sangat tidak disetujui. 

 

Dengan sebuah kecepatan rata-rata pada 6 minggu untuk memperoleh sebuah 

balasan pos di masa sebelum ada faks dan e-mail, 18 bulan berikutnya berlalu 

dengan lambat. Tetapi pada akhirnya, yang mengejutkan setiap orang adalah 

komisaris memberikan kami sebuah status jangkauan yang luas, yang belum 

pernah tersaingi sampai dengan hari ini. Satu hal yang tersisa adalah untuk 

melengkapi aplikasi dengan sebuah tanggal yang pasti, menanda-tangani, 

mengirimkannya dan memberikan nama untuk semua kegiatan ini. Sebuah nama. 

Sesuatu yang begitu sederhana, yang telah kami biarkan sampai kepada saat-saat 

terakhir, yang sungguh telah dekat. Pikiran tiba-tiba menjadi kosong. 

 

Teman saya Rowland Evans tersenyum mengetahui bahwa kami telah melalui 

dilema yang sama beberapa tahun sebelumnya. Ia mengatakan bahwa di jam-jam 

yang tersisa sebelum deadline-nya, ia berusaha meneliti rak bukunya untuk 

menemukan dan memutuskan pada menit terakhir judul yang cocok untuk sebuah 

buku teknik mendaki gunung “World Horizons”, yang untungnya pas untuk 

sekarang ini. Bagi saya meskipun W.H. Smith atau City Library berisikan inspirasi 

yang kami butuhkan untuk menghasilkan “dengungan” dari dalam.  

 

Deadline telah lama berlalu, apakah kami sungguh akan memulai semuanya 

kembali? 

 

Di hari-hari tersebut seorang pengkhotbah muda yang radikal, bernama Gerald 

Coates dengan cepat membuat sebuah nama bagi dirinya sendiri dan dimusuhi oleh 

beberapa pastor dan paderi dengan panggilannya untuk “keluar.” Ia sungguh 

menikmati mengikuti Yesus di dalam sebuah tempat persekutuan baru di mana 

tidak ada liturgi dan bangku-bangku gereja, yang ada hanyalah persekutuan dan 

sofa. Beberapa mulai melakukan hal yang sama dan sebuah konferensi pertama 

bagi mereka dilakukan di Guildford University, Surrey. Teman saya, Ged Kelly dan 
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saya sendiri memutuskan untuk pergi, yang secara diam-diam menemukan seluruh 

gagasan dan menjadi tertarik. Sesungguhnya, kami menyukai setiap menit dari 

akhir pecan itu, khususnya cara baru dalam bersekutu yang melibatkan kelompok 

kecil, masing-masing dengan sebuah roti dan segelas besar minuman anggur, yang 

mana membuat kesempatan ini lebih membahagiakan dibandingkan dengan hari 

minggu kami, di mana remah-remah dan sekotak Ribena dikatakan sebagai 

perjamuan kudus. 

 

Gerald Coates sedang berbicara, seorang laki-laki kecil yang dibanjiri dengan ide, 

yang menjanjikan kepuasan dan penderitaan untuk perkara ini dalam ukuran yang 

sama. Ia terlihat menjadi gembala bagi setiap orang di dalam showbiz dan 

pemerintahan dan bahkan Richard terlihat seperti menjadi hal nyata, dan salah 

satu anggota jemaatnya. Kami sangat terkesan. Dalam pertengahan khotbahnya ia 

berhenti dan kelihatan berpikir, mondar-mandir menuruni podium sambil berulang 

kali bergumam kepada dirinya sendiri yang tidak dapat saya dengar atau pahami. 

“Apakah yang sedang ia gumamkan?”, saya berbisik kepada teman saya Ged, yang 

menjadi seorang sarjana yang selalu mengetahui hal-hal ini. Saya benar. “Itu 

adalah Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani,” jawabnya, “Ia mengatakan doulos 

christou iesou.” 

 

“Apakah itu?” Saya bergumam ketika orang-orang menunggu sambil berharap 

untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenyataannya tidak terjadi apa-

apa sejenak setelah Gerald Coates melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan. 

Dengan berbisik Ged menjelaskan, “Artinya adalah hamba Yesus Kristus, begitulah 

Paulus memperkenalkan dirinya sendiri untuk memulai suratnya kepada jemaat di 

Roma, tidak tahu mengapa ia mengatakan hal itu.” Tetapi saya tahu. 

 

Sisa waktu persekutuan itu hanyalah masuk telinga kanan dan keluar dari telinga 

kiri, karena di pikiran saya saya terlalu sibuk menyelesaikan form aplikasi untuk 

Komisi Badan Amal. Anda tahu, dalam perbedaan yang tajam dengan yang populer 

dan kemudian sepenuhnya diragukan pengajaran mengenai membawa orang-orang 
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di bawah otoritas yang berasal dari seluruh Amerika Serikat dewasa ini, yang ingin 

saya kerjakan adalah melayani, bukan untuk berkuasa dan tentu saja bukan untuk 

memiliki atau mengontrol orang lain. 

 

Jadi ‘doulos christou iesou’ yang artinya ‘melayani Kristus’ menjadi DCI Trust dan 

hikmat dari pengalaman selama 25 tahun kemudian tidak ada nama yang lebih 

tepat bagi keluarga global ini. DCI mudah diingat, diucapkan dan diterjemahkan di 

bahasa-bahasa lainnya seperti di BBC, FBI, CNN, IBM dan sebagainya. Nama DCI 

sepenuhnya lunak dan tidak berarti apa-apa bagi pejabat pemerintahan dari agama 

dunia lainnya, tetapi bagi kami yang mengetahui arti dari DCI, itu sangat berarti. 

Lebih dari sekali mengetahui nama kami telah membuat kami tetap di tempat 

kami−melayani lebih daripada memiliki atau mengatakan bagaimana seharusnya 

‘hal-hal’ terjadi. 

 

Jadi Anda lihat, setelah semua pencarian melalui hati, pikiran dan bahkan rak-rak 

buku, kami tidak pernah menemukan nama kami, tetapi nama kamilah yang 

menemukan kami. 

 

www.dci.org.uk 


