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Beberapa bulan terakhir, di berbagai daerah tengah dilaksanakan Rapat 
Kerja Daerah. Salah satunya membahas pergantian kepengurusan daerah. 
Berikut beberapa foto yang terangkum dalam cover kali ini.  

Hampir seluruh PI SUMUT 2 menyampaikan salam hangat kepada seluruh PI GSJA di 
Indonesia. Sekalipun tidak mengenal terlalu banyak PI lainnya dari berbagai Daerah, 
mereka tidak segan-segan untuk mengatakan “Mari kita majukan pelayanan GSJA di 
seluruh Indonesia.”

Perhelatan besar terjadi di Malang, Jawa Timur, saat Rapat Pimpinan Pusat GSJA 
berlangsung,2-5/2/2010. Nampak dalam foto para peserta rapat yang nampak serius 
melakukan pertemuan.

Pada 14 Februari 2010 lalu, di CWS Kelapa Gading, Jakarta, dilaksanakan Kebaktian 
Imlek 2010, yang diisi dengan pujian, doa untuk orang tua dan penjelasan tentang Imlek, 
drama Imlek dengan judul TIU SE TE I yang berarti “Melempar Batu Mendapat Batu Giok”, 
acara ini berjalan cukup meriah dan mendapat dukungan dari jemaat. 

Sekitar 35 Pelayan Injil hadir dalam acara yang digelar menjelang Rapat Daerah Jabar. 
Fellowship terakhir bersama pengurus wilayah, periode 2006-2009, yang diadakan hari 
Senin, 8 Februari 2010, berlangsung menarik. Kebersamaan yang terbangun selama ini 
menjadi sangat berarti dan terasa adanya suasana saling mendukung.  

Semoga kita bisa Membangun Pelayanan yang Sehat! Selamat melayani.
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Membangun Pelayanan yang Sehat

Kerygma GSJA vol 10 Mei 2010

ejak konsep pengaturan sebuah organisasi gaya Edward Deming (yang 
konsepnya banyak diterapkan di berbagai perusahaan besar Jepang) masuk Sdalam organisasi atau pelayanan gereja, banyak hal yang berubah. Kesadaran 

tentang pentingnya kualitas menjadi semakin tinggi, efisiensi menjadi tuntutan yang 
logis. Dalam pelayanan yang kita lakukan baik sebagai gembala sidang, guru sekolah 
Alkitab, penginjil, sebagai staff gereja atau apapun, harus mempertimbangkan 
pertanyaan "Mengapa kita melakukan hal-hal ini?" sebagai cara untuk mengendalikan 
arah yang sesuai tujuan.

Seringkali kita menemukan sejumlah kegiatan dilakukan dalam gereja karena semua 
gereja melakukannya. Atau alasan lain mengapa kita melakukan sesuatu demikian, 
adalah karena kita pikir kegiatan-kegiatan tersebut akan menyibukkan jemaat dan akan 
memperlihatkan bahwa gereja kita 'sibuk' dan 'ramai', atau 'ada kegiatan'. Padahal 
sebenarnya kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan waktu yang dimiliki jemaat, 
keuangan jemaat, dan kepercayaan jemaat kepada 'pengelolaan' yang benar dari gereja 
untuk membantu mereka bertumbuh.

Gereja berhak untuk bertumbuh, harus bertumbuh dan dipastikan akan bertumbuh. 
DNA kekuasaan untuk bertumbuh telah ditaruh Tuhan Yesus dalam ucapan-Nya kepada 
Petrus, ".... dan alam maut tidak akan menguasainya!" Matius 16:18. Tetapi ke arah mana 
gereja seharusnya bertumbuh adalah pertanyaan yang sangat penting yang harus dijawab 
setiap Pelayan Tuhan, yang melayani umat Allah. Di dalam alam rohani, tidak akan 
pernah ada gereja yang dapat ditutup, dihancurkan, ditinggalkan, yang tidak akan hidup 
kembali di suatu masa atau waktu di masa depan. 

Nasib gereja akan mengikuti nasib pendirinya, Yesus Kristus. Jika Pendirinya bangkit 
dari kematian, maka gereja akan selalu bangkit. Jejaknya abadi di tanah mana saja di muka 
bumi ini. Sebuah perusahaan dapat hilang untuk seterusnya, tetapi berbeda dengan 
gereja. Ia bisa terkubur ratusan tahun atau ribuan tahun, tetapi ia akan bangkit kembali 
dengan sebuah cara. Ia pasti bangkit lagi karena DNA keabadian ada padanya. Itulah 
salah satu sebabnya gereja coba dienyahkan dan dimusnahkan, karena mereka tahu 
bahwa sekali gereja berdiri, akan sulit meniadakannya. Malah sebaliknya bisa terjadi 
bahwa mereka yang mencoba mengenyahkannya akan menjadi pengikut.

Kearah mana gereja seharusnya bertumbuh? Bagaimana sebuah pelayanan rohani bisa 
dikatakan pelayanan yang sehat? Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pegangan:

1. Pelayanan yang sehat adalah pelayanan yang dibangun dan dilakukan sesuai 
dengan maksud pendiri pelayanan tersebut. Jika menyangkut soal gereja atau pelayanan 
rohani, maka desain Allah dalam Alkitab, perkataan Yesus dan para rasul menjadi ukuran 
kesehatannya. Kesehatan pelayanan akan terkait dengan kesetiaan pelayanan kepada 
tujuan pelayanan. Gereja tidak bisa menjalankan kegiatannya menurut apa yang 
dipikirnya bagus. Gereja harus setia kepada tujuan Allah mengapa gereja berdiri, 
mengapa pelayanan ditetapkan. Jika teori Deming memfokuskan diri kepada kualitas 
sebagai performa unggul sebuah perusahaan, maka gereja akan mencapai performa 
unggulnya jika berfokus kepada tujuan dan alasan mengapa gereja itu berdiri. Untuk hal 
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sehat, benar dan sesuai.
2. Apa tujuan yang ditetapkan Allah dalam firman-Nya bagi sebuah pelayanan? 

Alkitab menceritakan tentang lima tujuan dan arah, yang menjadi arah pertumbuhan 
seorang anak Tuhan, gereja dan pelayanan. Kelima hal ini dengan sangat baik diberikan 
Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Church dan Purpose Driven Life, yang 
dalam bahasa Indonesianya dicetak oleh percetakan Gandum Mas.

A. Penyembahan
Gereja akan selalu benar dan sehat, jika ia membawa umat Tuhan untuk 

mempersembahkan hidup dan diri untuk memuliakan dan menyembah Allah. Sebab 
alasan mengapa kita ada di bumi, tidak ditentukan oleh kita, tetapi oleh Dia pemilik 
hidup. Kita ada di bumi ini untuk menjadi kesukaan Allah, menyenangkan hati-Nya. 
Pelayanan harus ditujukan agar pada akhirnya setiap orang percaya akan menyerahkan 
hatinya kepada Allah untuk memuliakan Dia dan menyembah-Nya. Itulah kepuasan 
anda tertinggi, bukan harta, bukan prestasi, bukan ketokohan, pengaruh atau apapun. 
Anda mencapai kepuasan tertinggi dengan menyembah dan memuliakan-Nya.

B.  Persekutuan
Pelayanan akan sehat jika kita menujukan umat Allah kepada keinginan untuk hidup 

bersama dalam keluarga Allah, menjadi bagian dari sebuah keluarga Allah, berkumpul 
dan bertumbuh saling mengasihi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan-Nya. 
Sebab diakhir semuanya maka anda akan berkumpul dengan semua orang percaya dan 
Dia yang kita layani.

C.  Pemuridan
Pelayanan akan sehat jika diarahkan untuk memberikan wahana terluas bagi 

pembentukan diri anak-anak Tuhan, menjadi semakin seperti Kristus. Kita memakai 
semua pengalaman, pengertian dan pengetahuan untuk membawa dampak terbesar bagi 
karakter dan nilai-nilai kerajaan Allah agar diterapkan dalam diri orang percaya.

D.  Pelayanan
Pelayanan akan sehat jika ditujukan agar orang-orang percaya akan memakai segala 

karunia dan talenta kepercayaan Tuhan, dalam rupa kemampuan, pendidikan, bakat, 
minat, dsb, untuk melayani sesama anak-anak Tuhan dalam keluarga Allah.

E.  Penginjilan
Pelayanan akan sehat jika ditujukan untuk membuat orang-orang percaya 

menjalankan tujuan Allah membawa mereka yang masih berada 'di luar kandang' untuk 
menjadi bagian penggembalaan Yesus. Ini menyangkut keselamatan jiwa orang. Sebuah 
pelayanan hanya berhenti kepada pemulihan fisik dan moral, jika tidak berkaitan dengan 
keselamatan jiwa manusia, mengenal Yesus Kristus dan diampuni dosa-dosa-Nya. Gereja 
dan pelayanan rohani mendapat legitimasinya karena menjalankan tugas yang sama 
yang dilakukan oleh Pendirinya di kayu salib.

Pakailah kelima tujuan tersebut sebagai cara memberikan parameter bagi arah 
kegiatan dan misi visi gereja anda. Kesehatan sebuah gereja tidak memiliki kriteria lain 
selain mengukurnya dengan apa-apa yang telah ditetapkan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan 
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Perkembangan Mutakhir 
tentang Kepemimpinan

agi para Pelayan Injil, baik juga mengetahui apa yang 
sedang terjadi di dunia, umumnya tentang Bperkembangan kepemimpinan mutakhir. Dengan 

mengetahuinya maka Anda dapat ikut serta dalam berbagai 
percakapan masyarakat.

Kepemimpinan Perempuan 
Perubahan lingkungan dan pergeseran budaya telah 

mempengaruhi dinamika kepemimpinan perempuan. Pada 
umumnya pemimpin perempuan cenderung diberikan porsi 
pada organisasi perempuan dan sosial. Namun dengan adanya 
globalisasi telah merubah paradigma kepemimpinan ke arah 
pertimbangan core competence, yang dapat berdaya saing di 
pasar global. Oleh sebab itu banyak organisasi berkaliber dunia 
yang memberikan kesempatan bagi perempuan yang mampu dan memenuhi 
persyaratan kepemimpinan sesuai situasi dan kondisi sekarang ini. 

Hambatan bagi kepemimpinan perempuan lebih banyak akibat adanya stereotipe 
negatif tentang kepemimpinan perempuan serta dari mental (perempuan) yang 
bersangkutan. Stereotipe-stereotipe tersebut muncul sebagai akibat dari pemikiran 
individu dan kolektif yang berasal dari latar belakang sosial budaya dan karakteristik 
pemahaman masyarakat terhadap gender serta tingkat pembangunan suatu negara 
atau wilayah.  

Dari hasil temuan, ternyata tidak ditemukan adanya perbedaan antara gaya 
kepemimpinan perempuan dengan laki-laki, walaupun ada sedikit perbedaan potensi 
kepemimpinan perempuan dan laki-laki, di mana keunggulan dan kelemahan potensi 
kepemimpinan perempuan dan laki-laki merupakan hal yang saling mengisi. Begitu juga 
dengan karakteristik kepemimpinan perempuan dan laki-laki dapat disinergikan menjadi 
kekuatan yang harmonis bagi organisasi yang bersangkutan.  

Untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam organisasi di era global, perempuan 
perlu meningkatkan ESQ dan memperkaya karakteristik kepemimpinannya dengan 
komponen-komponen, antara lain pembangunan mental, ketangguhan pribadi dan 
ketangguhan sosial, serta menutupi agresivitasnya menjadi ketegasan sikap, inisiatif, 
dan percaya diri akan kompetensinya. 

Kepemimpinan dalam Beragam Budaya dan Negara 
Pada kegiatan belajar ini telah Anda lihat bahwa terdapat perbedaan mendasar dari 

sikap dan perilaku pemimpin, pada berbagai Negara atau budaya. Namun demikian, 
terdapat dimensi kepemimpinan yang secara universal relatif sama yaitu setiap 
pemimpin diharapkan mampu proaktif dan tidak otoriter. Di samping itu, terdapat pula 
beberapa variasi sikap dan perilaku pemimpin di dalam kelompok budaya dan di dalam 
Negara pada berbagai budaya atau Negara. Demikian pula terdapat perbedaan sikap 
dan perilaku pemimpin pada Negara- Negara yang menganut system nilai berbeda

Kerygma GSJA vol 10 Mei 2010
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Kepemimpinan Visioner 
Seorang pemimpin visioner harus bisa menjadi penentu arah, agen perubahan, juru 

bicara dan pelatih. Oleh karena itu seorang pemimpin visioner harus:  menyusun arah 
dan secara personal sepakat untuk menyebarkan kepemimpinan visioner ke seluruh 
organisasi, memberdayakan para karyawan dalam bertindak untuk mendengar dan 
mengawasi umpan balik, selalu memfokuskan perhatian dalam membentuk organisasi 
mencapai potensi terbesarnya.

Kepemimpinan Ahli 
Pada era globalisasi, banyak terjadi perubahan dalam segala sendi kehidupan 

masyarakat, terutama yang berhubungan dengan bidang ekonomi perdagangan, 
industri, telekomunikasi dan informasi. Dalam masa post modernism yang sekarang 
sedang kita jalani, perubahan paradigma manajemen turut bergerak secara dinamis, dari 
paradigma manajemen klasik hingga paradigma post modernism, yang salah satunya 
diwakili oleh learning organization dengan pengukuran kinerja balanced score card yang 
memperhitungkan pula keterkaitan dengan lingkungan luar organisasi.  

Secara historis, paradigma kepemimpinan tersebut terbagi dalam beberapa lokus dan 
fokus keilmuan, yang diwakili dalam kelompok paradigma aliran wilayah utara, barat, 
timur dan global baru. Hal tersebut, dipaparkan dalam beberapa kategori, antara lain 
dalam kategori manajer individual, yang terbagi menjadi manajemen efektif (Drucker), 
manajemen perusahaan (Peters), manajemen kualitas total (Toyota), keahlian diri pada 
bidang tertentu (self- mastery); kategori kelompok sosial terbagi menjadi kerjasama tim 
yang efektif (Likert), pembagian nilai (Deal/Kennedy), siklus atau lingkaran kualitas 
(Sony), sinergi sosial; kategori organisasi secara keseluruhan yang terbagi menjadi 
organisasi yang hirarkis (Chandler), organisasi jaringan (Handy) organisasi ramping 
(Honda), organisasi yang belajar (learning organization), kategori ekonomi dan 
masyarakat yang terbagi menjadi tanggungjawab badan hukum (Chandler), perusahaan 
swasta yang mandiri atau bebas (Gilder), modal atau investasi sumber daya manusia 
(Ozaka) dan pembangunan yang berkelanjutan.  

Globalisasi juga telah mempengaruhi terjadinya perubahan paradigma dalam praktik 
manajemen khususnya kepemimpinan. Secara garis besar, perbedaaan antara 
paradigma lama dan baru dilihat dari aspek-aspek antara lain berikut ini: 

dari aspek tanggung jawab organisasi: paradigma lama menitikberatkan pada 
pertanggungjawaban organisasi tentang lingkungan akibat dari proses input-proses-
output organisasi sedangkan pada paradigma baru menekankan tanggungjawab pada 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Dari aspek tim manajemen: paradigma lama menekankan struktur dan fungsi interaksi 
kelompok untuk mencapai sinergi sosial dalam mengelola organisasi masing-masing, 
sedangkan paradigma baru menitikberatkan pada struktur dan proses dengan 
pendekatan learning organization. 
dari aspek kepemimpinan manajemen: paradigma lama menitikberatkan pada kapasitas 
individual manajer dalam memimpin, sedangkan paradigma baru menekankan 
keunggulan diri manajer (self-mastery) dalam memimpin. 
Kesemua perjalananan dan dinamika faktor-faktor organisasi tersebut baik eksternal 
maupun internal, telah membawa perubahan paradigma kepemimpinan yang dinamis 
dan fleksibel. Perubahan tersebut banyak menyangkut pada pembentukan mental 
pribadi manajer dan pembentukan visi manajer serta organisasi.

Kerygma GSJA vol 10 Mei 2010
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Bahan ini diambil dari Laporan BPD Kaltim, yang mungkin baik sebagai contoh, serta mulai diterapkan 
secara sederhana di Daerah masing-masing. 

BPD Kaltim telah membagi tugas masing-masing anggota BPD sebagai berikut:

KETUA DAERAH
• Memimpin pertemuan rapat BPD, rapat Departemen- Wilayah.
• Memperhatikan, mengarahkan setiap tugas dan tanggung jawab.
• Membuat pokok-pokok pikiran pengembangan pelayanan untuk dibahas dalam rapat BPD.
• Bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris & Bendahara, Komisaris melaksanakan setiap tugas & 

tanggung jawab.

WAKIL KETUA DAERAH
• Mewakili BPD menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di Kutai Barat.
• Sebagai Koordinator Pelayanan di Wilayah III dan IV.
• Bersama dengan Ketua memperhatikan dan mengarahkan setiap 

tugas dan tanggung jawab.
• Memberikan laporan dalam setiap rapat BPD.

SEKRETARIS DAERAH
• Mencatat data anggota Rapat Daerah Kalimantan Timur dan tempat 

pelayanan mereka.
• Mengerjakan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelayanan BPD.
• Menyediakan Surat Baptisan, Surat Nikah, Surat Penyerahan Anak.
• Membuat Notulen Rapat BPD pada setiap rapat yang diadakan BPD 

dan mengirimkannya pada peserta rapat selambat-lambatnya dua 
minggu setelah rapat.

• Menyimpan surat-surat tanah gereja dan pencatatannya.
• Memanfaatkan kantor BPD dengan penyediaan statistik, denah, Peta 

Kaltim dengan lokasi-lokasi pelayanan yang ada.
• Sebagai koordinator Wilayah V,VI dan VII.

BENDAHARA DAERAH
• Membuat catatan pemasukkan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan diketahui oleh Ketua BPD.
• Memberikan Laporannya setiap rapat BPD berlangsung.
• Mengirimkan laporan keuangan setiap triwulan kepada BPD dan anggota Rapat Daerah.
• Sebagai koordinator Sekolah Minggu, kaum Muda, dan Kaum Wanita.

KOMISARIS DAERAH
• Sebagai koordinator Wilayah I dan II.
• Sebagai kordinator Departemen Misi dan Kaum Pria.
• Menginformasikan kepada Sekretaris setiap ada pembukaan Sidang baru.

ArtikelArtikel 06

Deksripsi Tugas Anggota BPD 
(Sebuah Contoh)
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Litbang yang membidangi Data Pelayan Iinjil (PI) dan 
Gereja seringkali kesulitan meng-update data. Update 
data harus dimengerti sebagai satu-satunya cara untuk 
memastikan penambahan dan pengurangan PI serta 
gereja. Pengurangan Pelayan Injil bisa diakibatkan karena 
meninggal dunia, diberhentikan atau pindah.

Seretnya pengembalian data dari Daerah ke Kantor 
Pusat (Litbang) mungkin disebabkan oleh beberapa hal: 

1. Lupa memasukan agenda pengisian data berdasar 
formulir yang dikirimkan litbang di Rapat Kerja Daerah atau 
di Rapat Daerah. Akibatnya Daerah kehilangan 
kesempatan perkumpulan terbesar, di mana kebanyakan 
PI hadir. Jadi, penting untuk memastikan bahwa dalam 
setiap Rakerda atau Rapat Daerah, pengisian ulang data 

dengan formulir yang disediakan, diagendakan. Mungkin hanya makan waktu 30 menit saja 
sudah selesai.

2. Memang lalai akibat kesibukkan, sehingga data disimpan di Daerah - padahal formulir 
data tersebut seharusnya dikembalikan ke Kantor Pusat (Litbang). Beberapa kejadian di mana 
Daerah lupa mengirimkan balik memang terjadi. Semoga bisa segera diatasi. Sekretaris 
Daerah diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

3. Harus diseriusi bahwa enam bulan menjelang Kongres XXII September 2011 nanti, BPP 
harus sudah punya data mutakhir PI dan Gereja untuk perbandingan dengan data yang 
dilaporkan di Kongres XXI di Batam tahun 2007. Data terbaru akan sangat penting bagi 
organisasi kita setiap Kongres berlangsung. Ini harus menjadi perhatian para Sekretaris 
Daerah.

4. Tanpa pendataan yang baik, maka kita tidak pernah bisa memastikan kondisi 
sesungguhnya organisasi kita atau malah bisa salah merencanakan. Pendataan yang baik 
adalah ciri dari organisasi yang berkembang.

Rencana Litbang 2011 
Rencana Litbang untuk 2011, menjelang KONGRES XXII GSJA: jika Rakerda-Rakerda 

masih dilaksanakan sampai Maret 2011, maka masih ada waktu lima bulan sebelum Konggres, 
September 2011. Bulan April dan Mei 2011 jangka waktu untuk mengumpulkan data dari BPD-

 Bpk. Detya Kamandanu
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Bulan Juni, Juli dan Agustus 2011, proses update database dan proses cetak direktori 
baru. Pada September 2011, direncakanan telah siap dengan Buku Direktori terbaru, untuk 
dibawa ke Kongres, ditambah bahan lain yang diperlukan seperti GSJA Outlook 
2011/Summary Database GSJA dan lainnya.

Beberapa catatan khusus di sini, agar dipahami oleh seluruh Sekretaris BPD, yakni:  
apabila BPD saat mengirimkan data ke Litbang, mohon memakai pos tercatat (TIKI atau yang 
lain), agar sekretariat BPP 
bisa mencatat BPD mana 
saja yang telah mengirim-
kan datanya. 

J i k a  B P D  t i d a k  
mengirimkan update data, 
maka data lama yang 
akan dipergunakan dalam 
direktori baru.Tetapi tentu 
sa ja  ha l  in i  sangat  
me rug i kan  BPD i t u  
sendiri. Karena mungkin 
saja akan ada mereka 
yang sudah tidak aktif, 
t e l a h  p i n d a h  a t a u  
diberhentikan, namun 
masih ada dalam data baru.

Jadi harus diperhatikan, bahwa Update data meliputi :
• PI yang ke luar, meninggal (pakai surat pemberitahuan resmi dalam bentuk daftar/list)
•  PI baru dan perubahan data (pakai formulir PI & G 20080121)
• Gereja yang tutup (pakai surat pemberitahuan resmi dalam bentuk daftar/list)
• Gereja baru dan perubahan data (pakai formulir PI & G 20080121)
• Aset Tanah dan Bangunan baru dan perubahan data (pakai formulir Tanah & 

Bangunan 20080121)
Semoga keterangan penting ini dapat dibaca oleh teman-teman Sekretaris BPD seluruh 

Indonesia. Kerja keras kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati!

Detya Kamandanu
Litbang GSJA
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“Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, 
jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab Aku 

melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak 
akan kamu percayai, jika diceritakan.” (Zak. 1:5)

Bulan Mei 2009 lalu, Majalah Charisma, menurunkan 
berita tentang perkembangan GSJA di Kuba, sebuah 
negara komunis yang mengaku tidak percaya kepada 
Tuhan. Sejak tahun 1989, GSJA tumbuh dari 12.000 orang 
dan saat dilaporkan tahun 2009 telah berjumlah 500.000 
orang. 

Hector Hunter, Ketua Umum GSJA di Kuba 
melaporkan bahwa waktu Castro memimpin negara itu, 
ada sekitar 89 gereja GSJA. Angka itu bertahan sampai 
tahun 1989, ketika kemudian kebangunan rohani terjadi. 

Sejak masa itu ribuan orang datang kepada Tuhan Yesus dan menarik perhatian pihak pemerintah. 
Pihak pemerintah bertemu dengan para pemimpin rohani dan menanyakan jika memungkinkan 
pertemuan-pertemuan besar itu dilakukan saja di rumah-rumah. 

Secara ajaib, pemerintah yang anti Tuhan menganjurkan tumbuhnya sel-grup di Kuba. Hari ini 
terdapat 3000 sel grup sepanjang negeri itu dan 900 gedung gereja. 

Kisah pertumbuhan fenomenal gereja di Kuba dikonfirmasi oleh Dr. David Garrison, yang menjadi 
pembicara dari National Consultation Bless Indonesia 2020, yang menyatakan bahwa tahun 1990 ada 
235 Gereja Baptis, tetapi 2010, Gereja Baptis bersama gereja-gereja aliran Injili lainnya memiliki 
100.000 gereja dengan 1 juta orang percaya yang bertobat. 

Di Kuba terkenal dengan ucapan “Mereka pergi ke sekolah Alkitab dengan cara lutut mereka.” 
Artinya mereka tidak berpendidikan teologi, tetapi dengan doa sungguh-sungguh. 

Para pemimpin gereja Kuba memperkirakan sekitar 70% penduduk Kuba yang berjumlah 13 juta 
orang, telah memiliki copy film Tuhan Yesus, Perjanjian Baru dan kesaksian pribadi tentang Yesus 
Kristus. 

Di Afrika, jumlah orang Kristen tahun 1900 adalah hanya 9 juta saja. Tetapi data tahun 2010 
menunjukkan bahwa sekitar 470 juta orang telah percaya kepada Tuhan Yesus (berdasarkan data Barret 
and Johnson, “World Religious Statistics”, 29 Januari 2010 yang dikutip dari International Bulletin of 
Missionary Research).

Pertumbuhan gereja tercepat di dunia saat ini terjadi di China. Contoh kasus yang sangat terkenal 
adalah ketika sebuah gereja ingin membuka 200 gereja baru selama tiga tahun, ternyata dalam setahun 
gereja yang dibuka adalah 1.000 buah dan 12.000 orang yang dibaptis. Tahun 2009, gerakan tersebut 
berkembang menjadi 80.000 gereja dan 2 juta orang yang dibaptiskan. Luar biasa! Roh Kudus bekerja 
luar biasa! 

Dalam waktu 8 tahun, South China Church Planting Movement dipakai Tuhan untuk membaptis 
90.000 orang percaya dan membuka 920 gereja rumah. Kisah menarik terjadi ketika seorang pemimpin 
gereja Allah bekerja di akhir zaman secara luar biasa. Garrison memberikan info bagus sebagai orang 
Baptis Amerika bahwa gereja Baptis Amerika telah memberi 150 juta dolar Amerika untuk misi hanya di 

Dr. David Garrison, penggerak Church
Planting Movement Dunia, 

asal Southern Baptist

Perkembangan GSJA di Kuba
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Saya berjumpa dengan dua orang 
Amerika, yang melayani di India, yang 
turut hadir dalam pertemuan Bless 
Indonesia di Puncak, Jawa Barat. Kami 
pun berbincang soal orang Kristen di 
India. 

Pemerintah India mengatakan bahwa 
jumlah orang Kristen di India adalah 2,5 
% dari total penduduk India yang 
berjumlah 1,3 milyar orang. Angka yang 
diyakini oleh orang Kristen adalah lebih 
dari angka tersebut. 

Dalam cerita mereka, yang menarik 
adalah waktu mereka mengisahkan teman mereka yang ikut dalam wawancara seorang 
politisi, yang kali itu ditanya oleh orang berkaitan dengan situasi agama. Ia ditanya oleh 
wartawan dengan pertanyaan mengapa India takut dengan jumlah 2,5 %  saja orang Kristen 
di India sehingga banyak kejadian penganiayaan dan kekerasan kepada orang Kristen. Lalu 
politisi tersebut berkata, “Jika ada orang India yang percaya bahwa jumlah orang Kristen di 
India adalah di bawah 10%, ia dibohongi!” 

Dengan kata lain, mereka menyadari perkembangan kekristenan di India yang mulai 
meresahkan mereka. Jumlah orang Kristen yang ada di India terdiri dari kelompok 68 bahasa 
di India, dari total 350 bahasa. Sedangkan kasta-nya lebih dari 4.000. Orang Kristen yang 
berasal dari kasta yang 
tinggi sangat jarang. Ke-
banyakan berasal dari 
kasta yang rendah. 

Orang Kristen di 
India sedang meng-
alami aniaya, tetapi 
begitulah keadaan yang 
sebenarnya, bahwa 
kebanyakan orang India 
yang bukan Kristen 
mulai khawatir dengan 
perkembangan ke-

ArtikelArtikel 10
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Nampak dalam foto: George Wood (ketua Umum), Alton Garison (Wakil Ketua Umum), 
James T. Bradford (Sekretaris Umum) dipilih menggantikan J. Palmer, pada Februari 2009 – 
GSJA Indonesia sangat berharap bahwa James Bradford dapat menjadi pembicara untuk 
Kongres 2011 di Jawa Timur. Douglas Clay (Bendahara Umum), Zollie Smith Jr. 
(ExecutiveDirector), John Bueno (Executive Director). 

Hubungan GSJA Indonesia dengan GSJA Amerika adalah hubungan historis, karena 
Misionaris Amerika yang membawa 'akar GSJA' ke Indonesia di masa lalu. Selanjutnya baik 
GSJA Indonesia dan sebagian besar GSJA di dunia tergabung dalam World Assemblies of God 
Fellowship (WAGF). 

The General Council of the Assemblies of God (USA), one of the largest Pentecostal 
denominations in the United States, was organized in 1914 by a broad coalition of ministers 
who desired to work together to fulfill common objectives, such as sending missionaries and 
providing fellowship and accountability. Formed in the midst of the emerging worldwide 
Pentecostal revival, the Assemblies of God quickly took root in other countries and formed 
indigenous national organizations. The Assemblies of God (USA) is a constituent member of 
the World Assemblies of God Fellowship – one of the largest Pentecostal fellowships in the 
world. 

As the revival rapidly spread, many Pentecostals recognized the need for greater 

Mengenal Sedikit Tentang 
BPP GSJA Amerika
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organization and accountability. The founding fathers and mothers of the Assemblies of God 
met in Hot Springs, Arkansas on April 2-12, 1914 to promote unity and doctrinal stability, 
establish legal standing, coordinate the mission enterprise, and establish a ministerial training 
school. These founders constituted the first General Council and elected two officers: Eudorus 
N. Bell as chairman (title later changed to general superintendent) and J. Roswell Flower as 

secretary, as well as the first executive presbytery.
The approximately 300 delegates to the first 

General Council represented a variety of 
independent churches and networks of churches, 
including the “Association of Christian Assemblies” 
in Indiana and the “Church of God in Christ and in 
Unity with the Apostolic Faith Movement” from 
Alabama, Arkansas, Mississippi, and Texas. 

Almost immediately, leaders were faced with a 
doctrinal dispute – whether to abandon traditional 
Trinitarian theology in favor of a modal monarchian 
view of the godhead (also called the “New Issue” or 
Oneness theology). In 1916 the General Council 
approved a Statement of Fundamental Truths, 
which affirmed Trinitarian orthodoxy. 

From the beginning, evangelism and missions 
have been central to the identity of the Assemblies of God and have resulted in a continuing 
growth at home and abroad. In 2007, the Assemblies of God claimed a constituency in the 
United States of 2,836,174 adherents; 12,311 churches; and 33,622 ministers. The General 
Council supported 2,691 foreign missionaries and associates working with the broader World 
Assemblies of God Fellowship, whose adherents numbered more than 57 million. 

The aggressive missions programs of the church are designed to establish self-supporting 
and self-propagating national church bodies in every country. Ministers and leaders are trained 
in 1,891 foreign Bible schools. The Assemblies of God has 19 endorsed Bible colleges, 
universities, and a seminary in the United States. 

The national headquarters of the Assemblies of God is located in Springfield, Missouri. The 
headquarters includes an administration building, the Gospel Publishing House, and the 
International Distribution Center. The Gospel Publishing House, the printing arm of the church, 
turns out more than 12 tons of gospel literature each day.
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Kini adalah zaman profesional. Abad 21 dicirikan oleh globalisasi yang serba kompetitif 
dengan perubahan yang terus berlomba. Sebuah kisah kehidupan Harimau dan Rusa dalam 
Perlombaan. 

Saat matahari terbit, setiap pagi di Afrika, seekor rusa bangun. Ia tahu bahwa ia harus 
berlari lebih cepat daripada singa tercepat. Jika tidak, ia akan terbunuh. 

Setiap pagi seekor singa bangun, ia tahu bahwa ia harus berlari cepat daripada rusa 
terlamban. Jika tidak, ia akan kelaparan. Tidak penting apakah Anda sang rusa atau sang 
singa, saat matahari terbit, Anda sebaiknya mulai berlari.

Tidak terbayangkan lagi ada organisasi yang bisa bertahan tanpa profesionalisme. Mari 
membangun mentalitas profesional.  

1. Mentalitas Mutu, Efesus 1: 3,21
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 

mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga , jauh lebih tinggi dari segala 
pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat 
disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 

Seorang pengerja sudah seharusnya dan selayaknya menampilkan kinerja terbaik yang 
mungkin bisa dilakukan dan berusaha agar berada di tingkat terbaik. (Cutting edge) di bidang 
yang dipercayakan Tuhan. 

Profesionalisme tidak identik dengan pendidikan tinggi. Yang utama adalah sikap dasar 
atau mentalitas. Maka seorang penyanyi di daerah terpencil misalnya, meskipun tidak lulus 
SMP, namun sanggup bernyanyi dengan segenap hati, sampai dihasilkan suara terbaik, 
sebenarnya adalah seorang profesional. Seorang guru SD di sebuah desa di Papua yang 
mengajar dengan segenap dedikasi, demi kecerdasan murid-muridnya adalah seorang 
profesional. 

ArtikelArtikel 13
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Jadi, mentalitas mutu adalah seorang profesional yang memiliki standar kerja yang tinggi 
dan berorientasikan pada kemuliaan Tuhan.

2. Mentalitas Kasih, Roma 13:8  
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapa pun juga, tetapi hendaklah kamu saling 

mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum 
Taurat.

Seorang pengerja selalu dimotivasi oleh keinginan mulia berbuat baik. Istilah baik di sini 
berarti berguna bagi pekerjaan Tuhan. Aspek ini melengkapi pengertian baik dalam mentalitas 
pertama, yaitu mutu. Baik dalam mentalitas kedua ini berarti goodness yang dipersembahkan 
bagi kesejahteraan masyarakat. 

Mutu kerja seorang profesional tinggi secara teknis, tetapi juga harus tinggi nilai Kasihnya. 
Apapun yang dikerjakan bukan hanya dengan keahlian dan kemampuan terbaiknya, juga 
harus dengan ketulusan dan kejujuran seperti yang tertulis dalam Alkitab.

3. Mentalitas Melayani , I Petrus 4:10
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap 

orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Pengerja Tuhan tidak bekerja untuk tugas yang dipercayakan saja, apalagi hanya untuk 

kepuasan diri sendiri saja tanpa peduli pada sekitarnya. Hakikat melayani, adalah kesadaran 
untuk melayani, menolong , bekerja sama dengan orang lain.

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang profesional yang memiliki mentalitas melayani 
maka dia akan melakukan tugasnya dengan jujur, tulus dan berintegritas.

4. Mentalitas Pembelajar, Matius 11:29; I Koristus 4: 6
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah 

hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Supaya dari teladan kami, kamu belajar. Apakah 
artinya ungkapan: “Jangan melampaui yang ada tertulis,” supaya jangan ada di antara kamu 
yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari pada yang lain.

Seseorang yang ingin maju, harus mau dan berani untuk belajar, seorang olah ragawan, 
sebelum bertanding tentu dilakukan persiapan dan belajar yang cukup, baru bisa ada 
kesempatan nntuk meraih piala. 

Begitu juga di bidang lain, seorang pekerja profesional adalah dia yang telah mendapat 
pendidikan dan pelatihan khusus di bidang profesinya.  Jadi mentalitas pembelajar adalah 
keinginan belajar untuk terus bertumbuh dan mempertajam kemampuannya.

5.  Mentalitas Pengabdian, I Petrus 5:2 
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi 

dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 
keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 

Seorang pengerja memilih dengan sadar satu bidang pelayanan yang akan dilayaninya 
sebagai pelayanan. Pilihannya ini biasanya terkait erat dengan ketertarikannya pada bidang 
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itu, bahkan ada semacam rasa keterpanggilan untuk mengabdi di bidang tersebut. Mula-
mula, pilihan itu dipengaruhi bakat dan kemampuannya, yang digunakannya sebagai dasar 
melayani.

Pengabdian yang bermula pada dasar pelayanan akan bertumbuh kembang seperti 
sebuah hubungan cinta antara sang pekerja dengan pekerjaannya. Hubungan ini mirip dengan 
hubungan jejaka-gadis yang jatuh cinta. Semakin mereka mengenal, rasa cinta makin kental, 
dan akhirnya mengokohkan hubungan itu secara marital. Demikian juga seorang profesional, 
semakin ia menekuni profesinya semakin timbul rasa cinta. Dan bila hatinya sudah mantap 
betul maka ia memutuskan untuk hanya menekuni bidang itu sampai tuntas dan menyatu padu 
dalam sebuah ikatan cinta yang kekal. Demikianlah, seorang profesional mengabdi sepenuh 
cinta pada profesi yang dipilihnya.

6. Mentalitas Kreatif, Efesus 1:17 
Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia 

memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 
Rasul Paulus mengatakan seorang olahragawan baru bisa meraih piala kemenangan, 

apabila mau berlatih dan memenuhi aturan aturan yang ditetapkan. Untuk meraih kemenangan 
tidak melulu soal teknis, tetapi juga seni. Disinilah dituntut kreativitas dan inovasi dalam 
mencapai keberhasilan. 

Seorang pekerja profesional, sesudah menguasai kompetensi teknis di bidangnya, 
berkembang terus ke tahap seni. Dia akan menemukan unsur seni dalam pekerjaannya. Dia 
akan menghayati estetika dalam profesinya. Mata hatinya terbuka lebar melihat kekayaan dan 
keindahan profesi yang ditekuninya. Seterusnya, perspektif, keindahan, dan kekayaan ini akan 
memicu kegairahan baru bagi sang profesional yang pada gilirannya memampukannya 
menjadi pekerja kreatif, berdaya cipta dan inovatif.

7. Mentalitas Etis – Moral, II Timotius 3:16 
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 

menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam 
kebenaran. 

Seorang pengerja, sesudah memilih bidang pelayanannya, menerima semua konsekuensi 
pilihannya, baik manis maupun pahit. Profesi apa pun pasti terlibat menggeluti wacana moral 
yang relevan dengan profesi itu. Misalnya pelayanan paduan suara menggeluti moralitas di 
seputar etika tarik suara, profesi gembala menggeluti moralitas kehidupan, profesi usher 
menggeluti moralitas keramah tamahan, begitu seterusnya dengan profesi lain. 

Maka seorang profesional sejati tidak akan mengkhianati etika dan moralitas profesinya 
demi kepuasan pribadi, uang atau kekuasaan. Jika profesinya dihargai dan dipuji orang, dia 
juga akan menerimanya dengan wajar dan mengembalikan itu semua kepada Tuhan. 

Disadur dan diperkaya oleh Pdm. Thomas Herry
(Sumber: Jansen H. Sinamo)
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Manajemen Pastoral
(Bagian 2)

Gembala Sidang Memperlengkapi

Salah satu tugas terpenting seorang gembala sidang, dalam proses pelayanan 
penggembala adalah memperlengkapi jemaat.

A. Pengertian
Memperlengkapi atau melengkapi adalah menambah sesuatu yang kurang supaya 

menjadi lengkap. Apakah artinya ini bagi gembala sidang? Gembala harus melengkapi 
jemaatnya dengan banyak hal, dengan tujuan supaya jemaat mampu melakukan “pekerjaan 
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan 
iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,.... kita bertumbuh di dalam segala hal 
ke arah Dia, Kristus yang adalah Kepala” (Ef. 4:12,13,15).

Sedangkan Leroy Eims menjelaskan bahwa memperlengkapi “berasal dari kata Yunani 
'katartizo', yang berarti melengkapi seluruhnya, memperbaiki, menyesuaikan, menyocokkan, 
membentuk, membetulkan, menyempurnakan, menggabungkan dengan sempurna, 
mempersiapkan, memulihkan ke fungsi semula dan memperlengkapi seluruhnya” (Leory 
Eims, 12 Ciri Kepemimpinan Yang Efektif, Bandung : Yayasan Kalam Hidup, 1999, hlm.194).

Jadi memperlengkapi jemaat berarti, bahwa gembala jemaat melakukan tindakan 
perbaikan, penyesuaian, pembetulan dan penyempurnaan kepada semua bidang kehidupan 
jemaat supaya mereka mampu melayani sesuai dengan karunia-karunia rohani, yang 
dipercayakan Tuhan kepada mereka.

B. Dasar-dasar Alkitab Memperlengkapi Jemaat
1. Keluaran 18:20-21

Dalam ayat-ayat ini dijelaskan mengenai nasihat Yitro (mertua Musa) kepada Musa, 
supaya Musa mendelegasikan tugas-tugas yang perlu didelegasikan kepada pemimpin 
1000 orang, 100 orang, 50 orang dan 10 orang. Tetapi sebelum kebijaksanaan itu 
dilaksanakan, maka Musa harus melengkapi mereka dengan kebenaran Firman Tuhan dan 
Musa dianjurkan untuk membuat kualifikasi bagi orang yang akan direkrut dan bergabung 
dalam tim pelayanannya, yaitu: cakap menjalankan tugas, takut akan Allah, dapat 
dipercaya dan benci terhadap suap.

2. Matius 5-7
Pasal-pasal ini terkenal dengan pasal Kotbah di bukit, dimana Tuhan Yesus mengatur 
hubungan antara orang percaya dengan Allah dan sesama secara baik bukan berdasarkan 
hukum agama, tetapi berdasarkan kasih Allah.
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3. Matius 10:5-15; Markus 6:6-13; Lukas 9:1-6
Ayat-ayat referensi ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus sedang melatih murid-
murid untuk memberitakan Firman Allah. Firman Allah yang sudah didengar harus 
dipraktikkan dalam hidup sehari-hari.

4. Kisah para Rasul 2:42
Para rasul dalam gereja mula-mula juga memperlengkapi jemaat dengan pengajaran-
pengajaran yang sehat, sesuai dengan Injil Yesus Kristus.

5. Efesus 4:7-16
Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus sebagai Kepala gereja melakukan 
tindakan-tindakan, dalam upaya memperlengkapi jemaat yaitu: Allah memanggil para 
pemimpin dan memberi mereka berbagai karunia rohani; para pemimpin memperlengkapi 
jemaat; kemudian jemaat bertumbuh ke arah Kristus.

C. Cara-cara memperlengkapi

Untuk menjangkau seluruh dunia, Tuhan Yesus “cukup” dengan memuridkan 12 orang, 
itupun yang satu gagal. Tuhan Yesus memanggil mereka (Matius 4:18-22, Markus 1:6-20; 
Lukas 5:1-11), Tuhan Yesus mengajar dan melatih mereka, juga mengutus mereka. (Markus 
10:16). Pola Tuhan ini disebut dengan istilah pemuridan.
1.  Memperlengkapi jemaat dengan pengetahuan Firman Allah.

“Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, Ia belajar dalam rumah-rumah ibadat dan 
memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di 
antara bangsa itu” (Matius 4:23). Tuhan Yesus mengajar di dalam Bait Allah (Matius 5:1), di 
tepi jalan, di atas perahu, di pantai dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan melengkapi 
murid-murid-Nya dengan pengetahuan Firman Allah yang sangat memadai, dengan 
metode-metode pengajaran yang tepat guna dan kontekstual. Jemaat di gereja lokal 
kebanyakan tidak memiliki pendidikan formal sehubungan dengan pelayanan-pelayanan 
yang harus dilaksanakan di gerejanya. Dalam dunia usaha, di perusahaan atau kantor juga 
masyarakat, mungkin mereka adalah para pemimpin, tetapi segala pengetahuan tersebut 
tidak secara langsung dapat diterapkan dalam pelayanannya di gerejanya.

2. Beberapa saluran yang bisa dipakai untuk mengajar jemaat 
a. Melalui kotbah dalam Ibadah Raya

Kotbah-kotbah dalam ibadah raya setiap Minggu adalah saat yang paling tepat untuk 
melengkapi jemaat dengan pengajaran Firman Tuhan. Oleh sebab itu sebaiknya kotbah 
Mingguan disusun dengan kurikulum tahunan, yang sistematis sesuai dengan tugas dan 
fungsi gereja di atas muka bumi ini. Sehingga jemaat mendapatkan pelajaran yang 
menyeluruh, utuh dan seimbang.
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b. Melalui kelompok sel
Kelompok kecil (kelompok sel) adalah tempat yang efektif untuk mengajar Firman Allah. 

Dengan jumlah anggota kelompok sel yang relatif sedikit, berkisar 10-15, maka proses 
pengajaran Firman Allah akan lebih muda, terkendali dan sangat interaktif bukan seperti 
kotbah yang hanya menolong. Tentu saja sebelum memimpin kelompok sel, gembala 
jemaat harus mengajar dan memimpin kelompok sel dengan Firman Allah secara baik.

c. Melalui pemuridan
Gereja lokal harus secara sengaja dan terencana membuat kelas-kelas pemuridan atau 

Pendalaman Alkitab atau dengan istilah yang lain. Jikalau gereja lokal ingin kuat dan 
bertumbuh secara sehat, maka gembala jemaat harus merencanakan dan menata kelas-
kelas pemuridan secara baik dan terus-menerus.

d. Melalui departemen-departemen di gereja lokal
Departemen-departemen dalam gereja lokal adalah sarana yang baik untuk mengajar 

Firman Allah kepada jemaat. Biasanya departemen dikelompokkan karena ada kesamaan 
tertentu. Misalnya, Departemen Sekolah Minggu menangani pelayanan anak-anak; 
departemen Kaum Wanita menangani pelayan kaum wanita; Departemen Kaum Muda 
menangani pelayanan kaum muda. Pengelompokan ini akan memudahkan gereja 
menyiapkan materi pelajaran, metode mengajar dan tenaga pengajar, sesuai bidang 
pelayanannya.

3. Memperlengkapi Jemaat dengan Keterampilan Pelayanan
Dalam proses pemuridan harus direncanakan dan diciptakan keseimbangan antara 

pengajaran yang bersifat teologi dogmatis teoritis dan hal-hal yang bersifat praktis, melalui 
pelatihan dan pengembangan sehingga jemaat menjadi terampil dalam pelayanan.

Terampil berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan dalam bidang 
pelayanan masing-masing. Pelayanan penggembalaan harus berorientasi kepada 
pemberdayaan seluruh potensi jemaat. Supaya jemaat bisa diberdayakan, maka jemaat harus 
diupayakan menjadi terampil dalam pelayanan. Supaya jemaat terampil, maka mereka harus 
dilatih secara terus-menerus. 

a. Pengertian pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan adalah “proses sistimatik pengubahan perilaku para karyawan dalam satu 

arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional” (H. Simanora, Manajemen Sumber 
Daya Manusia, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE-YKPN, 2001, hlm.342).

Pelatihan selain memperlengkapi sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan 
perilaku khusus, yang berhubungan dengan pelayanan jemaat secara langsung. F.C. 
Gomes mengutip pendapat H. John Bernandian dan Joice E.A. Russell, mengatakan 
bahwa pelatihan adalah “usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu 
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pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawab atau suatu pekerjaan yang 
ada kaitannya dengan pekerjaannya” (F.C. Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, 
(Yogyakarta, Penerbit Andi Offset, 2001, hlm.198).

Sedangkan pengertian pengembangan adalah “suatu usaha untuk meningkatkan 
kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 
pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan” (M.S.P. Hasibuan, Manajemen: 
Dasar, Pengertian Dan Masalah, Jakarta; Bumi Aksara, 2001, hlm. 69). 

Dari beberapa pengertian yang ditunjukan oleh para penulis buku menjelaskan bahwa 
pelatihan lebih diarahkan untuk membantu jemaat melaksanakan pelayanan mereka saat 
ini supaya lebih baik, sedangkan pengembangan lebih berorientasi ke masa depan. 
Pelatihan juga mempunyai fokus yang agak sempit dan segera memberikan manfaat bagi 
gereja lokal, sedangkan pengembangan memiliki lingkup yang lebih luas.

b. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan
Supaya pelatihan dan pengembangan benar-benar bermanfaat bagi gereja lokal, maka 

beberapa langkah yang sangat penting harus ditempuh.

Tujuan memperlengkapi jemaat
a. Supaya jemaat hidup layak di hadapan Tuhan

Dahulu mereka adalah orang yang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, setelah 
mereka percaya kepada Kristus dan dosanya diampuni, maka cara pandang, gaya hidup 
harus dibaharui secara terus-menerus (Roma 12:1-2). Mereka juga harus mengenal 
Tuhannya lebih baik melalui tuntunan,Alkitab dibawah pimpinan Roh Kudus di bawah 
pengarahan gereja lokal, sehingga mereka menampilkan hidup sebagai orang percaya, 
kepada Kristus dan selalu berkemenangan (Ef. 6:10-20).

b. Supaya jemaat melayani
Orientasi memperlengkapi jemaat dengan pengetahuan Firman Tuhan yang memadai 

dan keterampilan yang cukup, bukan hanya supaya jemaat menjadi dewasa rohani, tetapi 
harus berorientasi kepada pelayanan Kristen yang sebenarnya. Oleh sebab itu "Jangan 
sekali-kali berhenti mengajarkan tentang pentingnya setiap orang Kristen memiliki 
pelayanan" (Rick Warren, hlm. 375) Artinya pengajaran dan pelatihan serta pengem-
bangan jemaat di gereja lokal harus berangkat dan tiba kepada kepentingan 
pemberdayaan jemaat untuk pelayanan tubuh Kristus. Seperti yang dijelaskan oleh Rick 
Warren...kami mengajarkan bahwa setiap orang percaya diciptakan untuk melayani, 
(Efesus 2:10), diselamatkan untuk melayani (2 Tim.1:9), terpanggil kedalam pelayanan (1 
Pet. 2:9-10), diberi karunia untuk melayani (1Pet. 4:10), diberi kuasa untuk melayani (Mat. 
28:18-20), diperintahkan untuk melayani (Mat.20:26-28), dilengkapi untuk melayani 
(Ef.4:11-12), dibutuhkan untuk melayani (1 Kor.12:27), mempertanggungjawabkan 
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pelayanan dan menerima pahala yang ditentukan sesuai dengan pelayanannya 
(Ko1.3:2334), Rick Warren: 376.

Gembala Sidang Memotivasi

Para penatalayan di gereja lokal adalah anggota jemaat yang hanya paruh waktu 
keterlibatannya di pelayanan. Masing-masing mereka memiliki tanggungjawab di luar 
pelayanan gerejawi. Apalagi keanggotaan dan keterlibatan jemaat dalam pelayanan bersifat 
sukarela. Oleh sebab itu untuk memotivasi mereka agar tetap setia dalam pelayanan, tetap 
semangat dalam pelayanan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka yang sudah dan tetap 
semangat harus dijaga semangatnya secara terus-menerus dan terus diluruskan supaya 
semangatnya tidak menyimpang dari Firman Tuhan serta visi gereja setempat.

A. Pengertian motivasi
Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa diartikan sebuah 
"pengaruh suatu kekuatan manusia yang menimbulkan perilaku". (Moekijat, Pengembangan 
Manajemen dan Motivasi, Bandung; Pionir Jaya, 1990, hlm. 27). Sedangkan Herman 
Soekahar menjelaskan bahwa memotivasi jemaat berarti "memberikan persuasi kepada 
jemaat dengan pemahaman teologis yang benar, agar mereka akhirnya mau berbuat sesuatu 
bagi Kristus, sesuai jalur yang disediakan gereja." 

Berhubungan dengan pelayanan penggembalaan di gereja lokal, motivasi berarti 
dorongan atau pengaruh dari gembala jemaat, kepada anggota jemaat supaya mereka 
melakukan tugas pelayanan sesuai dengan karunianya dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan.

B. Teori-teori motivasi
Mangkunegara menyebutkan bahwa ada beberapa teori motivasi kerja dan salah satunya 

adalah teori kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow. Sedangkan Herman Soekahar 
menjelaskan bahwa memotivasi jemaat berarti "memberikan persuasi kepada jemaat dengan 
pemahaman teologis yang benar agar mereka akhirnya mau berbuat sesuatu bagi Kristus, 
sesuai dengan jalur yang telah disediakan di gereja". (Herman Soekahar, Bagaimana 
Memotivasi jemaat Melayani, Malang: Penerbit Gandum Mas, 1987, hlm. 47).

1. Teori kebutuhan
Teori kebutuhan menunjukkan suatu pertentangan antara semangat seseorang dengan 

tingkat pemenuhan kebutuhannya. Artinya apabila para pekerja kebutuhannya terpenuhi, 
maka mereka memperlihatkan perilaku gembira, dan dorongan kerja serta berprestasi tinggi 
dan merasa puas. Mangkunegara kemudian memberikan contoh mengenai tingkat 
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pemenuhan kebutuhan seseorang yang mempengaruhi dorongan dan perilaku seseorang.
a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, udara. Apabila 
seseorang belum bisa memenuhi kebutuhan fisiknya maka ia akan terus malalaikan 
sementara waktu semua kebutuhan motivasi yang lain.

b. Kebutuhan keselamatan dan keamanan Yaitu perlindungan terhadap ancaman, 
bahaya. Seseorang dalam memenuhi kebutuhan ini mengikuti pola-pola yang 
menentramkan mereka dan cenderung untuk mempertahankan keadaan yang aman.

c. Kebutuhan sosial, adalah kebutuhan merasa dimiliki, diterima oleh kelompok, 
berhubungan dengan sesama, kebutuhan akan dicintai dan mencintai.

d. Kebutuhan penghargaan, adalah kebutuhan untuk dihargai dan dihormati.

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan 
kemampuan, keahlian dan potensi diri.

2. Teori motivasi kesehatan
Menurut Moekijat, teori ini dikemukakan Frederick Herzberg, seorang porfesor ilmu jiwa di 

Universitas Cleveland, Ohio. Herzberg mengemukakan bahwa manusia memiliki dua macam 
kebutuhan yang berbeda. Pertama kebutuhan ingin menghindari rasa sakit, artinya manusia 
membutuhkan pemeliharaan atau kesehatan. Kedua, manusia membutuhkan motivasi, 
kebutuhan akan prestasi, penghargaan dan pengembangan kemampuan apa saja yang 
dimiliki.

Apabila teori ini dikaitkan dengan dunia kerja, maka dalam perencanaan kerja kedua hal 
tersebut harus diperhatikan. Misalnya memberikan pekerjaan kepada seseorang yang 
menarik, sehingga pekerja termotivasi, mampu mengembangkan diri melalui prestasi kerja.

3. Teori prestasi atau hasil kerja 
Teori ini dikutip oleh Moekijat, dari teori yang dikemukakan David Mc Clelland. Mc Clelland 

mengemukakan bahwa ada keterkaitan antara prestasi kerja seseorang dengan motivasi 
kerja. Bahkan dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang 
dalam organisasi yang menyelesaikan sesuatu, mencapai sesuatu, orang yang mengerjakan 
sesuatu.

Dalam kehidupan berorganisasi motivasi mengambil peran yang sangat besar, sebab 
melalui motivasi SDM akan digerakkan, didorong untuk terus maju dalam berprestasi guna 
mencapai tujuan organisasi.

4. Penerapan teori motivasi tersebut dalam berjemaat di gereja lokal
Berangkat dari teori-teori motivasi yang telah disebutkan di atas, dalam hubungannya 
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dengan memotivasi jemaat di gereja lokal, maka dapat diperhatikan, seperti di bawah ini :
a. Memenuhi kebutuhan dasar 

Anggota jemaat yang kebutuhan dasarnya (misalnya: makan, pakaian dan tempat 
tinggal) tercukupi, maka mereka akan lebih mudah dimotivasi untuk melayani. Apabila ada 
yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, maka gembala jemaat bersama pengurus 
gereja mencarikan cara yang tepat, bagaimana caranya supaya kebutuhan dasar jemaat 
terpenuhi. Gereja bisa memberikan pelatihan-pelatihan mengenai usaha kecil, seperti 
industri rumah tangga, bisa saja bekerja sama dengan lembaga lain sehingga jemaat 
dilengkapi dengan berbagai ketrampilan, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan 
kerja sendiri.

b. Suasana penuh kasih
Gembala jemaat harus bisa menciptakan hubungan yang akrab, penuh pengertian, 

kasih yang tidak pura-pura dalam hidup berjemaat. Sehingga jemaat akan lebih mudah 
dimotivasi untuk melayani. Bandingkan dengan teori kebutuhan oleh Abraham Maslow 
mengenai kebutuhan tentang rasa aman, dan cinta kasih.

c. Saling menerima dan menghargai
Gembala jemaat memberikan teladan dalam memberikan penghargaan secara tulus 

dan jujur bagi mereka yang telah bekerja keras dan berprestasi dalam pelayanan. 
Sehingga orang lain akan termotivasi untuk lebih giat dan berprestasi dalam pelayanan di 
gereja lokal. Bandingkan dengan teori kebutuhan akan penghargaan yang dijelaskan oleh 
Maslow. Namun demikian gembala jemaat harus menjelaskan bahwa penghargaan yang 
sebenarnya adalah dari Tuhan Yesus yang empunya pelayanan. Seperti kata Tuhan Yesus 
"Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa" (Yoh. 12:26).

d. Memberikan kepercayaan untuk pelayanan
Gembala jemaat harus memberikan jalur dan kesempatan kepada mereka yang sudah 

teruji dalam pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih dalam gereja. 
Bandingkan dengan teori kebutuhan akan aktualisasi diri yang dikemukakan Maslow. 
Jemaat rindu untuk menyatakan kemampuan, karunia rohani dari Tuhan dalam bentuk 
nyata dalam pelayanan.

c. Langkah-langkah Memotivasi Jemaat 
Dalam proses memotivasi jemaat supaya terus terlibat secara langsung dalam 

pelayanan adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi ini harus terus dilakukan oleh 
gembala jemaat. Sebab apabila jemaat tidak dimotivasi, maka jemaat enggan untuk 
melayani, yang sudah melayani pelayanannya akan mengalami kemandegan, sehingga 
tujuan gereja lokal akan terhambat dalam pencapaiannya.



(1). Memberikan pengajaran mengenai doktrin
Gembala jemaat menjelaskan dan mengajarkan kepada jemaat, seluruh doktrin gerejanya 
secara sederhana, yang mudah untuk dimengerti jemaat. Hal-hal yang menjadi ciri khusus 
gerejanya, misalnya: doktrin mengenai baptisan air, kepenuhan Roh Kudus, akhir zaman 
dan lain sebagainya.

(2). Memberikan pengajaran mengenai pelayanan
Gembala jemaat menjelaskan dan mengajarkan kepada jemaat mengenai pelayanan 
Kristen, sesuai dengan pengajaran Alkitab. Sehingga ketika warga jemaat terlibat 
pelayanan, mereka melayani secara alkitabiah. Misalnya : Gembala jemaat menjelaskan 
mengenai berbagai jenis pelayanan di gerejanya secara terperinci.

(3). Pengajaran mengenai karunia-karunia rohani
Gembala jemaat menjelaskan dan mengajarkan kepada jemaat mengenai karunia-karunia 
rohani. Gembala jemaat harus menolong bagaimana jemaat mencari, menemukan, 
memakai dan mengembangkan karunia-karunia tersebut dalam pelayanan di gereja lokal, 
sesuai dengan saluran pelayanan yang diciptakan dan tersedia.

4 . Memelihara persekutuan antar penatalayanan
Setelah jemaat terlibat pelayanan sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing, mereka 
harus mengikuti persekutuan mingguan antar pelayan.
Pada kesempatan itu mereka bisa saling medoakan, sharing, evaluasi pelayanan dan ini 
adalah kesempatan emas. Secara jujur gembala jemaat memberikan pujian, teguran, motivasi 
kepada jemaat terutama para penatalayan dan menjelaskan kembali tujuan-tujuan gereja 
selanjutnya.                                                                                                         (bersambung)

Pdt. Yohanes Saji
Sekretaris BPD Jatim 2
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Pdt. Suwahyono dan istri telah 
lima tahun di Polewali, Sulawesi 
Barat. Dikaruniai dua orang anak 
perempuan. Pelayanan yang dimulai 
dengan susah payah, dibawah 
ancaman mereka yang tidak suka 
dengan kehadiran seorang hamba 
Tuhan yang memberitakan Injil, tetapi 
Pdt. Suwahyono sekeluarga tetap 
teguh dan melayani.

Gedung yang mereka miliki saat 
ini terbuat dari gubuk sederhana, 
dengan d ind ing papan yang 
sederhana dan atap dedaunan. 
Bagian atas gereja masih agak 
terbuka karena tidak cukup dana 

untuk memperbaiki. Sebisanya gereja mereka didandani, rasanya hanya jam dinding yang 
kelihatan paling bagus, dalam ruangan kebaktian GSJA Polewali. 

Dalam ruangan itulah sekitar 15-20 orang dewasa berbakti memuliakan nama Tuhan. 
Dalam keadaan yang sangat sulit, di awal pelayanan mereka, Pdt. Suwahyono memutuskan 
untuk menarik becak sebagai cara bertahan hidup dan melayani Tuhan. Becak itu sekarang 
sudah tidak dipakai lagi dan menjadi saksi diam dari perjuangan pelayanan yang tidak 
gampang.

Tempat sederhana untuk kebaktian dan rumah di bagian belakang, telah berkali-kali 
dilempari batu oleh orang yang tidak mereka kenal, di waktu dulu. Kini mereka lebih tenang 
berbakti, tetapi kondisi mereka masih cukup memprihatinkan.

Suatu hari, lewatlah seorang yang tergerak hatinya, dari agama lain, yang menyuruh sang 
hamba Tuhan agar menjual bensin saja di depan rumah. Bukan hanya itu, ia juga memberikan 
kepadanya uang Rp 200.000,- saat itu sebagai modal. bagaikan malaikat saja yang dikirim 
Tuhan, untuk menolong mereka. 
Sampai hari ini di muka rumah 
mereka, mereka menjual bensin 
untuk keperluan sepeda motor, 
menambah penghasilan mereka.  

Ingatlah mereka dalam doa 
kita, doakan kemajuan pelayanan 
m e r e k a ,  b i a r l a h  T u h a n  
memelihara mereka terus dalam 
kasih sayang-Nya yang berlimpah. 
Tuhan memberkati!

 

Menarik Becak Untuk Pelayanan
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Bertempat di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti (SATI), Malang, 2-5 Februari 2010, 
perhelatan Rapat Majelis Pusat GSJA berlangsung. Dihadiri sekitar 60 orang, terdiri atas 
Ketua-Ketua Daerah, Bendahara Daerah, juga 
beberapa Sekretaris Daerah, yang mewakili 
Ketua Daerah atau hendak mendapatkan 
pembelajaran, para pengurus Departemen 
Nasional dan perwakilan dari USA, serta 
misionaris. 

Dalam Rapat Majelis Pusat, laporan Badan 
Pengurus Pusat dibacakan dan mendapat 
tanggapan-tanggapan penting dan menarik. 
Dalam kesempatan tersebut, Royal Rangers 
Indonesia tengah dipopulerkan, agar banyak GSJA yang mau memakai program ini untuk 
pembentukan kepemimpinan dan karakter anak-anak, melalui berbagai kegiatan. Rapat 
dipimpin oleh Presidium terpilih, yakni: Pdt. Jack Lumanauw, Pdt. HAS Kembaren, Pdt. H. 

Sarioa.
Penghargaan Untuk Para Bendahara Daerah
Dalam Rapat Majelis Pusat 2010, terdapat sesuatu 
yang unik, yaitu para Bendahara yang diikut 
sertakan, bukan hanya mengikuti kelas khusus 
Bendahara Daerah, tetapi juga mendapatkan 
penghargaan. 
Penghargaan tersebut didasarkan pada kriteria 
Laporan yang ditetapkan oleh Bendahara Umum.
1. BPD Kepri, menerima penghargaan sebagai 

BPD dengan pengiriman laporan keuangan 
      yang paling tepat waktu.
2. BPD Sumut-1, menerima penghargaan 

sebagai BPD dengan laporan keuangan kedua, 
paling tepat waktu.

3. BPD Sulut-2, menerima penghargaan laporan keuangan terlengkap pertama.
4. BPD Banten, menerima penghargaan laporan keuangan paling lengkap kedua.
5. BPD Bali/NTB, menerima penghargaan laporan keuangan paling rapi urutan kedua.
6. BPD Jatim-1, menerima penghargaan sebagai BPD dengan sistem keuangan paling 

modern pertama.
7. BPD Papua, menerima penghargaan laporan keuangan termodern kedua.
8. BPD DKI untuk BPD dengan pengembalian persepuluhan Terbesar Pertama.
9. BPD Jabar, Penghargaan untuk BPD dengan pengembalian terbesar Kedua serta laporan 

keuangan paling rapi pertama.

 

Nampak dalam foto: BPD Kepri menerima
penghargaan dari BPP, Pdt. I.Kaihatu,

sebagai BPD pengirim laporan keuangan 
paling tepat waktu

Rapat Majelis Pusat GSJA 2010
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Sebagai Pelayan Injil yang dipanggil untuk melayani Tuhan dalam wadah Gereja 
Sidang Jemaat Allah, hal terpenting untuk diperhatikan adalah kerjasama di antara 
Pelayan Injil sebagai bagian sebuah keluarga. Kerjasama berarti tidak merasa diri lebih 
baik dari yang lain, tetapi membutuhkan orang lain.

Menciptakan rasa kekeluargaan di antara Pelayan Injil, itulah yang diharapkan 
Badan Pengurus Daerah Kalimantan Timur, terhadap para Pelayan Injil-Nya. Hal 
tersebut diterapkan di wilayah-wilayah lingkup pelayanan Kalimantan Timur. 

Sebagai contoh, apabila ada satu gereja di sebuah wilayah, sedang membangun, 
Pelayan Injil yang ada di wilayah tersebut bergotongroyong, kerjabakti membangun  
bersama-sama. Jikalau ada Pelayan Injil yang membutuhkan bantuan karena 
musibah, maka seluruh Pelayan Injil yang berada di Kalimantan Timur turut 
mendukung. Kerjasama sebagai sebuah keluarga, itulah yang sedang diterapkan di 
Kalimantan Timur. 

Dampak yang muncul adalah pelayanan gereja-gereja di Kaltim dan daerah-
daerahnya di berkati Tuhan. Maju, maju, maju terus! Sebab yang terbaik yang kita 
alami bukan ada di masa lalu, tetapi di masa depan. Tuhan melakukan yang terbaik 
bagi kita, juga ada di masa depan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus!
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Nampak dalam foto: Guru-guru Sekolah Minggu Kaltim sedang mempraktikkan pelajaran tentang 
“kerjasama” yang diajarkan Ibu Tanya Jo, membangun sebuah gereja mempergunakan sedotan plastik.

Kerjasama di antara Pelayan Injil
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enin, 22 Maret 2010, bertempat di 
T a m a n  P a l e m  L e s t a r i ,  SCengkareng, Jakarta, GSJA Yesus 

Kristus yang berada di bawah pelayanan 
Gembala Utama Pdt. Yusak Ruslim, dan dibantu 
tiga Gembala lainnya dan Kepemimpinan 12, 
meresmikan fasilitas baru yang terletak di 
belakang gedung lama mereka. Balkon 
berukuran 12 x 20 m yang dapat menampung 
325 orang, tersambung dengan gedung lama mereka, sehingga total panjang gedung tersebut 

kini 35 meter.  
Dalam acara tersebut, hadir Pdt. Yulianus 

Manuhutu, Pdt. Evan Leopard, Pdt. Tony Latip, Pdt. 
Yusak Wiradi, yang menjadi penasihat BPD DKI, 
Pdt. Jonathan Pribadi sebagai Bapak Rohani Pdt. 
Yusak Ruslim, dan sejumlah teman-teman hamba 
Tuhan GSJA dan sejumlah simpatisan pelayanan 
dari gereja lain. BPP datang diwakili Pdt. Budi 
Setiawan, untuk melayani firman Tuhan dan 
mendoakan kepemimpinan.

Gedung GSJA Yesus Kristus merupakan bangunan yang memiliki dekorasi unik dan 
bernuansa modern, yang dibangun untuk menampung visi masa depan pelayanan mereka, 
yang saat ini dipercayakan dipegang Gembala Maria Ruslim (Kakak Pdt. Yusak Ruslim atau 
Ny. Tjun-Tjun). 

Dukungan kuat dari Bp. Tjun-Tjun kepada istrinya, agar pelayanan berkembang di sana, 
telah menghasilkan gedung menarik yang sangat disukai generasi muda utamanya. 
Kegerakan Kaum Muda mewarnai pelayanan mereka. Saat ini, jumlah total baik dewasa dan 
anak-anak di GSJA Yesus Kristus berkisar 250 
orang. Dengan visi untuk menampung 1.000 
orang, maka gedung ini dibangun. 

Allah memberkati pelayanan mereka 
sehingga saat ini ada tiga pelayanan yang 
berada langsung dibawah supervisi Pdt. Yusak 
Ruslim. Kita dukung mereka dan doakan 
mereka agar semakin bertumbuh dan 
menyukakan hati Tuhan.
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Peresmian Fasilitas Tambahan Baru 
GSJA Yesus Kristus

Kerygma GSJA vol 10 Mei 2010



Kerygma GSJA vol 10 Mei 2010

aya mengenalnya sebagai Pdt. 
Ping Ping, sebutan nama Skecilnya. Sejak saya meng-

enalnya dulu, ia masih tidak berubah 
juga. Semangat dan rendah hati, suka 
memikirkan orang lain, dan selalu 
menempatkan diri sebagai problem-
solver (pemecah masalah). 

Pdt. Petrus Ariandi, demikian nama 
lengkapnya, seorang hamba Tuhan 
yang dipakai Tuhan menjadi gembala 
GSJA Royal, yang telah digembala-
kannya lebih dari 15 tahun. Kini ia 

memimpin 800 orang dewasa dan anak-anak  dalam gerejanya, yang berukuran 8 X 30 m2 
dengan tiga lantai di Gedong Panjang, Jakarta Pusat. 

Gerejanya memiliki 35 komsel (KKA) yang sangat diminati oleh jemaatnya. Antusiasme 
jemaat mengikuti komsel telah menarik perhatian tim independen, salah satu organisasi yang 
berkecimpung dalam bidang gereja sel untuk dijadikan studi. 

“Sampai hari ini kami masih tinggal di pastori gereja. Tapi Tuhan memberkati pelayanan 
kami dengan luar biasa. Tuhan baik dan mengherankan. Berkali-kali kami menerima mukjizat 
Tuhan. Ajaib deh, Tuhan Yesus!” tutur Pdt. Petrus.

Tempat pelayanannya memang masuk gang, sehingga sulit kendaraan untuk parkir. Tetapi 
kesungguhan pelayanannya telah mengesankan hati banyak orang, terutama sekitar gereja, 
sehingga orang tetap datang berbakti dan berada di bawah kepemimpinan rohaninya. 

Pelayanannya dulu telah dimulai sebagai cabang dari GSJA Jembatan Hitam (sekarang 
Bandengan). GSJA Bandengan telah melahirkan lebih dari tujuh GSJA lain yang berhasil di 
kota Jakarta, salah satunya adalah GSJA yang digembalakan oleh Pdt. Petrus Ariandi. Ia 
terlibat di Misi nasional.

Ciri terkuat Pdt. Petrus Ariandi adalah naluri pemuridannya. Ia punya satu obsesi kuat yakni 
memperlengkapi jemaat, membangunnya dari dasar, dan mempercayakan mereka melayani. 
Segala kerja kerasnya membuahkan hasil yang hebat. Kini GSJA Royal memiliki berbagai 
kegiatan yang sangat relevan untuk jemaatnya. Salah satu yang patut dijadikan contoh adalah 
bahwa dari sebuah gereja yang terletak di gang, seperti GSJA Royal, ia menggerakkan jemaat 
untuk membantu 35 perintis dan hamba-hamba Tuhan, baik desa maupun kota. Gerakan 
membantu misi dari GSJA tersebut sangat membanggakan. 

“Gereja yang kuat seharusnya membantu gereja yang tidak kuat. Organisasi kita harus 
membuat terobosan untuk memperkuat yang lemah. Dalam kongres yang lalu, banyak hamba 
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Tuhan menyuarakan pentingnya perhatian terhadap hamba-hamba Tuhan, supaya mereka 
bisa berhasil, pelayanan dengan baik juga,” ujar Pdt. Petrus serius. 

Memang benar! Ia membuktikannya dari langkah sederhana, yaitu membantu teman-teman 
hamba Tuhan di berbagai tempat. “Kami tidak punya uang banyak! Tetapi heran sekali 
bagaimana orang-orang dapat terbeban untuk membantu!” tuturnya tegas. 

“Pak Budi, memang terasa sangat beda jika gereja yang kita layani adalah gereja yang kita 
mulai. Ketika kita melihat anak-anak yang dulu kita layani, kini menjadi pemimpin-pemimpin 
gereja. Itu mengharukan dan mengherankan. Ada perasaan yang sulit kita ucapkan bahwa 
mereka yang kita layani, kini mulai menjadi orang-orang yang kuat dalam iman dan melayani 
Tuhan,” ucap Pdt. Petrus. Pdt. Petrus Ariandi juga giat dalam kegerakan kepriaan/CMN dan 
menjadi salah satu dari tiga pembicara CMN asal GSJA, puji Tuhan!

DOAKANLAH! 
1. Pelaksanaan Program Kerja Nasional 2007-2011.
2. Kesatuan hati para Pelayan Injil GSJA untuk 
    memenangkan jiwa.
3. Hidup sesuai dengan nilai-nilai GSJA: Cinta Tuhan, 
    Rendah Hati, Jujur dan rajin.

HOT NEWS
Apabila Bapak/Ibu/Saudara memiliki artikel, berita, 

foto-berita (tentang pelayanan di tengah-tengah jemaat, KKR, 
peresmian gedung gereja, pertumbuhan iman, wisuda, dsb) 

yang dapat membangun iman kekristenan kita, silahkan 
dikirimkan pada Redaksi Majalah Kerygma, 

lewat email: kerygma.bpp@gmail.com 
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Pdt. Erich Unarto, PI GSJA, yang memiliki pelayanan khusus Renungan Harian Manna 
Sorgawi, mengembangkan dalam dua tahun terakhir ini pelayanan lain, yang dinamakan 
Museum Benda-Benda Alkitab. 

Pdt. Erich mengumpulkan ratusan jenis 
benda-benda yang ada kaitannya dengan 
Alkitab atau sejarah Kristen, dengan maksud 
memberikan gambaran yang lebih jelas 
tentang sebagian apa yang disebutkan dalam 
Alkitab. Museum ini adalah yang pertama di 
Indonesia dan sangat diminati oleh orang-
orang Kristen maupun umum. 

Be rsama t im  pe layanannya ,  i a  
mengadakan beberapa kali pameran di beberapa kota atas undangan gereja, Pemda 
setempat atau organisasi Kristen. dsb. Berikut adalah penuturannya tentang pameran yang 
diadakan di Surabaya dan Malang.

Masyarakat Kristen Surabaya dan Malang 
membanjiri pameran benda-benda Alkitab, 
yang diselenggarakan oleh Renungan Harian 
Manna Sorgawi yang dibantu KOMSEL PUAN 
GSJA CWS Kelapa Gading, pimpinan Bp. 
Amin Windoro. Sedangkan panitia di 
Surabaya ditangani oleh Gereja Surabaya 
City Blessing dengan Ibu Yohana sebagai 
Ketua Panitianya, sedangkan pameran di 
Malang langsung ditangani Ibu Ninik.  

Pameran di Surabaya yang berlangsung 
pada 4-7 Maret 2010 bertempat di 
Tunjungan Plaza 3 Lantai VI dibuka oleh 
Walikota Surabaya Bpk. Bambang 
DH. Jumlah pengunjung berturut 
pada hari pertama adalah 1.000, 
1.800, 5.724, dan pada hari terakhir 
dikunjungi oleh 9.374 orang. 
Pameran tidak hanya dikunjungi 
ribuan siswa SD, SMP dan SMA, tetapi 
juga oleh hamba-hamba Tuhan dari 
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Pameran Benda-Benda 
Alkitab
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berbagai gereja.  
Pameran benda-benda Alkitab seperti ini memang baru pertama kalinya diadakan di 

Surabaya. Melihat antusiasme pengunjung yang luar biasa, Bpk. Bambang mengharapkan 
agar pameran ini dapat dilakukan secara kontinyu 
setiap tahun. Saking lelahnya, petugas dari Jakarta 
yang berjumlah 33 orang saat melayani pengunjung, 
panitia akhirnya menyediakan tiga tukang urut kaki 
yang bertugas dari jam 13.00 hingga jam 19.00, untuk 
menservis para petugas jaga.  

Pameran di Malang dilaksanakan pada 10-11 
Maret 2010 dan bertempat di Gedung Skodam V. 
Juga tak kalah serunya, jumlah pengunjung hari 
pertama 2.100 orang dan hari terakhir melonjak 
menjadi 4.795 orang. Melihat anak-anak yang 
dengan antusias besar mencatat semua apa yang 
mereka lihat, sungguh membesarkan hati. 

Dari berbagai tanggapan yang dikumpulkan pihak 
panitia, nampaknya tujuan pameran telah tercapai, 
yaitu agar umat Kristiani dapat melihat secara 
langsung benda-benda yang disebutkan di dalam 
Alkitab, sehingga pemahaman mereka akan semakin 
baik. 

Benda-benda itu seperti biji sesawi, sangkakala, nafiri, kirbat air mata, kirbat anggur, 
keranjang Musa, batu kilangan, buah ara, paku penyaliban, mahkota duri, pakaian imam besar, 
perlengkapan senjata Allah, emas-kemenyan-mur, dll.
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Tahun 2010, menjadi tonggak regenerasi 
pelayanan Badan Pengurus Daerah Gereja 
Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia. 
Evaluasi kerja dan pemilihan BPD baru Periode 
2010-2013, hampir mewarnai agenda Rapat 
Kerja Daerah di berbagai tempat. Berikut 
susunan BPD Periode 2010-2013 yang telah 
terbentuk:
 
BPD Jateng bagian Timur

 Pdt. Bambang Irianto (Ketua), Pdt. Hotman Gurning (Wakil ketua), Pdt. Joko Suranto 
(Sekretaris), Pdt. Haryono (Bendahara), Pdt. Zakaria (Komisaris).

BPD SULUT-1
(Pdt. JA. Supit (Ketua), Pdt. Hengky Kamagi (Wakil ketua), Pdt. Loudy Kumayas 
( S e k r e t a r i s ) ,  P d t .  R u t h  K a e n g  
(Bendahara) ,  Pdt .  Bob Salakay 
(Komisaris).

BPD SULUT-2 
Pdt. ME. Monintja (Ketua), Pdt. Robby T. 
Lantu (Wakil ketua), Pdt. Herry Wijaya 
(Sekretaris), Pdt. Samuel Mundung 
(Bendahara),  Pdt.  Herry Dahlan 
(Komisaris).

BPD Jatim-2 
Pdt. Paulus Rihartoyo (Ketua), Pdt. Yohanis 
Rorimpunu (Wakil Ketua), Pdt. Yohanis Saji 
(Sekretaris), Pdt. Yohanis Parsudi (Bendahara), Pdt. Yosef Nababan (Komisaris).

BPD Sumbagsel 
Pdt. Jantje Turang (Ketua), Pdt. Yeremia Affandi (Wakil Ketua), Pdt. Parningotan Sinaga 
(Sekretaris),  Pdt. Widiarto (Bendahara), Pdt Thomas Widianto (Komisaris).  

Badan Pengurus Daerah
Periode 2010-2013

Para Pendeta dan PI BPD Sumbagsel berfoto 
bersama usai pemilihan BPD baru

 

BPD Jateng Bagian Timur
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BPD Jawa Barat 
Pdt. Arif Multi (Ketua), Pdt. Andreas 
Gunawan (Wakil Ketua), Pdt. Edi 
Gunawan (Sekretaris), Pdt. Ertha Sitepu 
(Bendahara), Pdt. Kennedi Sihotang 
(Komisaris).

BPD Sulselbatra 
Pdt. Daslan Situmeang (Ketua), Pdt. 
Alex Siwu (Wakil Ketua), Pdt. Jemmi 
Kairupan (Sekretaris), Pdt. Masdin 
Poende (Bendahara), Pdt. Yusuf T. A. 
(Komisaris)

BPD Banten 
Pdt. Stanley Ahimsa (Ketua), Pdt. Davie 

Sondakh (Wakil Ketua), Pdt. Yusuf Eko Widiarto (Sekretaris), Pdt. Yenny Kosasih 
(Bendahara), Pdt. Sukamto (Komisaris).

BPD Bali/NTB 
Pdt. Salmon Girsang (Ketua), Pdt. Jeverson 
Moningka (Wakil Ketua),
Pdt. Charles Agustinus Nanuru (Sekretaris), 
Pdt. Yohana Pujihastuti (Bendahara), Pdt. 
Markus Setiawan (Komisaris).

BPD Sumut-2 
Pdt.M.Jingles Pasaribu (Ketua), Pdt. M. 
Silaen (Wakil Ketua), Pdt. Fernando 
Banjarnahor (Sekretaris), Pdt. S. Panjaitan 
(Bendahara).

BPD Kaltim
Pdt. Timotius Lim (Ketua), Pdt. Parasian 
Siregar (Wakil Ketua), Pdt. Purlani 
(Sekretaris), Pdt. Natalia Djoko Sadmono 
(Bendahara), Pdt. Frans Kansil (Komisaris)

Selamat menjadi Badan Pengurus Daerah 
Periode 2010-2013. Selamat melayani dan 
bekerja di ladang-Nya! 

Keterangan gambar (kiri ke kanan)
Berdiri: Pdt. Yusuf TA. (Komisaris), Pdt.MasdinPoendey

(Bendahara), Pdt. Jemmi
Kairupan (Sekretaris). Duduk : Pdt.Alex

Siwu (Wakil ketua), Pdt. Hengly Kasenda 
(BPD Lama), Pdt. Swandoko Roslim (BPP), Pdt. 

Proses pemilihan BPD Sumut-2, demokratis dan 
terbuka
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Dihadiri sekitar 130 Pendeta dan 
Pelayan Injil GSJA Sumut-2, yang 
mencakup Kabupaten Tobasa, dsb, Rapat 
Daerah pertama, 23-25 Maret 2010, 
berlangsung meriah. 
Kegiatan yang bertempat di Balige (lima jam 
berkendaraan dari kota Medan menyusuri 
tepian Danau Toba). Pembukaan dilakukan 
dengan pemukulan gong oleh wakil dari Bupati Tobasa. Ketidak hadiran Bupati 
dikarenakan adanya persiapan Pilkada 12 Mei 2010, di sembilan Kabupaten. Sejumlah 
bunga papan sebagai tanda dukungan datang dari Bupati Tobasa, Kapolres, Ketua 
Pengadilan dan DPRD.

BPP diwakili Pdt. Budi Setiawan, yang akan memberikan ceramah Peningkatan 
SDM. Tema yang diusung kali ini adalah “Gereja yang Membawa Perubahan,” Matius 
16:18-19, dengan harapan bahwa melalui Rapat Daerah ini maka kehadiran GSJA 
dapat membawa perubahan bagi gereja, masyarakat, negara dan bangsa.  

Sekretaris Umum menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang ke arah mana 
perubahan tersebut harus dijalani, bagaimana mengaitkan tema tersebut dengan visi 
GSJA periode 2007-2011, apa local wisdom yang mendasari tema tersebut. Melalui 
penjelasan data tentang kondisi Sumatera Utara baik berkaitan dengan data 
kekristenan berkaitan dengan jumlah warga Kristen dan jumlah gereja, dibanding 
dengan populasi Sumatera Utara, indeks SDM, tingkat kemiskinan, tingkat buta huruf, 
tingkat kriminalitas dan tingkat korupsi, berbagai perbandingan, harus membuat kita 
lebih jeli melihat kearah mana transformasi bangsa ini berjalan. Apakah dengan 

m e m i l i k i  d e n s i t a s  ( k e r a p a t -
an/kepadatan) gereja di sebuah 
daerah, maka otomatis transformasi 
bangsa seperti yang dikehendaki Allah 
dalam firman-Nya akan terjadi? Belum 
tentu! 

Kehadiran GSJA di mana saja di 
Indonesia harus mengacu pada Visi 
Allah tentang sebuah bangsa. Dengan 

Rapat Daerah 
Sumatera Utara 2
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mengutip ayat Wahyu 11:15, Yes. 
11:9, Habakuk 2:14 pemikiran peserta 
Rapat Daerah diarahkan kepada 4 
komponen utama dari visi Allah dalam 
Perjanjian Lama dan Baru. 

Bahwa kehadiran gereja yang 
membawa transformasi harus terarah 
kepada: Social peace (dimana 
kehadiran gereja mendatangkan 
kedamaian sosial dalam masyarakat 

dan lingkungan/alam, dimana setiap 
orang saling menghargai hak dan kewajiban sebab begitulah gambarannya jika suatu 
hari di masa depan, pemerintahan dunia ini akan dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus), 
keadilan publik (dimana setiap orang diperlakukan sama di mata hukum, kelompok 
yang tertindas harus bisa dimerdekakan, keberpihakan kepada mereka yang selama 
ini tertinggal dalam berbagai pengertian), kebenaran bangsa (dimana kehadiran gereja 
menampilkan model hidup yang benar karena kebenaran akan meninggikan derajat 
bangsa, gereja menjadi contoh bagaimana pendidikan diutamakan, tingkat korupsi 
menurun, tingkat kriminalitas menurun melalui kehadiran GSJA), dan kecukupan 
ekonomi (dimana gereja menjadi promotor kepada keadaan hidup yang lebih baik, 
tingkat kesehatan masyarakat membaik, angka kemiskinan menurun, angka buta 
huruf menurun, angka SDM meningkat, dsb.)
Semua kebenaran-kebenaran di atas didukung oleh begitu banyak ayat firman Allah 
yang menggambarkan kelengkapan Christian Influence (pengaruh kekristenan). GSJA 
manakah yang kita sedang bangun di Sumut-2? Apakah sekadar sebuah gereja? atau 
benar-benar gereja yang didasarkan kepada visi Allah yang membawa perubahan bagi 
sebuah bangsa? KPR 28:30 berkata bahwa Paulus memberitakan Kerajaan Allah dan 
tentang Tuhan Yesus Kristus. 
GSJA di Sumut-2 harus lengkap dalam membawa kesaksian Allah bagi dunia ini 
sehingga kita mengusahakan gereja kita ke arah yang sama dengan Visi Allah tentang 
sebuah bangsa. Pelatihan SDM dilakukan melalui lokakarya dan pelatihan! Walaupun 
tidak dapat menyelesaikan seperempat bahan tetapi penekanan tentang belajar dan 
berlatih berpikir dalam urutan yang sangat penting membentuk pola pikir dilaksanakan 
selama dua jam.

Kerygma GSJA vol 10 Mei 2010
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Bill Snider adalah Direktur Misi GSJA 
Amerika untuk Area Asia Tenggara dan Ketua 
Program Siaran Media GSJA Asia Pacific, 
berkotbah dalam acara kebaktian pagi dan 
kebaktian malam saat Rapat Majelis Pusat 
berlangsung. 

Bill Snider berbicara tentang betapa 
pentingnya menyadari bahwa kita sedang 
berada disebuah titik kritis pijakan yang benar 
antara teologi dan pengalaman. Ia juga 
mengingatkan betapa pentingnya untuk mengetahui posisi kita pada garis rencana Allah 
bagi dunia ini.

Kita harus memandang segala kejadian dalam hidup kita dari sudut pandang Allah, 
rencana dan waktu-Nya. 

Terjadi migrasi dalam dunia global yang tidak terelakkan. Bahkan terjadi migrasi orang 
Afrika ke Amerika, yang kemudian menginjili orang Amerika. Dunia ini sudah sangat 
mengglobal dan saling mempengaruhi. Apa yang terjadi di ICA Hong Kong, di mana Pdt. 
Jeanett melayani adalah salah satu contoh apa yang bisa dilakukan dari migrasi global dan 

misi. 
Kita sudah berada di zaman digital 

yang luar biasa perkembangannya dan 
gereja dapat menggunakannya untuk 
pelayanan di mana saja. 

Kita harus percaya bahwa sesuatu 
yang besar di luar kekuatan kita dapat 
dilakukan. Itulah pengharapan yang 
lahir dari Tuhan sendiri, dalam pikiran 
dan hati  hamba-hamba Tuhan. 

Jika kita menanggapinya maka Ia 
akan memberikan kejutan-kejutan. “Do 
a small right thing can give a powerful 

big impact!”. Pengalaman dalam pelayanan media Rev. Bill Snider telah membuktikan 
bahwa melalui ketaatan atas hal kecil, mendatangkan hal yang besar. Jangan 
menganggap remeh ketaatan kecil Anda.

1.  Mintalah agar Allah menolong kita melihat ke luar batas kotak hidup kita, yang 
terbatas.

2.  Waktunya genting untuk menuai saat ini – mungkin tidak akan ada kesempatan  
itu lagi.

Titik Kritis Teologi dan Pengalaman
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angan biarkan diri Anda terus ada dalam status quo dan plateau dalam pelayanan. 
Tetaplah bertumbuh! Menurut Robert Clinton: dalam hidup seorang hamba Tuhan, Jakan ada sekitar sembilan orang yang mempengaruhi hidupnya. Allah tidak 

menghendaki kita berjuang sendiri, tetapi harus bersama-sama orang lain untuk saling 
membangun. Gereja yang sehat harus memiliki orang-orang yang saling membangun. 

Paulus mengatakan bahwa akhirnya kitalah yang harus berubah, dan itu bisa dilakukan. 
Spiritual health begins with leaders.

1. Gereja yang sehat dimulai dengan pemimpin yang sehat. Kita cenderung mendekati 
altar, tetapi justru menjadi semakin menuntut kehormatan bagi kita. Kita harus meminta 
agar Tuhan mengubah diri kita, maka dunia di sekitar kita akan berubah juga. Paulus 
berkata, bahwa kita tidak layak menerima apapun, kita adalah persembahan yang kudus 
bagi Tuhan. Jika kita menggambarkan diri kita sebagai sebuah rumah, dari semua ruangan 
yang ada yang bisa diinspeksi oleh Roh Kudus, apakah ada area yang Yesus akan masuk 
yang Anda larang dia masuk? Kadang-kadang kita memiliki ruang hidup yang kita tidak mau 
serahkan kepada Allah. Dan arena itulah penyebab kita berhenti bertumbuh, karena Roh 
Kudus tidak dapat mengerjakan. Satu satunya orang yang bisa kita ubah adalah diri kita 
sendiri.

2. Tidak ada yang lebih menggembirakan ketika kita melihat hidup orang diubahkan. 
Janganlah jadi seperti dunia ini. Gereja adalah tempat di mana orang-orang diubahkan Allah 
dalam program mengubah kehidupan. Paulus mengatakan bahwa kita mengukur 
keberhasilan pelayanan dan harga diri kita, dengan berapa banyak iman yang kita miliki. 
Setiap orang, hamba Tuhan sederhana apapun, jika ia memiliki iman yang besar, ia adalah 
orang yang berhasil. Don't value anyone from his uniform, but from his faith! Kita akan salah 
jika memakai kriteria dunia untuk pekerjaan Allah. Kepemimpinan Jazz adalah 
kepemimpinan di mana setiap bagian jenis musik diijinkan 
secara fleksibel dan bebas bermain solo, tetapi dalam 
suatu musik, highlight untuk masing-masing bunyi musik 
adalah dalam rangkaian musik. Setiap orang diberikan 
kesempatan memainkan yang terbaik untuk sebuah musik. 
Tidak ada seorangpun yang sanggup untuk menjadi 
pemain sendiri.

3. Gereja yang sehat akan membangkitkan para 
pemimpin baru dan penerus yang baik. 

4. Gereja yang sehat yang dikenal karena kasihnya. 
Itulah bedanya antara kita dengan orang lain. Bukan 
dengan kasih yang berpura-pura tetapi dengan sungguh-
sungguh. Dampak gereja kita bukan dari budget yang kita 
tentukan tetapi dari seberapa besar kasih yang kita bagikan 
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Kita tidak dapat menyenangkan Allah dan dunia sekaligus. Mereka berlawanan satu 
sama lain, dalam pikiran, hasrat dan tindakan mereka. Panggilan menjadi seorang 
hamba dengan motivasi yang benar adalah menyenangkan Allah, dengan pola pikir 
yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, juga keinginan dan tindakan yang tidak 
mementingkan diri sendiri. 

Namun sangat disayangkan, banyak orang yang mengatakan dirinya sebagai 
hamba Tuhan dengan pola pikir ,tindakan dan keinginan untuk mencari untung diri 
sendiri dan membangun kerajaannya sendiri, dengan trik-trik dan akal-akalan yang 
dibangun demi meraih keuntungan pribadi. 

Hamba Tuhan perlu memiliki kerendah hatian, untuk kembali memiliki motivasi 
pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu setiap hamba Tuhan perlu 
bertobat dengan penuh percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga dan 
anak cucunya. 

Alkitab menulis mengenai hamba :
1.  Hamba yang dapat dipercaya (Kejadian 24:2,3) - seperti hamba Abraham.      
2.  Hamba yang mau bekerja keras, sampai menghasilkan buah (Keluaran 2:5) - 

seperti hamba putri Firaun.
3.  Hamba yang menyerahkan diri dengan senang untuk melayani (Ulangan 15;12-

17) -  menyerahkan diri dan tidak mau kembali hidup seperti semula.
Siapa Saya Sebenarnya Menentukan Tindakan Saya. Bila kita adalah bagian dari 

hamba Tuhan, maka yang kita lakukan adalah: melepaskan dunia dan menyenangkan 
Allah dengan Sikap yang benar. Sikap 
lebih penting dari pada fakta.

Salam dari hamba-hamba Tuhan 
GSJA Kalimantan Timur untuk hamba-
hamba Tuhan GSJA seluruh Indonesia. 
Mari kita melayani dengan motivasi yang 
benar, sampai akhir hidup kita atau 
sampai Tuhan Yesus datang kembali.

Pdt. Timotius Limanjaya
   BPD BPD Kalimantan Timur
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Melepaskan Dunia
Menyenangkan Allah
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Apa yang harus saya lakukan 
waktu mengingat seseorang, sebuah 
keluarga ataupun bangsa dalam 
pikiran saya? Gunakan lima jari anda 
untuk berdoa. Kelima jari anda akan 
sangat membantu mengingat  pokok 
apa saja yang harus anda doakan.  
Doa bukan karena panjangnya yang 
membuat doa dijawab, melainkan 
kesungguhan dan iman:  “Doa orang 

yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.” (Yak. 5:16). Doa 
mungkin butuh waktu untuk dijawab: “Dua puluh satu hari tertahan…” (Dan.10:13), 
“Tiga kali berseru kepada Tuhan… “ (II Kor.12:8).

PERLINDUNGAN 
Karena setiap hari peperangan rohani terjadi tanpa kita sadari, maka setiap hari juga 
kita berdoa dan mendoakan, Kol.1:9a,1 Tes. 5:17; Wah. 12:11
Yohanes 17:15 “… Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, 
tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat”,
Maz. 37:39 “… Orang-orang benar diselamatkan 
oleh TUHAN; Ia adalah tempat perlindungan 
mereka pada waktu kesesakan.”

PEMELIHARAAN 
1 Tes. 5:23 … Semoga Allah damai sejahtera 
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga 
roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna 
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus 
Kristus, Tuhan kita.
Berdoalah supaya baik secara kebutuhan tubuh, ketenangan jiwa dan kesempurnaan 

Apa yang Harus Didoakan 
Saat Bersyafaat?
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roh akan dicukupkan pada orang yang kita doakan.

KEKUATAN 
Kol.1:11 dan dikuatkan dengan segala 
kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk 
menanggung segala sesuatu dengan 
tekun dan sabar.
Efesus 3:16 Aku berdoa supaya Ia, 
menurut kekayaan kemuliaan-Nya, 
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh 
Roh-Nya di dalam batinmu.
Ini adalah doa agar mereka yang kita 
doakan mendapatkan kekuatan untuk 
sabar dan teguh dalam hati mereka 
menghadapi tantangan dan cobaan.

PENGUDUSAN 
2 Tim. 2:21 Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal 

yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud 
yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai 
tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang 
mulia.
Mintalah dalam doa bagi orang yang anda doakan agar ia 

dapat dipakai oleh Tuhan karena ia selalu dikuduskan dan 
dibaharui oleh Tuhan.

BERKAT 
Pengertian orisinilnya dari 'diberkati' adalah: sadar akan 
keberadaan Allah dan berbahagia karena siapa Tuhan. 
Berkat dimulai dalam pikiran Allah ketika Ia memikirkan 
dengan baik keadaan kita, maka seluruh aliran Allah 
menerpa kita, itulah berkat. Berdoalah agar setiap 
seluruh berkat-berkat Allah akan dilimpahkan dalam 
hidup orang yang anda doakan (Ams. 10:22).
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12 KEBIASAAN AGAR TUMBUH DALAM KRISTUS
Pengarang:  Patrick Morley; Ukuran Buku:  15 x 22,5 cm;  Isi :  202 hal.; 
Harga : Rp 29.000,-
Buku Morley in menunjukkan hasratnya untuk membantu kit amenjadi murid yang setia 
kepada Yesus Kristus. Ia tahu, bahwa kehidupan seorang murid ditandai dengan disiplin. 
Namun demikian, dia menghindari kesalahan dari mereka yang melihat disiplin itu 
sendiri, sebagai tujuan sehingga ajaran sebenarnya dari injil menjadi kabur.

FROM DUTY TO DELIGHT
Pengarang:  Ron Parrish; Ukuran Buku:  15 x 22,5 cm;  Isi : 162  hal.; Harga : Rp 25.000,-
Anda tidak memerlukan buku ini jika sudah merasa puas dengan saat teduh Anda. Ini 
ditulis untuk orang-orang pada umumnya, yang belum menjadi laskar doa, yang harus 
bergumul untuk menyediakan waktu yang berarti setiap hari, untuk bisa fokus bersekutu 
dengan Tuhan. Buku ini patut dibaca!



KRISTENKAH  AKU?
Pengarang:  Elmer L. Towns; Ukuran Buku:  15 x 22,5 cm; Isi:  256 hal.; Harga :  -
Mungkin anda cukup cakap dalam hal meminta, bersyukur dan meminta pengampunan 
ketika berdoa (atau mungkin belum). Tetapi tahukah anda bahwa ada banyak contoh doa 
lain yang alkitabiah? Misalnya, berdoa tanpa kata-kata, berdoa dengan pasangan, 
bermeditasi dan berdoa syafaat. Bagaimana dengan pertanyaan anda yang terus 
mengganggu? Adakah cara yang benar untuk berdoa? Apakah Tuhan selalu 
mendengarkan? Bacalah buku ini, bukan untuk mengerti teknik-teknik berdoa yang 
berbeda, tetapi untuk mengembangkan kerinduan berdoa dan praktikkan.

SHAPE
Pengarang:  Erick Rees; Ukuran Buku:  15 x 22,5 cm;  Isi :  312 hal.; Harga :  -
Buku paling laris Rick Warren, The Purpose Driven Life, menjelaskan lima tujuan Allah 
bagi setiap orang Kristen. Kini Erik Rees membantu Anda menemukan tujuan unik Allah 
bagi kehidupan Anda berdasarkan cara Allah membentuk Anda. Ia menjadikan Anda unik 
untuk satu alasan. Manfaatkan alasan itu dan manfaatkan rahasia-rahasia pembentukan 
karakter pribadi Anda sendiri – perpaduan luar biasa antara hasrat, talenta, pengalaman, 
temperamen, dan karunia rohani yang bekerja bersama membentuk jati diri Anda – dan 
Anda akan menemukan jalan kepada hidup yang memiliki tujuan, dampak, dan kepuasan 
yang tak terbayangkan. Melalui buku yang membuka pandangan, menguatkan, dan 
membebaskan ini, Rees menunjukkan kepada Anda bagaimana menyingkapkan cara 
Allah yang paling ampuh dan paling efektif untuk memajukan kerajaan-Nya di bumi: 
rencana Anda pribadi yang sangat detail dan tak tergantikan.

CHOOSING  to  PREACH
Pengarang: Kenton C. Anderson, Ph.D; Ukuran Buku: 15 x 22,5 cm; Isi: 329 hal.; Harga: - 
Dalam buku teks yang berwawasan ke depan ini, Kenton Anderson menyampaikan 
seruan yang kuat kepada para pelayan Injil masa kini maupun yang akan datang untuk 
sungguh-sungguh memilih khotbah-khotbah alkitabiah, meskipun ada halangan-
halangan untuk berbuat demikian. Walaupun berkhotbah itu sendiri tidak dapat ditawar-
tawar, namun bentuknya dapat lebih luwes, memungkinkan umat mendengar dari Tuhan 
ketika mereka mendengar firman-Nya diberitakan. Bukannya menyajikan satu model atau 
proses penyiapan khotbah, Anderson menjelaskan beberapa pilihan yang tersedia. 
Sementara menentukan pesan Alkitab yang hendak Anda khotbahkan, Anda tentu 
dihadapkan pilihan untuk mulai dengan teks (deduktif) atau dengan pendengar (induktif)? 

7 MUKJIZAT SALIB GOLGOTA
Pengarang: Wilkin Van De Kamp; Ukuran Buku: 15 x 22,5 cm; Isi: 283 hal.; Harga : -
Dengan sangat mengesankan buku ini menunjukkan kepada  Anda apa yang dialami 
Tuhan Yesus selama delapan belas jam terakhir sebelum Dia wafat. Penulis 
mempersilahkan Anda memasuki tujuh momentum Tuhan Yesus mencurahkan 
darahNya, agar tujuh mukjizat kayu salib dapat menjangkau Anda. 

ANTIKRIS SUDAH ADA SAAT INI?
Pengarang: Mark Hitchcock; Ukuran Buku:  15 x 22,5 cm; Isi: 75  hal.; Harga :  -
Pengambilan film yang mengejutkan dari seluruh dunia menghadapkan kita dengan 
kenyataan yang mengguncangkan bahwa berita mengenai Antikristus bisa muncul segera 
di layar TV Anda… atau mungkin sudah muncul. Munculnya Uni Eropa. Desakan 
globalisasi. Teknologi untuk sistem identifikasi perorangan yang meliputi seluruh dunia. 
Gerakan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem.
Mark Hitchock membunyikan tanda untuk bangun bagi generasi ini, menggali petunjuk-
petunjuk alkitabiah mengenai identitas Antikristus, lalu memperlihatkan kepada Anda apa 
yang harus Anda lakukan sebelum Antikristus itu datang.

BUKU-BUKU TERBARU!!!
Hubungi segera : 087- 886547073


