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Cover Story
Tahun yang telah lewat, bukan berarti tanpa suatu berkat. Ada banyak ragam
peristiwa yang bisa menguatkan pelayanan kita, mesti terkadang ada juga rasa sedih,
senang, tangis, bahagia, keragu-raguan, kekecewaan bahkan kepastian diri melangkah di
dalam-Nya.
Seperti yang tergores di akhir 2009 silam, juga menjadi rangkaian berkat bagi kita, untuk
kembali memusatkan diri pada pelayanan-Nya. Berikut kilasan ragam peristiwa, yang berhasil
ditorehkan dan terangkum dalam gambar.
GSJA CWS Kelapa Gading, melakukan kegiatan pertandingan futsal memperebutkan piala
umum, hadir saat itu sekitar 270 orang. Dari 8 grup piala dunia, pria-wanita dan anak-anak yang
terbagi dalam 24 kelompok. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Futsal Kelapa Gading,
Jakarta.
Suasana serius namun santai, saat pelaksanaan Rapat Majelis Pusat, 13 Januari 2009 silam.
Para penari yang ikut menyemarakkan pembukaan Konferensi Kelompok Keluarga Allah
(KKA), yang diadakan di Gunung Geulis, Bogor. Hadir saat itu 300 peserta/perwakilan dari
seluruh Indonesia.
Pdt. Budi Setiawan berkesempatan mengunjungi Dehes, Kalimantan Tengah bersama Pdp.
Lukas Wong dan Pdt. Sebastian. Terdapat 24 hamba Tuhan melayani di sana. Beberapa gedung
telah dibangun menjadi pusat pelayanan misi GSJA di Kalteng. Nampak dalam potret, salah satu
baptisan di Sungai Sambas, yang dilayani Pdt. Budi dan Pdt. Sebastian. Dalam perjalanan misi
bulan Juli 2009, dibaptiskan beberapa orang di sungai tersebut.
Semoga yang telah terangkum, boleh menyemangati kita untuk lebih kuat. Selamat melayani!
Mari memusatkan diri pada pelayanan-Nya.
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Kembali Memusatkan Perhatian
Kepada Pembukaan Gereja Baru
Bagi mereka yang sedang meneliti gerak GSJA dalam tahun 2009, terasa terjadi
penurunan dalam konsentrasi pelaksanaan Program Kerja Nasional. Bisa jadi hal
ini diakibatkan situasi umum negara dengan segala gonjang ganjing pemilu, yang
bukan hanya terjadi secara nasional dalam pemilihan Presiden, tetapi juga di tiaptiap daerah untuk pemilihan berbagai jabatan pemerintah di daerah. Situasi sosiopolitis, termasuk ekonomi juga turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan
Prokernas 2007-2011 di daerah-daerah.
Faktor lain adalah beberapa bencana yang terjadi di Indonesia, termasuk juga
luar negeri yang membuat perhatian kita juga tercurah ke sana. Walaupun tidak
sebesar kondisi sosio-politis dan ekonomi negara. Namun demikian, pembukaan
gereja baru di perkotaan dan pedesaan, serta pembukaan Kelompok Keluarga
Allah (KKA) harus bisa dilepaskan dari belenggu-belenggu eksternal tersebut.
Pepatah Latin berkata “astra inclinant, non necessitant” – bintang-bintang hanya
memberikan kecenderungan, tetapi tidak menentukan. Sehingga kita dapat
melaksanakan Misi Visi GSJA sepanjang zaman. Rencana Tuhan bagi GSJA akan
berjalan terus seiring dengan ketaatan kita kepada firman Allah, bukan
bergantung kepada situasi luar kita.
Pada pandangan Allah, sulit bagi umat Tuhan dan gereja untuk memakai dalih
apapun untuk menunda apa yang dulu telah dibayarnya dengan sangat mahal,
yaitu darah Anak Domba Allah. Gereja hanya eksis dan survive jika tetap
menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh Pendirinya, yaitu untuk mencari dan
menyelamatkan yang terhilang. Di sinilah GSJA menempatkan pemberitaan Injil
Tuhan Yesus Kristus dan mendirikan Sidang Jemaat-Nya sebagai tujuan penting
segala zaman bagi GSJA. Selama Tuhan Yesus belum kembali ke dunia ini untuk
menjemput Gereja-Nya maka tugas kita tetaplah sama.
Dari satu segi cara dan model pelaksanaan Misi GSJA dapat saja berbeda-beda
dari satu gereja lokal ke gereja lokal lainnya. Tetapi kami Badan Pengurus Pusat
ingin mengingatkan kita semua, bahwa seluruh upaya dan program gereja yang
tidak ada kait mengaitnya dengan usaha menyelamatkan orang berdosa,
membawanya masuk ke dalam persekutuan orang percaya dalam wadah gereja ini
untuk dibina dan didewasakan, dan mengutus mereka kembali untuk
menjangkau dunia yang terhilang – adalah upaya sia-sia dan kurang bermanfaat
bagi Kerajaan Allah. Sedangkan usaha terbaik untuk menjalankan Amanat Agung
sebagaimana tertulis dalam Matius 28:19-20 adalah dengan membuka gerejagereja baru di mana orang dapat tergabung dan bertumbuh dewasa.
Kerygma GSJA vol 9 Mar 2010
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Marilah kita kembali memusatkan perhatian
kita kepada pembukaan gereja-gereja yang baru,
baik di perkotaan maupun pedesaan serta
mendorong gereja-gereja lokal agar
menggalakkan KKA. Pemusatan perhatian
membutuhkan konsentrasi, konsistensi dan
investasi serius dari pihak kita. Kita perlu
berkonsentrasi untuk mengarahkan seluruh
energi supaya impian dan cita-cita dapat di
'materialized' menjadi kenyataan. Berkonsentrasi
berarti anda mengabaikan hal-hal yang kurang
terkait dengan sasaran anda. Anda sengaja
membuat pilihan-pilihan jitu menuju sasaran
anda.
Kita perlu juga konsisten, yaitu terus menerus
dan tidak berhenti di tengah jalan dalam menjalankan Prokernas. Saya umpamakan
seorang anak kecil yang suka naik eskalator yang berjalan berlawanan ke bawah.
Maka ia berlari mengarah ke atas berlawanan arah dengan eskalator itu. Herannya, ia
suka berhenti di dekat atas, dan membiarkan eskalator membawanya turun. Tahukah
anda bahwa tanpa konsistensi menjalankan rencana Tuhan, maka hidup ini akan
secara alamiah membawa anda kembali ke titik nol. Anda akan mulai dari dasar lagi.
Jika kita tidak konsistensi kita akan melelahkan diri kita sendiri. Tetaplah jalankan
rencana Allah sampai segala rencana tersebut selesai.
Kita perlu investasi serius untuk Prokernas ini. Investasi yang kami maksudkan
adalah bahwa tindakan sekarang akan menentukan hari depan kita. Tindakan apa
saja termasuk keuangan gereja kita. Kami sarankan anda mendukung Program Kerja
Nasional ini dengan mulai mengatur anggaran gereja anda dengan memasukkan
alokasi perintisan di dalamnya. Dengan demikian gereja anda secara sengaja
merencanakan perintisan. Perintisan harus direncanakan dan dimodali barulah akan
menjadi kenyataan. Visi hanya menjadi sebuah impian belaka jika kita tidak bersedia
memodalinya. Kita harus berani berinvestasi untuk kepentingan Kerajaan Allah.
Jika gereja kita berani mulai merencanakan perintisan, lihatlah apa yang dapat
dikerjakan Tuhan dalam pelayanan kita. Allah akan membangkitkan kegairahan dan
sukacita baru, karena kita 'memperluas dan memperlebar' kapasitas kita. Sekalipun
mungkin kita berkata bahwa kemampuan sumber daya dan dana kita terbatas, tetapi
secara mengherankan bahwa persediaan Allah selalu muncul saat kita memerlukan.
Seperti yang dikatakan orang, “Uang mengalir ke mana visi itu ada.” Ini benar dan
nyata! Jika anda berani mengembalikan fokus gereja anda kepada perintisan dan
usaha penyelamatan jiwa, maka Ia Sang Pemilik Gereja akan memberkati kita dengan
kehadiran dan kecukupan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita
semua!
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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 Bapk/Ibu/Saudara
memilikiartikel, berita, fotoberita (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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Artikel

MANAJEMEN PASTORAL
Pendahuluan
Gembala sidang di gereja lokal, pada satu sisi bertindak sebagai pemimpin,
karena dialah yang dipilih Allah, untuk memimpin umat Allah ke mana akan menuju
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, gembala sidang bertindak
sebagai seorang manajer yang harus mampu mengelola, menata semua sumber daya
yang ada di gereja lokal, terutama sumber daya manusia (SDM), untuk mencapai
tujuan kepemimpinan dalam Kristus.
Bisa saja terjadi bahwa dalam diri seorang gembala sidang dikaruniai dua
kemampuan sekaligus, yaitu SEBAGAI PEMIMPIN dan SEBAGAI MANAJER. Tetapi
kadang-kadang Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja hanya mengaruniakan salah
satu diantaranya. Di sinilah pentingnya gembala sidang melayani dalam tim.
Sebagai seorang manajer di gereja lokal, maka gembala sidang dituntut untuk
menjalankan fungsi-fungsi menajerial. Sedikitnya ada enam tugas, yaitu :
merencanakan, mengorganisasi, melengkapi, memotivasi, mengawasi dan
mengevaluasi.

I. Perencanaan
Setelah gembala sidang sebagai pemimpin menerima visi dari Tuhan, maka
gembala sidang harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mewujudkan visi
tersebut melalui sebuah perencanaan.
A. Pengertian
Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan,
prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada
masa yang akan datang (Malayu S.P. Hasibuan, 2001:92). Atau, upaya yang
merangkum seperangkat kegiatan/pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan
usaha untuk mencapai tujuan (Y.Tomatala,1997:147).
Jadi perencanaan adalah tindakan memilih dan menentukan kegiatan untuk
mencapai sasaran.
B. Langkah-langkah Menyusun Perencanaan.

1. Menginventarisasi Aset Gereja
Ini merupakan langkah awal dalam penyusunan perencanaan di mana
gembala sidang mengadakan inventarisasi semua aset yang dimiliki gereja
lokal secara riil.

2. Menentukan Prioritas
Gembala sidang memahami dengan pasti kebutuhan-kebutuhan apakah yang
paling mendesak di dalam gerejanya.

3. Menetapkan Sasaran
Salah satu elemen penting dalam menyusun perencanaan adalah
menetapkan sasaran. Sasaran yang baik harus memenuhi karakteristik, antara
lain: Spesifik dan dapat diukur; Realistis dan dapat dicapai; Bersifat
mendukung; Dapat dimengerti dengan jelas; Disusun berdasarkan prioritas;
Dalam bentuk tertulis. Penetapan sasaran berdasarkan kurun waktu, artinya
pencapaian sasaran berdasarkan kurun waktu tertentu, misalnya: 0-5 tahun; 15 tahun; 6-10 tahun, dst.
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4. Membuat Program Kerja untuk Mencapai Sasaran
Program kerja adalah “.... bagian dari perencanaan strategis mengenai
langkah-langkah/tugas-tugas, yang akan dilakukan, termasuk semua hal yang
perlu dikerjakan, yang dilakukan langkah lepas langkah ke arah pencapaian
sasaran/tujuan yang telah dicanangkan.....” (Y.Tomatala,1997:149).
Di bawah ini contoh format Program Kerja Tahunan Gereja lokal X.
Format Program Kerja Tahunan Gereja X
01 Januari 2010- 31 Desember 2010
Bulan/Progr
am
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November

Dep.SM

Dep.KM

Dep.Sosi
al

Dep.KW

Dep.
Komsel

Dep.Mis
i

Ket

Desember

Program Kerja Tahunan di atas, adalah perpaduan antara program kerja
departemen-departemen yang ada dalam gereja lokal. Kemudian masing-masing
departemen dalam gereja lokal membuat Program Kerja Tahunan yang jelas dan
terperinci.

5. Menetapkan Pedoman Pelayanan
Setelah gembala sidang menyelesaikan pekerjaan
penyusunan dan penetapan program kerja, maka
gembala sidang perlu menyusun dan menetapkan
pedoman kerja atau pedoman pelayanan. Pedoman
kerja adalah “... kumpulan ketentuan dasar yang
memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan
atau hal pokok yang menjadi alasan (pegangan,
petunjuk, dsb), untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu” (Balai
Pustaka, 2001:841).
Dalam pedoman pelayanan diterangkan apa, mengapa, bagaimana, siapa,
kapan, di mana, sesuatu kegiatan itu dilaksanakan sehingga semua sumber daya
jemaat gereja lokal bisa ditata dengan rapi dan bekerja sesuai dengan fungsinya.
Dengan adanya pedoman pelayanan, maka semua pekerjaan-pelayanan diharapkan
dapat dikerjakan dengan maksimal dan tidak ada pekerjaan yang lalai dan atau
tumpang-tindih.
Kerygma GSJA vol 9 Mar 2010

MANAJEMEN PASTORAL

Artikel

07

6. Gembala Jemaat Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Setiap pelaksanaan program kerja membutuhkan biaya operasional. Oleh
karenanya gembala sidang perlu menyusun prakiraan biaya dari setiap
bagian perencanaan.
Contoh : Format Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gereja X Tahun 2010
1. Pendapatan (per-bulan) :
Persembahan jemaat ----------------------Rp. ........................
Persepuluhan jemaat ----------------------Rp .........................
Persembahan khusus ----------------------Rp .........................
Pendapatan lain-lain ----------------------Rp .........................
2. Pengeluaran (per-bulan) :
Kirim persepuluhan ke organisasi ----Rp .........................
Gembala Sidang --------------------------- Rp .........................
Rekening Air, Telp dan Listrik ---------- Rp .........................
Administrasi ----------------------------Rp .........................
Penggembalaan --------------------------- Rp .........................
Diakonia ---------------------------------Rp .........................
Subsidi untuk Dep. SM, KM, Komsel Rp .........................
Pembangunan dan perawatan gedung
Rp .........................
Biaya tak terduga ------------------------- Rp .........................
Gembala Jemaat

Sekretaris Gereja

Bendahara Gereja

(...............…...)

(......................)

(..…...................)

II. Pengorganisasian
Semua sumber daya yang ada dalam gereja lokal harus diorganisir secara
cermat sesuai dengan fungsi tugasnya sehingga semua sumber daya terpadu
dibawah komando gembala sidang. Oleh sebab itu “organising” adalah bagian dari
proses manajerial yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran.
A.

Pengertian
Mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun orang dan sumber daya yang
lainnya sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur untuk mencapai
tujuan. S.P Siagian menjelaskan bahwa mengorganisasi berarti “Keseluruhan
proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan
tanggungjawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat
digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (S.P Siagian,1998:81-82).
Dalam proses penggembalaan di gereja lokal, mengorganisasi berarti penataan
orang-orang, tugas-tugas, alat-alat, wewenang dan tanggungjawab pada struktur
organisasi sesuai dengan kebutuhan gereja lokal demi tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan.
Vol 9 Mar 2010 Kerygma GSJA
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B. Penetapan Struktur Organisasi
Tujuan pembuatan struktur organisasi adalah menentukan tugas dalam struktur
dan menempatkan orang yang tepat pada/untuk setiap tugas yang telah ditata
tersebut. Sehingga sebenarnya tidak ada satu model struktur/susunan organisasi
yang cocok untuk semua tempat dan setiap waktu.
Sugiyanto Wiryoputro menjelaskan, “Suatu desain struktur organisasi pada
umumnya akan menggambarkan tujuh aspek ,.... pembagian tugas, tipe pekerjaan
yang dilakukan, pengelompokkan sebagian pekerjaan, pimpinan dan yang dipimpin,
jenis komando dan pertanggungjawaban, rentang kendali (span of control), yaitu
sejumlah bawahan langsung bertanggungjawab pada seorang manajer tertentu,
tingkatan manajer (Sugiyanto Wiryoputro, 2001:48).
Struktur organisasi gereja lokal harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pelayanan
penggembalaan, sebab pada prinsipnya tidak ada model struktur yang sempurna.
Sekalipun struktur itu penting, sebab dalam struktur inilah tugas-tugas pelayanan
penggembalaan di gereja lokal ditata. Tetapi faktor penentu keberhasilan pelayanan
penggembalaan adalah Allah yang bekerja di dalam dan melalui sumber daya
manusia gereja lokal. Struktur organisasi bukan tujuan organisasi gereja lokal, tetapi
hanya alat untuk mencapai tujuan dan bukan penataan jabatan.
Gembala sidang bersama pengurus gereja, serta pengurus departemen gereja
lokal, dengan pertolongan Tuhan harus bisa memilih dan menetapkan struktur
organisasi yang paling cocok dengan pelayanan penggembalaan di gerejanya. Sebab
pemilihan dan penetapan struktur yang tepat guna akan sangat mempengaruhi
kelancaran pelayanan menuju keberhasilan pelayanan.
Dari hasil penelitian Christian A.Schwarz mengenai Pertumbuhan Gereja
Alamiah menjelaskan, “Salah satu karakteristik kualitas gereja yang bertumbuh
adalah struktur pelayanan yang tepat guna” (Christian AS, 2001:15).
Gembala sidang saat menata tugas dalam bentuk bagan struktur organisasi
gereja lokal, harus memilih bagan struktur organisasi yang benar-benar sesuai
dengan kebutuhan gereja lokal dan tepat guna. Supaya pelayanan penggembalaan
bisa berjalan dengan baik dan gereja bertumbuh.
C. Perekrutan
Perekrutan adalah pemilihan dan pengangkatan orang-orang, untuk mengisi
peran tertentu dalam proses manajerial. Proses perekrutan dalam rangka menarik
para pelayan atau SDM di gereja lokal, hendaknya harus berhati-hati dan penuh
pertimbangan, karena maju dan mundurnya pelayanan penggembalaan di gereja
lokal sangat dipengaruhi oleh rekrutmen SDM. Bahkan kelangsungan pelayanan
penggembalaam di gereja lokal dipertaruhkan pada saat rekrutmen. Misalnya: maju
atau mundurnya pelayanan musik dalam ibadah akan sangat dipengaruhi oleh
rekrutmen para pemain musik. Apabila gembala sidang merekrut orang untuk
dijadikan suksesi kepemimpinannya, maka sebenarnya kelangsungan
penggembalaan di gereja lokal sangat ditentukan pada saat perekrutan tersebut.
Sebab apabila saat tertentu gembala jemaat meninggal dunia dan wakilnya belum
siap untuk menggantikannya, maka pekerjaan Tuhan dipertaruhkan dan visi gereja
lokal juga dipertaruhkan.
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Beberapa prinsip rekrutmen dalam gereja lokal, antara lain :
1. Orang yang tepat harus ditempatkan pada tempat yang tepat
Dalam menempatkan seseorang pada posisi tugas pelayanan tertentu dalam
gereja lokal, harus mempertimbangkan kecakapan-kecakapan tertentu seperti :
karunia-karunia rohani, ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki; karakter orang
yang bersangkutan dan lain sebagainya. Kemudian jikalau ada orang yang tepat,
maka gembala sidang harus membuatkan tempat yang tepat. Supaya seluruh
jemaat diberdayakan dengan baik.
2. Tempat yang tepat untuk orang yang tepat
Artinya adalah bahwa jikalau ada tempat yang tepat, maka gembala sidang
harus mencarikan orang yang tepat. Sebaiknya tidak menempatkan orang asalasalan, sebab gembala sidang akan mendapatkan banyak masalah jikalau
tempat yang tepat tersebut ditempatkan orang yang tidak tepat.
3. Menyediakan tempat persemaian
Yang dimaksud disini adalah bahwa gembala sidang harus menyediakan
tempat persemaian untuk menyediakan dan mendapat orang-orang yang tepat
dalam pelayanan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat pelatihanpalatihan, seminar-seminar, kelas-kelas pemuridan. Tujuannya adalah untuk
mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan oleh gereja lokal baik
untuk kebutuhan masa kini maupun kebutuhan masa yang akan datang.
4. Gembala Sidang Harus Menentukan Kualifikasi dalam Perekrutan
Bagian lain yang harus diperhatikan oleh gembala sidang adalah bahwa
dalam proses merekrut sumber daya manusia di gereja lokal perlunya
ditetapkannya kualifikasi atau syarat-syarat bagi calon penatalayan. Syaratsyarat ini bisa berupa karunia-karunia rohani atau yang lain. Misalnya : Gembala
ingin merekrut jemaat untuk dijadikan ketua departemen sekolah minggu gereja
lokal. Syaratnya adalah : sudah lahir baru, sudah dibaptis dengan air, sudah
menjadi anggota jemaat sekurang-kurang dua tahun, pernah mengikuti pelatihan
guru sekolah minggu, sudah menjadi guru sekolah minggu, pernah mengikuti
pelatihan dan seminar menjadi pengurus sekolah minggu dan terbeban untuk
pelayanan anak.
Dengan ditetapkannya kualifikasi ini maka gembala sidang benar-benar
mendapatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga pelayanan yang
dikerjakannya sangat efektif dan berhasil.
Visi membutuhkan orang banyak. Orang banyak tersebut harus direkrut
supaya secara langsung
mengambil peran masing-masing sesuai dengan
penempatan pada struktur organisasi dalam mengerjakan visi yang sama.
Misalnya : Gembala sidang merekrut jemaat untuk ditempatkan sebagai penatalayan
di bidang sekolah minggu, penatalayan kaum muda, penatalayan kaum bapak,
penatalayan kelompok sel dan berbagai jenis pelayanan lain di gereja lokal sesuai
dengan kebutuhan. Dalam proses perekrutan SDM, gembala sidang harus
menetapkan kualifikasi yang jelas terutama mengenai karunia-karunia rohani setiap
jemaat. Alangkah baiknya jikalau sebelum diadakan proses perekrutan gembala
jemaat mengajar mengenai karunia-karunia rohani, sehingga jemaat mencari,
menemukan, menggunakan dan mengembangkan karunia-karunia rohani yang
dimilikinya untuk mendukung pencapaian visi gerejanya.
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D. Gembala Sidang Membuat Penjabaran Tugas.
Setelah gembala sidang menentukan struktur organisasi yang tepat guna, maka
dari bagan tersebut akan terlihat dengan jelas tugas-tugas yang harus dilaksanakan
oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang telah ditata sesuai dengan tugasnya
perlu sekali memahami dengan baik berbagai tugas, kewenangan dan
pertanggungjawaban yang diembannya. Oleh sebab itu gembala sidang perlu
memerinci deskripsi tugas pada setiap posisi tugas dalam struktur organisasi gereja.
Apakah sebenarnya penjabaran tugas itu ? Penjabaran tugas adalah “...proses
penetapan dan pemastian tugas yang memerinci tugas-tugas dari suatu bidang
dalam suatu satuan tugas yang kemudian didelegasikan (diwenangkan) dari pimpinan
kepada bawahan yang dilaksanakan secara formil dalam kerangka
keorganisasian”(Y.Tomatala, 1997:180)
Penjabaran tugas sangat berguna, baik untuk petugas maupun untuk pemimpin
yang memberikan tugas. Bagi petugas penjabaran tugas berguna sebagai tuntunan
kerja, cakupan tanggungjawab, dan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan
setelah menyelesaikan tugas, sedangkan bagi pemimpin berguna untuk mengontrol,
menilai apakah pekerjaan yang telah didelegasikan
dikerjakan sesuai dengan
standart kerja atau tidak, bahkan dapat dipakai untuk melihat apakah pekerjaan
sudah dikerjakan atau belum.
Di bawah ini contoh penjabaran tugas di GSJA “X”
Penjabaran tugas di GSJA “X”
A. Judul
: Sekretaris.
B. Tanggal Efektif
: 01 Januari 2010- 31 Desember 2011
C. Tujuan Utama gereja : Membangun gereja untuk membangun gereja.
D. Tujuan Utama Posisi
: Untuk memperlancar semua kegiatan gereja.
E. Kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan bagi tugas :
Sudah lahir baru.
Sudah di baptis air.
Sudah dibaptis Roh Kudus.
Sudah menjadi anggota GSJA “X” sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Pendidikan minimal D3- Sekretaris.
Menguasai Komputer.
Memiliki beban dalam pelayanan.
F. Satuan tugas yang merupakan tanggungjawabnya :
1. Menjawab telepon.
2. Menerima tamu, mengatur jadwal rapat gereja bekerja sama dengan Pendeta.
3. Mengetik.
4. Menerima dan mendistrisbukan surat.
5. Mengatur daftar surat.
6. Mengerjakan pengarsipan.
7. Mempersiapkan bulletin gereja (mingguan).
8. Sebagai kepala kantor gereja.
9. Mempersiapkan kebutuhan kantor gereja.
10. Selama Pendeta tidak ada di tempat, mengambil keputusan untuk melakukan
tindakan yang perlu, sebagaimana telah disetujui oleh Pendeta.
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G. Batasan tanggungjawab :
Tidak boleh memutuskan yang bukan termasuk tanggungjawabnya kecuali melalui
persetujuan Pendeta.
H. Pernyataan Penerimaan : “Saya memahami detail-detail tanggungjawab dan batasan
tanggungjawab yang dipercayakan kepada saya dan saya memahami bahwa saya
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk tugas yang dipercayakan kepada saya
melalui penjabaran tugas ini”
Diberikan di
: …………….
Pada tanggal
: .........................
Pemberi tugas :
Tanda tangan (Pemberi tugas) :...............................
Tanda tangan (Penerima tugas) :...............................

E. Gembala Sidang Membuat Pendelegasian Tugas.
Pendelegasian tugas adalah penyerahan wewenang dari atasan kepada
bawahan di lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawakan kepada yang menugasi.
Dalam pendelegasian tugas gembala sidang harus menyerahkan wewenang
kepada orang lain yang dianggap dan terbukti mampu menyelesaikan tugas-tugas
yang diserahkan. Yang dipentingkan adalah proses membagi dengan dasar
mempercayakan tugas, kewenangan, hak, tanggungjawab, kewajiban dan
pertanggungjawaban kepada setiap individu dalam posisi tugas masing-masing.
Hal ini akan tercermin dalam penjabaran tugas atau deskripsi tugas yang telah
disusun. Yang dibagi atau dipercayakan bukan jabatan sebab jabatan tidak bisa
dibagi-bagi, melainkan tugas, kewenangan, hak, tanggungjawab dan
pertanggungjawaban.
Dengan ditetapkannya pendelegasian tugas yang jelas dan tepat maka akan
tercipta pelipatgandaan kerja, dan hasil kerja sebab setiap orang berfungsi dan
berkembang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Salah satu faktor
penting yang menjadi bahan pertimbangan gembala sidang sebelum mengadakan
pendelegasian tugas yang akan dipercayakan kepada jemaat adalah pertimbangan
karunia-karunia rohani penerima tugas.
Jemaat akan lebih produktif dalam pelayanan apabila mereka melayani sesuai
dengan karunianya yang diatur oleh Roh Kudus , dalam hal ini gembala sidang hanya
menata dan memfungsikan karunia-karunia rohani pada fungsi dan tempatnya.
Tuhan Yesus memberkati !!
(Bersambung)
Pdt. Yohanes Saji
Sekretaris BPD GSJA Jatim 2
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Mengenal Pelayanan Kaum Muda
Kata pepatah “Tak kenal, maka tak sayang”, bahkan bukan hanya 'tak sayang' tapi bisa
juga 'tak peduli'. Demikian juga jika kita tidak mengenal apa itu pelayanan kaum muda, maka
bisa jadi kita bukan hanya tidak sayang, bahkan tidak peduli dengan pelayanan kaum muda.
Padahal di sisi lain kaum muda adalah sebuah ladang penuaian jiwa yang luar biasa besar
saat ini.
Menurut catatan statistik proyeksi penduduk Indonesia, usia 15-34 pada tahun 2009
adalah 83.064.700, yang berarti 50% dari seluruh tenaga kerja nasional. Dengan kata lain
50% dari tenaga produktif adalah kaum muda. Namun sayang, seringkali pelayanan kaum
muda tidak mendapat perhatian selayaknya.
Melalui tulisan ini, yang disadur dari buku Essential of Youth Ministry, kami dengan
segala keterbatasan ingin memperkenalkan apa itu pelayanan kaum muda, khususnya konsep
pelayanan kaum muda yang sedang dibangun oleh Departemen Kaum Muda Nasional Gereja
Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia. Kami berharap perkenalan kami bukan hanya akan
mendapatkan tanggapan yang positif dari para hamba Tuhan, tetapi apa yang kami
perkenalkan kiranya juga menjadi dasar pijakan bagi seluruh pelayanan kaum muda di
nasional, daerah-daerah, wilayah-wilayah dan gereja-gereja lokal.

Pelayanan Kaum Muda
A. Siapakah kami - sebuah pernyataan misi
Departemen kaum muda yang ada di nasional,
daerah, wilayah, atau gereja lokal, mengabdikan diri
untuk tugas memenangkan kaum muda bagi
Kristus, membangun mereka menjadi murid Kristus
yang dewasa, dan mengutus mereka ke ladang
penuaian. Pernyataan misi “Menangkan, Bangun,
Utus” kaum muda untuk memenuhi Amanat Agung
dapat berfungsi sebagai suatu panduan guna
menentukan arah dan meng-evaluasi efektivitas kita
di dalam pelayanan kaum muda. Ini juga merupakan
pernyataan misi yang bisa diterapkan oleh setiap
pemimpin dan pembina kaum muda pada tataran
lokal.
B. “Kami Membangun Manusia”
Suatu model bagi para murid yang bertumbuh yang didukung oleh Gereja Sidang
sidang Jemaat Allah adalah “Kami Membangun Manusia.” Model ini memakai suatu
gambaran lapangan baseball guna menjelaskan proses alami dari pemuridan yang
seharusnya diterapkan oleh setiap pemimpin kaum muda.
Beberapa pemimpin kaum muda nampaknya puas membangun semakin besar
dan besar pelayanan kaum mudanya, sebagai monumen bagi diri mereka sendiri,
kelompok-kelompok yang memiliki kehadiran paling banyak mungkin dipandang
sebagai yang paling sukses. Namun inikah kesuksesan pelayanan yang sejati? Yesus
tidak berkonsentrasi pada pembangunan sebuah pelayanan tetapi pad
pembangunan manusia. Ini terlihat di mana Dia memilih sendiri dua belas orang.
Melalui orang-orang ini, dan orang yang lain yang telah dijangkau oleh para murid, Dia
membangun gereja-Nya.
Setiap kaum muda yang sungguh-sungguh merindukan untuk bertumbuh di dalam
kehidupan Kristennya, seharusnya masuk setiap base pada model “Kami Membangun
Manusia.”
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Pada base yang pertama, kaum
muda menemukan keanggotaan di
dalam tubuh Kristus dengan menerima
Yesus Kristus sebagai Juru selamat.
Kedua, kaum muda Kristen mengembangkan kedewasaan sementara dia
belajar dasar-dasar iman Kristen.
Pemuridan yang efektif terjadi sementara
kaum muda terlibat di dalam pelayanan.
Melayani Tuhan dengan memakai
karunia-karunia yang diberikan Tuhan.
Setiap piringan base merujuk kepada
bagian yang setiap kaum muda miliki di
dalam memenuhi misi global Kristus.
Sebagai seorang pemimpin kaum
muda, anda memiliki tanggung jawab
dan hak istimewa untuk membangun kaum muda
melalui empat proses:
? Memasukkan mereka!
? Mengajar mereka!
? Melibatkan mereka!
? Menginvestasikan mereka!
A. The “SWIRL” Model
Melihat proses di mana seorang
pemuda berangkat dari waktu mereka
pertama kali masuk pintu pelayanan
kaum muda, sampai mereka menjadi
pemimpin yang produktif bagi Yesus.
Daripada hanya menunggu dengan
pengharapan bahwa proses ini akan,
entah caranya bagaimana, berkembang, di situ ada langkah-langkah
pasti yang seorang pemimpin dapat
secara proaktif mengambil langkah.
Apakah yang harus dilewati kaum muda
untuk beranjak
dari seorang yang belum percaya menjadi seorang pemimpin yang porduktif? Perkaraperkara apakah yang harus terjadi di dalam pelayanan kaum muda untuk menolong mereka di
dalam perjalanan mereka? Adalah sangat penting untuk kita mengerti bahwa suatu waktu kita
akan menabur benih dan pada waktu yang lain orang-orang akan menyirami benih-benih itu.
Namun selalu Allah yang memberikan peningkatan dan pertumbuhan. Dia sajalah yang
mengubah hidup. Namun demikian, kita perlu menjadi setia dalam melakukan bagian kita di
pemuridan untuk melihat kehidupan orang muda bergerak kepada kedewasaan rohani. Itulah
semua hal tentang gagasan proses ini.
Model “SWIRL” adalah suatu model yang menggunakan gambaran pusaran air (swirl
berarti pusaran dalam bahasa Inggris). Adapun SWIRL memiliki akronim Seek (mencari
melalui kebaktian kaum muda), Win (menangkan melalui kelompok sel/KKA), Involve
(melibatkan melalui struktur pelayanan tim), Refine (memurnikan melalui pemuridan), Lead
(pimpin melalui penjangkauan ke luar).
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Kaum muda yang tidak bergereja adalah target umum kita. Kita mau membawa anak-anak
kepada Yesus. Bukan semua kaum muda yang datang adalah tidak bergereja, tetapi kita mau
menargetkan mereka. Inilah langkah-langkah menuju proses tersebut:
1. Menghadiri acara atau kebaktian kaum muda
Segala sesuatu yang dari kebaktian kaum muda sampai retret, adalah di mana kaum muda
tak bergereja pertama kali datang di dalam membuat kontak dengan pelayanan kaum muda.
Jelas ini harus terjadi, atau kalau tidak maka tidak ada kontak sama sekali.
2. Membentuk hubungan dengan kaum muda dan pemimpin kaum muda
Ini haruslah terjadi atau kalau tidak, aliran akan berhenti. Beberapa orang akan terus
kembali ke tempat di mana tidak ada hubungan yang dibentuk dan dibangun. Ini adalah tahap di
mana kita kehilangan orang, daripada yang lain.
3. Terlibat aktif
Keterlibatan adalah daya pendorong yang menyebabkan seorang pemuda/pemudi
menjadi tertanam. Kita perlu berusaha untuk membuat mereka terlibat. Bagaimana kita
melakukan ini? Dengan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk terlibat, seperti tim-tim
pelayanan (pujian dan penyembahan, drama, pengatur sound dan tempat kebaktian, pelayan
LCD projector, dsb)
4. Bertumbuh secara rohani (paling tidak mengembangkan kerinduan untuknya)
Kerinduan bisa mulai sebelum keterlibatan dan bahkan menyebabkan kerinduan untuk
terlibat. Kapanpun itu terjadi, itu adalah bagian vital dari suatu aliran. Sekali lagi, ini adalah
tujuan dari semua yang kita lakukan: kita ingin melihat anak-anak bertumbuh di dalam
hubungan mereka dengan Allah.
5. Mengambil kepemilikan pelayanan kaum muda.
Kepemilikan yang sejati biasanya tidak terjadi sampai pada titik ini. Jika itu terjadi
sebelumnya, itu bisa bersifat dangkal dan dibandingkan dengan ketidakstabilan. Kepemilikan
adalah ketika kaum muda menjadi salah satu pemuda/pemudi inti dan terlibat serta
pertumbuhan rohani yang nyata terjadi.
6. Menangkap visi dari pelayanan kaum muda
Mereka bukan hanya menangkap visi, tetapi dengan segenap hati mempercayai dan
memahaminya. Apakah perbedaan antara tahap ini dengan tahap kepemilikan? Ini lebih
spesifik. Biasanya di dalam kepemilikan mereka jatuh cinta dengan gagasan tentang pelayanan
kaum muda dan apa yang dimiliki dan dapat dilakukan bagi mereka. Ini bukanlah suatu
pandangan yang buruk, karena di manapun awalnya mereka harus memulainya. Namun
demikian, ketika mereka menangkap visi mereka menjadi terlibat secara aktif di dalam
merealisasikan visi. Kemudian ini adalah tentang apa bisa lakukan bagi orang lain. Satu poin
lagi sementara kita ada di sini, pastikan bahwa anda sebagai pemimpin mereka telah
mempersiapkan sebuah visi untuk dapat ditangkap mereka!
7. Menjadi seorang pembawa jiwa
Ini adalah kepemilikan dan visi bertindak. Kaum muda telah mengambil tanggung jawab
pribadi untuk memenuhi misi universal yakni menghasilkan murid-murid. Atau mungkin di dalam
benak mereka pelayanan kaum muda begitu keren, di mana mereka hanya ingin orang lain
melihat dan mengalaminya seperti yang sudah mereka lakukan. Ini adalah sangat baik. Intinya
adalah mereka membawa orang-orang. Namun lebih daripada itu, kita mau melatih mereka
untuk bukan sekadar membawa orang, tetapi membawa mereka dan memasukkan mereka di
dalam apa yang sedang berlangsung.
8. Pemimpin yang produktif (mereproduksi diri mereka sendiri)
Seorang pemuda/pemudi menjadi seorang pemimpin di dalam pelayanan kaum muda.
Mereka mulai mereproduksi diri mereka sendiri di dalam pemuda/pemudi yang lain. Ini adalah
proses pemuridan sedang berlangsung. Jadi, singkatnya, mereka mengambil seorang yang
lain melalui langkah-langkah yang sama, yang baru saja mereka lalui.
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A. Sasaran-Sasaran
Beberapa sasaran praktis bagi pelayanan kaum muda:
1. Mendirikan suatu pelayanan kaum muda yang penuh semangat di setiap gereja.
2. Melatih dan memperlengkapi para pemimpin kaum muda.
3. Melibatkan setiap kaum muda di dalam proses pemuridan melalui berbagai metode.
4. Memberikan penyajian Injil Yesus Kristus yang jelas dan menyentuh secara pribadi
kepada setiap kaum muda.
5. Melibatkan kaum muda di dalam penyelenggaraan misi nasional dan dunia baik
melalui memberi dan pergi ke ladang penuaian.
Inilah waktunya kita membangun dan berinvestasi di dalam pelayanan kaum muda
apabila kita menginginkan masa depan gereja yang kuat dan gilang gemilang, sebagaimana
yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika, ”We cannot always build the
future for our youth, but we can build our youth for the future” (Kita tidak bisa selalu membangun
masa depan bagi kaum muda kita, tetapi kita bisa membangun kaum muda kita bagi masa
depan). Dan siapapun yang mau secara efektif dan maksimal terlibat di dalam penjangkauan
kaum muda dan pelayanan kaum muda mereka bisa disebut oleh Firman Allah sebagai
pahlawan yang tahu bagaimana menggunakan anak-anak panahnya, “Seperti anak-anak
panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda” (Mazmur 127:4). Tuhan
memberkati.
Pdt. Agustinus Dermawan
Departemen Kaum Muda

Profil Daerah
ra Barat
– Riau – Sumat
u
ia
R
an
u
la
u
BPD GSJA Kep
DAERAH
Daerah ini terbentuk sejak 8 Juni 2007, setelah dimekarkan dari Badan Pengurus
Daerah (BPD) GSJA Sumatera Bagian Utara , BPD GSJA Kepulauan Riau-Riau dan
Sumatera Barat lazim disingkat BPD GSJA Kepri-Riau-Sumbar. Secara geografis daerah
ini meliputi tiga provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan Provinsi
Sumatera Barat. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas enam kabupaten/kota besar,
Provinsi Riau terdiri atas 11 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari sekitar
11 Kabupaten/ kota.
I.

II. PEMBAGIAN WILAYAH
Daerah ini terbagi dalam lima Wilayah. Wilayah I meliputi daerah-daerah di
Provinsi Kepulauan Riau antara lain: Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya.
Wilayah II-IV meliputi daerah-daerah di Provinsi Riau, Wilayah II antara lain: Kota
Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Seingingi, Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.
Wilayah III meliputi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah IV
meliputi kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan
Wilayah V meliputi daerah-daerah di Provinsi Sumatera Barat, antara lain: Kota Padang
sekitarnya dan Kepulauan Mentawai.
Vol 9 Mar 2010 Kerygma GSJA

Artikel

Profil Daerah BPD GSJA Kepulauan Riau – Riau – Sumatra Barat

16

III. KEADAAN GEREJA
BPD GSJA Kepulauan Riau – Riau dan Sumatera Barat telah memiliki 38 gereja lokal
dan 12 gereja perintisan, sampai dengan program kerja pada bulan Agustus 2009, dari
keseluruhan gereja tadi ada 2.777 jiwa dewasa, 2.057 jiwa usia Sekolah Minggu; dan ada 134
KKA. Jumlah Pelayan Injil ada 88 orang.
Penyebaran gereja antara yang berada di kota dan non kota, sampai saat ini masih
banyak yang berada di daerah non kota.
IV.

PENGURUS
Pdt. Mangitar Sirait (Ketua), Pdt. Heri Widagdo (Wakil Ketua), Pdt. Adamsius
(Sekretaris), Pdt. Lolena Agie Veronica (Bendahara) dan Pdt.ID.Butarbutar (Komisaris).
V.

PENUTUP
Demikian Profil daerah ini, semoga rekan-rekan sekerja di dalam tubuh GSJA di
seluruh Indonesia boleh mengenal dan mendoakan, hingga mengalami kemajuan bersama
dengan spirit CINTA TUHAN, RENDAH HATI, JUJUR DAN RAJIN.

Sebagian PI yang naik jenjang pada
Rakerda BPD Kepri Riau Sumbar di
Duri-Riau September 2009

Seminar Pasutri (pasangan suami istri)
Departemen Kaum Wanita BPD
Kepri Riau Sumbar di Pekanbaru-Riau,
Juli 2009

Ibadah dalam Seminar Pasutri
di Pekanbaru
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BPD BANTEN
Pada tahun 2009, BPD GSJA Banten telah melakukan serangkaian kegiatan
penting baik yang bersifat pemberdayaan (enrichment) maupun penjangkauan
(outreach).
Beberapa kali BPD GSJA Banten
mendapat kunjungan dari beberapa hamba
Tuhan dari Luar Negeri, diantaranya Pastor
Stephen Fisher dari Australia.
Pada Januari 2009 beliau datang kedua
kalinya ke Banten, untuk mengadakan
pembekalan bagi para PI dan KKR di beberapa
gereja lokal di Banten. Pastor Stephen dan
BPD GSJA Banten sedang menjajagi untuk
membangun sebuah tempat pelatihan
pelayanan jangka pendek (Short Term Ministry
Training Center). Doakan hal ini agar
terlaksana.
Pada 5-7 Oktober 2009, BPD GSJA
Banten telah melaksanakan Rakerda yang
berjalan dengan sangat baik dan penuh
keakraban. Hadir sebagai pembicara utama
Pdt. Keith Sorbo. Sedangkan wakil dari BPP
Pdt. Stevanus Wirawan, sebagai Pembina BPD
GSJA Banten.
Tahun 2009 merupakan Rakerda ke-3
bagi BPD GSJA Banten, sejak dimekarkan dari
BPD DKI/ JABAR/ BANTEN. Rakerda kali ini
telah menghasilkan beberapa hal penting di
antaranya disahkan dan diberlakukannya buku “Kuning” yaitu buku Peraturan Rumah
Tangga dan Kode Etik Pelayanan
Kependetaan Gereja Sidang
Jemaat Allah Daerah Banten.
Dengan diberlakukannya buku
“Kuning” ini, diharapkan para
Pelayan Injil GSJA Banten akan
dapat lebih meningkatkan
kualitas, kuantitas serta kapasitas
pelayanannya, yang dapat
dibuktikan di lapangan dengan
bertindak tertib, disiplin dan
santun dalam hubungan
pelayanan.
Selain itu, dalam Rakerda juga
meluncurkan buku X.Com
sebagai bahan panduan untuk
komsel-komsel di GSJA Banten.
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Pada November 2009, BPD GSJA Banten
mendapat kunjungan Rev. Clement Wong dari
Church of Praise Malaysia. Rev. Clement Wong juga
adalah ketua BPD GSJA Malaysia Bagian Utara dan
Direktur Nasional Kaum Muda GSJA Malaysia, serta
Direktur APYAC. Dalam kunjungan perdananya ini,
dia melayani para PI GSJA Banten dengan
memberikan Seminar tentang Leadership dan
Pencapaian Visi. Selain itu, dia juga melayani
beberapa KKR, baik di gereja lokal dan KKR Youth
untuk Wilayah I.
BPD GSJA Banten sedang membangun sebuah
jejaring dengan Rev. Clement Wong, untuk perintisan
gereja-gereja baru. Dalam gambar nampak kegiatan
kunjungan Rev. Clement dan beberapa aparat BPD
GSJA Banten ke beberapa tempat perintisan dan
tempat-tempat yang akan segera dibuka di antaranya GSJA City Blessing Arcadia
(PI. Paulus Minanga), Taman Royal (Pdp. Aaron Ndraha), Taman Tekno (Pdt.
Ephenetus Salman), Tiga Raksa (PI Timotius), dan Taman Adiaksa (Pdt. Yusuf Eko).

Dukunglah dalam doa untuk agenda utama tahun depan, yakni pada
Maret 2010, BPD GSJA Banten akan mengadakan Rapat Daerah di mana
akan dilaksanakan pemilihan pengurus BPD yang baru.
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BPD Kalbar
Ucapan Syukur dan Terimakasih
Kami sampaikan dari BPD
GSJA Kalbar kepada Misi
GSJA EbenhaezerAmbengan, Surabaya, yang
sudah membantu perintisan
gereja-gereja GSJA Kalbar.
Dengan adanya bantuan itu
kami telah membeli lima
bidang tanah untuk lima gereja
dan membantu pembangunan
lima gereja lainnya, dalam
perkembangan GSJA di
Pos PI Pdp. Rudi Separa-Mayasopa
dibantu oleh Misi GSJA Ambengan
Kalbar.
Kalbar merupakan lahan tuaian
yang masih luas karena didukung Kepala Daerah, baik gubernur dan wakil
beserta bupati merupakan umat Tuhan yang seiman juga. Dengan itu
kesempatan membuka ladang
untuk gereja-gereja perintisan
sangat terbuka lebar di Kalimantan
Barat.
Program dari BPD GSJA
Kalbar ke depan akan membuka
perintisan seluruh kecamatan di
kabupaten yang ada di wilayah
Kalbar.
Kami memohon dukungan
dalam doa dan dana khusus Misi
Indonesia Barat, juga Misi GSJA
Ambengan dalam membuka
Pos PI Pdt. Rasmiati Sirait-Hangmoi perintisan di Kalbar. Atas kerja sama
yang baik BPD Kalbar mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung
kami yang ada di Kalimantan Barat.
Kiranya kita semua semakin maju di dalam pekerjaan Tuhan di daerah
masing-masing. Tuhan menyertai kita. Imanuel..!!
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Pos PI Mayasopa
sudah berdiri atap

Pertemuan Perintis
Se-Kalimantan Barat

Ketua BPD Kalbar
Pdt. Matheos Mau
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Mega-Churches GSJA di Amerika
Rich Tatum mendaftarkan
sekitar 114 Gereja Sidang-sidang
Jemaat Allah di Amerika, yang
memiliki jemaat lebih dari 1.000
orang (dari 12.298 GSJA Amerika
dengan anggota 2,8 juta orang
khusus di Amerika).
Daftar itu dibuat tahun 2007.
Dapat ditunjukkan di sini tentang
10 GSJA terbesar di Amerika yakni:
1. Phoenix First Assembly of God
- Phoenix, Arizona, dengan
anggota 9.500 orang digembalakan Pdt. Tommy J. Barnett.
2. James River Assembly of God - Ozark, Missouri dengan anggota 5.912
anggota - digembalakan Pdt. John E. Lindell.
3. Timberline Church - Fort Collins, Colorado dengan anggota 5.348 orang digembalakan Pdt. Dary R. Northrop.
4. Radiant Church - Surprise, Arizona dengan anggota 5.315 orang digembalakan Pdt. Lee McFarland.
5. Calvary Church - Naperville, Illinois dengan anggota 4.928 orang digembalakan Pdt. Randal L. Ross.
6. Sheffield Family Life Center - Kansas City, Missouri dengan anggota 4.800
angggota - digembalakan Pdt. George Westlake III.
7. Evangel World Prayer Center - Louisville, Kentucky dengan anggota 4.756
orang - digembalakan Pdt. Bob Rodgers.
8. First Assembly of God - Fort Myers, Florida dengan anggota 4.561 orang digembalakan Pdt. C. Dan Betzer.
9. Mount Hope Church and International Outreach Ministries - Lansing, Michigan
dengan anggota 4.293 orang - digembalakan Pdt. David R. Williams.
10. Templo Calvario - Santa Ana, California dengan anggota 4.250 orang
digembalakan Pdt. Daniel De Leon
dan seterusnya … 11 - 113 ….
114. South Hills Assembly of God - Bethel Park, Pennsylvania dengan anggota
1.380 orang - digembalakan Pdt. Jack C. Stepp
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Bacaan: Matius 16:5-12; Markus 8:14-21
Pendahuluan
Kata “Testimony” yang dalam kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai “Kesaksian”,
merupakan kata biasa saja. Tapi kata ini dalam beberapa waktu lalu, menyangkut “Testimony
Antasari A.” mantan Ketua KPK, menjadi berita yang menghebohkan, sebab pada ujungnya
menghasilkan adanya persengketaan antara KPK dan Polri.
Testimony tersebut telah menjadi bukti awal bagi Polisi untuk melakukan penelusuran dan
penelaan kasus, selanjutnya dengan mencari indikasi-indikasi yang ada, perihal catatan
kesaksian tersebut, kata “Testimony Yesus” yang ada dalam Matius 16:5-12, diucapkan Tuhan
Yesus di depan murid-murid-Nya tentang bahasa ragi orang Farisi, Saduki maupun Herodes.
Merupakan catatan kesaksian tersendiri dalam proses pemuridan yang dilakukan Tuhan
Yesus kepada murid-murid-Nya. Untuk tidak terjebak dan memiliki karakter seperti kelompok
Farisi, Saduki dan Herodes, yang dalam kesimpulan Tuhan Yesus hanyalah kelompok
(rohaniawan). Hamba Tuhan yang berkepribadian ganda yaitu sebagai angkatan yang jahat dan
tidak setia padahal setiap hari ada di Bait Allah sebagai pengajar Taurat, melayani ibadah dan
bertanggung jawab atas kerohanian umat, yang jadi serta pemimpin rohani yang berlaku pada
saat itu.
Apa Latar Belakang Kasus Ini
Latar belakang dan kasus ini dimulai dalam Matius 16:14 yang mana diungkapkan Tuhan
Yesus. Kelompok ini sudah banyak ditemukan indikator-indikator yang tidak baik, sehingga
sering Tuhan Yesus memberi catatan teguran seperti dalam:
Pasal 6:1-4
: Memberi untuk dipuji orang
Pasal 6: 5
: Berdoa untuk dilihat orang
Pasal 6:16
: Berpuasa untuk dihargai orang
Pasal 7:2-3
: Menghakimi untuk dianggap gentar
Pasal 12:2-10
: Ketaatan yang palsu
Bahkan puncak dari Testimony Yesus, yang dipesankan pada para murid-murid-Nya
tentang kelompok rohaniawan/hamba-hamba Tuhan, ada dalam pasal 23:1-36, dengan keras
dan tegas di sangsikan Yesus di depan banyak orang seperti dikatakan sebagai berikut:
1. Menduduki kursi Musa (ayat 2)
2. Menutup pintu-pintu kerajaan surga (ayat 13)
3. Menelan rumah janda-janda (ayat 14)
4. Menjadikan dengan neraka (ayat 15)
5. Tak ada belas kasihan, kesediaan, dan keadilan (Ayat 23)
6. Kuburan putih (ayat 27)
7. Keturunan ular beludak (ayat 33) dst.
Kelompok yang diakui sebagai rohaniawan, pada saat itu ternyata di pemandangan
Yesus, bersembunyi di balik nilai-nilai rohani, ajaran rohani, jabatan rohani dan kekuasaan
rohani, dengan mengelabuhi umat Tuhan untuk mendapatkan kepuasan serta tujuan pribadinya
yaitu kekayaan, jabatan dan kekuasaan. Kelompok ini telah terikat dengan pelayanan
kemunafikan, keragu-raguan dan tidak percaya, adanya kebangkitan orang mati, bahkan rakus
dengan hal keduniawaan, bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Itulah sebabnya Yesus
memberikan pengertian tentang “Ragi”. Ada dua hal yaitu dalam pasal 13 “Ragi” di artikan secara
(alegoris) /rohani sebagai suatu reaksi yang memiliki dampak/pengaruh, kekuatan/kuasa untuk
mengubah menjadi benar/baik.
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Sedang dalam pasal 16 “Ragi” di artikan secara (peyoratis) yaitu suatu gaya bahasa
yang berbentuk kiasan/sindiran dengan cara menyembunyikan maksud kata aslinya dan
menggantikan dengan benda. Maka dalam pasal 16 “Ragi” identik dengan pengajaran yang
palsu/tak benar ( ayat 12).
“Ragi” (Leavea) dalam bahasa yunani “Zyme” adalah sepotong adonan untuk membuat roti
yang dibiarkan memuai … gambaran ragi biasanya mengandung arti peyoratif dan
dihubungkan dengan dengan unsur pembusukan yang tersembunyi (Ensiklopedia PB, hal
460).
Ragi dalam perjanjian lama biasanya dianggap sebagai lambang kehadiran
kejahatan/kenajisan, ia mengkhamirkan, menghancurkan dan merusakkan (Kel 12:19...) dan
dalam perjanjian baru ragi melambangkan pengajaran palsu dan doktrin-doktrin jahat … (
APHB, PB hal. 168.)

Siapa yang menjadi target Testimony Yesus?
Dalam nats ini penulis Injil Matius mengutip kelompok Farisi dan Saduki, sementara penulis
Injil Markus menulis keluarga Farisi Herodian. Hal ini tidak berarti menjadikan adanya
perbedaan, tetapi justru memberi kelengkapan informasi sehingga tidak terdiri dari dua
kelompok tapi tiga kelompok yang mewakili karakteristik masing-masing seperti:
Kelompok orang Farisi
Simbol : Pelayanan kemunafikan
Ajaran : - Bersifat etis dari pada teologis
- Mengutamakan teori daripada praktek
- Pola ibadah agamawi (lahiriah dan harafiah)
- Mempercayai taurat Musa dan adat istiadat
Teguran Matius 6-5 dan 23 :2-4

Kelompok orang Saduki
Simbol : Karakter keragu-raguan/skeptis
Ajaran : - Tidak percaya pada hal yang eskhatologis
- Terbuka pada kebudayaan Yunani
Teguran Matius 2:23

Kelompok orang Herodian:
Simbol : Pelayanan cinta kekuasaan/jabatan
Ajaran: - Keturunan Herodes harus memerintah atas
orang Yahudi dan bukan Gubernur Romawi (Matius 22:16)
- Kepentingan lahiriah/duniawi/kejahatan
- Melakukan perbuatan dengan menghalalkan
segala cara untuk mempertahankan status
kekuasaan atau jabatan
Teguran: Lukas 3 :19-20
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Dengan demikian Testimony Yesus kepada kelompok ini tentu memiliki misi yang lebih
jauh lagi untuk akhir zaman, yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan masa kini, agar tidak
terjebak pada pelajaran kemunafikan keragu-raguan, pada masa depan dan gila harta/jabatan
serta kekuasaan dengan cara bersembunyi dibalik nilai-nilai pelayanan rohani, kebiasaan
memotivasi jemaat untuk memberi/berkorban, dan persembahan atas nama Tuhan dan cinta
Tuhan. Namun kenyataannya pada akhir fakta kepemilikan sering berujung terjadi perebutan
hak milik antara gembala sidang dan sinode gereja. Ketulusan jemaat untuk memberi berkorban,
kejujuran jemaat didalam mencintai Tuhan dan kerelaan jemaat untuk mendukung pembagunan
gereja, pengembangan fasilitas dan penambahan inventaris gereja ternyata hanya dijadikan
hamba-hamba Tuhan untuk kekayaan pribadi, demi status sosial dan kebanggaan pelayanan.
Bahkan secara fakta ada yang lebih mengerikan sampai dibawa ke pengadilan sebagai
kasus sengketa hak kepemilikan antara organisasi dan pribadi hamba Tuhan. Siapa yang
berbohong/pendusta dalam hal ini. Pertanyaan ini susah dijawab dan butuh ketulusan kejujuran
dan takut Tuhan. Namun bagaimana nilai-nilai ini jika sudah lentur atau banyak dijadikan tameng
atau perisai kehambaannya padahal hati penuh ketamakan dan kerakusan. Ingat kata Yesus
“waspadalah dan berjaga-jaga pada ragi orang Farisi, Saduki, dan Herodes, jangan sampai
tanpa sadar kita ternyata sudah tercemar. Masuk dalam kasus ini namun tetap merasa benar,
dengan dasar pembagian upah dengan Tuhan. Benarkah demikian?

Bagaimana Menyikapi Testimony Yesus?
Ucapan Yesus dalam Injil Matius 16:6 sangat jelas dan gamblang dalam memberi jalan ke
luar atau menyikapi ragi orang Farisi, Saduki dan Herodes yang memfokuskan dasar pelayanan
pada tiga hal yaitu kemunafikan, keragu-raguan dan cinta harta dengan sembunyi di balik
pelayanan rohani.
Yesus memberi peringatan dalam tiga hal yaitu, dalam ayat 6:
Berjaga-jagalah!
Dalam bahasa Yunani Horate (horao) berarti melihat, mengetahui, mengerti dan
menyelidiki. Pemahaman bagi hamba Tuhan masa kini, menjadi perenungan fakta meliputi
pelayanan agar senantiasa “berjaga-jaga” terhadap kemunafikan yang diaplikasikan dengan
intropeksi diri, bahwa penting untuk selalu: melihat perkembangan karakter citra diri;
mengetahui perkembangan motivasi diri; Mengerti perkembangan tujuan dan fungsi
pelayanan diri; Menyelidiki perkembangan pengajaran-Nya.
Apakah masih ada dalam jalan yang asli atau sudah menjadi alat untuk memanipulasi
kepentingan Alkitabiah yang diatasnamakan Tuhan dan pelayanan Tuhan, ingat Amsal 4:23,
“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan.”
Waspadalah!
Dalam bahasa yunani Prosekkete (prosekko) diartikan dengan memperhatikan; ingat;
pertimbangkan dan mendengarkan.
Pemahaman bagi hamba Tuhan masa kini, tentu ini membawa konsekuensi logis bagi kita
yaitu harus bertanggung jawab secara nyata dan tak dapat menghindar bahwa kita harus
selalu: Memperhatikan pelayanan kita; Selalu ingat dengan komitment kehambaan kita;
Selalu memperhatikan keputusan dan takut Tuhan bukan kesombongan/arogansi; Belajar
mendengar sebab mendengar bagian dan pelayanan.
Harapan ini tentu menjadi perenungan setiap saat akan dari mana kita mengawali
pelayanan dan panggilan ilahi. Kewaspadaan ini harus menjadi pagar rohani agar tidak
terjadi praktik kemunafikan, keraguan akan pemeliharaan Tuhan dan cinta harta, lewat
pelayanan rohani. Fakta menunjukan ketidakwaspadaan hamba Tuhan dalam kasus ini
membuatnya kehilangan citra diri dan jatuh dalam ketamakan serta kepahitan hidup.
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Kepercayaan
Dalam bahasa yunani Oligo Pistoi artinya: orang-orang yang beriman kecil atau orangorang yang tidak sepenuhnya berani mempercayai Tuhan dan berani di percayai Tuhan, atau
dapat dipercayai Tuhan. Aspek ini menjadi menarik sebab meyangkut integritas, dedikasi,
loyalitas, secara total di hadapan Tuhan sebagai komitmen permanen baik atau tidak baik
waktunya. Menjadi orang yang bisa dipercayai Tuhan merupakan tugas pelayanan yang tidak
dapat ditawar-tawar lagi.
Suatu fakta membuktikan seberapa banyak dan besar konflik kita tentang inventaris
gereja sebagai hak milik atau bukan, merupakan alat uji apakah kita sudah merdeka dan perilaku
Farisi, Saduki dan Herodes. Hamba Tuhan dapat di percayai Tuhan dan mempercayai Tuhan,
tentu dapat memahami apa yang telah dihasilkan dalam pelayanan tanpa terganggu ketulusan
hati kesetiaan dan kejujuran sebagai hamba Tuhan.
Apakah Tuhan Yesus harus merubah dan mengganti peringatan ini dengan kalimat
“berjaga-jagalah!” waspada terhadap ragi hamba Tuhan masa kini. Jawaban ini sangat
bergantung dan apakah kita sudah mewujudkan dalam cinta Tuhan, takut Tuhan, setia dan jujur
atau kita bersembunyi melalui nilai-nilai itu dengan tetap menjadi hamba Tuhan yang munafik,
ragu-ragu dan cinta harta.
Ini sebab pelayanan atas Testimony Yesus. Ingat Yesus punya fakta yuridis segala yang
diperbuat manusia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang berdiri sebagai hakim.
Mengaku dan bertobatlah.

Pdt. A. Sukamdi
BPD Jateng Bag. Barat
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SEGELAS AIR SUSU
(II Korintus 9:6-15)

Para pembaca yang berbahagia, kami
perlu menyampaikan, bahkan bermaksud
untuk mengingatkan kita semua bahwa
“Kedatangan Tuhan adalah suatu peristiwa
yang pasti akan terjadi, sekalipun kita belum
tahu kapan.
Namun dalam masa penantian ini
Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat
di Filipi dengan mengatakan“ hendaklah
kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat (Pilipi 4: 5). Kami akui
bahwa ini bukanlah suatu berita baru. Tetapi
bukankah tidak salah kalau kita saling
mengingatkan?
Masyarakat kita sudah terlalu sering
mendengarkan kata-kata manis, yang
diucapkan para politikus, pemerintah
bahkan tokoh-tokoh agama, termasuk kita
sebagai pelayan-pelayan Kristus. Akan tetapi ketahuilah bahwa masyarakat kita juga
lebih banyak mengharapkan sikap dan perbuatan yang secara nyata, dibanding
hanya pernyataan-pernyataan semata. Ini adalah suatu tantangan tersendiri, agar
kita bisa berbuat sesuatu selama kita bisa melakukannya, seperti kisah berikut ini.
Suatu hari, seorang anak lelaki miskin yang hidup dengan menjual asongan
dari pintu ke pintu, menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa beberapa sen
uangnya dan Ia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta
makanan dari rumah berikutnya.
Akan tetapi, anak itu kehilangan keberanian saat seorang wanita muda membuka
pintu rumah itu. Anak itu tidak jadi meminta makanan, ia hanya berani meminta
segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki itu pastilah
lapar. Oleh Ia karena itu, ia membawakan segelas besar air susu.
Anak lelaki itu meminumnya dengan lambat dan kemudian bertanya, “Berapa
saya harus membayar untuk segelas besar air susu ini?” Wanita itu menjawab,
“Kamu tidak perlu membayarnya. Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima
bayaran untuk kebaikan,” wanita itu menambahkan.
Anak itu kemudian menghabiskan air susunya dan berkata, “Dari dalam
hatiku, aku berterima kasih kepada Allah.
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ekian tahun kemudian, wanita tersebut mengalami sakit yang sangat
kritis. Para dokter di kota itu sudah tidak sanggup menanganinya. Mereka
akhirnya mengirimnya ke kota besar, di mana terdapat dokter spesialis
yang mampu menangani penyakit langka tersebut. Dr,Howard Kelly dipanggil untuk
melakukan pemeriksaan. Pada saat ia mendengar nama kota asal wanita tersebut,
terbesit seberkas pancaran aneh pada mata Dr. Kelly.
Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui hall rumah sakit, menuju kamar
wanita tersebut. Dengan berpakaian kedokteran, ia menemui wanita itu. Ia langsung
mengenali wanita itu sekali pandang. Ia kemudian kembali ke ruang konsultasi dan
memutuskan untuk melakukan upaya terbaik demi menyelamatkan nyawa wanita
itu. Mulai hari itu, ia selalu memberikan perhatian khusus pada kasus wanita itu.
Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya diperoleh kemenangan…….
wanita itu sembuh!
Dr. Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit agar mengirimkan seluruh
tagihan biaya pengobatan kepadanya, untuk disetujui. Dr.Kelly melihatnya dan
menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan, kemudian mengirimkannya ke
kamar pasien wanita itu
Wanita itu takut untuk membuka tagihan tersebut. Ia sangat yakin bahwa ia tak
akan mampu membayar tagihan tersebut, walaupun harus mencicil seumur
hidupnya. Akhirnya Ia memberanikan diri untuk membaca tagihan tersebut dan ada
sesuatu yang menarik perhatiannya pada pojok atas lembar tagihan tersebut. Ia
membaca tulisan yang berbunyi, “Telah dibayar lunas dengan segelas air susu….
tertanda, Dr. Howard Kelly.”
Air mata kebahagian membanjiri matanya. Ia berdoa , “Tuhan, terima kasih
bahwa cinta-Mu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia.”
Hendaklah masing-masing memberikan rnenurut kerelaan hatinya, jangan
dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukucita (II Korintus 9: 7).

Pdt. Roberts Limy
Ketua BPD GSJA Maluku & Maluku Utara
Periode tahun 2007-2010
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PRAY MORE, ACHIEVE MORE
(Dan. 10:1-11)

J.H. Bomberger berujar, “The sweetest side of
any fruit or vegetable is the side which grows toward
the sun.” Pernyataan tersebut dapat dikembangkan
lebih lanjut, “Orang benar yang hidupnya paling
bercahaya adalah yang bertumbuh tiap-tiap hari di
dalam hadirat Allah.” Inilah orang-orang yang
terangnya akan semakin benderang, dan hidupnya
akan semakin bercahaya, tidak peduli betapa pun
gelap lingkungan di mana dia tinggal dan betapa pun
kelam dunia di masa mereka hidup dan melayani.

Ya Allah, Dengarkanlah!
(Dan.7:1-8 bnd 9:17a)
Banyak orang tua, apalagi pada zaman sekarang ini,
yang berteriak sekeras-kerasnya kepada anakanaknya, “Dengarkanlah apa kata Ayah!” Demikian
juga guru-guru, tidak kalah keras, berteriak, “Dengarkanlah apa yang saya ajarkan!”
Mengapa? Karena semakin banyak anak-anak dan murid-murid yang tidak mau
mendengarkan nasihat orang tua dan ajaran guru-gurunya. Kenyataan tersebut terrefleksi dalam berbagai ungkapan populer di antara kaum muda, umpamanya; sukasuka, peduli amat, EGP-Emang Gua Pikirin!
Semangat 'cuek' - 'atau tidak peduli akan orang lain' ini bahkan sudah
merambah ke usia yang semakin muda, sehingga anak-anak kecil pun beberapa
sudah memakai istilah yang sama.
Ada juga anak-anak yang harus berteriak kepada orang tua atau kakekneneknya. Kali ini, bukan karena tidak mau, melainkan karena orang tua atau kakek
dan neneknya tidak lagi mampu mendengar dengan baik karena usia tua. Kita harus
berbicara sangat dekat dan berbicara sangat keras, barulah mereka mengerti.
Syukurlah, kita memiliki Allah yang selalu mau bahkan senang mendengar doa-doa
kita. Bagaikan seorang Bapak yang baik, yang selalu menyediakan segenap dirinya
untuk mendengarkan anaknya berbicara. Dia juga selalu mampu mendengar doa
kita. Telinganya tidak pernah menjadi kurang tajam untuk mendengar, karena Dia
Allah yang kekal-tidak pernah menjadi tua apalagi terlalu tua.
Setelah mendapatkan satu rangkaian mimpi dan penglihatan tentang kerajaan
demi kerajaan yang silih berganti, akan menunjukkan kekuasaan sekaligus
kegarangannya, Daniel berseru, “Ya Allah, dengarkanlah!”
Demi masa depan yang lebih baik bagi kota Yerusalem, Daniel berseru, “Ya
Allah, dengarkanlah!” Sesungguhnya, keluarga dan kota ini sedang sangat
membutuhkan doa-doa kita. Daripada kita berteriak dalam kejengkelan atau dalam
arak-arakkan kampanye, lebih baik kita berseru kepada Tuhan, “Ya Allah
dengarkanlah: lawatlah keluarga dan kota kami!”
Kerygma GSJA vol 9 Mar 2010

Renungan

PRAY MORE, ACHIEVE MORE 29

Ya Allah, Sinarilah!
(Dan.7:9-18 bnd 9:17b)
Ketika Daniel berdoa, “Ya Allah,... sinarilah tempat kudus-Mu dengan wajahMu,” kemungkinan besar dia teringat akan “doa berkat imam.” Pertama-tama
diajarkan langsung oleh Allah sendiri kepada Musa, untuk diajarkan kembali kepada
Harun dan anak-anaknya, sebagai doa baku untuk memberkati orang Israel. Secara
lengkap tercantum dalam Bilangan 6:24-26: “Tuhan memberkati engkau dan
melindungi engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi
engkau kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi
engkau damai sejahtera.”
Bagi mereka yang cermat, pasti
langsung teringat bahwa “ucapan berkat”
tersebut, sekarang ini, acap kali dipakai
oleh banyak gembala untuk memberkati
jemaat Tuhan pada akhir kebaktian. Akan
tetapi, sebenarnya setiap orang percaya
dapat menaikkan doa yang sama untuk
bangsanya. Bukankah kita yang telah
percaya adalah imamat yang rajani?
(Lih. 1 Pet. 2:9).
Mungkin sebagian besar dari kita
perlu bertobat dari kecenderungan untuk
mengeluh dan mencemooh bangsanya
sendiri. Jauh lebih bermanfaat jika saya dan Saudara mulai belajar untuk menaikkan
doa berkat bagi bangsa kita yang terkasih, justru di saat keadaannya tidak sebaik
yang kita harapkan. Bukankah itulah yang dilakukan Daniel bagi bangsanya ketika
keadaan sangat buruk, karena sedang mengalami penjajahan dan pembuangan
serta perbudakan?
Tennyson bersaksi: More things are wrought by prayers than this world dreams
of. Allah, dengan tegas, berkata: “Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku
atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka” (Bil 6:27). Sudah saatnya
saya dan Saudara meletakkan nama Yesus atas 'orang Indonesia' - apa pun latar
belakang ras dan sukunya, supaya Tuhan memberkati.
Ya Allah, Ampunilah!
(Dan. 7:19-28 bnd 9:19b)
Orang Indian belum mempunyai abjad tertulis, ketika dikenal pertama kali oleh
orang kulit putih. Mereka mempunyai bahasa yang sangat primitif, tetapi
perbendaharan kata lisan mereka dapat dikatakan sama banyaknya dengan
perbendaharaan kata orang Inggris dan Jerman. Seringkali mereka justru
mempunyai istilah yang jauh lebih hidup untuk kata-kata tertentu. Sebagai contoh
kata “sahabat” dalam bahasa Indian adalah “seseorang yang bersedia menanggung
kesedihanku di pundaknya -one-who-carries-my-sorrows-on-his-back.” (United
Church Obrserver).
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Daniel tidak tahu istilah Indian untuk sahabat, tetapi dia telah menempatkan diri
sebagai sahabat rohani bagi pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Walaupun Daniel
berhasil mempertahankan kehidupan yang benar, bahkan sangat diberkati dan
menjadi berkat di Babel. Akan tetapi, dengan sungguh, dia berseru dalam doanya,
“Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami
patutlah menjadi malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau” (Dan 9:8).
Itulah sebabnya, Daniel berseru dari kedalaman hatinya, “Ya Allah, Ampunilah!”
Mungkin banyak di antara kita perlu bertobat dari kecenderungan untuk
mendaftarkan kekurangan, kelemahan, kesalahan dan kebobrokan para pemimpin
bangsa kita sendiri. Jauh lebih bermanfaat jika kita 'mengidentifikasi' diri kita dengan
mereka, seperti Daniel mengidentifikasi dirinya dengan para pemimpin bangsa
Israel.
Lalu dengan sungguh, kita mulai memohon pengampunan Allah, sehingga
dengan iman kita meletakkan pengharapan supaya pemimpin-pemimpin bangsa
kita di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tentunya, kita tidak akan
menemukan pemimpin bangsa yang sempurna, karena mereka juga manusia.
Paling tidak, kita dapat beriman dan berharap munculnya pemimpin-pemimpin yang
lebih baik dari sebelumnya dan semakin baik.
Ya Allah Perhatikanlah!
(Dan. 8:1-14 bnd 9:19c)
Daniel, pada pasal 8 ini, melihat domba jantan bertanduk dua dikalahkan oleh
kambing jantan bertanduk satu. Siapakah mereka? Mereka adalah kerajaan Media
Persia dan Yunani.
Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Babelonia ditakhlukkan kerajaan Media-Persia.
Kerajaan Media-Persia, kemudian, ditakhlukkan oleh kerajaan Yunani, di bawah
pimpinan seorang raja brillian-Aleksander Agung. Dalam garis raja-raja Yunani,
salah satunya bernama Antiokhus Epiphanus, yang kelak akan mecemarkan Bait
Allah. Salah satu tradisi bahkan menyebutkan bahwa dia membawa masuk patung
Dewa Zeus ke dalam Bait Allah (Lih. Dan 8:9-12).
Daniel pun berseru dalam doanya, “Ya Allah, perhatikanlah!” Perhatikan apa? Ada
banyak tentunya, tetapi yang terutama: Bait Allah supaya kembali ada penyembahan
yang benar. Dalam bahasa kontemporer: “Supaya Gereja mengalami kebangunan
rohani!”
Beberapa wartawan turun dari London untuk mengumpulkan laporan
pandangan mata tentang kebangunan rohani Welsh, pada pergantian abad ke-19 ke
abad ke-20. Ketika mereka sampai di Welsh, salah satu bertanya kepada polisi, di
mana kebangunan rohani Welsh terjadi. Dengan kepala tegak dan wajah berseriseri, polisi itu menjawab dengan ramah dan bersungguh-sungguh, sambil
meletakkan tangannya di dada, “Tuan-tuan, kebangunan rohani Welsh, terjadi di
balik seragam ini!”
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Pada suatu hari, Gypsy Smith ditanya, bagaimana memulai suatu
kebangunan rohani? Dia menjawab, “Pulanglah ke rumah, kuncilah dirimu di
sebuah ruangan dan berlututlah. Setelah itu, buatlah satu lingkaran di sekitar
dirimu dan mintalah kepada Allah untuk memulai kebangunan rohani di dalam
lingkaran tersebut. Ketika Dia sudah menjawab doamu, kebangunan rohani
sudah dimulai!” Sesungguhnyalah, gereja membutuhkan kebangunan rohani
dan itu dimulai di dalam diri masing-masing orang percaya.
“Saya rindu Saudara-saudari menyediakan sedikitnya 15 menit untuk
berdoa setiap hari untuk misi,” himbau seorang gembala kepada jemaatnya.
“Akan tetapi,” lanjutnya, “Bersiaplah-siaplah karena engkau harus siap
membayar harganya.”
“Bayar harga?” mereka bertanya dengan terkejut.
“Ya, bayar harga!” jawab sang gembala. Ketika Carrey berdoa untuk pertobatan
bangsa-bangsa, dia bayar harga, dengan menyerahkan seluruh hidupnya untuk
misi.
Ketika Brainerd berdoa untuk keselamatan orang-orang kulit hitam, maka
dua tahun kemudian, dia pun menyerahkan hidupnya untuk melayani mereka.
Dua orang pelajar di dalam sekolah musim panas Moody mulai berdoa agar
Tuhan mengirimnkan lebih banyak hamba-Nya untuk
menuai jiwa-jiwa; dan lihatlah, tahun-tahun berikutnya,
sekitar 5000 pemuda-pemudi Amerika menerjunkan diri
dalam penuaian.
Yakinkan dirimu, bahwa Allah tidak pernah
menunda-nunda untuk bertindak dalam menjawab doa
untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, asalkan si pendoa
bersungguh-sungguh, yaitu siap bayar harga. Tidak
seorang pun dapat berdoa dengan sungguh dan
menolak untuk terlibat dalam pelayanan, atau berdoa
sambil menggengam uangnya erat-erat.
Ketika seseorang berdoa dengan sungguhsungguh, maka dia siap menyerahkan segala
kepemilikan dan keberadaan dirinya untuk dipakai
Tuhan. Sesungguhnya, acap kali Allah bertindak
dengan melibatkan seoptimal mungkin si pendoa,
untuk memenuhi jawaban doanya. Itulah yang telah
dilakukan-Nya terhadap Daniel, Yesaya, Yeremia,
Yehezkiel dan Yohanes serta tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Maukah Saudara
berdoa dan dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa dipenuhi kemuliaan-Nya?
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Yakinkan dirimu, bahwa Allah tidak pernah menunda-nunda untuk bertindak
dalam menjawab doa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, asalkan si pendoa
bersungguh-sungguh, yaitu siap bayar harga. Tidak seorang pun dapat berdoa
dengan sungguh dan menolak untuk terlibat dalam pelayanan, atau berdoa sambil
menggengam uangnya erat-erat.
Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka dia siap
menyerahkan segala kepemilikan dan keberadaan dirinya untuk dipakai Tuhan.
Sesungguhnya, acap kali Allah bertindak dengan melibatkan seoptimal mungkin si
pendoa, untuk memenuhi jawaban doanya. Itulah yang telah dilakukan-Nya
terhadap Daniel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan Yohanes serta tokoh-tokoh Alkitab
yang lain. Maukah Saudara berdoa dan dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa
dipenuhi kemuliaan-Nya?
Ya Allah, Biarlah Amarah-Mu Segera Berlalu!
(Dan. 9:1-19)
Kisah tentang bagaimana jemaat Tuhan dijamah oleh kotbah Jonathan
Edwards berjudul, “Orang Berdosa di tangan Allah yang Marah” dikenal luas
masyarakat. Edwards mempunyai catatan kotbah yang dipegang begitu dekat
dengan wajahnya, sehingga sebagian besar jemaat tidak dapat melihat wajah
pengkotbahnya. Dia terus menyampaikan Firman Tuhan sampai jemaat yang
berdesak-desakan di gereja tersebut memberikan tanggapan yang luar biasa.
Salah satu berlari ke altar dan berteriak, “Ya Allah, nyatakan belas kasihan-Mu!”
Beberapa menggenggam erat sandaran kursi seolah-olah takut terjatuh ke dalam
sebuah lubang. Sebagian besar berpikir bahwa penghakiman akhir telah dinyatakan
atas kehidupan mereka. Kuasa yang mengalir dari kotbah tersebut masih dapat
dirasakan di Amerika sampai sekarang ini.
Akan tetapi, rahasia mengalirnya kuasa dari
kotbah tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang
Kristen saja. Sebenarnya, beberapa orang percaya di
kota Enfield, Massachussets telah mendapatkan
peringatan dari Tuhan: Betapa besar amarah-Nya
terhadap masyarakat yang terus menerus hidup di
dalam dosa yang bahkan semakin parah. Mereka,
kemudian, bersatu hati dan berdoa, bergumul, bahkan
meratap dengan sungguh-sungguh supaya Allah
berkenan untuk melalukan amarah-Nya dan kembali
mencurahkan kasih sayangnya. Mereka terus berdoa
sampai satu malam sebelum kebangunan rohani itu dimulai. Cerita selanjutnya,
sudah diketahui umum.
Alkitab sangat konsisten mengungkapkan sikap Allah terhadap dosa. Tidak
pernah dipakai unsur pelembut atau penghalus atau pewangi. Dosa itu najis. Dosa
itu menjijikkan. Dosa itu menimbulkan murka Tuhan. Kesadaran itulah yang
mendorong Daniel untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh, agar Allah segera
melalukan amarah-Nya atas pemimpin dan rakyat Israel. Dengan iman yang teguh
bahwa janji pemulihan-Nya segera akan digenapi.
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Ya Allah, Curahkanlah Kasih Sayang-Mu!
(Dan. 9:20-27)

Ketika Billy Sunday bertobat pertama kali dan bergabung di sebuah gereja,
salah seorang jemaat memeluk bahunya dan berkata, “Ada tiga aturan
sederhana yang dapat saya berikan kepadamu, dan jika engkau tetap
memegangnya dengan teguh, maka engkau tidak akan pernah mundur apalagi
meninggalkan Tuhan. Ambillah minimal 15 menit setiap hari untuk mendengar
Allah berbicara kepadamu; 15 menit yang lain untuk engkau berbicara kepada
Allah; dan 15 menit yang lain lagi untuk menceritakan tentang Allah kepada orang
lain.”
Petobat muda yang baru ini sangat terkesan dan berketapan untuk
menjadikan tiga aturan sederhana tersebut sebagai prinsip hidupnya. Sejak hari
itu dan seterusnya di sepanjang hidupnya, Billy membuka hari-harinya bersama
dengan Allah dan Firman-Nya. Sebelum dia membaca sebuah surat atau melirik
surat kabar atau membaca telegram, dia membaca Alkitab terlebih dahulu. Dia
pastikan bahwa kesan dan pesan pertama yang dia dapat pada hari itu adalah
langsung dari Allah.
Pada tahun 1923, dunia mendaftarkan tujuh orang paling kaya dan paling
sukses di dunia: Charles Schwab-presiden perusahaan logam terbesar; Arthur
Cutten-pengusaha gandum terbesar; Richard Whitney- presiden Bursa Efek New
York; Arbert Fall-anggota kabinet kepresidenan; Jesse Livermore- pialang
terbesar di Wall Street; Leon Fraser-presiden “Bank of International Settlement;
Ivar Krueger- kepala monopoli dunia.
Akan tetapi, 27 tahun kemudian, inilah nasib mereka: Charles Schwab: mati
dengan meninggalkan hutang; Arthur Cutten: mati tanpa diketahui makamnya;
Richard Whitney: baru saja keluar dari penjara
Sing Sing; Arbert Fall: mati tak lama setelah
keluar dari penjara; Jesse Livermore, Leon
Fraserdan IIvar Krueger: mati bunuh diri.
Satu demonstrasi yang kuat sekali akan
kenyataan bahwa orang yang yang hidup
semata-mata untuk mencari kekayaan dan
kekuasaan, justru akan kehilangan segala
sesuatu.
Sekarang, lihat kehidupan Daniel. Dia
tidak pernah mengejar kekayaan dan
kekuasaan. Kemegahan dan kemewahan
justru yang mengejar Daniel dari sejak usia 20
tahun pada masa Nebukadnezar, sampai
sekarang berusia 90 tahun di bawah
kepemimpinan Darius, dari Median sebagai
raja wilayah Babelonia dan Koresh dari Persia
sebagai kaisar. Mengapa? Karena Daniel
selalu mencari Tuhan!
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Dari sejak muda
dan belum memiliki
apa-apa sampai
usianya yang lanjut,
Daniel telah menjadi
pejabat tertinggi, dia
tetap mencari Tuhan
dengan segenap
hatinya. Selama lebih
dari tiga minggu,
“makanan sedap”
tidak disentuhnya,
daging dan anggur
tidak dicicipinya, air
mandi pun tidak
mengenai tubuhnya
(ay 2-3). Saudarasaudariku, camkanlah:
jika kita hanya mencari
berkat, kita mudah
melupakan Tuhan.
Sebaliknya, jika kita
tekun mencari Tuhan,
Dia tidak pernah lupa
melimpahkan berkatNya. Daniel mengingatkan kembali
rumus yang sangat
simple tapi penting dan
berhasil guna: Pray
More, Achieve More!
Sesuai dengan
teladan Daniel, baiklah
kita mengembangkan
kehidupan yang ditandai dengan kenyataan penting: Semakin bertambah usia kita, semakin banyak kita berdoa, sehingga semakin banyak
pencapaian yang memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang.
Janganlah kita hidup dengan PARADIGMA TERBALIK: mudah sekali berpuas
diri dengan pencapaian sekecil apapun, tetapi sulit untuk mencukupkan diri dengan
penghasilan sebesar apa pun. Baiklah kita hidup dengan PARADIGMA TERBAIK:
tidak pernah berpuas diri dengan pencapaian sebesar apapun, tetapi mampu
mencukupkan diri dengan penghasilan seberapapun juga. Dengan demikian, Tuhan
yang tidak terbatas dapat terus memakai kita semakin heran dan luar biasa!!

Pdt. Mulyanto
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Kesaksian
The Last Momentous Day

Dengan menurunkan nada bicaranya, HBL
Mantiri menceritakan hari terakhir bersama istri
yang sangat dikasihinya. Suara sedikit serak,
tapi dia berusaha mengendalikan perasaannya,
saat kisah ini dituturkannya. Saat itu kami
sedang berada di mobil, kembali dari Mamasa,
setelah menghadiri Sidang Raya PGI ke XV,
yang perjalanannya memakan waktu lebih dari
11 jam.
“Ongke tidak pernah menuntut apa-apa dari
saya. Apa yang saya berikan kepadanya selalu
disimpannya dengan baik. Tidak pernah
mengeluh, dengan setia ia mengatur bantuan
untuk orang-orang yang memerlukan bantuan
…. ia wanita yang luar biasa!” ucap Mantiri.
Air mata Mantiri sedikit mengambang, ketika
dia berkata bahwa satu-satunya kesimpulan
dari sikap istri yang dikasihinya, yang tidak
pernah menuntut adalah bahwa dia secara
moral dan kepribadian memilih kesetiaan
sebagai balasan kasih dan cintanya kepada
istrinya.
Selama delapan tahun mereka berpacaran,
Bersama putra mereka
sebelum Mantiri benar-benar memutuskan melalui
doa sungguh-sunguh, hasil didikan ayah ibunya apakah Ongke adalah jodohnya atau bukan. Dan sekali kepastian didapatkan diawalnya, maka
tidak ada sedikitpun keraguan setelahnya.
“Bayangkan,… walaupun saya sudah berpacaran dengannya, tetapi untuk soal jodoh,
saya harus tetap berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memastikan apakah ini jodoh saya.
Itu foto saya waktu pacaran!” ucap Mantiri sambil menunjuk ke arah foto, di mana ia bercelana
pendek, masih SMA. Semua foto-foto bersama mereka masih menempel di dinding. Mulai dari
saat berpacaran, pernikahan, tugas, berobat, dan saat mereka berjalan-jalan ke luar negeri.
Sekalipun mereka harus berpindah-pindah tugas di berbagai daerah di Indonesia,
Ongke selalu menikmati perjalanan hidupnya. Dengan keceriaan sekalipun sebagai seorang
keturunan Tionghoa, putri Pdt. Lie Giok Keh - gembala pertama GSJA Suryakencana, Bogor Ongke memimpin berbagai kegiatan istri-istri tentara. Barangkali bagi orang seperti Ongke,
satu-satunya yang ia sesali adalah bahwa ia tidak dapat menemani suami yang adalah seorang
tentara sejati berpangkat Letnan Jendral - lebih lama. Ia juga harus menerima kenyataan bahwa
fisiknya tidak sekuat yang diinginkannya, sehingga putra mereka harus berjuang untuk menjadi
dewasa tanpa ibunya. Penyakit dan dugaan serangan stroke hebat merenggut nyawanya pada
23 Januari 2009.
“Hari itu… saya blank! Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan! Seperti ada yang
hilang dari jiwa saya. Sebagai tentara saya siap menghadapi segala tantangan, tetapi hari itu …
saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan!” tutur Mantiri lembut, mengisahkan saat
terakhir istri tercintanya.
Ongke yang telah menemani dalam perjalanan hidup bersama putra mereka, sejak
tahun 1987 mulai menunjukkan gejala penyakit tersebut. Ongke didiagnosa oleh dokter dalam
dan luar negeri, mengidap penyakit akibat kelebihan carian di bagian otak yang membuatnya
kehilangan keseimbangan dan berakibat menurunnya daya ingat.
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Apa yang menyerang saraf di otak telah mengakibatkan berkali-kali Ongke
mengalami kolaps dan 'kosong' dan sekali lagi daya ingatnya drastis menurun. Ongke
berjuang dengan segala cara agar tetap bisa bertahan. Ia menggunakan lembaranlembaran kertas sebagai catatan, supaya saat ia sedang lupa, ia kembali melihat catatan
untuk mengingat. Seringkali Mantiri secara sengaja membuka foto-foto masa pacaran
mereka, atau foto-foto perjalanan ke luar negeri dan mengulangi cerita untuk
membangkitkan ingatannya.
Sekalipun demikian, ke manapun Mantiri bertugas, pikirannya tak pernah lepas dari
sang istri. Setiap hari, sebelum Ongke mulai terkena penyakit tersebut, kebiasaan Mantiri
untuk menghubungi istrinya sudah rutin manakala ia pergi dan terpisah dari isterinya,
sementara waktu karena tugas. Ia pasti menghubungi istrinya minimal tiga kali sehari: di
pagi hari setelah bangun pagi, di manapun ia berada, termasuk tempat di mana
perbedaan waktu sangat jauh - ia selalu mencocokkan waktu dan menanti saat terbaik
menghubungi Ongke. Waktu ke dua adalah saat makan malam, lalu saat ke tiga adalah
sebelum tidur karena mereka pasti akan berdoa bersama di telepon.
Cintanya kepada Ongke adalah cinta seluruhnya, seperti komitmen awalnya ketika
mereka berpacaran. Dengan segala jalan ia selalu mengontrol keadaan istrinya dan
was-was jangan sampai tiba-tiba ia kena 'serangan'.
“Pernah suatu kali, ketika Ongke berjalan membawa piring, tiba-tiba piring itu terlepas
dari tangannya! Saya sangat kasihan dengan keadaannya. Saya tahu dia merasa begitu
down karena keadaannya! Saya tahu perjuangannya sangat berat, sekalipun ia tidak
mengucapkannya. Jadi saya selalu berusaha ada di dekatnya,” ucap Mantiri denagn
nada tegas.
Mantiri kembali menurunkan nada bicaranya, untuk mengendalikan emosinya.
“Saya menghiburnya sebisa saya… karena saya tahu persis, waktu dia begitu semangat
menjalani perkuliaan di UI untuk menjadi notaris, ia begitu gembira. Sangat
bersemangat, saya benar-benar melihat ia begitu ingin menyelesaikan bidang notaris. Ia
tampil memberikan presentasi dengan begitu bagus - tetapi kemudian penyakit
merenggut cita-citanya … ia tidak mengeluh memang. Tetapi sebagai suami, saya tahu ia
begitu down, ia terpukul. Saya berusaha menghibur dan menguatkannya. Memberi
perhatian itu jalan terbaik baginya dan bagi saya. Bahkan ada saat di mana kepangkatan
saya pun saya relakan untuk ditunda penugasannya, karena Ongke sakit. Tetapi
keadaannya memang begitu, saya ingin dia bergembira lagi …” urai Mantiri panjang
lebar.
Tugas memang sering membuat Mantiri harus membuat pilihan-pilihan, tetapi
pikiran dan pengawasannya terhadap kesehatan istrinya tetap tinggi. Manakala mereka
bisa bersama di rumah, maka berdoa bersama di waktu pagi, membaca firman Allah
bersama, melakukan kegiatan bersama, makan bersama adalah waktu-waktu yang
paling indah menurut Mantiri.
“Kamis, 22 Januari 2009, hari itu menjadi hari yang sangat indah dalam hidup saya.
Saat pagi kami berdoa bersama seperti biasa, membaca Alkitab bersama, ngobrol sanasini, merencanakan kegiatan hari itu … saya ada kegiatan sedikit ke Jakarta, tetapi balik
siangnya untuk makan sama-sama. Rasanya hari itu saya tidak mau melepas sesaatpun.
Tidak ada perasaan curiga apa-apa dan kekhawatiran apa-apa bahwa sesuatu bakal
terjadi. Tuhan begitu baik, menyediakan satu hari lagi yang penuh dengan kenangan.
Saya bertanya kepada Ongke apakah ia mau pergi ke salon, karena Ongke biasa
mengatur dirinya supaya pada hari Minggu ia sudah lebih siap ke gereja. Ia menjawab
bahwa ia memang mau ke salon. Semua sudah dicatat di lembar kertas yang
disiapkannya selalu di dalam tasnya.
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Segalanya berjalan baik, sampai malam hari, pukul 9 malam kami selesai
berdoa malam, beristirahat, uri Mantiri melanjutkan. “Itulah hari Kamis yang sangat
indah yang direncanakan Tuhan bagi kami. Tak ada sesuatu yang mencurigakan
pada diri Ongke. Tetapi dini hari saya dibangunkan oleh suara 'ngorok' yang aneh
dari istri saya, di luar
kebiasaan. Aneh rasanya, dini
hari itu melihat keadaan istri
saya yang tiba-tiba seperti
orang mau koma. Beberapa
saat kemudian Ongke kelihatan
tenang, tidak bersuara. Saya
curiga dengan keadaannya,
saya pegang nadinya, dan
memeriksa bagian perutnya tidak ada gerakan dan denyut
nadi. Saya tahu ini keadaan
yang berbahaya. Saya segera
melarikannya ke rumah sakit.
tetapi dokter mengatakan
bahwa Ongke sudah
meninggal!”
Mantiri melanjutkan
kisahnya, walaupun dia pernah
Saat masih dalam
membayangkan saat seperti itu dapat pengobatan di Guangzhou
terjadi setiap waktu, tetapi rasa kaget
menghadapi kenyataan itu membuat
merasa kosong, blank. “Saya hanya mampu menghubungi adiknya dan kakak saya.
Seingat saya hanya dua orang itu, saat itu yang mampu saya beritahu, sebab saya
masih terkejut,” paparnya.
Mantiri berhenti sejenak bercerita, menarik nafas dalam lantas berkata, “Saya
kagum sekali dengannya! Ia tidak pernah mengeluh, sehingga jika kamu bertemu
dengan Ongke, kamu tidak akan percaya bahwa ia sedang berjuang melawan
sakitnya,” tegasnya lagi.
“Selama Ongke sakit, saya tidak pernah memberitahukan kepadanya bahwa saya
telah 'mengusahakan' sebuah tempat di mana ia dapat beristirahat terakhir dengan
tenang. Saya tidak mau ia berpikir bahwa saya tidak menyayanginya padahal apa
yang saya lakukan adalah karena saya sangat sayang kepadanya. Jadi itu hanya
menjadi sebuah rahasia dalam diri saya saja, tidak enak. Tetapi saya dalam rasa
sayang harus berani memikirkan seandainya.”
Mantiri mengulangi kembali kisah 'pidato' terakhirnya pada hari di mana istrinya
akan dimakamkan, bahwa ia seakan mengucapkan 'janji nikah'nya kembali untuk
tidak melukai hati istri yang disayanginya. Ia akan menghabiskan sisa waktu
hidupnya dengan pengabdian baik kepada Tuhan maupun kepada negara.
“Hari Kamis itu adalah hari yang penuh dengan berkat bagi saya, sehari yang
direncanakan Tuhan untuk benar-benar menikmati kebersamaan sebelum Tuhan
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***
“Bud, kamu duduk di sini!” kata Mantiri ketika saya mengunjungi tempat kediamannya di
Bogor. Di meja bundar untuk makan siang sederhana, Mantiri meminta saya duduk di samping
kirinya. Mata saya melihat ada empat piring rapi untuk makan, dengan menu di tengahnya.
“Di kanan saya sini, Ongke selalu duduk. Tidak pernah pindah. Di situ anak kami!” ucap
Mantiri sambil menunjuk kursi di depannya, “Nah tempat kamu duduk itu biasa untuk tamu.
Beginilah susunannya waktu kami makan dengan tamu. Saya tidak mengubah apapun sejak
Ongke pergi, termasuk kamar kami.”
Selama sejam kami ngobrol tentang segala hal, mulai dari foto-foto di dinding yang
dijelaskannya itu di mana dan kapan, sampai kepada tugasnya sebagai Dubes RI di
Singapura. Saya ingin bergeser dari meja makan itu untuk ngobrol di ruang tamunya, tetapi ia
begitu bersemangat bercerita …. seolah-olah 'istrinya' masih ada di samping kanannya.
Sehingga ia terpaku kuat di bangku makan itu. Jika anda suatu kali mengunjunginya di
kediamannya di Villa Duta Bogor, anda akan mengerti alasan mengapa ia sangat
bersemangat bercerita di meja makan.
Ia memang orang 'bersih' yang membersihkan begitu banyak kekotoran akibat praktik
korupsi di berbagai tempat di mana ia bertugas. “Itu yang menyebabkan saya di mana saja
bisa berbicara dengan bebas …. karena saya dapat diperiksa, boleh diuji, bahwa saya tidak
pernah berbuat seperti yang
kebanyakan mereka lakukan!
Orang lain bisa saja lebih kaya
dari saya, tetapi apa yang
penting dalam hidup? Kejujuran
dan kebenaran itu yang saya
pegang.”
Saya tahu itu warisan
didikan ayah-ibunya, sehingga
Mantiri bisa begitu. Hatinya kini
hanya punya satu tujuan,
melayani Tuhan, memberikan
sumbangsih terbesar hidupnya
bagi perubahan dalam diri
orang. Ia tidak menuntut orang
mengikuti jejaknya, ia hanya
cukup tampil dengan dirinya apa
adanya. Dan Tuhan memakai
tampilan apa adanya sebagai
potret yang bisa dikuti jejaknya
oleh orang-orang yang diam-diam menaruh respek dan mengaguminya.
Di bagian belakang rumahnya terdapat sebuah pendopo, yang dibangunnya untuk
berbagai kegiatan yang dimanfaatkan juga oleh gerejanya - GSJA Betlehem, atau temanteman dan para tetangga. “Saya RW di sini Bud, ha ha ha …” tuturnya sambil berjalan menuju
pendopo, “Ongke masih bisa menikmati pendopo ini …” tutur Mantiri dengan pandang
menerawang. Di pinggir pendopo tersebut, terdapat tulisan sembilan buah-buah roh,
sebagaimana tertulis dalam Galatia 5:22-23. Haleluya!
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Gempa Haiti dan GSJA di Port-au-Prince
Gempa berkekuatan lebih dari 7 skala Richter
yang menimpa Port-au-Prince, Ibu kota Haiti,
yang menjadi gempa terkuat menghantam Haiti
dalam 200 tahun. Gempa sore hari tersebut, Selasa
12 januari 2010, diduga telah menewaskan ribuan
orang sejak Selasa, gedung-gedung menimbun
begitu banyak orang, bahkan rumah sakit, istana
presiden ikut runtuh.
Ribuan orang terperangkap di bawah reruntuhan
gedung-gedung. Keadaan disebutkan 'total
disaster and chaos'. Presiden Rene Preval pastilah
dalam kedukaan yang dalam bersama
rakyat Haiti.
Haiti yang berarti 'land of high
mountains' dengan penduduk berbahasa
Perancis. 80% penduduk mengaku
beragama Katolik. Penduduk asli Haiti
adalah keturunan Afrika. 80% penduduk
hidup di bawah garis kemiskinan dan
mengan
dalkan
pertania
n.
Sembila
n juta rakyat Haiti tergolong miskin dan setelah
bertahun-tahun situasi politik yang tidak stabil,
membuat pembangunan tidak mendapat perhatian
standarisasi yang baik. Jadi dapat dibayangkan
akibat yang ditimbulkan oleh gempa terhadap Haiti
akan sangat hebat.
Pdt. Cange Michelet adalah Ketua Umum GSJA di
Haiti.
Mereka memiliki 220 GSJA atau titik
penginjilan yang menyembah Tuhan dalam roh dan
kebenaran di seluruh Haiti. Kebanyakan gereja lokal
SJA ini mengoperasikan sekolah-sekolah Kristen.
Gereja Sidang Jemaat Allah di Haiti adalah
pelayanan karismatik yang bertujuan bukan hanya
menginjili dan memuridkan orang-orang, tetapi
juga menyediakan pusat kesehatan dan pendidikan
bagi warga Haiti di seluruh negeri.
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Beberapa tahun yang lalu, Ketua Umum GSJA Haiti meminta perhatian sesama
orang Kristen terutama GSJA di dunia untuk :
1. Berdoa untuk GSJA Haiti terus menerus
2. Mengirimkan pendeta-pendeta dan kaum awam untuk membangkitkan
kebangunan rohani dan penginjilan massa, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang,
dan juga seminar-seminar pemuridan untuk jiwa-jiwa baru.
3. Mengirimkan tim pengobatan untuk membuka klinik-klinik, dan jika
memungkinkan dapat membuka klinik permanen di beberapa tempat.
4. Mengirimkan tim konstruksi bangunan untuk membantu pembangunan gedunggedung pelayanan dan sekolah.
Jika anda tertarik ingin menghubungi Ketua Umum GSJA Haiti, silahkan
mengirimkan email ke almamicange@yahoo.com
Di mana letak Haiti?
Berikut balasan email dari ketua umum
GSJA Haiti Pdt. Cange Michelet- terhadap email
GSJA Indonesia Kamis, 14 Januari 2010, pukul
16.30, atas keprihatinan kita tentang gempa
Haiti yang diperkirakan menelan korban
sebanyak 100.000 orang:
“Thank you we are all safe we lost familly
members and friends and houses,we almost out
of food but everything is ok. we have no phone
and internet when ever I have a chance I will
keep you inform.please pray for us we have
dead body all over port au prince.”
www.almamicange.webs.com

Terbaca demikian: “Terima kasih, kami (sekeluarga) semua selamat (dari
bencana), kami kehilangan anggota-anggota keluarga dan teman-teman dan
rumah-rumah, kami hampir kehabisan makanan tetapi semua ok (terkendali). Kami
tidak bisa menghubungi dan tidak ada jaringan internet. Jika ada saatnya kami akan
kontak Anda. Tetaplah berdoa untuk kami karena kami menjumpai jenasah-jenasah
di seluruh Port au Prince.” www.almamicange.webs.com
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Mencintai Tuhan
Jika ada seorang pendosa yang benarbenar berdosa, yang dosanya tidak dapat diampuni,
maka ia adalah orang suci di bumi ini, yang merasa
tidak memerlukan lagi pengampunan.
Jika ada orang yang paling membenci Tuhan
di bumi ini, maka ia pastilah seorang yang paling
beragama, yang menggunakan-Nya untuk keuntungan
dirinya.
Ketika 'Nya' digantikan secara terselubung
dengan 'nya'. Kita bukan penganut 'negative theology'
nya para ateis seperti Austin Cline, tetapi adalah
kenyataan bahwa 'nya' yang ada sekarang di antara
kita sudah sangat mencurigakan, apakah benar-benar
'Nya' atau 'nya' belaka.
Mencintai Tuhan bukanlah sebuah pekerjaan. Mencintai Tuhan adalah
sebuah keadaan, suasana, magis dan sensasional, serta sulit diungkapkan.
Sekalipun deskripsi tentang cinta kepada Tuhan lebih mudah dipahami sebagai
'ketaatan', 'meniru Tuhan' dan berjalan dalam kehendak-Nya, tetap saja hati
manusia kosong dan merana karena kehilangan rasa pada bumbu yang tersedia.
Lidah anda kehilangan kemampuan mencicipi dan merasakan apa yang
menyentuhnya. Anda hanya mengerti garam dan asin, gula dan manis, tetapi
tidak pernah 'merasakan' sesungguhnya. Anda dan saya hanya sepakat atas apa
yang dipikirkan orang tentang sebuah 'rasa' – tetapi semua hanyalah sebuah
kesepakatan rasa, tanpa anda mengalaminya.
Mencintai Tuhan adalah sebuah fase rohani yang berada di awal dan di
ujung hidup anda. Bukannya di tengah-tengah. Letak perjalanan terlama anda
dalam pengalaman rohani adalah waktu terlama yang dijenuhkan oleh Tuhan,
karena Anda menggantikan Tuhan dengan berbagai 'berhala' baik berupa doktrin,
anggapan, benda, teologi, didikan, ketaatan, dsb. Semua kandungan yang
mengisi sebagian besar pengalaman Anda memang tidak salah, tetapi tidak
terlalu benar.
Seperti seorang ayah yang sangat gembira dengan kelahiran anaknya
yang pertama, tetapi kehilangan cita rasa kehidupan dan berkat atas anak, ketika
anak menjadi besar, penuh perlawanan dan sulit dimengerti, tuntutan tanggung
jawab dan sebagainya telah membuat sang ayah yang gembira akhirnya berhenti
memahami dan berhenti merasakan.
Definisi cinta berubah menjadi sekadar tanggung jawab. Suatu kali sang
anak mengalami kecelakaan, di ambang maut itu, sesaat sebelum anaknya
menjelang ajal, sang ayah menemukan kembali cintanya kepada anaknya. Air
matanya berderai. Cintanya kembali, tetapi itu adalah tepian dan akhir dari
pengalaman. Jadi saya telah mengatakan bahwa mencintai Tuhan, terjadi di awal
dan akhir pengalaman rohani Anda.
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Anda mungkin akan berargumentasi seperti teolog dalam pikiran saya bahwa Yesus
berkata dalam Injil Yohanes 14:15 yang berbunyi, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan
menuruti segala perintah-Ku.” Argumentasi ini datang dari keputusasaan karena tidak tahu
bagaimana caranya mencintai Tuhan. Yesus tidak mengatakan bahwa begitulah caranya
mencintai Tuhan. Ia hanya mengatakan bahwa jika kamu mencintai-Nya maka sebagai
akibatnya, kamu akan menuruti perkataan-perkataan-Nya. Ia bukan memberi definisi, Ia
hanya memberikan simptom, gejala dan indikator.
Ketika Yesus berkata bahwa Ia mengasihi Marta, kakaknya (Maria) dan Lazarus,
pastilah bukan karena mereka bertiga tidak pernah salah dalam mengikuti ajaran-Nya. Tidak
mungkin! Mereka bertiga sama seperti yang lainnya, berbuat salah, kurang percaya dan
kadang-kadang menyebalkan juga. Tetapi mengapa Yesus mengasihi mereka, dan mesti
dituliskan oleh Yohanes? Tidak ada seorangpun yang tahu.
Seperti Dia mencintai orang-orang yang disebut dalam Injil Yohanes, demikianlah
Anda tidak akan bisa menjelaskan mengapa hati Anda menerima dan timbul cinta kepada
Tuhan yang sulit dikatakan. Lebih dari cinta ketika sepasang pria dan wanita saling mencintai,
lebih dari kenikmatan seks yang paling intim, lebih dari kegembiraan apapun yang membuat
Anda terkapar karena tidak sanggup memikulnya. Kecintaan kepada Tuhan akan membuat
Anda 'mati!'. Ya, benar-benar mati! Anda akan 'mati' dari apapun juga, yang selama ini
menarik perhatian Anda!
Seperti seorang yang melihat, yang tiba-tiba menjadi buta. Cinta kepada Tuhan
membuat Anda berhenti mencintai yang lain, semuanya! Cinta kepada Tuhan ada dalam
kepahitan yang paling dalam, kontan membuat manusia mati mendadak. Bisa paling beracun
yang mampu membuat Anda sedetik saja berpikir kemudian terkapar tewas. Bisa paling
beracun yang membuat 'keberadaan diri Anda' hilang artinya, dan tiba-tiba Anda sudah
berdiri di tepian surga hendak masuk dan tak ingin kembali, begitulah cinta kepada Tuhan.
Cinta kepada Tuhan begitu berkuasa, sehingga melebihi akal untuk dicerna, lebih
dari hati untuk merasa. Bahkan, iman pun dikalahkannya. Tak ada yang bisa menandingi
cinta kepada Tuhan. Tak ada ketakutan ketika cinta kepada Tuhan timbul dalam hati Anda.
Kematian seperti kehilangan kekuatan dan 'sengat'nya menurut Rasul Paulus.
Siapa yang paling bertangung jawab menimbulkan cinta 'mematikan' tersebut? Tidak
mungkin manusia mem-fabrikasi cinta kepada Tuhan. Ke manapun dan dengan cara apapun
Anda mencari cinta kepada Tuhan, Anda tidak akan menjumpainya. Jika ada orang, nabi,
rasul yang mengatakan bahwa ia sanggup memberikan kepada Anda atau menaruh di dalam
diri Anda 'cinta kepada Tuhan' jangan lekas percaya, sebab pasti pemberiannya palsu.
Karena cinta kepada Tuhan hanya bisa diberikan langsung oleh Tuhan dengan cara
memotong langsung sebagian kecil hati-Nya dan ditaruh dalam hati kita secara misterius,
yang menyebabkan Tuhan mengalami pendarahan hebat dan nyaris 'mati'.
Jadi, jika dalam hatimu tiba-tiba timbul cinta kepada-Nya yang sulit terkatakan,
ketahuilah bahwa anda dipilih-Nya. Hatinya dipotong sendiri, lalu diberikan kepada Anda,
lantas Ia menjalani keadan 'nyaris mati' hanya karena Ia telah memilih Anda.
Betapa bersyukurnya jika Anda dapat mencintai Tuhan! Betapa agungnya momenmomen dalam hidup, di mana batin kita mengalirkan cinta kepada Tuhan yang sulit
diceritakan. Sebab semua itu dilakukan langsung oleh Tuhan terhadap orang-orang yang
dipilih-Nya. Agungnya 'cinta kepada Tuhan!'
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MENYEMBAH DIHADIRAT-NYA

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

Pengarang : M. Basilea Schlink; Ukuran Buku: 10 x 15,5 cm; Isi: 80 hal; Harga : Rp
14.500,-Menyembah di hadirat-Nya berarti mengalami kedekatan Allah dalam suatu
dunia tanpa Allah. Menjadi fokus utama adalah pencipta kita, yang mengenal kita dan
yang lebih besar dari segala kesulitan kita. Seluruh ciptaan menggemakan panggilan
sang malaikat dalam Kitab Wahyu, “Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena
telah tiba saat penghakiman-Nya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan
bumi danlaut dan semua mata air.”

KELUARGA YANG SESUAI POLA ALLAH
Pengarang : Pdt. Agung Gunawan Th.M; Ukuran Buku: 10,8 x 18,5 cm; Isi: 106 hal.;
Harga : Rp 9.500,Pasangan muda-mudi yang akan menikah perlu mendapatkan pelayanan Bimbingan
Pranikah yang memadai, agar mereka siap masuk ke dalam pernikahan yang sesuai pola
Allah. Buku ini ditulis untuk membantu para hamba-hamba Allah di dalam melakukan
pelayanan bimbingan pranikah, sebelum mereka diberkati dalam pernikahan di gereja.
Buku ini juga berguna bagi pemuda-pemudi yang mulai memikirkn dan merencanakan
untuk memasuki pernikahan.

BERURUSAN DENGAN ORANG ANEH
Pengarang : Jill Briscoe; Ukuran Buku: 10,8 x 18,5 cm; Isi: 106 hal.; Harga : Rp 9.500,Jika anda berjuang untuk menyeimbangkan keluarga dan pelayanan, menghadapi
harapan-harapan yang tidak ada habisnya, jadwal-jadwal yang sangat sibuk dan
tantangan lain dalam hidup – dan apa yang sulit ditangani oleh wanita saat ini – Anda akan
menghargai dorongan semangat yang terdapat dalam buku seri “Hanya di Antara Kita.”
Setiap buklet dikemas dnegan topic-topik penting, tip-tip praktis, serta petunjuk-petunjuk
alkitabiah untuk menyegarkan hubungan Anda dengan Tuhan dan orang lain. Buku ini
diberi harga supaya ada dapat memberikannya kepada semua wanita dalam hidup Anda.

TOTAL MONEY MAKE OVER
Pengarang: Dave Ramsey; Ukuran Buku: 15 x 22,5 cm; Isi: 296 hal; Harga : Rp ,Jika anda mau hidup tidak seperti orang lain, kelak anda dapat hidup tidak seperti orang
lain. Kembangkan otot-otot finansial Anda mengikuti saran pembicara favorit di bidang
keuangan ini. Okey, apakah Anda ingin memangkas biaya-biaya berlebihan seperti
lemak-lemak menggelambir menjadi anggaran yang sehat? Apakah Anda ingin
mengubah saldo rekening bank Anda yang kecil dan menyedihkan menjadi mesin tunai
yang besar. Kemudian pakailah program. Ada satu cara yang meyakinkan untuk
memaksa keuangan Anda mendapatkan bentuk dan itu dengan The Total Money
Makeover! Sekarang Anda telah mendengarkan cara-cara bagaimana untuk menjadi
cepat kaya, ikut-ikut diet keuangan yang memberi Anda banyak ide aneh, namun tidak
menambah uang sepeser pun dalam dompet Anda. Sungguh, jika Anda capai dengan
kebohongan-kebohongan dan muak dengan janji-janji palsu, sebaiknya perhatikan ini –
suatu program paling sederhana dan langsung menyentuh persoalan untuk benar-benar
merubah kebiasaan-kebiasaan Anda dalam hal keuangan. Program ini di-dasarkan pada

JAWAB YA, BILA ANDA DIPANGGIL
Pengarang: Evangelical Sisterhood of Mary; Ukuran Buku: 11x 18 cm; Isi: 102 hal.;
Harga : Rp 10.000,Ketika salah seorang saudara perempuan kami pergi ke rumah Tuhan, kami berkumpul
bersama membicarakan tentang apa yang telah dilakukan Tuhan bagi hidupnya dan
warisan rohani yang ia tinggalkan kepada kami. Dalam kaitannya dengan Sister Andrea,
ada sebuah keyakinan bahwa tak satu pun membawa kita lebih dekat dengan Tuhan
daripada “angin buritan penderitaan”. Disepanjang tahun-tahun pelayanannya,
khususnya ketika membuka sebuah cabang di Afrika, inilah pesan istimewa yang dia

KRISTENKAH AKU?

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

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 halanganhalangan untuk berbuat demikian. Walaupun berkhotbah itu sendiri tidak dapat ditawartawar, 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 petunjukpetunjuk alkitabiah mengenai identitas Antikristus, lalu memperlihatkan kepada Anda apa
yang harus Anda lakukan sebelum Antikristus itu datang.

