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S

egala ucapan syukur kepada Tuhan Yesus untuk
penyertaanNya dalam setiap kehidupan dan pelayanan
kita bersama melalui GSJA di Indonesia.

Misi Luar Negeri GSJA di Indonesia saat ini sedang terus berdoa
dan berusaha untuk membuka jaringan kerja di daerah Asia dan
sekitarnya. Masih ada banyak negara-negara Asia yang masih
dalam tahap membangun pengerja mengingat ladang sudah
sangat menguning, namun pengerja kurang. Bukankah ini selalu
menjadi tantangan terbesar kita dalam menjangkau dunia ini
untuk Yesus?
Kami melihat ada “tension” yang harus kita kelola. Di satu sisi kita
juga membutuhkan begitu banyak pengerja untuk menjangkau
Indonesia, dan kita juga membutuhkan begitu banyak dana
untuk membangun baik pengerja maupun infrastruktur bagi Injil
dapat disampaikan. Di sisi lain, ada beberapa hamba Tuhan kita
juga yang memiliki panggilan kuat untuk pergi kepada bangsabangsa dan membutuhkan dana yang juga tidak kecil. Ini seperti
sebuah gitar yang memiliki tali snar yang berbeda-beda
ketebalan dan suaranya. Bagaimana mengelola tali-tali snar
tersebut akan sangat menentukan apakah gitar itu dapat
mengeluarkan nada yang merdu atau tidak.

Misi Luar Negeri sangat mengerti “tention” tersebut dan
berusaha untuk memberikan perspektif Alkitab bagaimana
mengelola “tention” menjadi rangkaian nada yang membentuk
sebuah lagu yang merdu. Sehingga dengan beriringan baik, Misi
dalam Negeri dan Misi Luar Negeri dapat bersama-sama kita
jalankan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Amanat Agung
Tuhan Yesus untuk pergi, dan jadikan semua bangsa muridNya!
Tetaplah berdoa untuk para penuai dan penuyediaan dari Tuhan.
This is His Mission, we are just His workers!

Sampai semua mendengar Injil
Asisten Misi Luar Negeri

NEWSLETTER

Pelatihan Misionaris
Asisten Misi Luar Negeri
GSJA Pertama

Asisten Misi Luar Negeri GSJA menyelenggarakan
Pelatihan Misionaris dan Rapat Evaluasi pertama pada
hari Kamis, 22 Maret 2018 di GSJA Kelapa Gading.
Walaupun Asisten Misi Luar Negeri GSJA sudah dimulai
pada tahun 2016, proses sesungguhnya untuk memulai
dukungan dan pengiriman misionaris dari Indonesia
baru dimulai sejak tahun 2017. Hingga saat ini, Asisten
Misi Luar Negeri GSJA sudah mengirim 2 misionaris ke
Asia Timur dan Jerman, juga ada 2 lagi yang sedang
dalam proses untuk diutus pada akhir tahun 2018 dan
pertengahan 2019. Walaupun terlihat kecil, namun ini
adalah pencapaian yang penting mengingat ini adalah
permulaan dari transformasi yang dialami GSJA yang
mana sebelumnya hanya menerima misionaris untuk
kemudian sekarang bisa mengirimkan misionaris,
seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di Matius
28:19.
Rapat dimulai dengan pembacaan Firman Tuhan
yang dipimpin oleh Pdt. Lionel Kwik, pengajaran dari
Zakharia 4:10 dengan tema “Jangan memandang

rendah permulaan yang kecil”. Walaupun mungkin
banyak yang memandang permulaan yang kecil
dengan pesimis, terdapat potensi yang besar untuk
permulaan yang kecil tersebut, dengan
menggabungkan perencanaan yang baik, doa, dan
dukungan gereja yang dilakukan bersama-sama, untuk
melakukan hal yang besar dan penuh kuasa untuk
Tuhan. Kesempatan untuk belajar dari orang lain harus
diambil dan seiring bertambahnya jumlah orang Kristen
di Indonesia, begitu pula keinginan untuk menyebarkan
Injil. Pdt. Lionel menyontohkan gereja di Singapura,
Calvary Charismatic Centre (sekarang disebut Victory
Family Centre) yang mana didirikan sejak 1977. Dalam
periode 40 tahun, di bawah pimpinan Roh Kudus dan
kepemimpinan yang dihidupi oleh visi dari mendiang
Pendeta Dr. Rick Seaward, gereja ini bertanggung
jawab untuk menanam di lebih dari 11.000 gereja di 90
negara. Gereja ini juga bertanggung jawab untuk
membesarkan sekitar 1.850 misionaris dan pendeta
penuh waktu dalam periode itu. Jika satu gereja dari
Singapura yang kecil dapat mencapai begitu banyak,

bayangkan kemungkinan dan potensi dari satu
denominasi di Indonesia! Sudah saatnya bagi gereja di
Indonesia untuk bangkit dan berpegang pada
panggilan Amanat Agung untuk memberitakan Injil
kepada setiap bangsa.
Pdt. Lionel, menantang grup dan kandidat
misionaris disana, “Sebagai grup misionaris pertama
dari GSJA, Anda berada dalam posisi dan hak istimewa
yang unik, untuk mengukir jalur, menjelajahi dan
mengalami hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh
jemaat GSJA di Indonesia sebelumnya. Anda akan
menjadi misionaris pelopor untuk GSJA!” Waktunya
tepat bagi pria dan wanita muda untuk bangkit, melihat
kemungkinan daripada keterbatasan dan mengambil
kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi
Tuhan!

KUNJUNGAN

KE SATI MALANG

STT SATI Malang mengadakan Minggu misi pada
tanggal 10 - 14 April 2019 yang bertujuan untuk
memberdayakan serta mendorong setiap mahasiswa
serta para Pemuda di Kota Malang untuk
mempersiapkan diri mereka sebagai hamba-hamba
Tuhan yang dapat melayani Tuhan di area kehidupan
yang Tuhan Sudah tetapkan untuk mereka. Pdt. Arif
Multi diundang sebagai pembicara dalam kegiatan ini
dan sekaligus mempresentasikan mengenai pelayanan
Misi Luar Negeri kepada para mahasiswa.

Acara ini dibagi menjadi dua bagian; tanggal 10 - 12
khusus diadakan untuk para Mahasiswa STT SATI yang
berjumlah kira-kira 130 orang. Pagi hari mereka
mengadakan Ibadah chapel dan sekaligus seminar Misi
dan pada malam harinya diadakan Ibadah khusus
membangun nilai-nilai Kerajaan Allah dalam
mempersiapkan mereka menjadi hamba Tuhan. Lalu
pada tanggal 13 - 14 April STT SATI mengadakan
Mission Day yang mengundang para Pemuda dari
berbagai Gereja di Malang dan sekitarnya.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang Pemuda dan
dimeriahkan juga oleh kehadiran team NewLife dari
GSJA Betlehem Bogor. Acara ini dinilai sangat baik
untuk menjangkau Kaum Muda yang memiliki
kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu
dan membangkitkan semangat pemuda untuk
membangun pelayanan mereka di Gereja lokal masingmasing.

Kita doakan agar melalui acara ini, akan ada beberapa
orang khusus yang dipanggil Tuhan untuk melayani
bangsa-bangsa lain dan sekaligus mencetak hambahamba Tuhan baru yang dapat dipersiapkan untuk
menjadi pemimpin Gereja di masa yang akan datang.

Kesaksian
Dari Jerman
by: Andre dan Pdt. Rikariati

Berbicara soal pelayanan, kami hanya walking by faith,
do something sesuai dorongan hati. Selain aktif
melayani di gereja lokal dalam bidang pemuridan di
kota Aachen Jerman, kami juga kerjakan hal2 lain yg
bermanfaat dan bernilai kekekalan.
Seperti minggu ini, karena Rika sedang liburan Sekolah
Bahasa Jerman, maka kami isi kegiatan pagi hari
dengan "Spying" other cities di luar Aachen. Kali ini
kami menggunakan fasilitas ticket kereta api murah,
kami pergi ke kota Köln. Di situ kami keliling "hop on n
hop off" transportasi umum sambil berdoa keliling.
Doanya pun biasa2 saja kagak heboh2. Karena Köln
adalah kota besar ke empat di Jerman kami ketemu
PERTEMUAN
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TIMUR
dengan ribuan
orang DIREKTUR
yg beraktifitas
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AGWM (Assembly of God World Mission)
transportasi umum.
Bersama dg Roh Kudus kami berdoa syafaat untuk
orang2 di setiap transportasi umum tersebut. Inilah
satu cara yg kami kerjakan, just praying, tanpa melihat
hasil. Setelah 3 jam doa keliling sambil berpindahpindah kereta dan bus kami lalu lanjutkan bertemu

dengan satu gadis pelajar dari Indo yg sedang study di
Köln. Sambil makan siang, kami sharing banyak hal
untuk mendorong anak ini untuk mulai "do something"
di kota Köln, yaitu untuk mulai aktif berdoa buat kota
dan aktif mulai kumpul dengan satu dua teman untuk
serius pemuridan. Setelah meneguhkan dan
mendoakan student ini kami saling berpamitan pulang.
Hari ini cuma sampai di situ kegiatan pelayan keluar
kami.
Hari Kamis kemarin kami isi kegiatan pagi hari dengan
"Spying" other cities di luar Aachen. Kali ini kami
menggunakan fasilitas ticket kereta api murah, kami
pergi ke kota DORTMUND (kota besar ke 8 di Jerman, 3
jam perjalanan by train dari Aachen). Bagi foot ball fans,
pasti pernah dengar Club BORRUSIA DORTMUND, ya
club ini asli asal kota Dortmund. Kegiatan "hop on n hop
off" tidak jauh berbeda dg yg di kota Köln. Kami hanya
berdoa keliling biasa saja (kami bukan type orang yg
suka heboh), berpapasan dg banyak orang yg sibuk, yg
menurut statistik kebanyakan mereka sudah
meninggalkan Tuhan. Kami hanya berdoa syafaat buat
mereka, tanpa melihat hasil.

Banyak kegiatan pelayanan kami yg semuanya dalam
kesenyapan, artinya tidak bisa dilihat hasil yg
spektakuler dalam waktu singkat, tapi butuh ketekunan
dan kesetiaan untuk hasil jangka panjang. Setelah doa
keliling selesai, kami makan BRUNCH di KFC di stasiun
pusat Dortmund. Waktu mau pulang, kami nunggu
kereta di tengah orang yg berjejalan, multi etnis yg
sedang antri nunggu kereta.
Di tengah hiruk pikuk stasiun ini, kami berpapasan
dengan gadis dg kostum yg "khas" dan saya yakin dia
orang Indo. Biasanya, karena sibuk, kami cuek saja kalo
berpapasan dg siapapun juga, tapi kali ini lain,
dorongan hati yg kuat yg menyebabkan kami menyapa
gadis ini. Terlihat raut mukanya yang penuh dengan
beban pikiran, maka kami mulai pembicaraan dg hal2
yg ringan, dengan memakai kosa kata yg bisa
dimengerti oleh dia. Kami tidak memakai kosa kata2
kristiani yg asing bagi gadis ini, karena tujuan kami
hanya ingin membuat gadis ini keluar dari beban
pikirannya. Setelah bergantian dg istri saya berbicara

dg gadis ini, tibalah kami masuk dalam inti
permasalahannya yg membuat gadis ini tertekan.
Dengan kata2 penghiburan bahwa dalam TUHAN ada
pertolongan dan ada pengharapan, kami masuk ke
dalam pembicaraan yg makin dalam. Nampak bulir air
mata mulai membasahi kelopak matanya, lama2 makin
deras, lalu istri saya peluk gadis ini sambil terus
menguatkan dia. Terasa sekali urapan Roh Kudus,
makin kami bicara soal pengharapan makin mengalir
deras itu air mata, dan perubahan rona wajahpun
terlihat nyata. Gadis ini tidak bisa membendung rasa
sukacitanya saat istri saya peluk dia. Kami masuk ke
kereta yg sama, duduk sama2, bercanda, bertukar
nomer WA.
So, it begins with FRIENDSHIP...and ENCOURAGING
PEOPLE....and we know HOLY SPIRIT will do the rest in
HIS TIME...
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