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PENGANTAR 

Seperti Abraham, sasaran kita adalah sebuah kota – kotamu, kotaku(termasuk kota-
kota  kecil) kota dimana Allah menentukan untuk menempatkan saudara dan saya, 
kota yang pada saat ini Allah perdulikan dan kasihi, sama seperti belas kasihan yang 
Ia miliki untuk Niniwe dan kota-kota di sepanjang masa.  

Bagaimana cara kita menyesuaikan diri untuk mendengar dan merespon tangisan dari 
sebuah kota? Dimana kita mulai, agar Kristus dikenal di kotamu, di kota-ku? 
Bagaimana kita, sebagai umatNya melayani secara efektif untuk menjawab berbagai 
kebutuhan kota kita yang besar dan bervariasi?  

Apakah gereja memiliki mandat untuk menjadi terang dan garam bagi kota-kota? 
Dengan mengambil pertimbangan baik dari Perjanjian Baru dan dari contoh gereja 
mula-mula, akan sulit untuk mempercayainya hal bahwa gereja tidak bisa menjadi 
terang dan garam bagi kota-kota. Bagaimana bisa gereja sekota membawa 
perubahan positif kepada keadaan spiritual dan moral jika kita terpecah-belah dan 
punya berbagai macam agenda yang tidak terkoordinasi? Bagaimana gereja yang 
terpecah-belah bisa memulihkan kota yang terpecah-belah? Dengan banyaknya 
gereja di kota kita, tidakkah kita berharap bahwa tubuh Kristus menjadi sebuah 
kontributor utama untuk kesejahteraan disana? Apa yang mungkin bisa dicapai jika 
sepertiga dari gereja sekota bekerjasama dan berfokus secara strategis pada 
penjangkauan kota mereka?  

Kelihatannya pada hari-hari ini ada kesadaran segar dan bertumbuh bahwa kota-kota 
memegang kunci dalam kemajuan kerajaan Allah dibumi. Di kotalah terjadi 
pesaingan antara terang dan gelap. Di kotalah nilai-nilai dan gaya hidup ditentukan. 
Kota-kotalah yang menentukan arah perjalanan dari sebuah bangsa. Dimana sebuah 
bangsa adalah gabungan dari kota-kota di dalamnya.  

Buku ini adalah tentang umat Tuhan, bersama menjadi terang dan garam untuk kota 
mereka. Ini adalah tentang ‘kebersamaan gereja’, peranan di kotanya dan 
hubungannya dengan kotanya. Lebih daripada itu, ini adalah tentang memenangkan 
peperangan bagi kota-kota kita.  

Mungkinkah itu terjadi?  

Mungkinkah bahwa kita perlu memperluas horison kita dan menangkap isi hati Tuhan 
untuk kota-kota kita?  

Mungkinkah bahwa fakta sesungguhnya, panggilan dan mandat utama kita adalah 
melayani dan membebaskan kota-kota kita?1  

Mungkinkah kita perlu membangun hubungan dan bekerjasama lebih baik lagi dengan 
pelayanan lain yang Allah telah bawa untuk menjangkau kota kita? Berapa sering kita 
gagal menemukan hati dan beban dari pelayanan-pelayanan lain yang mempunyai 
mandat yang sama dengan kita?  
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Mungkinkah maksud Allah agar pelayanan lain melengkapi dan mendukung pelayanan 
kita sama halnya seperti pelayanan kita juga melengkapi dan mendukung  pelayanan 
mereka? Satu dari sukacita besar hari-hari ini bagi kami di kota kami adalah rasa 
persahabatan, saling belajar dan peneguhan yang diberikan oleh rekan pelayanan 
satu sama lain. 

Mungkinkah usaha terisolasi dan individual maksudnya baik, namun apakah pada hal 
tersebut ternyata membatasi rencana Allah untuk membawa kemuliaan bagi 
NamaNya dan keselamatan bagi kota kita? 

Mungkinkah bahwa semua sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menyelamatkan 
kota kita sudah ditempatkan di gereja-gereja sekota, namun tidak dipergunakan 
karena dipakai untuk tujuan yang kecil dan terbagi-bagi? 

Mungkinkah tiga puluh tahun dari sekarang anak-anak kita akan melihat kebelakang 
dan berkata, “Bagaimana bisa mereka tetap terus terpecah-belah dan tidak efektif?”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1 Frank Damazio “Crossing Rivers and Taking Cities” Regal Books 1999: “Mengapa penginjilan sangat susah di gereja 
abad duapuluh-satu? Karena kita tidak di dalam kota dan kota tidak di dalam kita - panggilan pertama kita bukan 
untuk jemaat dimana kita pertama kali berkhotbah, tapi untuk seluruh kota dimana Tuhan telah menempatkan kita”  
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1 
MEMAHAMI KOTA 

 

Pentingnya Kota 

Kota-kota berperan penting dalam rencana Allah, baik bagi Israel maupun gereja 
mula-mula. Seluruh sejarah berputar disekitar kota-kota. Jadi sekarang ini, kota 
memainkan pengaruh yang penting dalam menentukan nasib bangsa-bangsa secara 
individual dan keseluruhan. Sejarah mencatat banyak contoh tentang hal ini. 
Beberapa kota besar seperti London, Roma, Berlin dan New York, semuanya 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap sejarah dunia.  

Sejarah gereja juga banyak berkisar pada kota-kota. Yerusalem, Antiokia, Roma dan 
Genewa adalah contohnya. Penyebutan nama dari setiap kota membawa pada 
pikiran kesan tersendiri; kesan yang terkadang positif, terkadang negatif. Setiap kota 
memiliki kepribadian sendiri, mengalirkan sungai pengaruhnya yang baik ataupun 
buruk kedalam aliran besar dari masalah nasional dan dunia.  

Kota di dalam Alkitab  

Ada banyak tema dan kebenaran yang penting disepanjang  Alkitab. Salah satunya 
adalah Kota yang berjalan pararel dengan tema dekatnya , yaitu  Bangsa.  Di dalam 
firman Tuhan kota memiliki tempat yang terkemuka. Dari kitab Kejadian sampai 
Wahyu, Kota disebut lebih dari 1200 kali dan Bangsa disebut hampir 600 kali. Kota 
diwariskan, dibangun, direbut, diperintah, dikhotbahi, dimarahi, dihakimi, 
dihancurkan, dan disembuhkan. Dari zaman Kain sampai seterusnya  manusia banyak 
berpikir dan berjerih lelah untuk membangun kota-kota. Sementara kota-kota 
sekarang ini berbeda dengan kota-kota pada awal sejarah, bahkan sampai saat 
revolusi industri, banyak yang kita bisa pelajari. Kejadian memancarkan cahaya pada 
kota-kota kuno. Pertama kita melihat bahwa, setelah pengusirannya, Kain 
merindukan sebuah kota.  

Kejadian 4:16,17:  

Kemudian Kain pergi dari hadapan Tuhan ….. 
                        dan dia membangun sebuah kota 

 
Membangun kota adalah keinginan umum manusia pada zaman sebelum air bah1. 
Pembahasan yang lebih lebih lengkap tentang kota dalam firman Tuhan setelah air 
bah, dapat ditemukan di Appendiks 1, tapi secara singkat, Abraham mencari sebuah 
kota. Yosua merebut kota-kota. Kota-kota jatuh seperti domino ketika bangsa-
bangsa ditaklukkan. Daud membawa Tabut Allah kedalam kota. Yunus berkhotbah 
untuk kota. Yeremia menangisi kota. Zakaria menubuatkan sebuah kota kebenaran. 
Murid-murid Yesus dikirim ke kota-kota untuk mempersiapkan jalan bagi Gurunya. 
Yesus meminta, memarahi dan menangisi kota-kota. Dalam Kisah Para Rasul, Injil 
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membawa perubahan yang dramatis pada kota-kota. Banyak surat Paulus ditujukan 
kepada gereja kota. Di kitab Wahyu, Yohanes menulis kepada tujuh gereja-gereja 
kota.  
 

Kota Saat Ini 

Bagaimana kita mengevaluasi kota-kota saat ini? Saat kita melangkah menembus 
kesan pertama dan lapisan kulit luar, apakah yang kita lihat? Yesaya 64:10a 
menggambarkan kota-kota pada zaman Yesaya sebagai hutan belantara. Dari sudut 
pandang illahi, setiap kota adalah padang gurun yang tandus dan tanpa kehidupan. 
Dalam terang pandangan ini, kita mungkin bertanya, bagaimana kota-kota pada saat 
sekarang ini diukur? Kota-kota kita seringkali terlihat indah namun di bawah 
permukaan, banyak kota-kota kita yang dirusak oleh kekerasan, narkoba, 
kehancuran, kemiskinan dan korupsi.  

Yesaya 24:10a, mengacu pada sebuah “kota kebingungan” yang ‘hancur runtuh ’. 
Bahasa Ibrani untuk kata ‘kebingungan’ di sini adalah ‘tohu’, adalah kata yang sama 
yang digunakan di dalam Kejadian 1:2 untuk menggambarkan kekacauan dan  
kekosongan sebelum penciptaan.‘Tohu” berarti, ‘terbuang, kosong, tidak berharga, 
tak terbentuk, tak bermoral, kekosongan rohani, sesuatu yang sia-sia, bukan apa-
apa dan tidak-nyata’. 

Akankah itu menjadi perspektif Tuhan pada banyak kota sekarang ini? Apakah begitu 
mudah untuk kita yang Kristen hanya duduk diantara ke empat dinding gereja kita, 
merasa bahagia sendiri namun ironisnya tidak menyadari kekosongan, rasa sakit, 
kesendirian, dan kehilangan yang ada didalam kota-kota kita.  

 
Terang dan Garam 

Apakah kita, umat Allah, melalaikan mandat illahi untuk menjadi terang dan garam 
bagi kota kita? Yesus berkata kepada orang banyak yang datang untuk mendengarkan 
Dia:  

Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah 
ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu 
adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin 
tersembunyi. (Matius 5:13,14)  

Dimanakah kita sebagai gereja saat ini berdiri dalam terang Firman Yesus? Seberapa 
dekatkah kita untuk diinjak-injak? Dalam beberapa cara hal ini sudah terjadi! Ini 
adalah satu sisi dari koin. Di sisi yang lain, Tuhan bekerja dengan kasih. Hati Allah 
ingin membawa perubahan. Sebagaimana saya mengerti, rencana Allah selalu untuk 
selalu datang memasuki dan menguasai kota kita melalui satu gereja di setiap 
tempat.  

Ada kota-kota di seluruh dunia yang sedang mengalami transformasi.2 Cerita-cerita 
yang memberi semangat sedang didengar di banyak tempat ketika para pemimpin 
dengan rendah hati mengakui kebutuhan mereka satu dengan yang lain dan 
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kebutuhan mereka untuk bekerja sama untuk kesejahteraan kota mereka. Apakah 
kita memiliki harapan untuk kota kita? Apakah kita percaya kota kita bisa berubah? 
Jika kota bisa dikuasai kejahatan, bisakah kota juga dikuasai oleh terang? Yesus 
berkata pada muridNya bahwa mereka adalah terang dunia. Perubahan apa yang  
perlu terjadi di dalam diri kita, sebagai tubuhNya, untuk menjadi terang itu? Apakah 
kita mau paradigma gereja lama ditantang berubah, sehingga kita bersama bisa 
menjadi “kaki dian” yang terang benderang di kota kita? (Wahyu 1:19) 

Gereja Mula-mula dan kota 

Ketika Yesus dalam masa akhir hidupNya di bumi dengan murid-muridNya. 
Dia berkata : 

   "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.  
    Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu (Mat 28:19-20) 

 
Dari saat itu, bagi para murid, pandangan mereka ditetapkan; bangsa-bangsa adalah 
sasarannya. Bagi mereka, untuk mencapai sasaran ini, target mereka jadinya kota-
kota3 seperti Yoshua ketika menyiapkan diri untuk merebut bangsa-bangsa yang 
dijanjikan baginya. Menurut catatan sejarah, Gereja mula-mula berhasil membawa 
transformasi bagi banyak kota-kota. Professor Rodney Stark telah menulis pelajaran 
yang jelas pada kota-kota utama di Kerajaan Roma di tahun 1-300 Masehi. Dia 
menekankan perubahan positif yang dibawa oleh Kekristenan pada zaman itu 
terhadap kota-kota. Dia menyatakan bahwa penginjilan terhadap kota-kota di 
Kerajaan Roma adalah kisah Gereja mula-mula.4 

Seorang pengajar dan penulis buku, Professor E.M. Blaiklock menulis: 

Paulus melihat cukup jelas bahwa kalau Kerajaan Roma (tempat dia berada, dimana 
jarang ada orang Yahudi menjadi warganegara yang sah) ingin dimenangkan bagi 
Kristus, prosesnya harus dimulai dan dilanjutkan dari jemaat kota besar. Visi ini 
tidak kuno. Penginjilan terhadap kota-kota besar adalah lebih dari setengah jalan 
dari penginjilan dunia. Kehilangan kota-kota, seperti yang sudah terjadi sebagian, 
dari Calcutta ke New York dan London, kelihatannya adalah bahaya yang tidak ingin 
dibicarakan. Kehilangan kota-kota karena kekerasan, degradasi dan korupsi, pada 
akhirnya seluruh bangsa terhilang. Rebut kota-kota ini, bersihkan hati mereka, 
pulihkan mereka, maka akan ada banyak garis depan yang dimenangkan 

Satu Kota Kristen 

Pada awal abad dua puluh, seorang penulis Henry Drummond menulis sebuah essay 
yang disebut ”Kota tanpa Gereja” yang memberi inspirasi: 

Untuk membuat kota, inilah tujuan kita. Untuk membuat kota yang baik, sekarang, 
inilah tugas utama Kekristenan. Kota adalah strategis, kota besar membentuk kota 
kecil, kota kecil membentuk desa. Desa membentuk kampung. Dia yang membuat 
kota, membuat dunia. Ketika Kekristenan mengambil tanggung jawab penuh 
terhadap beban dan perhatian untuk kota, Kerajaan Allah dengan terbuka akan 
datang diatas bumi. Banyak orang bukan tidak setuju bahwa agama ada di dalam 
gedung gereja. Apa yang diinginkan sekarang adalah izinkanlah banyak orang melihat 
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Gereja berbaur di dalam kota. Satu kota Kristen, satu kota di daerah mana saja di 
bumi dimana penduduknya, orang besar maupun kecil hidup dalam Roh Kristus, 
dimana agama meluap ke jalan-jalan, membanjiri setiap rumah, tempat kerja dan 
mempengaruhi seluruh kehidupan social dan komersial. Satu kota Kristen seperti ini 
akan memateraikan pembebasan dunia6.  

Gereja dan kota-kota kita 

Apakah jawaban Tuhan terhadap tangisan kota-kota kita? JawabaNya ada di dalam  
GerejaNya, tubuhNya yang memiliki banyak anggota, yang secara strategis 
ditempatkan di kota dimana kita tinggal. Melalui Gereja Sekota, Allah mau membuat 
diriNya dan Injil KerajaanNya dikenal. Jelas bagi saya, Perjanjian Baru mengajarkan 
bahwa melalui Gereja, hikmat Allah, kasihNya dan keselamatanNya dinyatakan 
kepada kota-kota dan bangsa-bangsa. Bisakah gereja yang terpecah-belah 
melakukan ini? Bisakah tubuh yang tidak bersatu membawa kristus kepada sebuah 
kota?  

Yesus sangat tegas waktu dia mengatakan:  

Setiap kerajaan yang terpecah-belah melawan dirinya sendiri menuju 
kehancuran, dan setiap kota atau rumah yang terpecah-belah melawan dirinya 
sendiri tidak akan bertahan. (Matius 12:25) 

Akan terlihat jelas bahwa pada zaman Perjanjian Baru, Paulus dan penulis Alkitab 
lainnya mengenali hanya ada satu gereja di setiap kota. Walaupun jumlah populasi 
dari beberapa kota dalam Perjanjian Baru tidak bisa menjamin mereka bisa disebut 
kota pada saat ini, terlihat tidak ada tanda  ada banyak gereja di satu kota,  baik 
kota besar maupun kecil. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1 Sepertinya jelas bagi saya bahwa pada mulanya manusia lebih banyak memikirkan membangun kota daripada 
membuatnya tempat yang aman dimana keturunan/anak cucu dapat ditambahkan dan dilindungi. Sepertinya pada 
jaman purbakala orang-orang mencari untuk membangun kota dengan cara tersendiri dimana mereka mungkin 
berada pada kerajaan yang tidak terlihat.  
 
2 DVD Transformasi The Sentiel Group office@tcchurch.com.au 

3 Perjalanan misi Paulus fokus pada kota-kota yang berpengaruh. Perjalanan misi pertama : 46-48 AD Salamis, 
Paphos, Pergamos, Antioch, Iconium, Lystra, Derbe. Perjalanan misi kedua: 49-52 A.D. Derbe, Lystra, Iconium, 
Troas, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, Efesus, Yerusalem, Antiokia. Perlanan ketiga: 53-57 A.D. Galatia, 
Phrygia, Efesus, Makedonia, Mesir, Troas, Miletus, Cos, Rhodes, Patera, Tyre, Ptolemais, Kaisarea, Yerusalem 

4 Rodney Stark ”Cities of God” HarperCollins 2006 

5 E M Blaiklock ”The World of the New Testament” Ark Publishing London 1979 

6”Kota tanpa sebuah Gereja” esai di dalam ”Hendry Drummond Collection” terbitan Old Landmark 2006 
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2 
GEREJA DAN KOTA 

 

Dipanggil untuk kota 

Selama bertahun-tahun kesadaran dipanggil melayani kota tidak ada dalam pikiran 
saya. Sebagai seorang gembala jemaat, saya hanya punya pengertian yang samar-
samar tentang tanggung jawab pelayanan lebih dari memperhatikan jemaat saya. 
Seperti banyak orang lainnya, ini adalah paradigma yang telah di ajarkan dan di 
mentor-kan kepada saya. Jelas adalah benar untuk rajin memperhatikan orang-orang 
yang dipercayakan kepada saya. Ada berbagai peringatan yang keras bagi gembala 
yang tidak menolong kebutuhan domba-dombanya. Namun, saya mulai melihat 
semuanya dengan sedikit berbeda. Telah datang kesadaran bahwa saya utamanya di 
panggil melayani kota dan kemudian menggembalakan jemaat di kota tersebut. Saya 
mulai sadar bahwa saya dipanggil tidak hanya menggembalakan sebuah jemaat tapi 
juga untuk bergabung dengan gembala-gembala lainnya di daerah lokal tersebut 
untuk mengusahakan kesejahteraan komunitas yang lebih luas. Allah ingin saya 
mencari dan memahami hatiNya untuk kota.  Sementara tidak pernah ada waktu 
dimana saya tidak memperhatikan dan berdoa untuk masyarakat yang lebih luas, 
sekarang semuanya berbeda. Sekarang ada kesadaran bahwa saya telah diberi beban 
oleh Allah untuk secara pastoral memperhatikan keduanya, yaitu jemaat dan 
bersama dengan rekan yang lain, sebuah kota.  

Pastor Frank Damazio, dari Portland, Oregon, bertanya apakah kita telah lebih 
memprioritaskan gedung dan melindungi gereja kitalebih dari perhatian kita untuk 
kota-kota?  

Apakah engkau mengasihi gerejamu? Jawabannya sangat mungkin: ya, (tapi tentu 
saja , bukan tanpa hari-hari rasa sakit, duka, kekecewaan, kemuliaan dan  
kekerasan) tapi kasihmu itu nyata. Kasihmu bagi kota harus juga sama nyata dan 
tekunnya. Kalau Allah sudah memanggilmu untuk gerejamu, Dia juga telah 
memanggilmu untuk kotamu.1 

Pandangan orang luar  

Setelah memperkenalkan diri saya kepada tetangga kami yang baru di hari sabtu 
pagi, pembicaraan berubah menjadi tentang pekerjaan masing-masing. Mendengar 
bahwa saya adalah Gembala gereja lokal, dia, orang yang tidak ke gereja, berbicara 
pelan dan tulus tentang pandangannya terhadap gereja, sebagai orang luar. Ketika 
dia naik mobil di kota kami dan melihat berbagai macam nama gereja dan program 
yang ditawarkan, itu berbicara kepadanya tentang persaingan dan kompetisi. Dia 
tidak bisa melihat apapun yang bisa membuat dia ambil bagian di dalamnya. Pada 
saat saya mendengarnya saya merasa sangat sedih. “Berapa lama”, saya berfikir, 
“sebelum kota kami melihat ekspresi nyata dari kasih Yesus melalui tubuhNya di 
setiap tempat?  
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Tanpa mengurangi pentingnya jemaat lokal yang sehat, bertumbuh dan berbagai 
keuntungan afiliasi denominasi, sangatlah mendasar bahwa kita menjadi gereja 
sekota dan bersama-sama mengekspresikan hidup Kristus kepada masyarakat di 
sekitar kita. Kita bisa membuat daftar alasan yang panjang mengapa ini benar,  
namun secara singkat, kesatuan gereja penting jika kita ingin:  

- Mendapat keuntungan dari setiap keunikan kontribusi jemaat  
- Keuntungan penuh dari berbagai macam karunia-karunia pelayanan yang 

luas, yang telah tempatkan Kristus di dalam kota. 
- Secara efektif melayani dan memenuhi kebutuhan kota kita 
- Secara efektif menghormati dan melayani pemimpin pemerintahan kota 
- Secara efektif meninggikan Yesus dan membuat Dia dikenal di dalam kota 

Satu gereja di setiap kota 

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di perjanjian baru kita menemukan hanya 
ada satu gereja di setiap kota – hal lainnya tidak terpikirkan oleh orang Kristen mula-
mula. Satu-satunya perbedaan antara gereja-gereja pada perjanjian baru hanyalah 
berdasarkan lokasi. Orang Kristen di kota yang sama adalah anggota dari satu gereja 
di kota itu. Diluar itu, merupakan hal yang tidak biasa. Sebagaimana Paulus, setelah 
mendengar  perdebatan tertentu didalam gereja di korintus, berseru: “apakah 
Kristus terbagi-bagi?” (1 Korintus 1:13)  

“Apakah Kristus terbagi-bagi?” 

Kata “gereja-gereja” hanya digunakan di dalam konteks regional yang lebih luas, 
misalnya, gereja-gereja di Galatia. Kita perlu mencatat, bagaimanapun juga, banyak 
kota sekarang itu harus dilihat sebagai wilayah-wilayah. Mereka terdiri dari kota-
kota kecil. Misalnya Melbourne Australia adalah rumah untuk 31 kota-kota.  

Kita tidak dapat secara efektif mengabarkan injil ke kota kita jika kita terpecah-
belah. Seperti seseorang berkata: 

Memerlukan seluruh gereja untuk membawa seluruh injil ke seluruh kota. 

Bagaimanapun juga, biarlah dikatakan, anggota yang sehat membentuk kesehatan 
seluruh tubuh. Gereja-gereja local (kita sebut jemaat-jemaat) yang kuat, sehat, dan 
bertumbuh adalah bagian penting bagi kesejahteraan gereja sekota.  

Dari kota ke kota, sudah lebih biasa mendengar istilah ini, ‘satu gereja, banyak lokasi 
ibadah’. Pemimpin dari jaringan para gembala di Lower Hutt, New Zeland, Seth 
Fawcett, menyimpulkan pemikiran yang direfleksikan di banyak tempat dengan 
mengatakan bahwa pembangunan di Hutt Valley selama lebih dari 13 tahun terakhir 
telah membawa gereja-gereja kepada titik dimana mereka dapat mendeklarasikan 
bahwa ada satu gereja di kota Hutt dengan banyak lokasi ibadah.  

Mangkuk yang baru 

Ada kota kecil yang pemimpin-pemimpinnya tadinya putus asa. Kota mereka 
menghadapi krisis besar, seperti kebanyakan kota sekarang. Para pemimpin ini 
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menggambarkan kotanya sebagai ladang tandus. Mereka mencari seseorang yang 
mungkin memiliki jawaban dan bisa merubah keadaan. Mereka berkata:  

…situasi dari kota kita ini menyenangkan……tapi airnya buruk, dan lahannya tandus   

Respon dari orang ini, Elisha, terhadap permohonan mereka adalah suatu yang aneh:  

 Bawakan aku mangkuk baru dan taruh garam di dalamnya  

Setelah menerima mangkuk dan garam tersebut, dia pergi ke sumber aliran air, 
melemparkan garamnya kesana dan memproklamasikan bahwa airnya sudah baik. 
Mulai hari itu sungai ini berhenti membawa kematian dan kekeringan kedalam kota. 
Sekali lagi, sementara kota kita mungkin terlihat ‘menyenangkan’, cerita kecil dari 
2 raja2 2:19-21 ini menggambarkan kondisi dari banyak kota dizaman  ini dan solusi 
terhadap kebutuhan besar dari kota-kota tersebut. Para pemimpin pada saat itu 
seperti pemimpin-pemimpin pada zaman kita yang mencari hikmat Allah untuk kota 
mereka. Mangkuk baru nabi bisa melambangkan satu gereja kota yang telah 
membereskan perpecahan dan ketidakharmonisan-nya. Garam yang ditaruh nabi di 
dalam mangkuk bisa melambangkan  kebenaran dan integritas perjanjian, dari mana 
tubuh Kristus,  yaitu gereja yang satu, melayani dengan memberi kehidupan dan 
kesehatan bagi kota.  

Gereja Lokal didefinisikan 

Bertahun-tahun yang lalu, saya medapatkan definisi sebuah gereja lokal yang sering 
saya pakai.  

Gereja lokal adalah gabungan orang percaya di daerah tertentu – satu tubuh yang 
tidak dapat dipisahkan bergabung untuk satu dengan yang lainnya, tanpa batasan 
usia, ras, atau latar belakang, bersama meng-ekspresikan kehidupan Kristus untuk 
komunitas disekitar mereka. Hal ini tidak menghalangi variasi yang ada diantara 
ekspresi lokal dari gereja, tapi hal ini akan menjadi berbagai bentuk ekspresi dari 
gereja local yang satu. Ini adalah gereja lokal yang sedang dipulihkan Roh di 
momen sejarah sekarang ini. Tantangan saat ini adalah setiap gereja lokal harus 
bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan fundamental tentang bagaimana 
dia memandang hidupnya dan pelayanannya. Apakah jemaat lokal beroperasi 
dengan pola pikir independent, meng-ekspresikan cara pikir dan tindakan yang tidak 
perduli persetujuan jemaat lain, hanya memberi prioritas kedua dan tidak terlalu 
perduli tentang kebersamaan gereja yang terjadi di daerahnya? Para pemimpin 
jemaat harus menyadari bahwa nasibnya dan kesuksesannya terikat erat dengan 
kelompok orang percaya lain di daerah itu, dan gereja di seluruh dunia.2 

Sudah Satu  

Gereja kota adalah tubuh Kristus di daerah tersebut. Tinggal di dalam Kristus berarti 
kita sudah menjadi satu. Oleh sebab itu, waktu Paulus menulis kepada jemaat di 
Efesus, dia mendesak dan meneguhkan mereka untuk:  

 .....Menjaga kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera.  
Ada satu tubuh dan satu Roh, sebagaimana kamu dipanggil 
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        di dalam satu  harapan dari panggilanmu....  (Efesus 4:3,4) 
Sekarang kita adalah tubuh Kristus. 
Roma 12:5 mengatakan:  

.....kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan masing-
masing menjadi anggota seorang akan yang lain. 

Dari kesatuan yang sudah terjadi ini Dr. Paul Brand menulis:  

Apakah kita menerima fakta dan bertindak benar untuk menjaga identitas 
yang baru ini , semua terserah  kita.   

Membandingan antara tubuh fisik kita dan tubuh Kristus, Brand melanjutkan:  

Pada tingkatan paling dasar, gambaran dari tubuh Kristus meng-ekspresikan 
rasa saling memiliki. Kita anggota-anggota-Nya mengambil Nama dan 
identitas-Nya dan Dia meminta dari kita, jenis kesetiaan dan kesatuan 
seperti yang sel tubuh saya berikan kepada saya. Dalam tubuh Kristus, 
hubungan yang dibangun Roh Kudus tidak hanya antara setiap sel dan Kepala 
tetapi juga hubungan diantara sel-sel dari tubuh-Nya. Roh tidak menjangkau 
saya  sendirian di dalam jiwa saya, karena itu akan meninggalkan saya 
sendirian dan tidak ber-rekonsiliasi dengan rekan lainnya. Tetapi, Dia 
memanggil saya untuk bergabung dalam tubuh yang menyatukan saya dalam 
kasih dengan sebuah komunitas dari sel-sel yang berbeda-beda. Masing-
masing sel disadarkan pada kenyataan bahwa ia adalah bagian tubuh yang 
lebih besar. 

Sama seperti tubuh kita disusun dari sel-sel yang berbeda namun harmonis, 
demikianlah Yesus berdoa untuk pengalaman yang lebih kaya dari kesatuan 
tubuhNya. Dia berdoa:  

         supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: Aku di dalam     
         mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu,  
         agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku  (Yoh 17:22-23)  

 
Brand dan Yancey bertanya:  

Apakah kita menangkap secercah cahaya keajaiban dari kesatuan itu  di dalam 
gereja. Kesatuan yang tidak berdasarkan kelas sosial atau  minat kelompok 
atau hubungan keluarga  atau ras, tapi pada kebersamaan di dalam Yesus 
Kristus?”3  

 

Kepenuhan Kristus di dalam Kota  

Gereja hanya bisa membawa hidup dan kesehatan kepada kota sewaktu Gereja bisa 
mengatasi  ketidak harmonisan dan perpecahan-nya. Hanya seluruh gereja di kota 
itu yang benar-benar bisa mewakili kepenuhan Kristus di kota tersebut.  

Brian Medway, pemimpin dari Crosslink Australia, sangat tegas menulis:  



 14

Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita menggambarkan 
kepenuhan Kristus? Dimana di perjanjian baru, anda melihat ide bahwa harus 
ada kelompok-kelompok independen dari orang-orang kristen yang tidak 
bekerja sama tetapi mewakili beberapa bidang khusus dari kebenaran injil? 
Di mana diperjanjian baru hal seperti itu dapat dibenarkan? Tidak ada 
satupun. Mengapa dinding pemisah  adalah salah satu bangunan yang terkuat 
yang kita temukan di setiap kota kecil, di setiap kota besar dan di  setiap 
bagian dari dunia barat?  

Dari mana sumber kekuatan semua hal ini?  

Satu sumber dari kekuatan ini adalah sebuah gerakan atau denominasi 
mungkin dimulai dengan hal profetik yang significan.Kembali keabad ke-17 
saat gerakan Anababtist bertumbuh, ada sebuah kebutuhan yang disaksikan. 
Orang-orang di penjara, dibunuh dan lari ke luar kota hanya karena  
mempelajari alkitab di rumah mereka. Saya bersyukur untuk orang- orang 
yang bangkit imannya. Contohnya,  kelompok Baptis ataupun Pentakosta 
akan memiliki banyak alasan kenapa anda harus menerima pengajaran dari 
kelompok gereja mereka karena mereka mewakili gerakan Allah pada  masa 
lalu dalam sejarah. Tapi anda lihat, bahwa gerakan Tuhan pada waktu itu 
adalah gerakan profetik, itu adalah sebuah gerakan pemulihan yang 
dimaksudkan untuk merestorasi beberapa hal untuk seluruh gereja.4 

Gereja dan pintu neraka  

Gereja yang bersatu akan menjadi terang yang efektif bagi kota-kota dan bangsa-bangsa. Ini 
telah menjadi cara pandang dari ahli teologia orthodoks selama ber abad-abad sampai kepada 
pertengahan dari abad ke 19. Menurut I Murray, di buku ’The Puritan Hope’5  kebanyakan 
pemimpin gereja dan ahli theologia, (seperti Jonathan Edwards and Charles Spurgeon) hanya 
melihat berkembangnya gereja yang kuat dan berkemenangan. Benih ketidakpercayaan yang 
ditabur sampai masa gereja modern telah merampas kekuatan dan vitalitas Gereja. 

Yesus berkata, Dia mau membangun gereja yang lebih besar dari kuasa kegelapan.  Dia 
berkata:  

          di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut               
          tidak akan menguasainya.  (Mat 16:18)   
 
Kata bahasa Inggris yang digunakan untuk ”gereja” adalah kata yunani ”ekklesia”, yang 
berarti dipanggil keluar. Kita tidak dipanggil keluar untuk terpisah/terpecah satu dengan 
lainnya. Sebagaimana seseorang berkata, perpecahan menuju kehancuran. Sebaliknya, kita 
dipanggil keluar untuk dileburkan kedalam satu gerejaNya yang berkemenangan. Ekklesia 
juga berarti ’bertemu’ atau ’berkumpul’. Bahasa yang biasa digunakan adalah untuk 
pertemuan publik dari warga kota. Dalam penggunaan aslinya, kata ini menggambarkan 
pertemuan Penatua yang menentukan apa yang benar atau salah untuk kota mereka. Mereka 
berkumpul di gerbang kota untuk membuat penghakiman yang benar, untuk menjaga kota 
mereka dari kejahatan dan memastikan damai Allah dan berkat tetap tinggal.6 

 

Sebuah tempat untuk dijaga 

”Pintu Gerbang” dalam firman Tuhan mengacu pada tempat-tempat dari otoritas 
dan pengaruh.  Dalam menghubungkan gereja dengan pintu gerbang neraka akan 
terlihat jelas bahwa Yesus menginginkan agar gerejaNya bersatu dan aktif dalam 
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memenangkan kota-kota. Ini dapat dicapai hanya jika gereja se kota harmonis dan 
sehati sepikir.  

Satu kata yang digunakan di Perjanjian Lama untuk kata ”kota” adalah ”Iyr”. 7 yang 
berarti tempat untuk dijaga. Arti ini yang menambah beban untuk memenangkan 
kota . Dasar fondasi dari banyak kota kita sedang dilanda erosi pengaruh tujuan 
sekuler dan humanistic. Tujuan-tujuan ini digerakkan oleh roh-roh penguasa jahat 
yang disebutkan Paulus di Efesus 6:2. Mari kita ingat bahwa kitab Efesus ditulis 
terutama untuk gereja sekota, bukan untuk individu pribadi. Pergumulan kita adalah 
melawan:   

          karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi        
          melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan  
          penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.          

(Efesus 6:12)                           
Hal ini awalnya harus dipandang dari konteks kota, bukan hanya level individu, 
pribadi , meskipun tentu bisa diaplikasikan untuk pribadi juga. 
Tentang pergumulan ini, Jack Hayford, seorang Gembala dan Penulis mengatakan: 

     Sesuatu sedang terjadi diantara umat Tuhan. 
     Di kota-kota kita. 
     Itu sedang terjadi sekarang. 
     Dua kerajaan bergumul memperebutkan nyawa kota 
     Tidak terlambat untuk menang 
     Kalau saja kita  bangkit segera 
     Kota kita berhak menerima masa depannya 
     Karena dia tidak dape memiliki masa depannya sendirian 
     Semua anak-anak Joshua, bangkitlah!8 
 
______________________________ 

1 Frank Damazio “Menyebrangi Sungai dan Merebut Kota” Regal Books 1999 

2 Phil dan Lynne Towned The Bridge phil@thebridge.force9.co.uk 

3 Paul Brand and Philip Yancey ”In His Image” Zondervan 1984 

4 ”Why Sectarianism Must End” For this short study office@tcchurch.com.au 

5 I.Murray ”The Puritan Hope” Banner of Truth 1971 

6 Dimana adalah benar bahwa Lot duduk di pintu gerbang kotanya (Kejadian 19:1), ini tanpa efek. Sebaliknya, dicatat 
bahwa Mordekai melayani Tuhan dengan penuh kekuatan di pintu gerbang kotanya, untuk keselamatan orang Yahudi, 
meskipun sebenarnya kita tidak memiliki kapasitas (Ester 2) 

7 Lihat konkordansi  

8 Sumber tidak diketahui  

3 
GEREJA – TEMPAT KEDIAMAN ALLAH 
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Rumah untuk Allah  

Sebelum pembicaraan berfokus pada aspek-aspek praktis dari gereja sekota, mari 
kita konsentrasi pada tema utama di dalam perjanjian lama dan baru. Salah satu 
pemikiran menyeluruh yang dikomunikasikan melalui Firman Tuhan adalah kasih 
Allah pada umatNya dan keinginanNya untuk tinggal diantara kita – tidak hanya untuk 
tinggal, tetapi bertahta di tengah-tengah kita.  

Saat Yohanes melihat kota kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allah, 
disiapkan sebagai pengantin yang dihias untuk Suaminya, dia mendegar suara yang 
nyaring berkata:  

Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam 
bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatNya dan Ia akan 
menjadi Allah mereka. (Wahyu 21:3) 

Kita seharusnya tidak berfikir bahwa hari-hari kita di bumi dihabiskan dengan 
bersedih sambil menunggu bahwa sesuatu yang lebih baik akan terjadi di sorga nanti. 
Sama seperti Yesus berkata, menurut Yohanes 1:14,  

                           Menjadi manusia dan diam diantara kita 

Jadi Allah ingin tinggal dengan penuh kuasa ditengah kita sekarang. Dengan 
pengertian ini, kita melihat bahwa tema utama dari seluruh Alkitab adalah tentang 
bait Allah. Ketika kita menyelidiki Alkitab, kita menemukan bahwa banyak ayat yang 
memberikan instruksi-instruksi tentang Bait Allah. Jika kita mau menghilangkan 
semua bagian ayat yang berhubungan dengan Bait Allah maka kita akan memiliki 
Alkitab yang lebih kecil. Pada perjanjian baru, umat Allah jelas sekali dijelaskan 
sebagai bait Allah, baik secara individu maupun korporat. Bersama, mereka adalah 
tempat Allah tinggal, sebuah rumah untuk Allah di bumi.  

 

Rumah Allah di  Perjanjian Baru 

Paulus menulis kepada jemaat di Korintus:  

 Anda (semua jemaat di korintus) adalah bait Allah.                                                 
                                                                                   (1 Kor 3:16 versi Amplified)  
 
Apakah yang kita fikirkan saat kita berpikir tentang Bait Allah? Tidak diragukan 
berbagai macam gambar terfikir tergantung pada gambar-gambar apa yang telah kita 
lihat atau budaya yang telah kita alami. Saat kita berfikir tentang bait Allah dalam 
Firman Tuhan, kebanyakan kita cukup senang untuk berfikir bait Allah  sebagai 
tempat untuk menyembah, dan diri kita sendiri secara individu adalah bait Allah. (1 
korintus 6:19) namun beberapa surat para rasul menunjuk pada suatu fakta bahwa 
kita bersama, banyak jemaat, adalah anggota dari satu Bait Allah di kota kita. Paulus 
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jelas sekali melihat gereja-gereja di Efesus dan Korintus sebagai satu bait Allah di 
setiap tempat tersebut.  
Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa mereka sedang dibangun bersama 
untuk menjadi bait bagi Allah atau seturut Efesus 2:22  

                           Tempat kediaman Allah di dalam Roh  

Rumah Allah di Perjanjian Lama  

Saat Paulus berbicara tentang Bait Allah, orang Yahudi pada jaman Paulus 
menggambarkannya seperti Bait Allah dari orang Yahudi. Firman Tuhan banyak 
berbicara tentang bait orang Yahudi ini. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih 
jelas tentang bait Allah dan pentingnya sehubungan dengan rencana Allah untuk kita, 
mari kita kembali ke kitab Kejadian 1 dan 2. G.K. Beale menunjuk bahwa beberapa 
orang Yahudi dan penulis-penulis lainnya mengerti taman Eden adalah bayangan dari 
bait Allah di zaman Musa dan Salomo.1 Tempat ibadah ini memiliki banyak gambar 
yang menggambarkan Eden dan taman yang ada di dalamnya. Tulisan Yahudi 
sebenarnya mengacu kepada taman Eden sebagai sebuah Bait (bahasa Ibrani untuk 
‘taman’ adalah ‘tempat istirahat yang tertutup, tersembunyi’). Dari taman mengalir 
sebuah sungai yang terbagi empat untuk mengairi bumi. Sebagaimana Adam 
mematuhi Allah dan memelihara taman itu agar  

        Berbuah dan bermultiplikasi; penuhi bumi dan taklukanlah itu (Kej 1:28) 

Dalam kata lain, dari taman, berkat Allah dan kemuliaan melingkupi bumi. Taman 
atau bait adalah gambaran dari tujuan utama Allah untuk bumi.  

 
Sebuah Rumah yang dipenuhi dengan kemuliaan 

Saat Adam dan Hawa jatuh, mereka gagal memperluas batas-batas dari bait Allah di 
taman Eden. Meskipun mereka tidak taat dan dikeluarkan dari taman Eden, rencana 
Allah tidak berubah. Sebagaimana Allah sebelumnya telah bertemu dan bercakap-
cakap dengan Adam di taman Eden, sekarang dia mau bertemu dengan umatNya 
melalui tabernakel atau bait Allah. Tuhan berkata:  

Disana Aku akan bertemu dengan engkau, dan Aku akan berbicara dengan 
engkau dari atas tutup pendamaian itu (keluaran 25:22)  

Bait atau rumah Allah, adalah tempat dimana kemuliaan-Nya akan tinggal. Menurut 
Beale, tulisan Yahudi meng-indikasikan bahwa orang Yahudi mengerti dengan jelas 
bahwa bait adalah mikrocosmos dari bumi – bahkan cosmos – dipenuhi dengan 
kemuliaan Allah. Ketika umat-Nya tetap bersatu dan setia, mereka akan menjadi 
bangsa yang kudus yang merefleksikanAllah dan kemuliaan-Nya kepada bangsa-
bangsa di bumi.  

Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanKu dan 
berpegang kepada perjanjianKu, maka kamu akan menjadi harta 
kesayanganKu sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya 
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seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiKu kerajan imam dan bangsa yang 
kudus.(Keluaran 19:5,6b)  

Ketidak-taatan mengakibatkan hilangnya hak atas janji Allah ini.  

 

 

Rumah Allah Sekarang Ini  

Dari zaman Adam sampai sekarang, Allah mencari tempat tinggal yang dekat diantara 
umat-Nya, gerejaNya, orang-orang dari Sion.(Ibrani 12:22) 

     Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-
Nya:  "Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, 
sebab Aku mengingininya. Perbekalannya akan Kuberkati dengan limpahnya, 
orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti, imam-imamnya 
akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan 
bersorak-sorai dengan girang. (Mazmur 132:13-16) 

 

Inti utama disini adalah sama seperti Allah mencari tempat tinggal di Sion, bagian 
dari kota Yerusalem, jadi Dia ingin tinggal bersama kita di kota kita.  

Ketika kita membiarkan Dia untuk menarik kita bersama dan menjadi rumahNya, kita 
menyediakan tempat untuk Allah bertahta, ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu 
Gereja menjadi sumber berkat yang lebih besar untuk kota sebagaimana gereja 
menerima dan menyalurkan semua hal-hal yang dijanjikan dalam mazmur 132.  

Menurut Bilangan 14:21, kerinduan Allah tidak berubah:  

Sungguh, sebagaimana Aku hidup, seluruh bumi  
akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah  

Dan meneriakkan di dalam Habakuk 2:14 

Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang 
kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut.  

 

Bait Allah sekarang? 

Mengutip 1 Korintus 3:16 

Tidak tahukan kamu, bahwa kamu(seluruh gereja di Korintus) adalah Bait Allah dan 
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu ? (untuk tinggal di  dalam kamu, secara kolektif 
(sebagai gereja) dan juga individu?) 

Daripada menyebut “seluruh gereja di Korintus”, kenapa tidak menyebutkan 
‘seluruh gereja di kota saya? Kita, umat Allah di satu kota, di satu lokasi geografis, 
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bersama membentuk Bait Allah di daerah itu. Sekali lagi, untuk mengutip 1 Petrus 
2:5 kami,  

     . . . . . . . sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu  rumah rohani…. 

Pada perjanjian baru kita tidak menemukan referensi untuk lebih dari satu gereja di 
dalam satu kota. Dengan kata lain, kota mendefinisikan gereja. Kita adalah satu 
gereja, satu bait Allah di satu daerah lokal.Paulus melihat gereja di Efesus bangkit,  

           Untuk menjadi bait yang kudus di dalam Tuhan…kediaman dimana Allah         
           tinggal oleh Roh-Nya (Efesus 2:22)  

Pandangan saya adalah untuk kebanyakan kita, pengertian sempit kita akan “gereja 
local” telah menghalangi rencana dan tujuan Allah. Adalah penting bahwa kita 
memiliki jemaat yang sehat dan bertumbuh, namun juga sama pentingnya bahwa 
kita melihat jemaat-jemaat ini bersama menjadi satu gereja di satu daerah. 
 

Implikasi Penting  

Keberadaan kita sebagai Bait Allah di dalam sebuah kota memiliki implikasi yang 
penting. Ini memerlukan kemauan untuk dibangun bersama, komitmen untuk hidup 
kudus dan kerelaan untuk berkorban. Bagi Israel, hampir setiap kebangunan rohani 
membutuhkan pembersihan dan pemulihan Bait Allah. Keduanya, Bait Allah dan 
Imam harus dikuduskan. Hanya ketika semua persyaratan-persyaratan Allah untuk 
BaitNya, ke-Imaman dan Korban-korban dipenuhi, Allah menghormati Bait-Nya 
dengan hadirat-Nya.  

Ketaatan, hati yang bersih dan hubungan yang benar adalah penting dalam 
membangun rumah rohani. Dari semua itu datang penyembahan yang menghormati 
Allah. Hal ini kemudian membangun tempat tinggal Allah yang kudus – bukan hanya 
tempat tinggal, tetapi sebuah tempat dimana Dia bisa bertahta sebagai raja. Bait 
Allah adalah tempat yang tepat bagi Raja segala raja. Keinginan Allah adalah 
menemukan tempat tinggal sebagai Tuhan dan Raja di bait-Nya, jadi mengisi Bait-
Nya dengan kemuliaan-Nya dan membawa kesembuhan bagi kota-kota kita. Sekali 
lagi, ini bukan untuk mengkomunikasikan harapan yang salah dari kemenangan yang 
menyeluruh atas kejahatan. Akan ada kelanjutan perjuangan untuk kota-kota dan 
bangsa-bangsa. Firman Tuhan meng-indikasikan peperangan akan semakin besar 
ketika “hari Tuhan” (2 Tesalonika 2:3) semakin dekat. Namun, Hagai mengumumkan 
janji bahwa Allah bahwa  

Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-
indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan 
memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam. 
Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, demikianlah firman 
TUHAN semesta alam. Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian 
akan melebihi kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, 
dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman 
TUHAN semesta alam." (Haggai 2:7-9) 

Allah Menunggu  
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Sebagaimana dulu, demikian juga sekarang, Allah menunggu untuk mengambil  
tempat ditengah-tengah kita. Seperti dia merindukan untuk menulis namaNya, 
ALLAH ADA DISANA (YHWH Shammah), (Yehezkiel 48:35) atas Yerusalem,  demikian 
juga Dia ingin menuliskan namaNya atas kotamu dan kotaku.  Kalau dulu rumah yang 
disiapkan bagi Allah dibangun dengan batu-batu yang mati. Sekarang, kita, batu-
batu  hidup,  adalah: 

    untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk  
    mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan    
    kepada Allah. (1 Pet 2:5) 
 
Bait, rumah Allah, telah mengambil, dan selalu akan mengambil, tempat utama di 
dalam rencana Allah. Allah menantikan kita untuk menangkap kerinduan untuk 
rumahNya di daerah kita.  Kesatuan kita, kebersamaan sebagai umat Allah, yang 
menerima panggilanNya untuk menjadi Bait-Nya secara korporat, adalah  langkah 
penting yang tidak bisa di negosiasikan dalam perjalanan menuju manifestsi 
kemuliaan Allah yang memenuhi kota-kota kita. Pada zaman Perjanjian Lama kasih 
seseorang untuk Allah direfleksikan pada kasihnya pada Bait Allah. Kita 
memerlukan semangat yang sama sekarang  ini.  Misi bersama dan kerinduan kita 
haruslah untuk melihat rumah Allah dibangun di daerah kita.  
Paulus menulis dengan tegas kepada orang Kristen di Efesus tentang rumah Allah di 
kota mereka. Alkitab terjemahan“the Message” menuliskan seperti ini:  

Kita melihatnya terbentuk hari demi hari–Bait Kudus yang dibangun oleh 
Allah, semua kita dibangun kedalamnya, sebuah Bait Allah dimana Allah 
senang untuk tinggal. (Efesus 2:21,22)   

 Allah menunggu, kota kita menunggu, bangsa-bangsa menunggu, untuk gereja 
dibangun bersama-sama sebagai tempat kediaman Allah.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1 G.K Beale “The Temple and the Church’s Mission - A biblical theology of the dwelling place of God” inter Varsity 
Press 2004 

 

 



 21

 

BAGIAN B 

 

 

PRINSIP-PRINSIP 

MENJANGKAU KOTA 
 

Allah punya rencana  

untuk menjangkau kota kita 

 

 

 

 

 

 

4 
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TUGAS SEBUAH KOTA 
 
Komitmen  

Mempunyai hati yang tekun mengasihi dan mencari Allah untuk kesejahteraan kota 
kita adalah suatu prasarat untuk menjangkau kota. Daud memiliki komitmen yang 
jelas untuk melihat Tabut Allah dan manifestasi hadirat Allah dibawa ke Yerusalem. 
Komitmen yang sama diperlukan jika kita ingin melihat surga menyerbu kota-kota 
kita. Kubu-kubu kegelapan yang telah di izinkan dibangun sepanjang beberapa 
generasi tidak akan bisa dihilangkan hanya dalam satu malam. 1 Ketika kita 
berkomitmen untuk mengasihi dan percaya pada Allah untuk kota kita, kita 
menerima pengertian rohani yang lebih besar dari masalah-masalah sebenarnya. 
Juga, kita dipercayakan dengan otoritas rohani yang lebih besar.  Bob Beckett dalam 
bukunya “Commitment to Conquer” 2 memberitahu bagaimana dia menerima 
pengertian dan pewahyuan yang lebih besar mengenai kotanya, Hemet, Kalifornia, 
setelah dia memateraikan komitmennya dengan membeli sebuah lokasi kuburan – 
sebuah tindakan yang menandakan sebuah komitmen seumur hidup bagi kotanya.  

Ketika kita mencari Allah untuk memahami pikiranNya dan Roh Kudus memampukan 
kita, maka motivasi kita haruslah satu, yaitu kasih dan belas kasihan untuk kota kita. 
Pada tahun-tahun terakhir ini telah ada focus yang nyata terhadap kota dan bangsa. 
Beban dari Allah dan belas kasihan untuk kota-kota terjadi di banyak tempat. Apakah 
melalui lagu-lagu terbaru, buku-buku atau pembicara konferensi, kita sedang 
didorong untuk berdoa dan percaya demi kota-kota dan bangsa-bangsa kita, bahwa 
Allah akan membawa masa depan yang baru bagi mereka. Bertemu dengan 
pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai bagian dunia, saya merasakan 
kesungguhan kesatuan hati dan pikiran ketika kami saling berbagi beban yang sama 
untuk kota-kota kita. Mungkinkah kami sedang mendengar bunyi terompet Roh 
Kudus? Mungkinkah sedang bangkit hari ini, sebuah generasi yang percaya dan 
berkomitmen untuk menjangkau kota-kota mereka? Apakah ada sesuatu yang seperti 
bangsa Israel berkumpul di lembah Moab sudah siap untuk menyeberangi sungai 
Yordan dan merebut warisan yang telah ditetapkan bagi mereka? 

Bidang-Bidang Yang Ditetapkan 

Sekali komitmen dan beban untuk mengasihi dan mencari Allah untuk kota kita sudah 
ada, Allah menetapkan tanah, daerah dan bidang pengaruh yang akan direbut. 
Dengan pengertian seperti inilah Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Dia jelas 
mengerti bahwa dirinya telah diberikan sebuah wilayah tugas atau bidang pengaruh.  

Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di 
dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas 
sampai kepada kamu juga. (2 Korintus 10:13) 

Alkitab versi NIV (New International Version) berkata seperti ini:  

Kami….akan membatasi kemegahan kami pada daerah kerja yang telah 
ditetapkan Allah bagi kami, sebuah daerah yang menjangkau bahkan sampai 
kepada kamu.  
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Pengetahuan ini, bahwa kita berada di sebuah daerah kerja yang ditetapkan Allah 
bagi kita, memberikan keyakinan dan keberanian baru – keberanian untuk menjadi 
seperti mereka yang diteguhkan untuk membawakan kabar baik, menyatakan damai 
dan keselamatan bagi kota-kota mereka.  

 
Sebuah tugas di Babel 

Allah ingin memberikan damaiNya dan berkatNya ada untuk setiap kota. Bangsa 
Israel sebagai tawanan di Babel diperintahkan untuk mencari Allah bagi damai 
(shalom) bagi kota dimana mereka tinggal. 

Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah 
untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah 
kesejahteraanmu.(Yeremia 29:7) 

Seperti bangsa Yahudi di Babel yang taat dan mencari damai untuk kota – mereka 
akan lebih dulu bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua mereka akan mengalami 
damai, ‘shalom’. Bahasa Ibrani ‘shalom’ adalah kata yang indah. Artinya adalah 
seperti dibawah ini: 

Kebahagiaan, kemakmuran, kepenuhan, keadaan utuh, kesatuan dan 
pemulihan hubungan, tidak ada pertikaian, harmonis, penuh produktivitas.3  

Pada hari-hari terakhirNya di bumi, Yesus berduka dan menangis untuk orang-orang 
di Yerusalem karena pengertian damai ini tersembunyi bagi mereka (Lukas 19:42). 
Dalam pelajaran ini, kekayaan definisi bahasa ibrani dari kata “damai” memberi 
pengertian yang lebih besar akan konsep transformasi dan istilah ‘transformasi kota’. 

Transformasi  

Sekarang ini kata ‘transformasi’ seringkali digunakan dalam banyak bidang untuk 
menggambarkan perubahan positif. Apa maksud istilah transformasi kota? Secara 
umum, istilah ini mengandung arti dampak untuk komunitas yang lebih besar yang 
bernilai positif dan dapat diukur. Ini menunjukkan bahwa gereja menjadi lebih 
relevan bagi masyarakat. Itu juga menunjukkan kesadaran akan Allah yang lebih 
besar di dalam komunitas yang lebih luas dan rekonsiliasi terjadi di dalam dan di luar 
gereja. Ini menunjukkan bahwa orang-orang sedang dimenangkan untuk Kristus, 
aktifitas kriminal sedang menurun dan kesalehan sedang meningkat. Bahkan karakter 
Allah dinyatakan di dalam umatNya dan terlihat dalam kehidupan dan pergaulan 
mereka, sehingga seluruh aspek kehidupan di kota tersebut mendapat pengaruh 
positif. 

Tom White, penulis, guru dan direktur dari  Frontline Ministries berkata:  

Tranformasi komunitas adalah dampak supernatural yang dapat diukur dari 
hadirat dan kuasa Allah pada masyarakat baik secara rohani  maupun 
sekuler.  Di dalam gereja, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kekudusan 
hidup, pertobatan semakin banyak, pemulihan hubungan, mobilisasi dari 
karunia-karunia dan panggilan, dan peningkatan relevansi dan partisipasi 
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Gereja di dalam masyarakat yang lebih luas. Untuk tujuan ini,  sikap utama 
orang kudus yang menjadi katalis adalah pertobatan  yang konsisten, 
kerendahan hati, doa dan hati hamba yang rela berkorban, yang menarik 
anugerah dan hadirat Allah yang pada akhirnya menghancurkan pengaruh 
sebelumnya dari struktur kuasa kegelapan dan keinginan daging. 4 

(pengertian lebih lanjut dari transformasi komunitas, lihat Appendix 2.)  

 

Ukuran Yang Benar  

Seperti banyak lainnya, saya yakin bahwa inilah waktunya untuk meng-evaluasi 
kembali ke-efektifan kita. Kita tidak dapat mengukurnya dengan banyaknya orang di 
dalam gereja kita pada hari minggu pagi. Jack Dennision, dari CitiReach 
International, berkata:  

Kami mengukur ke-efektifan gereja bukan dari banyaknya jemaat tetapi dari 
dampak pengaruh anggota jemaat terhadap masyarakat. 5 

Allah perduli pada setiap orang dan perduli setiap bidang di masyarakat kita. Karena 
itu, transformasi dimulai saat kita menyelaraskan diri kita dengan keinginan Allah 
untuk melayani kebutuhan kota dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di 
kota kita. Ini termasuk yang mereka yang hancur, tersisih, kesepian dan tersesat.  

 

1  Kota dijaga oleh pemerintah dan penguasa kegelapan yang mempengaruhi budaya dan roh dari kota 
itu. Roh-roh jahat tidak berjalan-jalan di padang gurun. Mereka harus memiliki satu wadah untuk 
berekspresi, contohnya melalui tubuh seseorang atau melalui suatu bidang tertentu, seperti 
pendidikan dan media. Paul O’Sullivan-Seminar yang tidak dipublikasikan 1992 

2 Bob Beckett ”Commitment to Conquer” Baker Book House Company, 1997 

3 Theological Wordbook of the Old Testament-Moody Bible Institute, 1980 

4 Tom White “City-Wide Prayer Movements” Servant Publications 2001 

5 Jack Dennison “City reaching:On The Road To Community Transformation” William Carey Library, 
1999  www.citireach.org 

 

 

 

5 
PUJIAN, KEKUDUSAN DAN DOA 

Fokus utama kita bukanlah kesatuan bahkan bukan juga transformasi kota kita. 
Alasan utama untuk mendirikan rumah Tuhan, atau satu gereja yang punya banyak 
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bagian di dalam kota kita, adalah supaya Allah akan sungguh-sungguh di puji dan 
dimuliakan lebih lagi. Yang terpenting adalah Allah akan dimuliakan di dalam kota-
kota kita.  

Penyembahan adalah Penting  

Pada waktu Injil Kerajaan masuk kedalam komunitas di Efesus, ada:  

         Huru-hara yang besar mengenai jalan Tuhan…..dan seluruh kota dipenuhi      
         dengan kebingungan.  (Kis 19:23,29) 
 
Mata pencaharian dari pembuat kerajinan lokal terancam ketika orang-orang 
berhenti membeli kuil-kuilan perak untuk dewi Artemis. Mereka berteriak:  
 

‘besarlah Artemis dewi orang Efesus’ 

Sekarang ini bukan berhala yang terbuat dari kayu atau batu-batu mulia yang 
memikat hati dari kota-kota barat kita, namun hal lainnya. Yosua berkata kepada 
Israel : 

…..pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah…. 

Orang-orang memberi respon:  

“Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain” 

Sedihnya, tidak lama waktunya, mereka telah memberikan kesetiaan mereka kepada 
allah-allah dari bangsa-bangsa lain.  

 

Menyembah, Menunggu dan Bekerja 

Dapat dipandang, setiap segi kehidupan, baik individu maupun korporat, akan 
menjadi ekspresi penyembahan. Semua yang kita lakukan saat dilakukan seperti 
untuk Tuhan, menjadi sebuah tindakan penyembahan.  

Telah dikatakan bahwa pujian, menunggu dan bekerja adalah hal-hal yang bukan 
kita lakukan pada saat yang berbeda. Dengan kata lain, hidup kita di dalam Kristus 
tidak terpisah-pisah. Ketiga hal ini disatukankan dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Namun ada saat-saat penekanan akan diberikan kepada salah satu dari mereka. 
Orang-orang pada zaman Hagai diperintahkan:  

          Bekerjalah, sebab Aku ini menyertai kamu (Haggai 2:4) 

Bait Allah perlu dibangun kembali. Yang ditekankan adalah kerja. Namun kemudian, 
dalam Mazmur 62:5 kita temukan Daud menetapkan hati untuk menantikan Allah 
dengan penuh harap:  

Hai jiwaku, berdiamlah menantikanlah Allah saja,  
karena pengharapanku datang dari padaNya 
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Musa menantikan Allah di gunung Sinai selama 40 hari! Menunggu dan menyembah  
mempunyai hubungan yang sangat dekat namun akan ada saatnya, atau waktunya, 
saat penekanannya adalah pada penyembahan. Kisah rasul 24:11b mengatakan 
bahwa Paulus pergi ke Yerusalem untuk menyembah:  

   …Tidak lebih dari dua belas hari sejak aku pergi ke Yerusalem untuk menyembah 

Pada saat yang lainnya Paulus bergabung dengan pemimpin-pemimpin lainnya untuk 
menyembah atau melayani Tuhan.  

Ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, 
Roh Kudus berkata (Kisah Rasul 13:2)  

Tiga kali setahun bangsa Israel pergi ke Yerusalem untuk menghadap Allah dan 
menyembah Dia (Keluaran 34:23). Mazmur 120-134 menangkap semangat korporat 
dan hati suku-suku bangsa Israel ketika mereka berkumpul setiap beberapa bulan 
untuk menyembah Allah mereka. Saat mereka kumpul bersama dan menyembah 
dalam kesatuan, mereka mengakui Tuhan sebagai Raja. Ulangan 33:5 berkata kepada 
kita:  

Ia menjadi raja di Yesyurun, ketika kepala-kepala bangsa datang 
berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama.  

Setiap kali Israel berkumpul bersama untuk menyembah, Tuhan bertahta  ditengah-
tengah mereka. Saat satu atau lebih suku tidak hadir dalam salah satu dari tiga pesta 
tahunan Israel, penyembahan Israel seperti ada yang kurang. Penyembahan bersama 
kita perlu dilihat dengan cara yang sama; Penyembahan kita seharusnya menjadi 
refleksi dari pujian di surga. Orang tebusan di surga, dari segala bangsa, suku, kaum 
dan bahasa, berkumpul menyembah di sekeliling tahta dan Anak Domba.  Berapa 
banyak penekanan akan diberikan untuk penyembahan di kota kita?  

John Piper berkata:  

         Allah paling dimuliakan di dalam kita saat kita sangat puas di dalam Dia1. 

 

Penyembahan Seluruh Kota  

Penyembahan bersama di seluruh kota sangat penting dan berkuasa. Sore atau 
bahkan penyembahan sepanjang malam juga bisa berkuasa. Ibadah minggu pagi kita 
perlu dilihat sebagai bagian dari Ibadah bersama(bersatu, satu hati, satu jiwa) yang 
meninggikan Tuhan di kota kita. 

Kita, di dalam kebanyakan dunia barat, mendapat kelebihan untuk hidup di negara 
dimana kita bisa beribadah dengan bebas, tanpa takut akan intimidasi atau 
gangguan. Semoga kita bisa menghargai kebebasan kita dan memberikan 
penyembahan yang sungguh-sungguh di rumah Tuhan. 

Semoga kita berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada program, pekerjaan atau 
kegiatan seperti yang kelihatannya terjadi pada jemaat di Efesus. Pada permukaan, 



 27

gereja sekota ini dilihat sebagai gereja contoh. Faktanya orang-orang Kristen disana 
dipuji karena kerja keras, ketekunan, dan kerajinan mereka di dalam menyingkirkan 
orang yang berpura-pura. Namun sesuatu telah hilang. Kasih mula-mula mereka pada 
Tuhan telah berkurang.  

Adalah sangat mudah untuk begitu dikuasai oleh pekerjaan yang Tuhan berikan 
dibandingkan Tuhan sendiri. Tugas pelayanan menjadi tuan dan obyek dari 
penyembahan kita. Sebagaimana disebutkan, tiga kali setahun bangsa Israel diminta 
untuk meletakkan peralatan kerjanya dan naik ke Bait Allah di Yerusalem untuk 
menyembah. Dengan cara ini, hati bangsa Israel bersama-sama dengan segar 
diarahkan kepada Tuhan. Kesibukan dan stress dari kehidupan modern dengan mudah 
bisa mengalahkan keintiman dengan Tuhan yang menghasilkan buah kerajaan. Hati 
kita mudah sekali dipikat dengan kenyamanan. Kita juga perlu untuk meletakkan 
peralatan kerja dan membiarkan Roh Kudus dan FirmanNya menyalakan kembali 
kasih mula-mula kita.  

Yakobus 4:5b berkata:  

“Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita,  
diingini-Nya dengan  cemburu!” 

Terjemahan The Message menuliskannya seperti ini:  

Dia adalah seorang kekasih yang pencemburu 

 

Konferensi Doa Para Gembala (Pastors Prayer Summit)  

Pergi selama tiga atau empat hari hanya untuk menyembah Tuhan dan berada dalam 
hadiratNya bersama-sama adalah tujuan utama dari Konferensi Doa Para Gembala. 
2Para Gembala dari berbagai macam gereja dan denominasi, di satu kota, pergi ke 
luar kota untuk mendekat pada Allah, untuk mempersembahkan hati mereka kepada 
Dia bersama-sama dan untuk menangkap kembali keintiman dan visi yang segar untuk 
pekerjaanNya, seperti contoh Yesaya saat dia bertemu Tuhan. (Yesaya 6 ) 

Ratusan konferensi doa seperti ini telah diadakan di banyak negara di seluruh dunia. 
Konferensi ini telah dipakai Allah untuk menyembuhkan dan menyegarkan ketika 
para Gembala meletakkan dasar fondasi untuk kesatuan kota yang lebih dalam. 
3Setelah konfrensi untuk para Gembala di satu kota New Zealand, salah seorang 
peserta menulis bahwa:   

“Konfrensi doa adalah saat yang luar biasa untuk naik ke gunung Tuhan ketika 
hati dilembutkan di dalam hadiratNya.  Api Roh Kudus turun ke atas kami, 
saat kami membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Orang-orang terbuka dan 
jujur dihadapan Allah dan satu sama lain, ketika kita menyambah dan berseru 
kepadaNya”.  

Mengingat kembali seperti apa gereja mula-mula, Gembala mendapat gambaran 
lebih jelas tentang rencana Allah di dalam kerajaanNya. Setelah empat hari, terlihat 
bagi dia, “ semua yang hadir mendapat pandangan akan satu  gereja, satu tujuan, 
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satu Roh”. Pemikiran struktural yang individualis mulai mencair pergi saat kami 
menemukan kesatuan yang didasarkan pada hubungan dan persahabatan. Allah telah 
memulai sesuatu yang baru dan saya lapar akan sesuatu yang lebih lagi”. 

Menurut pendiri Konfrensi Doa Para Gembala, Dr. Joe Aldrich, Konfrensi Doa bisa 
didefinisikan sebagai: ”sebuah pertemuan doa sepanjang empat hari, pengalaman 
pujian penyembahan yang mengubah hidup yang dihadiri  pemimpin Kristen dari 
daerah tertentu yang memiliki satu tujuan yaitu mencari Allah, KerajaanNya dan 
kebenaranNya dengan harapan, bahwa Dia akan menciptakan dan membimbing 
mereka melalui sebuah proses kerendahan hati, kesembuhan dan  proses kesatuan 
yang akan membawa mereka kepada kesatuan hati, pikiran dan misi dan akan 
melayakkan mereka untuk menerima berkat-berkat Allah.”4 

Menyembah berarti menetapkan hati kita untuk mencari Allah. Allah masih mencari 
mereka yang mencari Dia. Mazmur 53:2 berkata:  

Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk 
melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.  

Kita diperintahkan untuk mencari Tuhan: 

Bermegahlah di dalam namaNya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-
orang yang mencari Tuhan! Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-
Nya selalu! ( 1 Taw 16:10-11) 

Mungkinkah saat para pemimpin datang kepada pengertian yang lebih besar, dan 
komitmen kepada gereja sekota, mereka akan merasakan kebutuhan segar untuk 
berada di dalam hadirat Allah bersama-sama? Mungkinkah mereka mengambil waktu 
lebih lama untuk menyembah dan mencari Allah bersama-sama untuk mencari 
firmanNya dan langkah selanjutnya bagi gereja sekota dalam pertemuan seperti  
Konferensi Doa Para Gembala?  

 

Panggilan untuk mencari Allah  

Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa mereka dipanggil pertama-tama 
untuk memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. (1 korintus 1:9). Panggilan Yesus 
kepada kita dimasa sekarang juga tidak berbeda. Inilah panggilan utamaNya kepada 
kita. Untuk mencari Dia, secara individu dan bersama-sama. Adalah penting bahwa 
kita mendengar dan merespon panggilan ini, yaitu untuk lebih dekat mengenal Dia.  

Meresponi panggilan ini artinya kita menyelami lebih dalam lagi hal-hal tentang Allah 
dan semakin dekat dengan hatiNya. Ini berarti, kita mendekat kepada Allah sampai 
kita mendengar suaraNya dan diubahkan oleh kemuliaanNya.  Buah yang tetap adalah 
hasil dari penyembahan yang benar dan mengalami hadiratNya. Hanya saat berada 
dalam hadiratNya kita akan menerima apa yang diperlukan untuk membawa harapan 
dan berkat untuk kota-kota kita.  

Kekudusan  
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Sebuah motto yang dipakai sejak awal konfrensi doa adalah : 

Penyembahan membawa kepada kekudusan, kekudusan membawa kepada 
kerendahan hati (hancur hati), kerendahan hati membawa kepada kesatuan, 
kesatuan membawa kepada komunitas yang benar5 

Kekudusan menghiasi BaitMu, ya TUHAN untuk selama-lamanya  (Mazmur 
93:5) 

Allah adalah kudus, Dia tidak mau tinggal di tempat yang tercemar.  Apakah itu diri 
kita secara individu sebagai baitNya atau umatNya secara korporat di dalam satu 
kota, rumah Allah harus disucikan, dipisahkan bagi Dia. Hal apa saja di Rumah Tuhan 
yang menyebabkan Allah marah? Sama seperti Hiskia yang rajin menyingkirkan semua 
sampah dari bait Allah, kita juga harus berbuat hal yang sama.  Mazmur 24 
memerintahkan kita:  

Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri 
di tempat-Nya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni 
hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak 
bersumpah palsu.  

Pada tahun raja uzia meninggal dunia, Yesaya melihat Tuhan menjulang dan 
ditinggikan, duduk diatas tahta. Ia mendengar  serafim berseru:  

      “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam!” 

Lalu Yesaya berseru:  

“Celakalah aku! Aku binasa! Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku 
tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah 
melihat sang Raja, yakni TUHAN semesta alam.” (Yesaya 6:1-6) 

Perjumpaan dahsyat dengan Tuhan di Bait Suci pasti telah menjadi titik balik yang 
besar untuk Yesaya. Di dalam hadirat Tuhan yang kudus dia melihat keadaan 
sebenarnya dari hatinya. Disadarkan amat sangat akan kebobrokan dirinya dan 
bangsanya, Yesaya mengalami Tuhan, yang membersihan dan mengampuninya. 
Sekarang dia siap untuk diutus, dipersiapkan Allah untuk bicara kepada bangsanya. 
Bagaimana kita mengharapkan untuk bisa secara efektif melayani kota kita tanpa 
perjumpaan segar dengan Allah dan mengalami kekudusannya? Jawabannya sangat 
sederhana, kita tidak bisa. Tidak ada jalan lain. Kita perlu mendekat kepada Allah. 
Janji-Nya adalah saat kita mendekat kepadaNya, Dia akan mendekat kepada kita. 

(Yakobus 4:8) 

Dalam hadirat Allah, Yesaya menemukan dirinya lemah dan banyak kekurangan. 
Bejana tanah liat ini remuk. Dr. Larry Crabb dalam bukunya “ The Safest Place on 
Earth” menulis:  

Saat botol parfum dipecahkan dihadapan komunitas yang mau menerima, 
disitulah harumnya disebarkan. Semua hal didalam komunitas rohani bertolak 
belakang dengan aturan duniawi. Kelemahan kitalah, bukan kekuatan kita 
yang akan menggerakkan orang; Penderitaan kitalah, bukan kesuksesan kita 
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yang akan menghancurkan tembok rasa takut dan malu yang selama ini 
memisahkan kita, kerelaan mengakui kesalahanlah, bukan parade kesuksesan 
yang mengikat kita bersama dalam harapan6.  

Tow White menulis : 

Kita bisa membentuk semua tim kepemimpinan yang kita sukai, menetapkan 
sasaran yang besar dan agung, membuat garis besar yang menginspirasi, 
menyelenggarakan rapat dan mengundang pemimpin-pemimpin bereputasi 
tinggi— tetapi saja kita tidak bisa menghasilkan transformasi. Karena itu, kita 
harus dengan setia melakukan hal-hal yang menarik kehadiran dan 
perkenanan Allah yang maha besar dan terus berdoa dan mentaati Dia. 
Tangan Allah yang harus melakukan pengaruh dan dampak, bukan karya 
tangan manusia. Kita harus hidup dalam kerendahan hati dan kemurnian hati 
nurani, membuat rencana dengan baik, menyampaikan visi menetapkan 
sasaran yang bernilai luhur, kemudian meminta dan percaya bahwa Allah 
sendiri yang akan menghembuskan kehidupan diatas keremukan hati kita7.  

 

Menyiapkan Jalan 

Penyembahan, kekudusan dan doa adalah pekerjaan persiapan untuk membangun 
Rumah Tuhan. Raja Daud memberikan segalanya untuk menyiapkan pembangunan 
Rumah Tuhan: 

 Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan  
      untuk rumah Allahku. (1 Tawarikh 29:2a)   

Daud memiliki emas, perak, perunggu, kayu dan berbagai macam batu mulia 
untuk Rumah Tuhan ini. Dia juga membangun keimaman yang memberikan 
mereka aturan penyembahan yang baru. Dia menempatkan Tabut Perjanjian 
didalam kemah diatas gunung Sion dan para imam mempersembahkan 
persembahan rohani, yaitu pujian, sukacita dan ucapan syukur.(1 Taw 16:1-6) 

Penyembahan ini berlangsung hampir 40 tahun, menyiapkan pembangunan Bait 
Allah oleh Salomo. Musuh-musuh Daud ditaklukkan dan Salomo memasuki masa 
damai dan kemakmuran yang memfasilitasi pembangunan Rumah yang Allah 
pilih untuk tempat kediamanNya. Rumah untuk Allah dibangun. Allah sungguh-
sungguh ditinggikan di Israel. 

Sorga Sedang Menunggu Undangan 

Kita diajar oleh Yesus untuk berdoa : 

     Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga 
                                                                                            (Mat 6:10) 
 
Apakah ada tempat yang lebih baik untuk mendoakan doa ini, selain atas kota-kota 
kita? Sorga sedang menunggu undangan untuk masuk ke kota-kota kita! 
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Suatu saat saya terbang keluar dari sebuah kota disaat hujan dan salju yang dingin, 
kami melewati awan gelap kelabu namun tiba-tiba menerobos kepada sinar yang 
terang dan langit yang cerah. Awan menyebar dibawah seperti seperti gelombang 
besar dari wool yang terang. Melihat pemandangan indah dan sinar yang 
menakjubkan ini saya diingatkan lagi bahwa seperti sinar matahari yang terus 
menyinari kota-kota kita, demikianlah hati Allah dan kasihNya yang tidak berubah 
terus-menerus menjangkau kota-kota kita dan setiap induvidu didalamnya. Sama 
seperti awan hitam kelam menghalangi sinar matahari menembus, demikianlah 
kegelapan dalam bentuk pemerintah-pemerintah roh jahat dan penguasa kegelapan 
menghalangi sinar pengenalan yang benar akan Allah untuk menyinari hati banyak 
orang yang belum percaya. Satu pertanyaan utama yang perlu ditanyakan adalah: 
“Apa yang bisa kita lakukan untuk menyingkirkan awan kegelapan, sehingga terang 
Injil dari kemuliaan Kristus dapat bersinar dengan tak terhalang bagi banyak orang 
yang sedang dibutakan?” 
 
 
Doa Yang Efektif 
Mengikuti teladan gereja mula-mula, satu hal yang paling efektif yang bisa kita 
lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa dengan sehati. Allah menjanjikan Salomo 
bahwa sorga akan menjawab ketika umat Tuhan yang disebut dengan NamaNya mau 
merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya 
yang jahat. Maka Allah akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan 
memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7:14 adalah ayat tentang doa yang paling 
banyak dikutip dari Alkitab. 
 

dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan 
mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku 
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan 
negeri mereka.  

 
Namun ayat ini perlu dikutip dalam konteks ayat-ayat disekitarnya. Tema 
keseluruhan dari bagian ini adalah Rumah Tuhan atau Bait Allah yang didedikasikan 
Salomo bagi Tuhan. Sebelumnya,  dalam 2 Taw 6:19 Salomo berdoa:  
 

Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN 
Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-
Mu ini! Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, 
terhadap tempat yang Kaukatakan akan menjadi kediaman nama-Mu--
dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.  

 
Di 2 Tawarikh 7:15-16 Allah berjanji pada Salomo: 
 
      Sekarang mata-Ku terbuka dan telinga-Ku menaruh perhatian kepada doa dari 

tempat ini. Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-
Ku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada 
di situ sepanjang masa.  
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Pelajarannya jelas. Saat Rumah Tuhan dibangun di kota-kota kita, potensi doa yang 
semakin efektif dan berkemenangan adalah besar. Jika orang Kristen didalam satu 
daerah hidup dalam kekudusan, berjalan rendah hati di hadapan Allah, menyembah 
dan berdoa sebagai satu umat, Allah berjanji untuk mendengar doa mereka. 
 
Doa dalam Kesatuan, Fokus dan Sungguh-Sungguh 
Kebenaran yang sederhana namun luar biasa adalah Allah memiliki jalan masuk lebih 
besar ke sebuah kota, jika dua atau lebih umat Tuhan berkomitmen untuk 
menyembah dan berdoa secara rutin dan sungguh-sungguh bagi kota mereka. Bagi 
para pemimpin yang punya komitmen bersama untuk menjangkau kota mereka, tidak 
ada prioritas yang lebih besar dari penyembahan dan doa secara rutin dan tekun. 
Doa yang tekun dan penuh iman hampir selalu menjadi penyebab terjadinya 
momentum di kota-kota dan jiwa-jiwa yang terus menerus diselamatkan. 

   (tentang berbagai keuntungan dari doa bagi kota, harap lihat Lampiran 3) 

Langkah pertama, kita harus percaya bahwa kota kita bisa berubah dan Allah mampu 
dan mau menjawab ketika kita berdoa dan taat padaNya. 

Kita harus bersatu : istilah sehati ditulis 9 kali di Kisah Para Rasul. Istilah ini berasal 
dari bahasa Yunani ’homothumadon’ (‘homo’ artinya ‘disatu tempat atau waktu 
bersama-sama’ dan ‘thumos’ artinya ‘semangat, kekerasan, rasa malu dan murka’. 
Ketika gereja diikat bersama dalam kesehatian, maka doa mereka memberi hasil yang 
dahsyat. 

Kita harus fokus, spesifik dan tekun dalam doa kita. Ilustrasi yang bagus tentang hal 
ini ditemukan di Joshua 8:18. Ketika Joshua dengan tekun mengarahkan lembingnya 
kearah kota Ai, tentara Israel dapat merebut kota itu. Seperti itulah doa kita harus 
tekun dan fokus dan diberi kuasa serta diarahkan oleh Roh Kudus. 

Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Jenis doa seperti ini semakin disadari sebagai 
hal esensi yang harus terjadi dahulu sebelum transformasi bangsa kita. Ini adalah pola 
yang kokoh dibangun, baik berdasarkan Firman Tuhan maupun berdasarkan sejarah 
semua kebangunan rohani besar. Yesus sendiri : 

       …….. telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan 
keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 
kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.  

 

Gerakan Doa di Toowoomba, Quensland Australia 

Toowoomba berhutang pada mereka yang telah berdoa dengan tekun dan sungguh-
sungguh selama bertahun-tahun. Banyak yang sudah berdoa secara individu maupun 
kelompok. Jemaat Bala Keselamatan telah menjadi tuan rumah untuk “minggu doa 
24/7” selama beberapa tahun. Gabungan kelompok pemuda sekota telah 
memfasilitasi dua kali insiatif doa “ 24/3”, yang berdampak pada penangkapan besar 
narkoba di kota setelah doa-doa ini. 
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Inisiatif lainnya yang sudah berfungsi lebih dari sepuluh tahun adalah doa ”round the 
clock”. Orang telah mendaftar untuk berdoa pada jam-jam tertentu di siang atau 
malam hari. Tidak semua jam terisi. Pada suatu saat ada 140 jam setiap minggu 
dimana satu atau lebih orang berdoa. Pada saat buku ini ditulis, ada 100 jam seminggu 
dimana satu atau lebih orang berdoa. 
Kadang-kadang pertemuan doa atau hari doa dilakukan dengan fokus khusus, seperti 
doa untuk masalah kekeringan. Juga pada saat buku ini ditulis, strategi doa sedang 
dilakukan yaitu setiap jemaat berdoa khusus untuk kota sepanjang minggu. Satu 
jemaat setelah menyelesaikan doa khusus bagi kota selama seminggu, menyerahkan 
tongkat estafet doa kepada jemaat lainnya. Strategi doa ini tidak saja meningkatkan 
doa di kota namun juga memampukan setiap jemaat mengenali lebih lagi kebutuhan-
kebutuhan kota. 

Pendoa yang punya Komitment 

Satu kelompok doa yang perlu dicatat khusus di Toowoomba dibentuk dari pendoa dari 
berbagai jemaat. Kelompok ini telah setia bertemu setiap minggu selama sekitar 12 
tahun.  Mereka bertemu secara khusus untuk berdoa bagi kota dan mendukung gereja 
sekota dan para pemimpinnya. Hanya kekekalan yang dapat menyatakan dampak doa 
mereka. Mereka sudah dituntun Tuhan untuk berdoa dengan berbagai cara dan di 
berbagai tempat. Di suatu saat mereka mengundang banyak orang Kristen di 
Toowoomba untuk memukul ketanah tongkat besi dengan ayat Firman Tuhan ditulis 
diatasnya di daerah-daerah penting di kota. Ini dikoordinir melalui stasion radio 
Kristen disertai banyak doa. Pada saat lainnya mereka pergi ke pintu masuk kota dan 
berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kejahatan jangan masuk dan moralitas baik 
datang. Mereka juga berdoa bagi tempat yang berpengaruh seperti gedung DPR, Media 
dan tempat belajar. 

Meneliti Sejarah Kota 

Pada suatu saat, sejarah awal kota Toowoomba diteliti. Beberapa nama jalan utama 
di kota diberi nama sesuai dengan usaha pembunuhan terhadap King James dari 
Scotlandia. Jalan-jalan tertentu di Toowoomba diberi nama sesuai dengan nama 
mereka yang melakukan usaha pembunuhan dan mereka yang menyelamatkan King 
James. Mengetahui bahwa banyak atau sebagian besar orang yang datang survey awal 
ke Australia adalah Freemansons* dengan mengetahui agenda tersembunyi mereka, 
orang mendoakan tentang penamaan jalan-jalan ini8. 
Setelah fokus doa terhadap jalan-jalan tertentu ini, kelompok doa menjadi terpikir 
tentang masalah lainnya-penyelundupan besar-besaran dari obat-obatan terlarang di 
kota dan kerusakan yang dihasilkannya. Akhirnya, kelompok doa ini menjadi sadar 
akan fakta bahwa seratus tahun sebelumnya, opium tumbuh dalam jumlah besar dan 
dipetik oleh anak-anak dan digunakan sebagai alat perdagangan barter. Pada waktu 
itu, sekitar seribu orang aborigin telah mati karena penyalah gunaan opium. Dengan 
kesadaran bahwa pintu telah terbuka terhadap narkoba bertahun-tahun sebelumnya, 
kelompok doa ini mohon pengampunan Tuhan atas dosa yang telah dilakukan dan 
berdoa sungguh-sungguh untuk intervensi Allah. Tidak diragukan bahwa dua masalah 
ini perlu didoakan lebih lagi kelompok doa ini merasa mendapat peneguhan tentang 
fokus doa mereka ketika sebuah Koran lokal yang sedang tidak sadar akan apa yang 
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terjadi, menulis artikel setelah inisiatif doa ini, yang membahas pertama tentang 
penamaan jalan-jalan di kota Toowoomba dan penggunaan opium besar-besaran 
diakhir abad ke sembilan belas.  

Budaya Doa di Setiap Kota 

Ada banyak catatan yang memberi inspirasi dari komunitas yang berdoa dan doa yang 
dijawab. Ada banyak buku dan seminar tentang doa.9 Namun, penting bahwa di 
langkah awal, kita menetapkan dengan penuh doa, inisiatif doa seperti apa yang cocok 
bagi kota kita dan bagaimana cara melakukannya. Ada fakta bahwa budaya doa yang 
unik dibangun di setiap tempat. Budaya doa ini dapat ditentukan oleh pemimpin-
pemimpin gereja dan orang Kristen dewasa lainnya yang punya beban untuk berdoa 
bagi kota mereka. Seseorang berkata bahwa orang yang mengubah sejarah bukanlah 
para Presiden, Raja atau Ratu tapi orang yang bersemangat memobilisasi Gereja untuk 
berdoa 

_______________________________________ 

1 John Piper “The Pleasures of God” Multnomah 199 

2 Untuk informasi lebih lanjut tentang Konfrensi Doa Hamba Tuhan hubungi 
colin.shaw@tcchurch.com.au atau lihat website pelayanan internasional www.prayersummits.net  

3 Konfrensi doa telah digunakan Allah untuk membangun kesatuan di banyak kota dan bangsa-bangsa 
seperti USA, Canada, Filipin, Jepang, India, Israel, Sri Lanka, Makedonia, New Zealand dan Australia  

4 Joe Aldrich “Reunitas” Multnomah 1994 

5 Dr. Joe Aldrich, Pendiri dari kegerakan konfrensi doa dan mantan Presiden Multnomah Bible College 

6 Dr Larry Crabb, “The Safest Place on Earth” Nashville Word 1999 

7 Tom White “City-Wide Prayer Movements” Servant Publication 2001 tomwhite07@earthlink.net  

8 Freemasons bertanggung jawab meletakkan dasar dari banyak kota besar di Eropa dan Amerika      
yang sering dalam bentuk symbol Masonic seperti bujur sangkar dan kompas. Mereka mengikuti 
kepercayaan kuno Babilonia dan Mesir bahwa kota dan tempat keramat harus diatur letaknya sesuai 
dengan arah terbitnya matahari di Timur. G.Otis Jr. “Informed Interssection Spiritual Mapping and 
Strategic Prayer” www.sentinelgroup.org 

9 e.g. Greig and Roberts “Red Moon Rising” Kingsway 2004 

6 
PERTOBATAN 

 

Menghadapi Kenyataan 

Hal yang perlu ditanyakan megenai kota. Perubahan positif apa yang telah dihasilkan 
oleh gereja? Perbedaan apa yang telah dibuat melalui kesaksian dan kehidupan 
gereja? Kita harus mengakui bahwa di banyak tempat, gereja mempunyai dampak 
yang kecil. Secara umum di kota ada banyak masalah sosial, stres yang terjadi lebih 
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banyak di rumah, kurangnya kesadaran akan Tuhan, kekerasan dalam rumah tangga 
dan kehidupan sex bebas. Sebagian berkata, “Apa yang dapat kita lakukan? Ini adalah 
gaya hidup masyarakat dimanapun!”. Kebenarannya adalah Kristus melalui umatNya 
dapat merubah moral dan lingkungan rohani kota kita. 

Penulis dan pembicara Francis Frangipane berkata; 

Kuasa Tuhan yang membebaskan akan dilepas ketika kita saling memaafkan satu 
dengan yang lain. Individu, keluarga, gereja dan bahkan atmosfir kota dapat 
berubah saat pengampunan dilepaskan. Kuasa yang dilepaskan melalui 
pengampunan sesungguhnya merupakan senjata yang dahsyat dalam perang 
rohani untuk menyelamatkan kota kita.1 

 

Panggilan Pertobatan 

”Dari mana asalmu?” tanya seorang tamu pembicara kepada orang yang duduk di 
baris belakang di suatu pertemuan. ”Toowoomba.” dia menjawab. ” Tuhan ingin 
Anda tahu bahwa kota Anda tidak akan merespon-Nya sampai orang-orang di sana 
berjalan melalui setiap masalah yang memerlukan pertobatan.” 

 

Pesan profetik ini ditujukan kepada Pendeta Ian Shelton, pemimpin dari Toowoomba 
Christian Leaders Network, kemudian disampaikan kepada para pemimpin 
Toowoomba lainnya, yang pada gilirannya mereka mulai membagikan pesan 
pertobatan dan pengampunan ini kepada setiap jemaat mereka. Akibatnya 
rekonsiliasi mulai terjadi dalam berbagai bidang seperti pernikahan, keluarga, 
gereja dan antar gereja. Pada suatu minggu malam ditengah tahun, para pendeta 
sepakat untuk berdiri merendahkan diri dihadapan komunitas kota dan meminta 
pengampunan mengenai banyak hal untuk dibenahi. Malam itu sekitar 1400 orang  
mendengar para pendeta, satu persatu mereka mengakui dan memohon 
pengampunan akan sikap yang tidak mau berjalan secara bersamaan dan sikap tidak 
perduli, keangkuhan, kesombongan, sikap mencela dan meninggikan diri sendiri. 
Acara itu merupakan salah satu peristiwa tonggak bersejarah dalam kehidupan 
gereja di kota. Dilaporkan setelah beberapa hari berselang, terdengar langkah lain 
yang diambil dengan melibatkan pertobatan dan rekonsiliasi. Ada perasaan bahwa 
awan gelap yang tak terlihat mulai pergi. Sebagian kegelapan yang ada di atas kota 
telah diusir.2 

Belajar dari Negara Tetangga 

Kita dapat belajar banyak tentang pertobatan dan rekonsiliasi yang telah terjadi 
selama beberapa tahun belakangan di Fiji dan negara Melanesia lainnya. Pemimpin-
pemimpin di negara kepulauan ini telah menemukan kembali kunci penting untuk 
kesejahteraan desa dan kota tempat mereka tinggal yang dapat diterapkan di kota 
kita. Kunci tersebut harus dilakukan dengan sambungan secara 3 arah yaitu antara 
Tuhan, negeri (tanah) dan masyarakat.3 Para pemimpin harus mencari jawaban 
untuk masalah kemiskinan, penyakit dan gangguan kehidupan masyarakat. Mereka 
menyadari bahwa tanah dirusak dalam waktu tertentu, ketika orang yang hidup di 
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tanah tersebut berbuat dosa dan menentang Allah. Dosa, dalam bentuk perjanjian 
yang rusak, percabulan, ketidakadilan, pembunuhan, penyembahan berhala dan 
lain-lain membawa negeri/tanah kedalam perbudakan. Panen seringkali gagal, 
tempat memancing kehabisan ikan, air segar berubah menjadi pahit. Kemudian 
berakibat kehidupan masyarakat terpecah-pecah, dan desa menderita. Semua ini 
sesuai dengan Firman Tuhan. Hosea 4:2 mengatakan bahwa: 

Dengan mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri dan melakukan 
perzinahan, mereka merusak semua batasan dengan penumpahan darah-demi 
penumpahan darah. Karena itu tanah menjadi berduka; dan semua mahluk 
yang tinggal disana akan menjadi berkurang, baik binatang di padang dan 
burung diudara, bahkan ikan di laut diambil dari mereka.  

Kabar baik yang ditemukan kembali oleh para pemimpin di Fiji, Papua Nugini, 
Vanuatu dan daerah lainnya adalah pada saat semua warga masyarakat bertobat dan 
kembali kepada Allah, tanah didaerah itu dibebaskan secara ajaib dari kutuk karena 
dosa. Disertai dengan hadirat Allah yang nyata, tanaman mulai tumbuh dengan 
subur, ikan ditangkap dalam jumlah banyak, air tercemar menjadi segar, banyak 
orang bertemu Kristus, hubungan yang hancur termasuk pernikahan dipulihkan dan 
anak-anak nakal kembali pada keluarganya. 

Cahaya Bersinar! 

Pendeta Vuniani Nakauyaca dari Fiji pernah melakukan perjalanan selama bertahun-
tahun mencari transformasi bagi negerinya. Dia memperoleh pemahaman lebih 
dalam mengenai bagaimana tanah dapat dicemari oleh dosa, ketika mengikuti 
konferensi Transformasi di Toowoomba. Alistair Petrie, salah satu pembicara 
memberikan beberapa pesan yang terfokus pada pemulihan tanah yang telah dikotori 
dosa. Sementara kita yang banyak berasal dari Australia dan negara maju lainnya 
mendengarkan dan menerima dengan pikiran, tentang kebenaran yang sedang 
dibagikan, namun bagi pendeta Vuniani semua itu berbeda. Bagi dia, ’cahaya 
bersinar’ dan dia tahu secara insting bahwa dia mendapat kunci penting untuk 
kesejahteraan rakyatnya. Sesudah itu, dia kembali ke Fiji dan mempraktekkan 
prinsip-prinsip transformasi untuk pertobatan, pengampunan dan rekonsiliasi. 

Proses pemulihan pertama kali berlangsung pada tahun 2003 di Nuku, desa dimana 
Vuniani dibesarkan. Air sungai yang mengalir melalui desa terkena polusi dan air 
serta tepi sungai penuh dengan lumpur. Polusi ini sudah dimulai 42 tahun sebelumnya 
sewaktu Vuniani dan anak-anak lain sedang berenang, mereka melihat air tiba-tiba 
berubah warna. Ikan dan rumput yang berada di tepi sungai mulai mati. Akibatnya, 
desa terus menderita karena pertengkaran, kemandulan, sakit jiwa dan banyak 
masalah sosial selama puluhan tahun tersebut. 

Firman Tuhan yang berbicara dengan jelas kepada masyarakat Nuku adalah  

2 Tawarikh 7:14 

dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan 
mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku 
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan 
negeri mereka. 
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Setelah mendengar pengajaran ini dan juga firman Tuhan yang lain, para tua-tua 
desa mengakui dosa masyarakat mereka dan dosa nenek moyang. Beberapa dosa 
yang mencemari sebuah tempat yaitu: pembunuhan, pemakan daging manusia, 
penyembahan berhala, ilmu sihir/gaib, pertumpahan darah dan percabulan. 
Rekonsiliasi terjadi dalam keluarga kemudian dalam para kaum suku dan terakhir 
terjadi pada suku-suku. Kepala suku didaerah itu memimpin orang-orang dalam doa 
bersama untuk pertobatan dan mengundang kehadiran Yesus masuk kedalam seluruh 
masyarakat. Pada hari ketiga dari proses ini, beberapa wanita datang berlari dan 
berteriak ke desa, meneriakkankan bahwa air sungai kembali menjadi bersih. Sampai 
saat ini pun air sungai  masih tetap bersih. 

Vuniani kemudian mengangkat dan melatih tim ’Healing the Land’ yang melanjutkan 
perjalanan dari desa ke desa dengan melibatkan masyarakat juga kepala suku 
setempat dengan pengajaran, puasa dan pertobatan selama periode 2 sampai 3 
minggu. Mereka telah menyaksikan seluruh masyarakat berpaling kembali kepada 
Yesus dan hal-hal lain yang hanya dapat dijelaskan sebagai ”transformasi desa” di 
banyak tempat. 

Transformasi Menyebar 

Saat ini dibagian lain dari Melanesia, seluruh masyarakat juga mengalami perubahan 
radikal demi kebaikan. Pendeta Walo Ani dari Papua Nugini menyampaikan apa yang 
terjadi di pertemuan ’Healing the Land’ di Makirupu kampung halaman istrinya, 
Namana, yang berjarak tempuh 2 jam berkendaraan ke timur dari Port Moresby. 

Selama 4 hari dilakukan sesi pengajaran dan para pendoa mengunjungi dari 
rumah ke rumah berjumlah 126 rumah yang ada di desa itu. Sebuah tim 
beranggotakan 7 orang dan para pendoa syafaat berpuasa dan berdoa selama 
delapan hari penuh. Sebagai hasilnya, Tuhan bergerak dengan cara yang 
dahsyat, menyadarkan orang yang memiliki masalah sengketa tanah, 
percabulan, perzinahan, takut akan ilmu sihir/gaib, jimat, dusta, judi, 
pencurian, masalah pernikahan dan banyak persoalan lainnya. Mukjizat 
kesembuhan terjadi sejak hari pertama. 

Proses ’Healing the Land’ ini juga berlangsung di Vanuatu, dimana Pendeta Raynold 
Bori pemimpin perkumpulan hamba Tuhan di Luganville telah berupaya selama 3 
tahun mencari transformasi untuk kotanya. Dia memulai proses ’Healing the Land’ 
ini bersama dengan sekitar 15 orang pendeta. Dia menguraikannya sebagai berikut: 

Di Litzlitz sebuah desa di kepulauan Malekula, banyak hal tidak berjalan 
baik. Terjadi banyak kehancuran pernikahan, kecanduan narkoba, hasil 
panen yang buruk dan sejumlah masalah lainnya. Masyarakat mau menerima 
usulan saya agar mereka terlibat dalam proses ’Healing the Land’. 
Masyakarat menyerahkan kepada kepala desa daftar hal-hal yang mereka 
ingin buang dari desa dan hal-hal yang mereka inginkan terjadi di desa 
mereka. Setelah proses pertobatan dan rekonsiliasi selesai, mereka 
menyaksikan bahwa Tuhan menjawab permohonan mereka satu per satu. 
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Pernikahan dipulihkan, para pecandu narkoba disembuhkan, hama tikus yang 
menyerang rumah mereka sudah tidak ditemukan, ribuan siput yang 
menyerang kebun mereka ditemukan mati dan sungai yang kering mulai 
mengalir kembali.4 

Pertobatan - Sebuah Langkah Penting 

Hadirat Tuhan dinyatakan di Yerusalem setelah Raja Daud membawa tabut Allah 
melalui rumah Obed-Edom. Dengan cara yang sama, Allah melawat masyarakat 
Melanesia dengan kehadiranNya yang nyata, membawa perubahan sosiologis dan 
ekologis. Mereka memahami kenyataan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir 
ditengah-tengah mereka. Menambah kesadaran akan hadirat Allah ini, setelah proses 
pertobatan dan rekonsiliasi selesai, turun embun tebal atau curahan hujan yang 
ringan,  bahkan disaat langit tidak berawan.Bagi masyarakat dari komunitas ini, 
pertobatan merupakan hal yang pokok dan langkah vital menuju transformasi. Sudah 
pasti hal itu bertujuan untuk memenangkan kota kita. Apakah kisah nyata ini 
menantang kita? Barangkali kita harus bertanya: ”Tuhan, apa yang hendak Engkau 
katakan kepada kami? Dosa apa yang perlu disesali oleh gereja Mu di kota kami? 
Kejahatan apa yang masih tersisa, yang memberi hak kepada kuasa kegelapan 
bekerja?” 

Kegelapan dan kebutaan akan tetap tinggal jikalau hal-hal seperti upacara atau 
ritual penyembahan ilah lain, penyiksaan, ketidakadilan, pemujaan berhala, 
pembunuhan, percabulan dan rusaknya perjanjian serta orang tidak bertobat dari 
jalan-jalannya yang jahat.5 Kegelapan tinggal dibanyak kota karena gereja yaitu 
komunitas yang ditebus tidak bisamengenali maupun melihat perlunya pertobatan 
secara keseluruhan.  Seperti dialami Vuniani, kiranya ’cahaya bersinar’ turun atas 
kita. 

 

Amsal 4:18 berkata: 

Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah 
terang sampai rembang tengah hari. 

Ini menunjukkan bahwa sebagai cahaya terang bersinar, maka cahaya itu akan 
menyingkapkan bagian dalam hidup kita, baik secara individu dan bersama-sama 
dimana pertobatan diperlukan. Roh Kudus telah datang untuk menghukum dosa, 
kebenaran dan penghakiman. Kiranya kita berdoa: ”Tuhan, biarkanlah cahayaMu 
bersinar dihati kami; tuntunlah kami kedalam seluruh kebenaran dan kenyataan Mu 
demi rumahMu, namaMu dan kesejahteraan kota kami.”  

Beberapa Masalah Dimana Gereja Perlu Bertobat 

Selain yang telah disebutkan diatas tentang dosa-dosa umum di kota kita, apakah 
ada masalah pertobatan yang perlu dibereskan oleh gereja sekota? 

Pertama-tama pernahkah kota-kota mengalami Kristus melalui gerejaNya seperti 
yang seharusnya? Perpecahan gereja dan kurangnya kesatuan yang didoakan Yesus 
sewaktu Ia berdoa pada malam terakhir hidupNya di dunia, harus dilihat sebagai 
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alasan utama untuk kegagalan ini. Jelas, jika oleh kesatuan dan kasih satu sama lain 
’semua orang akan percaya’, maka perpecahan mencegah kita untuk mengenal dan 
mengetahuinya. 

Mengutip  penulis banyak buku, Maz Lucado: 

Perpecahan Gereja yang terus menerus dan menyebar luas sudah menjadi 
skandal dalam waktu yang lama. Itu adalah strategi utama iblis. Dosa 
perpecahan Gereja mungkin dosa yang menyebabkan lebih banyak jiwa 
terhilang dibandingkan dengan semua kombinasi dosa lainnya.6 

Almarhum Dr Ern Baxter seorang pengajar terkenal dan pembicara konferensi, yang 
sebagian dari kami memiliki hak istimewa untuk mendengar dan berbagi dengannya 
di beberapa kesempatan,  menyatakan bahwa: 

Komunitas Kristen bisa dikatakan markas besar dari Roh Kudus. Oleh karena 
itu perpecahan didalam tubuh Kristus mungkin adalah dosa terbesar 
melawan Roh Kudus. 

Kedua, kita, Gereja Tuhan, bukan pengelola yang baik dari sumber daya kita, dimana 
kita seringkali melakukan hal yang sama dengan apa yang sedang dilakukan orang 
lain. Kita bersaing dengan bagian tubuh Kristus yang lain, bukan menghargai dan 
melengkapinya. 

Ketiga, kita, Gereja Tuhan, tidak melayani mayarakat yang lebih luas dengan baik. 
Sebagai gantinya kita lebih memprioritaskan kebutuhan diri sendiri. Seorang rekan 
pendeta baru-baru ini tertantang ketika dia sadar bahwa dibutuhkan 90 pelayan 
untuk melakukan program Ibadah Gereja di hari Minggu sedangkan pekerja yang 
terlibat  melayani masyarakat jumlahnya jauh lebih kecil. 

Keempat, kita, Gereja Tuhan, tidak mengijinkan Kristus mejadi kepala gereja 
sekota. Kita lebih memprioritaskan agenda kita sendiri. 

Kelima, hal yang paling penting, kita telah menolak memberi Dia sebuah rumah, 
dimana Dia dapat bertahta dan tinggal dengan intim disana. 

Yesus berkata ”Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!” 

Seperti yang sudah kita lihat, di banyak tempat di seluruh dunia sekarang ini, 
transformasi komunitas yang signifikan sedang di dokumentasikan7 ketika umat 
Tuhan, ’merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan serta berbalik dari jalan 
mereka yang jahat’. Dosa mencemari dan mengotori kota. Dosa tidak menguap! 
Kegelapan tetap ada dan seringkali generasi ke generasi tidak segera mengakui 
jalannya yang jahat lalu bertobat. 

Sejarah kota perlu diteliti dengan doa bahwa Allah akan membawa kedalam terang 
segala perbuatan atau peristiwa yang mencemari kota di masa lalu. Dengan tuntunan 
Roh Kudus dan representasi yang tepat, pertobatan bersama dan melakukan 
rekonsiliasi perlu dilakukan. Pertobatan bersama dapat membawa awal yang baru 
dan mendatangkan berkat besar. 
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1. Francis Frangipane ”House of the Lord” Charisma House 1991 

2. Sebuah DVD meliputi bagian kombinasi perkumpulan gereja ini dapat diperoleh dengan 
menghubungi office@tcchurch.com.au 

3. Orang-orang ditempat ini memahami hubungan yang kuat antara masyarakat dan negerinya. 
Kenyataannya masyarakat Fiji memiliki hubungan kuat tersebut dan sebuah kata untuk negeri 
dan masyarakatnya yaitu ’vanua’ 

4. Vuniani Nakauyaca dan Walo Ani ”Healing the Land” DVD/Manual. Infomasi lebih lanjut 
tanyakan di office@tcchurch.com.au 

5. Ini bukan aksi untuk sekali untuk selamanya. Pendeta Vuniani menekankan kebutuhan berjaga-
jaga dalam segala hal secara terus menerus. Dosa dalam bentuk amoralitas , penyembahan 
berhala dan lain-lain dapat terus mencemari tanah. Kebutuhan akan pertobatan dan 
kesembuhan tersebut akan terus berlanjut sampai Tuhan datang kembali. 

6. ”The Pastor and Denomination Harmony” Sebuah pesan yang diberikan di Promise Keepers 
Clergy Conference, 15 Februari1996 

7. DVD The Sentinel Group Transformation office@tcchurch.com.au 

7 

HUBUNGAN 

 

Membangun Tembok 

Tidak pernah dimaksudkan bahwa kita sebagai umat Kristen hidup dengan bebas, 
tidak bergantung satu dengan yang lain. Apakah itu sebuah rumah yang dibangun 
dari bata atau tembok yang dibangun dari batu. Bata atau batu hanya berguna ketika 
mereka disatukan dengan tepat secara bersama-sama. 

Nehemia yang dibuang di kota Susan dan menerima berita yang mengenaskan: 

Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah 
terbakar. (Nehemia 1:3) 

Dia menerima dispensasi khusus dari Raja Artahsasta untuk kembali ke Yerusalem 
dan membangun tembok yang runtuh. Dia menguatkan hati orang-orang disana: 
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Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. 
(Nehemia 2:17) 

Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai 
ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati.                            
(Nehemia 4:6) 

Tembok yang dibangun kembali oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi dapat 
disamakan seperti hubungan dalam gereja dimana kita merupakan bagiannya. Kita 
sedang dibangun bersama dan dipergunakan sebagai batu hidup. 

1 Petrus 2:5 berkata: 

dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup  
untuk pembangunan suatu rumah rohani ... 
 

Batu-batu yang Disiapkan, Saling Terkait 

Pengarang terkenal, Watchman Nee menulis: 

Tuhan menginginkan Gereja corporat dengan satu rumah rohani. Dia tidak 
menginginkan batu yang terisolasi dan individual. Dia menginginkan satu 
tubuh, tidak hanya satu anggota. Dia menginginkan Kristus memiliki 
keutamaan didalam gereja, menjadi Kepala gereja ....Tujuan Allah adalah 
gereja. Apa yang ingin Tuhan peroleh adalah Yerusalem Baru...Dia 
mengambil gereja, yang merepresentasikan Yerusalem Baru dan menaruh 
satu unit seperti itu di setiap kota. Sebelum Yerusalem Baru turun dari 
sorga, Tuhan menginginkan miniatur Yerusalem Baru disetiap kota. Ini 
berarti Tuhan menginginkan gereja disetiap kota untuk  memanifestasikan 
maksud Illahi yang kekal. Mulai dari awal hingga akhir, pekerjaan terbesar 
Tuhan adalah membangun tubuh Kristus ... 

Nee melanjutkan dan mengutip pekerjaan tukang batu di Fukien, Cina: 

Fukien terkenal dengan pekerjaan membuat batu di propinsi tersebut. 
Tukang batu disana dapat memotong batu yang tidak beraturan dan 
menempatkannya dengan begitu indah dan menyatu. Tidak seperti batu 
tembok di gunung Kuling yang disusun keatas, batu yang berada di Fukien 
dipotong dengan hati-hati dan disusun lengkap secara bersama. Pertanyaan 
para pekerja yang terampil ini bukan terdapat pada masalah apakah batu ini 
kecil atau besar, terlihat indah atau jelek. Pertanyaan mereka justru 
terdapat pada masalah bagaimana batu ini cocok dan sesuai dengan batu 
yang lain, atau dapatkah batu ini dibangun menjadi sebuah rumah?..1 

 

Hubungan Adalah Balok Bangunan 

Hubungan adalah balok bangunan milik Tuhan untuk gereja sekota. Membangun 
hubungan seringkali menyakitkan dan memakan waktu.2 Godaannya bisa saja sikap 
’tidak mau menggangu orang lain dan berjalan  sendiri’. Mungkin ini yang 
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menyebabkan Perjanjian Baru 10 kali lebih banyak menyebutkan mengenai hubungan 
dibandingkan membahas hal lainnya, seperti hal mengenai karunia Roh Kudus. Ada 
banyak hal yang harus dilakukan dalam membangun hubungan, diantaranya: saling 
mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, saling menerima, saling menjaga, 
saling melayani, saling memaafkan, saling menguatkan, saling mendoakan dan masih 
banyak hal lainnya. 

Franchis Schaeffer, pendiri L’Abri berkomentar tentang Yohanes 17:21 dan berkata 
atas karyanya ”The Mark of a Christian”: 

Kita tidak dapat berharap dunia percaya bahwa Bapa mengutus Anak, dan 
percaya bahwa pernyataan Yesus serta kekristenan adalah benar, sampai 
dunia melihat kesatuan orang-orang Kristen yang sejati.  Kasih  dan kesatuan 
sebagai bukti hasilnya, itu adalah tanda yang diberikan Kristus kepada orang 
Kristen, untuk dipakai di dalam dunia. Hanya dengan tanda ini dunia dapat 
mengerti bahwa orang Kristen memang sungguh-sungguh Kristen dan bahwa 
Yesus adalah utusan Bapa.3 

Charles Colson,  penulis penting tentang Christian worldview mengatakan: 

Non-Kristen tidak banyak mencari traktat, pertemuan KKR, siaran televisi 
dan buku-buku Kristen.Tetapi mereka mengamati kita dan bagaimana 
tindak-tanduk kita. Ketika mereka gagal melihat kesatuan para pengikut 
Kristus yaitu gereja maka mereka gagal melihat pengesahan bahwa Yesus 
memang adalah Anak Allah yang hidup.4 

 

Yesus menjangkau kita dengan kasih yang tak bersyarat; tantangan bagi kita adalah 
memiliki kasih yang sama terhadap satu sama lain. 

Doa Yesus yang Mengagumkan dan Penuh Kasih  

Didalam Yohanes 17:20-23 tidak sulit merasakan jeritan hati Yesus kepada  BapaNya 
bagi kesatuan gereja: 

Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, 
yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua 
menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan aku di dalam 
Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa 
Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada 
mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi 
satu, sama seperti Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di 
dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa 
Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama 
seperti Engkau mengasihi Aku. 

Yesus berdoa supaya gereja sempurna menjadi satu, supaya dunia dapat percaya.   
Dia berdoa agar gerejaNya dapat mengenal harmoni dan sinergi didalam Allah 
TriTunggal sepanjang kekekalan. Ketika kita melihat keadaan gereja saat ini, situasi 
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gereja menjadi tantangan besar bagi penggenapan doa Yesus yang tercatat di 
Alkitab! Yesus melihat visi bahwa umatNya berjalan bersama dalam kesatuan yang 
dimampukan oleh kuasa Ilahi. Yesus punya iman bahwa hal itu akan terjadi. 
Bagaimana dengan kita? 

Barangkali Maria bisa dijadikan contoh. Ketika mengetahui bahwa dia akan 
membawa Seseorang datang ke dunia yang  disebut Anak Allah, dia bertanya, 

”Bagaimana hal itu mungkin terjadi...?” 

Dia dijanjikan: 

”Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 
menaungi engkau;” 

Apa respon Maria? 

”Jadilah padaku menurut perkataamu itu.” (Lukas 1:34-38) 

Kiranya sikap kita juga menjadi satu dalam iman ketika kita mengejar kekudusan, 
kasih dan membangun tubuh Kristus di kota kita. Jangan seperti penulis Ibrani 
memperingatkan kita; 

Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, 
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling 
menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang 
mendekat. (Ibrani 10:25) 

 

Anugerah dan kemurahan Allah akan bertambah-tambah nyata ketika  hubungan 
kasih bertumbuh semakin mendalam. 

Embun Surgawi 

Ketika berpikir tentang kesatuan, Mazmur 133 bagian pertama adalah firman yang 
seringkali langsung  terlintas di pikiran kita. Itu adalah gambaran yang sangat indah 
dari daya tarik dan kekuatan kesatuan. Kesatuan tidak hanya membawa berkat. 
Kesatuan menyebabkan Allah memerintahkan berkat! Itu digambarkan sama seperti 
minyak urapan yang mengalir turun pada pakaian imam besar dan seperti embun 
yang turun di atas gunung Zion. Pada bagian sebelumnya, referensi sudah dibuat 
mengenai peristiwa embun tebal atau hujan kecil yang turun setelah proses ’Healing 
the Land’. Embun surgawi adalah anugerah Ilahi, diperintahkan datang ketika para 
pemimpin memilih berjalan bersama dalam kesatuan. Referensi Firman Tuhan 
tentang  embun menjadi bacaan yang menarik. Amsal 19:12 berkata  bahwa 
kemurahan Tuhan itu seperti embun. 

Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti 
embun yang turun ke atas rumput. 

Embun membawa perbekalan dan persediaan yang baru. Manna datang hanya setelah 
embun turun. Bilangan 11:9 mengatakan: 
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Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka 
turunlah juga manna di situ. 

Embun berhubungan dengan perlindungan Tuhan dan kekuatanNya yang memberi 
kemenangan. Ulangan 33:28-29 berkata: 

Maka Israel diam dengan tenteram ... bahkan langitnya menitikkan embun. 
Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan 
berjejak di bukit-bukit mereka. 

Embun turun ketika keadaan sudah tenang dan suhu menurun. Bukankah ini adalah 
aplikasi dalam kesatuan dan hubungan baik? Ketika hubungan tidak lagi penuh 
dengan ketenangan atau kurang harmonis, maka dipastikan embun tidak ada. Embun 
tidak tinggal secara permanen. Ketika pagi datang maka embun akan menguap. Jadi 
hubungan baik tidak terjadi dengan sendirinya.  Hubungan baik perlu terus menerus 
dibangun dan dipelihara. 

 

Hubungan Akan Diuji 

Akan muncul perbedaan, kata-kata menyakitkan, pelanggaran dan kesalahpahaman. 
Semua hal itu bisa menjadi batu sandungan atau batu loncatan bagi hubungan yang 
lebih dalam dan lebih kuat, tergantung pada kasih yang rela kita berikan. Sayangnya, 
cukup banyak inisiatif kesatuan kota yang potensial berhenti karena sakit hati yang 
tidak dibereskan.  

Pendeta Ruth Ruibal dari Cali, Kolombia berkata: 

   Kesatuan bukan persetujuan yang pasif tetapi aktif dalam menolak untuk sakit 
hati.5 

Hubungan yang bermasalah bisa jadi merupakan alat Tuhan untuk memurnikan kita. 
Jelaslah gereja akan terus dimurnikan dan diproses oleh Tuhan. Paulus dalam 
tulisannya kepada gereja di Korintus,  berkata: 

Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, 
karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. (1 Korintus 
10:17) 

Gereja di Korintus merupakan ’satu roti’. Satu roti yang terdiri dari butiran gandum, 
digiling menjadi tepung yang halus, lalu kemudian dicampur dengan bahan yang lain 
dan dipanggang di dalam oven. Kita dapat digambarkan seperti  butiran gandum 
tersebut, diproses oleh Tuhan untuk menjadi tubuh Nya, satu roti yang baru dengan 
aroma yang memikat orang di kota kita dan sekitarnya untuk kemuliaan Kristus. 

Pembuat Roti 

Saya teringat akan roti yang dipanggang di tempat pembuatan roti listrik. Semua 
bahan-bahannya dimasukkan di alat pembuat roti pada malam hari dan pengatur 
waktunya diatur. Pada esok pagi harinya, setelah oven berukuran kecil dan mixer 
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bekerja mengolahnya, maka aroma mulai menggugah selera, lalu terbawa oleh angin 
mengalir dari dapur menuju tiap bagian rumah. Sekitar pukul 7 pagi hari, aroma yang 
menggoda ini memanggil segenap keluarga untuk berkumpul didepan roti panggang 
hangat. 

Ilustrasi ini menggambarkan apa yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kita. 
Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi seperti suatu roti yang menarik tadi. 
Kemuliaan sejati di setiap kota datang bagi Kristus hanya melalui gereja yang telah 
belajar berjalan bersama, menjadi satu roti, dengan kerendahan hati dan 
bersepakat. Masalah kesepakatan perjanjian perlu disoroti. Berjalan bersama 
bukanlah pilihan. Kita berhubungan dengan Tuhan dan satu sama lain berdasarkan 
perjanjian yang direpresentasikan dalam roti dan cawan perjamuan Tuhan. Dalam 1 
Korintus 10:16a Paulus bertanya: 

Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, 
adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankan roti yang kita pecah-
pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 

Perjanjian Yang Baru 

Paulus mengingatkan orang Kristen di Korintus akan pentingnya perjanjian baru dan 
dosa pelanggaran dalam perjanjian. Faktanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 11:29-
30: 

Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia 
mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang 
lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 

 

Tidak menghargai tubuh Kristus di dalam kota dapat mengakibatkan dampak yang 
serius. Bisa dibayangkan sebagai gereja di setiap kota, kita tidak menyadari 
sepenuhnya bahwa kita adalah satu roti dan oleh karena itu kita menuai 
konsekuensinya. Semua ini adalah peringatan serius bahwa ketaatan adalah kunci 
berkat. Ketidaktaatan adalah jalan menuju penghakiman. Gereja yang taat 
mengalami berkat perjanjian. Ketika gereja di kota mengalami berkat perjanjian, 
pada gilirannya kota itu diberkati! 

Alistair Petrie mengilustrasikan kebutuhan umat Kristen agar memiliki komitmen 
satu dengan yang lain: 

Hampir disetiap contoh kebangunan rohani sepanjang sejarah, setidaknya 
beberapa orang berkumpul bersama dalam nama Tuhan dan meminta Dia 
untuk melawat negeri mereka. Dalam penelitian, saya mengunjungi Wales 
dan kepulauan Hebrides di pesisir barat laut Skotlandia, dua daerah yang 
pernah mengalami kebangunan rohani di masa lalu. Di dua daerah tersebut 
saya bertanya pada sejumlah orang, apakah mereka percaya bahwa ada 
alasan tertentu yang membuat kebangunan rohani disana berhenti. Jawaban 
yang saya dengar berulang-ulang adalah kesatuan gereja hilang ketika gereja 
berubah menjadi kelompok denominasi, cemburu dan kadang sikap 
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mengkritik. Kurangnya kesatuan ini kemudian menghilangkan apa yang 
sedang dibangun diantara umat Allah. 6 

 

Kesatuan Tidak Hanya ”Hal Lain Yang Harus Kita Lakukan’ 

Kesatuan adalah hal mendasar dan penting dalam kehidupan dan kemampuan 
berbuah dari gereja sekota. Hal ini dibuat sangat jelas bagi saya tidak lama setelah 
saya memulai sebuah pelayanan berkeliling mempromosikan kesatuan dan 
memfasilitasi konferensi doa pendeta. Tinggal di rumah seorang pelayan Anglikan di 
sebuah kota di Australia, saya menyiapkan bahan untuk berbicara saat sarapan pagi 
di dalam pertemuan para pendeta. Saya sedikit merasa kuatir karena tidak sering 
berbicara di forum semacam ini, lalu saya berdoa memohon pertolongan Tuhan. 
Segera setelah itu, saya seakan-akan melihat Tuhan berdiri di gerbang kota, 
mengetuk dan menunggu untuk diundang masuk. Dengan pewahyuan segar ini saya 
melihat bagaimana mereka perlu kesatuan dalam Kristus dan kebutuhan mereka satu 
dengan yang lain. Para pemimpin tersebut melebarkan karpet selamat datang bagi 
Tuhan.             Saya bersyukur untuk pewahyuan yang lebih dalam mengenai kesatuan 
dan bertambahnya iman serta semangat untuk rumah Tuhan disana. 

Sesuatu Dipikirkan Dengan Cermat 

Setelah air bah, manusia membuat rencana untuk membangun kota dan  menara 
didalamnya hingga mencapai surga (lihat Lampiran 1). Jika hal itu diperbolehkan 
untuk dilakukan maka ”tidak ada yang tidak mungkin untuk mereka lakukan”. Berikut 
hal-hal yang perlu dipikirkan dengan cermat; berkat apa yang dapat dibawa oleh 
gereja yang sehati dan berpusatkan Kristus untuk kota? Yang terpenting, kemuliaan 
besar apa yang dapat diberikan untuk Tuhan jika kita tinggal bersama selamanya di 
bawah kaki salib? 

Terpanggil dan memutuskan melayani kota selama Allah ingin kita ada disana, secara 
umum dapat berarti bahwa kita ada disana untuk waktu yang cukup lama. Ini 
diperlukan sehubungan dengan program Allah dalam membangun. Hubungan 
membutuhkan waktu untuk berkembang dan bertumbuh. Itu sebabnya pergantian 
terus menerus dalam pelayanan menjadi tidak produktif dalam membangun gereja 
sekota. Adalah menarik untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika pemimpin 
bergandeng tangan dan mulai berjalan bersama. Di banyak tempat, mereka tetap 
setia dan berkomitmen untuk  melakukan perjalanan panjang. Embun surgawi turun 
semakin besar dan berkat Tuhan menjadi bertambah semakin jelas. 
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dengan Pendeta lain yang berasal dari denominasi berbeda.  
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5. Charles Colson ”The Body” Dallas Word Publishing 1992 

6. Pesan dari Kesatuan dan Transformasi Gereja yang diberikan oleh Ruth Ruibal di Gereja Kota 
Toowoomba September 2001 

7. Alistair Petrie ”Transformed!” Baker Book House Company 2003 

8 
APA YANG SEDANG BAPA LAKUKAN? 

Tidak Ada Formula 

Tidak ada formula untuk menjangkau kota! Jika kita bisa (meski Tuhan melarang) 
melakukannya dengan kekuatan sendiri, barangkali inilah alasan kenapa beberapa 
usaha penjangkauan kota tidak berhasil. Bahkan ungkapan ’merebut kota-kota bagi 
Tuhan’ dapat dilihat memberikan kesan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti 
seseorang berkata ’semua ini hanya karena anugerah dan semua ini tentang Dia’. 

Yesus berkata: 

Sebab diluar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. (Yohanes 15:5b) 

Segala sesuatu menurut Paulus adalah, 

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. (Roma 
11:36) 
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Semua yang telah terjadi atau bahkan yang akan terjadi di kota manapun, memiliki 
nilai kekal dan hanya karena karya anugerah Ilahi. Yesus adalah teladan kita 
bagaimana Dia bergantung kepada Bapa Nya. Dia menjawab orang Yahudi: 

”Sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri Nya sendiri, 
jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan 
Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.” (Yohanes 5:19b) 

Doa kita haruslah: Bapa, apa yang sedang Engkau katakan? Apa yang sedang Engkau 
lakukan untuk kota kami dan gereja di kota kami? 

Setiap kota itu unik. Sebuah event atau strategi yang berhasil di satu kota, belum 
tentu  memberikan hasil yang sama di kota lain. Bagi Daud, bahkan apa yang 
memberikan kemenangan atas bangsa Filistin di Baal Perazim pada pertempuran 
pertama, hal itu bukan merupakan strategi Allah untuk pertempuran yang kedua (2 
Samuel 5:20-25). Event dan strategi yang berhasil tersebut berasal dari Allah. 
Bagaimanapun, kita sangat diteguhkan mendengar cerita positif dan kemajuan yang 
diraih di berbagai tempat. Laporan luar biasa ini seharusnya membangun iman dan 
memotivasi kita untuk memohon pada Allah untuk memberikan rencaraNya dan 
strategiNya bagi kota kita. 

Bapa selalu bekerja. Yesus berkata: 

Bapa Ku bekerja sampai sekarang. (Yohanes 5:17) 

Dimana Tuhan sedang bekerja? 

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang 
membangunnya ... (Mazmur 127:1a) 

Apa berkat Tuhan untuk kota kita? Tuhan mungkin saja sudah berjalan mendahului 
kita dan membuka pintu, misalnya di sekolah atau di beberapa bidang kehidupan 
masyarakat. Mungkin Dia sudah berbicara, mengajak seseorang atau sekelompok 
orang untuk memenuhi tugas tertentu atau mengatasi sebuah kebutuhan. Dimana 
kita dapat temukan Dia bekerja? Yesus berkata: 

Dan dimana Aku berada, di situ pun pelayanKu akan berada.(Yohanes 12:26) 

 

Berkat-Berkat – Beberapa Kisah Nyata dari Toowoomba 

Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak:  

Bagus! Bagus sekali batu itu!” (Zakaria 4:7b) 

Sangat terharu mengingat perjalanan kesatuan disini, di Toowoomba, mengenai 
kebesaran karya anugerah Allah ditengah kami, beberapa diantaranya secara teratur 
di update di website gereja Toowoomba.1 Lagi dan lagi Tuhan memakai seseorang 
atau sesuatu untuk mendapatkan perhatian kita terhadap hal tertentu. Banyak 
intervensi Ilahi ini telah melibatkan sikap mau merendahkan diri sebagai bagian 
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kami, ketika menyadari ada kesombongan yang menghalangi kami untuk bergerak 
maju.  

Tahun 1994 sejumlah Pendeta, hampir semuanya pendeta Pentakosta dan Karismatik 
bertemu setiap minggu untuk berdoa.  Pada suatu pagi, ada seorang hamba Tuhan 
yang datang berkunjung ngobrol dengan kami, setelah itu dia bertanya: ”Dimana 
para pemimpin gereja Injili?” Tuhan menggunakan pertanyaan ini untuk membawa 
kami sadar dan bertobat dari sikap elitisme, eksklusif dan sombong. Kami melihat 
bahwa sikap kami yang merasa ’Kami memiliki keunggulan dari banyak gereja lain’ 
adalah kesombongan. Setelah meminta pengampunan Tuhan, kami memutuskan 
membereskannya dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi. Meskipun begitu 
sebelum kami menghubungi seseorang, mereka yang berkumpul minggu depannya 
terheran-heran melihat seorang pendeta gereja Injili  datang memasuki pertemuan. 
Tuhan telah mendengar  para hambaNya yang mau merendahkan diri. Sejak hari itu 
dan seterusnya, pertemuan doa setiap minggu semakin bertumbuh dan dihadiri oleh 
perwakilan  gereja di kota. 

Dicampur Bersama 

Tidak lama setelah itu, cukup banyak pendeta mewakili sebagian besar tubuh Kristus 
sekota, mengambil bagian dalam empat hari konferensi doa para pendeta. Sekali lagi 
Tuhan membawa orang-orang yang tepat untuk waktu yang tepat ke kota kami. David 
Orton dan Peter McHugh dari Melbourne telah mengundang Terry Dirks dari Portland 
USA ke Australia untuk berbagi mengenai konferensi doa. Konferensi ini dipakai 
Tuhan untuk membawa berkat besar bagi Amerika. Pada saat Terry yang adalah 
pemimpin dari gerakan ini berkunjung dan berbagi kepada kami di Toowoomba, kami 
tahu bahwa ini adalah sesuatu yang Allah inginkan untuk dapat kami lakukan sebelum 
melangkah lebih lanjut.  

Ada empat hari yang dikhususkan dan ditempatkan terasing diluar kota dengan 
berbagai detail lain yang diperhatikan. Ketika harinya tiba, para pemimpin 
berkumpul duduk melingkar, saling memandang satu sama lain, disertai rasa ’tidak 
tahu apa yang akan diperbuat’ dan bertanya bagaimana cara menyembah serta 
berdoa yang berbeda dapat digabungkan! Apakah sebagian diantara kami terbawa 
larut oleh cara menyembah dan berdoa yang berenergi dan penuh sukacita, 
sementara yang lain berdoa dengan teduh merenung? Kami semua menikmati 
sekaligus kaget. Sikap kasih dan peka satu dengan yang lain dimenangkan. Ketakutan 
mencair pergi, hati kami dibawa lebih dekat kepada Allah dan kepada satu sama lain 
ketika semua pemimpin menjadi terbuka dan rela dirinya dilihat dengan apa adanya 
dalam suasana penyembahan dan doa. Dengan luapan perasaan bahwa kami adalah 
satu dalam Kristus, perbedaan denominasi memudar. Itu adalah satu langkah besar 
dalam perjalanan kami untuk melihat Rumah Tuhan sedang dibangun di kota kami. 
Konferensi doa tahunan terus memegang peranan penting dalam perjalanannya. 
Setiap konferensi doa selalu unik, memiliki penekanan dan arah yang berbeda dalam 
membangun diatas apa yang terjadi sebelumnya di berbagai konferensi doa 
sebelumnya. 

 



 50

Pemimpin Muncul 

Seperti yang tadi disebutkan, dari hubungan yang harmonis karunia-karunia 
pemimpin mulai dikenali dan diterima. Adalah merupakan sukacita bagi kami melihat 
orang-orang, baik muda dan yang tua mulai dibangkitkan oleh Tuhan untuk 
berkontribusi dalam kehidupan gereja sekota. Salah satu kontribusi terbesar dalam 
seluruh kehidupan gereja sekota kami adalah pendeta gereja Lutheran yaitu Dr Edgar 
mayer. Ia rindu melihat umat Kristen secara umum dikenali sebagai gereja sekota. 
Edgar menuliskan ”Forty Days of Unity”.2 Ada enam pesan mengenai kesatuan yang 
ditulis dan direkam ke dalam DVD. Gereja-gereja kemudian berkomitmen untuk 
memberikan kotbah mengenai kesatuan selama enam minggu termasuk diskusi 
kelompok dipertengahan minggu dengan menggunakan bahan-bahan yang telah 
disiapkan oleh Edgar sendiri. Bahan renungan yang ditulis untuk setiap harinya 
selama empat puluh hari juga ditulis dan diedarkan. Tujuh belas jemaat dan 
beberapa orang Roma Katholik mewakili dua ribu orang di kota, berpartisipasi dalam 
latihan ini. Sebagian menyukai untuk melakukannya lagi di hari berikutnya. Banyak 
orang berkomentar dan bertanya apa langkah selanjutnya. Hal itu dapat dilihat 
beberapa yaitu pondasi lebih dalam dari iman untuk Rumah Tuhan telah diletakkan. 
Rumah untuk yayasan agama telah dibuat. Sejak saat itu Edgar menulis, merekam 
dan menyelenggarakan seminar sekota dengan tuntunan Roh kudus di Toowoomba 
dan di tempat-tempat lain.3 

Pemberi kontribusi utama lain dalam kehidupan gereja sekota kami adalah pendeta 
David Blair.  David seringkali dianggap sebagai ’pendetanya para pendeta’ di kota 
kami. Selain memimpin jemaat Vision Community, David seringkali dicari orang 
untuk memberikan masukan pastoral. David dan istrinya Hazel melakukan pelayanan 
”Search for Significance” dan program ’merawat yang terluka’ lainnya  yang 
membawa berkat untuk banyak orang dikota.4 Baru-baru ini, banyak orang di kota 
kami dikuatkan dan terinspirasi ketika mereka ikut dalan ’Valiant Man/Pria Sejati’, 
program lain dari ’merawat yang terluka’ yang difasilitasi oleh David. 

David Stanfield adalah orang yang berbeda yang Tuhan pakai untuk membawa 
kontribusi penting bagi kehidupan dan kesaksian gereja di Toowoomba. David, 
pemimpin yang artistik, bertalenta dan kreatif, merancang dan mengatur berbagai 
macam produksi atau acara. Salah satunya adalah ’Christmas–the Full Story’, 
pertunjukan kehidupan Kristus mulai dari kelahiran hingga kematian dan 
kebangkitan. Selama bertahun-tahun pertunjukan ini dilakukan setiap malam selama 
21 hari di bulan Desember, menarik hampir dua puluh ribu orang setiap tahunnya. 
David juga pemrakarsa dan kepala perancang ‘mobil  karnaval’ dalam parade 
tahunan ’Carnival of Flowers’. Pertunjukan Mobil Karnaval yang menonjol tersebut 
memiliki tema ‘The Lion, The Witch and The Wardrobe’. Tiga ratus pelaku/pemain 
ikut serta dari berbagai gereja dan mendapat penghargaan Grand Champion 
kendaraan terbaik dalam pawai! Kedua bidang pelayanan ini menjadi tempat sangat 
menarik bagi banyak orang Kristen dari berbagai gereja diseluruh kota untuk berdoa 
dan bekerja sama. 

  

Sebuah Festival Kota Telah Lahir 
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Sebuah acara yang menjadi acara pokok dalam kehidupan Gereja sekota kami adalah 
”The Australian Gospel Music Festival’, yang baru-baru ini diberi nama ’Festival 
Paskah’. Selama beberapa tahun, Ian Shelton digugah oleh  peribahasa: ”Budaya kota 
dicerminkan oleh perayaan-perayaannya”. Ian bertanya kepada dirinya sendiri: 
”Kenapa kita tidak punya festival Kristen di kota kita?”. Berawal dari pikiran yang 
terinspirasi, sebuah mimpi akan digenapi. Apa yang  pada awalnya tidak jelas, 
sekarang telah menjadi acara Kristen utama yang menarik tiga puluh ribu orang 
setiap tahunnya baik dari Australia dan luar negeri. Namun tujuan sebenarnya adalah 
untuk melibatkan dan memberi dampak pada masyarakat di Toowoomba yang lebih 
luas.  Hal ini terjadi sedikit demi sedikit. 

Berkali-kali, festival telah menghadapi berbagai krisis yang kelihatannya tidak 
mungkin diatasi, tetapi Tuhan mengambil alih dengan sangat baik. Isaac Moody, 
pemimpin muda bertalenta bersama dengan timnya ditambah ribuan sukarelawan 
yang berasal dari berbagai jemaat yang melayani acara tersebut, memperoleh 
penghormatan dari pemimpin pemerintah setempat. 

Minggu Keluarga 

Baru-baru ini, Isaac dan timnya bertanggungjawab untuk acara tambahan ’Minggu 
Keluarga’. Kunci firman Tuhan dibalik inisiatif ini adalah Firman yang diberikan 
kepada Abraham: 

Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena 
engkau mendengarkan firman Ku. (Kejadian 22:18) 

 

Hal yang ditanyakan: ”Apa yang dapat dilakukan untuk memajukan kehidupan 
keluarga? Bagaimana keluarga di kota kita dapat dikuatkan dan diberkati?” 

Pemimpin utama kota melakukan pendekatan satu per satu keluarga dan 
menanyakan guna mempertimbangkan alasan menjadi tuan rumah selama seminggu 
dari aktifitas ini yang dapat membuat kehidupan keluarga semakin kuat di kota kami. 
Sungguh positif respon yang diberikan. Terbentuklah tim koordinasi yang didalamnya 
terdapat orang-orang yang terpilih untuk acara ’Minggu Keluarga’ yang telah sukses 
dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut. Sekolah, klub olah raga, toko, bisnis, 
gereja dan individu mensponsori dan menyelenggarakan kegiatan orientasi keluarga 
tersebut, didukung serta dipromosikan oleh media lokal. Doa kami agar acara 
’Minggu Keluarga’ akan bertambah daya tariknya untuk tahun-tahun kedepan. 

Penyediaan Bagi Rumah Tuhan 

Kebutuhan yang paling penting dan banyak berhubungan dengan gereja sekota 
adalah kebutuhan dana. Jelas, tanpa tersedianya dana yang dibutuhkan, sedikit yang 
dapat dicapai. Bagaimana kita membiayai semua inisiatif gereja dan pekerjaan 
kerajaan Allah? Kebenaran yang luar biasa indah adalah sama seperti Allah 
menyediakan dengan berlimpah, berkali-kali lipat untuk pembangunan Rumah Tuhan 
di zaman Alkitab, demikian juga Dia menyediakan hari ini bagi RumahNya dan 
pelayanan yang mengalir keluar dari sana. Bagian dari penyedian Tuhan yang ajaib 
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datang dari pria dan wanita yang memiliki visi dan panggilan untuk menyediakan 
dana bagi pekerjaan Tuhan. Gereja di Toowoomba sangat berhutang terhadap orang-
orang yang mengasihi rumah Tuhan dan telah memberi dengan murah hati dengan 
penuh pengorbanan. 

Seorang pengusaha yang sudah memberi seperti itu adalah Andrew Youngberry. 
Bertahun-tahun yang lalu, Andrew dan istrinya Jennifer tinggal di kota pertambangan 
di Queensland, Australia. Sementara bekerja di perusahaan tambang lokal, Andrew 
baru saja menjadi seorang Kristen dan berniat pergi mencari sebuah gereja disana. 
Dia sangat terganggu saat menemukan roh kompetisi dan perpecahan diantara 
gereja-gereja di kota. Dia sangat terkejut ketika jemaat dari satu gereja menjelek-
jelekkan gereja lainnya. Andrew yang baru saja tiga minggu menjadi seorang Kristen 
berdoa, ”Tuhan, dimana gerejaMu yang sejati?”. Seketika dia merasakan Tuhan 
berbicara kepadanya dengan berkata, ”Bacalah dari Yehezkiel 12:2”. Andrew yang 
tidak menyadari bahwa benar kitab Yehezkel beserta ayatnya merupakan bagian 
dalam Alkitab, segera memutuskan untuk pulang kerumah. Perasaannya sangat 
senang ketika mengambil Alkitab dan menemukan kitab Yehezkiel! Dia 
menemukannya lalu terkejut dengan kalimat akhir di ayat kedua: 

... sebab mereka adalah kaum pemberontak. 

Sejak saat itu, Andrew rindu melihat gereja di setiap tempat terjalin bersama dalam 
kesatuan. Dia berdoa agar Tuhan memberinya kemakmuran dan memakainya untuk 
tujuan tersebut. Dengan tabungan yang diperolehnya saat bekerja di pertambangan, 
Andrew dan Jennifer bisa membangun bisnis pertanian hidroponik. Setelah mereka 
mengalami naik turun dalam bisnisnya, titik balik besar terjadi ketika Andrew dan 
Jennifer merasa tertantang untuk memberikan sepersepuluh dari penghasilan kotor 
mereka, tidak hanya dari keuntungannya saja. Hal itu merupakan langkah iman yang 
utuh, langkah radikal yang dihargai Tuhan dengan membuat bisnisnya sukses. Mimpi 
Andrew dan Jennifer untuk membangun sumber persediaan yang cukup besar untuk 
pembangunan rumah Tuhan dan pelayanan menjadi kenyataan. 

Pembawa Pesan Tuhan 

Toowoomba juga diberkati secara tidak langsung melalui pelayanan pendeta Harold 
Cabelleros dari Amerika Selatan. Pada pertemuan di tengah minggu, dia bersaksi 
atas apa yang telah terjadi di negaranya Guatemala dan mengakhiri kesaksiannya 
dengan bercerita tentang beberapa pemberian luar biasa yang terjadi di kotanya. 
Ketika dia selesai berbicara dan mengabaikan hasil persembahan sebagai pembicara 
malahan menabur untuk kota, dia memberitahukan kepada dua ratus orang yang 
hadir bahwa persembahan yang dikumpulkan akan menjadi ’benih’ bagi kota 
Toowoomba. Dia mendorong orang untuk menabur dengan murah hati. Untuk 
memenangkan kota kita harus menabur bagi kota. Malam itu jumlah persembahan 
lebih besar dari apa yang diharapkan. Jumlahnya menjadi $52,000. Kami tidak hanya 
menerima uang yang jumlahnya banyak, tapi kami juga memberikan prinsip berharga 
dalam menjangkau kota. Sekali lagi Tuhan membawa orang yang tepat dengan pesan 
yang tepat di waktu yang tepat. Uang tersebut digunakan untuk membiayai 
pelayanan yang lebih luas di kota dan merupakan tonggak sejarah berikutnya dalam 
kehidupan gereja sekota. 
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Ditempatkan Secara Strategis 

Seperti Bapa sepanjang sejarah Alkitab yang secara strategis menempatkan individu 
di tempat-tempat otoritas atau berpengaruh, demikian juga yang dilakukan Nya saat 
ini. Apakah itu adalah hamba perempuan  di keluarga Naaman atau Nehemia 
dilingkungan kerajaan Artahsasta, semua dipersiapkan dan ditempatkan oleh Allah. 
Seperti banyak tempat lainnya, Toowoomba telah diberkati ketika pria dan wanita 
yang berintegritas telah diatur Tuhan untuk menempati tempat otoritas dan 
berpengaruh. Salah satunya adalah mantan pendeta muda, Lyle Shelton. Lyle sebagai 
kandidat anggota dewan lokal, menonton TV dengan gugup pada malam pemilihan 
dewan dan menghela nafas ketika tersadar bahwa dia menjadi salah satu dari 
sembilan anggota dewan kota Toowoomba. Sejak itu Lyle sering dipanggil untuk 
menegakkan kebenaran di kota kami. 

Pada satu saat, dengan didukung orang lain dia menghadapi tekanan dari beberapa 
wakil bagian kota yang menginginkan rumah pelacuran dilegalkan di kota 
Toowoomba. Banyak orang di kota mulai menempatkan dirinya searah dengan garis 
yang kami tulis diatas pasir. Pada suatu waktu ada tiga ratus orang berkumpul diluar 
gedung dewan, membuat plakat bertuliskan ’Tidak Bisa Diam Lagi’. Kalimat ini 
bertujuan agar semua orang tahu dan bertobat dari kesalahan pria yang tidak 
menghargai harkat wanita di kota kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini tidak 
ada legalisasi pelacuran di Toowoomba. Kota ini berhutang kepada Lyle atas 
keberaniannya menangani hal tersebut dan persoalan sulit lainnya. 

Nathaniel dan Tiffany Spary juga contoh luar biasa ketika berbicara mengenai 
bagaiamana Allah menempatkan mereka secara strategis di kota Toowomba. Mereka 
termasuk pendiri dari ’The Base’, sebuah penjangkauan orang muda yang 
menghadapi keadaan sulit seperti masalah kecanduan narkotika dan alkohol, 
tunawisma dan kehancuran keluarga. Nathaniel sendiri berasal dari latar belakang 
seperti itu namun dipulihkan pada tahun 1999 ketika dia menjadi seorang Kristen. 
Dibawah kepemimpinan Spary, the Base menawarkan acara anak muda pada malam 
Jumat, kegiatan rekreasi, seni dan keahlian membuat kerajinan, training 
kepemimpinan dan mentoring, bantuan pekerjaan dan akomodasi serta bantuan 
hukum bagi orang yang bersalah atas kejahatan yang dilakukan maupun korban 
kejahatan. Melalui kasih dan sikap penerimaan yang baik yang dilakukan Spary, 
banyak anak muda datang pada Kristus. 

Tahun 2007 Nathaniel dan Tiffany mendapat medali penghargaan ’Pride of Australia’ 
untuk pelayanan mereka yang tidak egois, tidak kenal lelah dan tidak dihargai orang 
lain, yang telah memperkaya dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
lokal. 

Pendeta Alan dan Robyn Small, memberikan pengayoman atas pelayanan  
kesembuhan di Toowoomba dibawah bendera ’The International Association of 
Healing Rooms’. Orang dari berbagai jemaat yang merasa terpanggil untuk pelayanan 
kesembuhan, menolong terbentuknya team kecil untuk melayani orang sakit. 
Pelayanan ini menjadi fokus utama dari Jemaat yang dilayani Pendeta Small - ini 
contoh lain jemaat yang memberikan kontribusi unik bagi kehidupan kota.5 
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Pemikir Kota  

Allah adalah Allah yang tak terbatas kebijaksanaan dan ide-ideNya. Para pemikir 
kota dapat menolong munculnya berbagai ide dan strategi. Pemikir  Kota ini bisa 
berasal dari berbagai gereja, para pendeta dan orang-orang lain yang mencintai 
kotanya. Harap diingat bahwa semua hal yang dibutuhkan untuk transformasi kota 
sudah ada di kota tersebut. Kita perlu berseru meminta, berharap hikmat Allah dan 
strategiNya. Sebelum kita berseru meminta kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan 
terlebih dulu berseru untuk kota! Mikha 6:9 berkata: 

Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota: adalah bijaksana untuk takut kepada 
nama Nya. 

dan Pengkotbah 9:15 berkata: 

di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia 
menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang 
miskin itu. 

Orang yang tidak dikenal dan dilupakan ini menerima hikmat Allah untuk 
pembebasan kotanya – suatu peringatan bahwa kita semua dapat dipakai Tuhan 
untuk membawa keselamatan bagi kota kita. Berbagai jenis inisiatif yang berasal 
dari Tuhan sedang muncul dibanyak tempat pada saat orang Kristen sehati berjalan 
bersama dan berseru kepada Tuhan supaya kota mereka diberkati. Berikut ini adalah 
beberapa contohnya. 

Berbagai Kisah Nyata Gereja Sekota Lainnya 

Palmerston North, New Zealand 

Gereja di kota ini berjumlah 75.000 ribu, mempunyai kisah nyata bagaimana  Bapa 
memimpin dan memberkati. Beruntung dasar yang baik dari kesatuan sudah 
diletakkan jauh-jauh hari, dimana pemimpin gereja menghilangkan bendera-bendera 
denominasinya dan berkumpul disebuah tempat pengergajian kayu untuk berdoa. 
Baru-baru ini pada awal 1990, para pemimpin gereja menentukan kerangka acuan 
tentang bagaimana mereka dapat berjalan bersama; sebuah kelompok pendoa 
syafaat kota dibentuk oleh hamba Tuhan yang berasalah dari kota itu sendiri dan 
lebih dari tiga puluh gereja menetapkan serangkaian kerangka absolut dimana 
mereka akan melakukan ’prayer walking/doa sambil berjalan’ di kota mereka. Dalam 
atmosfir kesatuan dan doa, menurut salah satu pemimpin inti dan pendeta Ralph 
Sutherland: 

Bunga-bunga mulai tumbuh di padang pasir ketika Tuhan mulai bergerak 
dengan cara yang tak terduga. Angka kejahatan menurun, perubahan 
atmosfir sungguh membatasi kegiatan okultisme dan orang Kristen dipilih 
menjadi anggota dewan (tujuh dari lima belas) termasuk seorang Bupati 
Kristen.6 
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Berbagai kelompok pelayanan yang menjangkau keseluruhan kota tumbuh dari 
kesatuan yang dipimpin oleh Asoasiasi Para Pemimpin Kristen. Bidang yang ditangani 
adalah wanita, pemuda, pelajar, orang tua, pelayan konseling Kristen dan 
penginjilan. Ada juga ’tim strategi’ yang bertemu secara rutin mencari apa langkah 
selanjutnya kedepan. Dari waktu ke waktu mereka berkunjung kepada Bupati dan 
bertanya: ’Bagaimana kami dapat membantu kesatuan gereja dalam kota? Apa yang 
perlu dilakukan?’. 

Point Chevalier, Auckland, New Zealand 

Pendeta gereja Baptis Doug Vause, melihat sekitar 60 pekerja pembangunan jalan 
menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk meningkatkan jalan di bagian pinggir 
kota. Dia mulai mengorganisir pesta daging panggang sebagai tanda terima kasih dan 
mengundang jemaat gereja lokal untuk  menyediakan makanan yang diperlukan 
untuk melayani mereka. Dia terkejut karena banyak orang non-gereja ikut terlibat. 
Pekerja pembuat jalan tersebut sangat menghargai pelayanan  mereka. Kepala 
pekerja jalanan itu pun gembira serta berkata: ”Hal ini belum pernah saya alami 
selama 40 tahun bekerja di jalanan!” 

Tully, Queensland, Australia 

Pada suatu saat, kota kecil berpenduduk 3.000 jiwa ini (menurut Barry Dell mantan 
pendeta gereja Baptis) ’mengalami kelesuan dan tidak berkembang’. Dia 
menceritakan perubahan berarti yang terjadi setelah para pendeta memiliki beban 
atas kotanya dan kembali berkomitmen untuk membangun hubungan serta berdoa 
bersama setiap minggu. Menurut Barry: ”Setelah dua belas bulan, penduduk kota 
mulai berkomentar terhadap perubahan atmosfir. Masyarakat membuka diri dan 
merasa lebih bahagia, rumah-rumah dan toko diperbaiki dengan rapih. Seluruh 
tempat menjadi berbeda. 

Selesai kebaktian nyanyian natal, editor majalah lokal berseru: ”Tidak pernah hal ini 
terjadi sebelumnya di kota kita!” 
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9 
APA YANG SEDANG BAPA KATAKAN? 

 

Dasar Firman Tuhan  

Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar 
dari mulut Allah. (Matius 4:4) 

Kita pasti sudah terbiasa dengan ayat tersebut diatas yang berlaku pada kehidupan 
kita sehari-hari di dalam berjalan bersama Tuhan. Untuk hidup menang dan 
menghasilkan buah, kita perlu mendengar dan mematuhi firman secara teratur. Kita 
berdoa ”berikanlah kami makanan yang secukupnya” dengan lebih roti panggang di 
dalam pikiran kita. Kita perlu makanan rohani secara teratur. Firman Allah 
merupakan makanan, panduan, pengadilan yang membersihkan, menguduskan, 
memberi kenyaman dan menghantarkan kita kepada firman Nya. Untuk  
pertumbuhan dan kesejahteraan secara pribadi, kita perlu memperhatikan suara 
Tuhan. Dengan cara yang sama, para pemimpin yang baik yang memimpin  kota, 
perlu bisa membedakan apa yang mereka rasa Tuhan sedang katakan untuk Tubuh 
Nya, Gereja di kota itu. Seperti Tuhan berbicara pada individu, demikianlah juga 
Tuhan berbicara kepada Gereja di satu tempat tertentu. Sama seperti Tuhan 
berfirman kepada Gereja di Efesus dan Smirna (Wahyu 2:1-11), demikianlah juga ada 
Firman yang berasal dari mulut Allah untuk kotamu dan kotaku. Tanpa kesatuan 
pemimpin, bagaimana Gereja Tuhan mendengar FirmanNya bagi kota mereka? 
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Gagasan dan Rencana 

Ini adalah satu alasan lagi dari berbagai alasan lainnya, mengapa gereja di kota 
khususnya para pemimpin, perlu berada dalam kesehatian untuk mendengar hati dan 
kehendak Allah bagi Gereja dan kota mereka. Menurut Yeremia, Allah punya punya 
rencana bagi kita secara keseluruhan: 

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu 
hari depan yang penuh harapan.  (Yeremia 29:11) 

Sedikit demi sedikit, para pemimpin kota bersatu, berkomitmen, merendahkan hati 
maka kesatuan para pemimpin gereja kota akan mendapatkan pengertian mengenai 
Gagasan dan Rencana Allah. Mereka akan mulai memahami hati dan pikiran Allah 
untuk Gereja sekota mereka. Gereja akan mulai menjadi sebuah “kandungan rohani” 
yang mengandung benih Firman Tuhan. Mungkin Roh Kudus berbicara melalui kata 
nubuatan atau Ayat Firman Tuhan yang membuat perasaan mereka bertumbuh, 
bahwa sungguh ini adalah hati dan pikiran Allah bagi Gereja Sekota pada saat ini. 
Tuntunan ini perlu diuji dan bersama-sama dengan para pemimpin lainnya untuk 
hidup penuh dalam doa, dan yang berfokus melayani kota. Atas pertujuan tersebut, 
barulah hal ini disampaikan kepada berbagai jemaat dan mau ikut dalam tuntunan 
ini. Tidak semua bagian Gereja Sekota perlu setuju dengan apa yang diusulkan. Tidak 
seharusnya kita memaksa atau menekan para pemimpin untuk mengubah arah 
pelayanannya. Usaha keras perlu dilakukan agar persekutuan dan rasa saling percaya 
didalam seluruh bagian tubuh Kristus dapat terpelihara.  

Lampu Petunjuk Arah 

Di dalam perjalanan menuju kesatuan yang lebih besar dan usaha menjangkau kota 
kami, Toowoomba, kami mendapat firman Tuhan, pesan profetik dan berbagai pesan 
yang dibawa oleh pembicara tamu menjadi seperti ”lampu penunjuk arah” sepanjang 
perjalanan kami. Pesan itu membawa pencerahan, sehingga kami dapat dengan 
berada dalam perjalanan transformasi dan apa penjabaran langkah selanjutnya. 
Salah satu lampu penunjuk arah ini adalah pesan yang datang mengenai pertobatan, 
yang telah disebutkan sebelumnya. Pertobatan tidak hanya satu kali untuk semua 
persoalan! Pertobatan akan terus menjadi bagian dari perjalanan hidup kami sehari-
hari, dan tidak diragukan akan ada alasan lebih lagi untuk pertobatan yang lebih 
dalam ketika kita diubah menjadi seperti Kristus. Namun demikian, kami melihat 
kebelakang pada pesan Firman itu sebagai tonggak bersejarah dalam perjalanan 
kami. 

Firman Tuhan yang sangat berpengaruh dan paling berarti bagi perjalanan kami 
diberikan pada tahun 1974 sewaktu dua orang muda mencari Tuhan di sebuah tempat 
yang menjual makanan ternak. Mereka datang ke Toowoomba untuk memulai gereja. 
Ketika berdoa mencari petunjuk Tuhan dan mencari Firman Tuhan, satu dari orang 
muda ini, Ian Shelton diteguhkan oleh ayat Firman Tuhan yang telah disebutkan 
sebelumnya, 1 Kor 3:16 : 
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Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam 
di dalam kamu? 

Tiba-tiba Ian menyadari bahwa sama seperti Allah melihat satu bait Allah, hanya 
satu Gereja di kota Korintus, demikianlah Allah melihat hanya satu Gereja di 
Toowoomba. Sejak saat itu, Ian melihat bahwa semangatnya untuk menabur dan 
membangun gereja lokal harus seimbang dengan semangat yang sama untuk seluruh 
Tubuh Kristus di kota 

Firman yang Memberi Konfirmasi 

Firman Tuhan menolong kita dalam memberikan pengertian lebih besar akan 
perlunya doa di kota, berasal dari Imamat 6:13: 

Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan 
padam 

Ayat ini mengarahkan pada inisiatif doa siang-malam, yang disebutkan sebelumnya 
dan terus berlangsung sampai hari ini, meskipun lebih sedikit jam-jam berdoa yang 
diisi dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Kami bersyukur dengan cara Tuhan 
memberikan konfirmasi pada setiap Firman yang sudah datang. Contohnya, tidak 
lama setelah inisiatif doa ini dimulai, seorang hamba Tuhan, Halord Cabelleros, 
sewaktu berkunjung ke kota kami, berkata bahwa Tuhan telah menaruh ayat Firman 
dihatinya untuk kami, yaitu Imamat 6:13! 

Ayat lain yang punya pengaruh besar bagi kami adalah: 

Filipi 2:2-8, yang mendorong kami untuk 

... hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan ... 
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ... Ia 
telah merendahkan diri Nya ... 

Kemudian Hagai – dua pasal – mengutip pasal 1:4: 

Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang 
dipapani dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 

dan pasal 1:8b: 

bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan 
menyatakan kemuliaanKu di situ, firman Tuhan. 

Seluruh kitab Hagai dan gagasan mengenai satu rumah di kota adalah topik utama 
selama tiga hari konferensi doa bagi para pendeta di Toowoomba pertengahan tahun 
1990. Tema itu terus berulang sejak saat itu. 

Pembicara konferensi dan pengarang buku, Cindy Jacobs sewaktu berdoa untuk 
Toowoomba di pertemuan Brisbane 2002, menyebutkan Toowoomba sebagai sebuah 
kota perlindungan. (Yosua 20:2) Ini adalah konfirmasi atas sesuatu yang sebelumnya 
telah kami lihat sendiri. Baru-baru ini kami kedatangan banyak orang yang berstatus 
pengungsi yang  pindah mendiami kota kami. 
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Baru-baru Ini 

Firman Tuhan selanjutnya yang ditujukan bagi kami datang dari Efesus 2:22, 

Didalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah,  
di dalam Roh. 

Merenungkan ayat ini dan keseluruhan kitab Efesus telah membawa kesadaran lebih 
dalam bahwa Allah sungguh ingin tinggal dan bertahta dengan penuh kuasa ditengah-
tengah kita. Ayat dari 1 Kor 10:16-17 juga telah diberikan kepada kami: 

Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, 
adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-
pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, 
maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua 
mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 

Dengan pemikiran kami adalah satu roti di dalam kota, seorang tukang roti diminta 
membuat roti terbesar yang dapat dia buat. Roti besar ini mewakili gereja sekota, 
pada pertemuan pendeta Jumat pagi ditaruh roti ditengah meja selama beberapa 
minggu sebagai tanda kebersamaan kami. Disamping roti, terdapat cawan perjamuan 
kudus dan kayu salib kecil. Cawan itu diisi jus anggur, yang menyatakan perjanjian 
kesatuan Kristus dan satu sama lain. Hal ini sebagai pengingat bahwa ketika kami 
berjalan dalam Perjanjian bersama Tuhan dan satu sama lain, kami dapat 
mengantisipasi berkat Nya pada gereja dan kota (Ulangan 28:1-14). Supaya hal ini 
terjadi, kami menyadari bahwa harus ada aplikasi di tiap harinya atas salib pada 
setiap bidang kehidupan Gereja Sekota. (Lukas 9:23) 

Mengangkat Penatua-Penatua 

Pada saat menulis kita dihadapkan dengan perkataan Paulus kepada Titus, 

... supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau 
menetapkan penatua-penatua di setiap kota.(Titus 1:5) 

Ada konsensus pemikiran diantara para pendeta di Toowoomba bahwa Tuhan 
menghendaki Kepemimpinan Kota yang lebih jelas untuk melayani gereja dan 
pelayanan gereja kepada kota – sebuah Kepemimpinan yang bersifat relasional yang 
dapat mendengar suara Tuhan untuk membawa kekompakan dan memberi 
pengarahan. Karena rumah Tuhan di bumi adalah refleksi dari rumah Tuhan di sorga, 
maka kami akhirnya melihat bab 4 kitab Wahtu sebagai pola sorgawi. Yohanes, 
mengikuti  komunikasinya dengan tujuh Gereja Sekota, diangkat oleh Roh ke sorga, 
dimana dia melihat Tuhan diatas tahta dikelilingi oleh para penatua. Para penatua 
ini dilihat dalam keadaan tersungkur menyembah Tuhan, melempar mahkota mereka 
dihadapanNya. Iman kami adalah, ketika Pemimpin Kota dikenali dan dikhususkan 
untuk tugas ini, Tuhan akan punya akses lebih besar pada Gereja Nya di Toowoomba 
dan pada kota. Sebagai bagian proses mendengar suara Tuhan dan menemukan 
langkahNya kedepan, pertemuan bulanan Gembala dan Pemimpin Gereja lainnya 
dilakukan untuk berdoa dan berdialog antar hamba Tuhan. 
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SALIB, KEHAMBAAN & KERENDAHAN HATI 

Yesus Memberi Teladan 

Inisiatif pelayanan kota yang paling berdampak adalah inisiatif yang menerima salib, 
berhati hamba dan rendah hati. Yesus dengan jelas menjadi contoh bagi kita semasa 
hidupnya di dunia. Dia memberi contoh dalam salah satu pertemuan terakhir Nya 
dengan para murid, dengan membasuh kaki mereka. 

Yesus tahu, bahwa Bapa nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada Nya 
dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah 
Yesus dan menanggalkan jubah Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan 
mengikatkannya pada pinggang Nya, kemudian Ia menuangkan air ke dalam 
sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid Nya lalu menyekanya 
dengan kain yang terikat pada pinggang Nya itu. (Yohanes 13:3-5) 

Membasuh kaki seseorang biasanya dilakukan oleh seorang hamba atau budak. Jelas  
tidak satupun murid Yesus rela menawarkan untuk melakukan tugas kurang 
terhormat ini. Tetapi Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengimpartasikan 
pengajaran yang terlihat langsung tentang kerendahan hati dan kehambaan yang 
tidak akan pernah dapat mereka lupakan. 

Yesus Merendahkan diri Nya 

Filipi 2:5-9 berkata: 



 61

Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan 
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, 
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus 
dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 
mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan 
dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat 
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.Itulah sebabnya Allah 
sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas 
segala nama… 

Ini adalah pola Kerajaan Sorga, dan satu-satunya cara untuk mengalami Penuaian 
Kerajaan.  Yohanes 12:24 berkata: 

Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, 
ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak 
buah. 

 

Yakobus 4:6b berkata: 

"Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang 
rendah hati." 

Tuhan akan menolak semua usaha keras yang dipengaruhi oleh promosi diri sendiri 
dan kesombongan diri. Perlu dicacat bahwa tempat dimana Yesus dibaptis yaitu di 
sungai Yordan, secara geografis adalah sungai terendah di dunia – suatu peringatan 
yang baik bahwa aliran sungai Allah mengalir ke tempat-tempat rendah dan 
menghindari gunung-gunung kesombongan. 

Bulir-Bulir Gandum 

Seorang pendeta menceritakan kepada rekannya para pendeta di Toowoomba 
tentang perjumpaannya dengan Tuhan baru-baru ini: ”Graeme, jika jemaatmu 
berkurang jumlahnya, akankah kamu bergembira dengan pertumbuhan gereja lain 
yang berlokasi di dekatmu?” 

Setelah beberapa waktu memeriksa hatinya sendiri, Graeme dapat berkata, ”Ya 
Tuhan”. 

Kali kedua, Tuhan bertanya kepada Graeme: ”Kalau gerejamu berkurang jumlahnya 
dan akhirnya bubar, apakah engkau mau melayani gembala dari gereja yang 
bertumbuh itu? 

Kali ini Graeme sungguh-sungguh bergumul. Akhirnya dia mendapatkan anugerah lagi 
untuk berkata : ”Ya Tuhan”. 

Untunglah itu bukan akhir cerita; Hari ini Graeme memiliki gereja yang bertumbuh! 
Namun, itu adalah pesan yang saatnya tepat untuk para pemimpin Toowoomba. 
Maukah setiap kita menjadi seperti bulir gandum di tangan Tuhan, untuk 
mempersiapkan tuaian besar? 
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Di Bawah Kaki Salib 

Di Wanganui, New Zealand, para pendeta yang ikut serta dalam konferensi doa 
selama empat hari menjadi sadar akan kekuatiran dan beban berlebihan mereka 
dalam mengurus gereja dan pelayanan masing-masing. Melihat kebutuhan mereka 
untuk memperbaharui penyerahan diri di bawah kaki salib, secara simbolis mereka 
menyerahkan kunci –kunci mobil, garasi dan rumah di atas kursi yang berfungsi 
sebagai altar ditengah ruangan. Hal itu menjadi simbol ungkapan perubahan hati 
mereka untuk berserah kepada Tuhan dan komitmen mereka satu dengan yang lain 
dan kepada gereja sekota. 

Pada konferensi doa para pengusaha  Kristen di Toowoomba, dua pria yang memiliki 
usaha yang sama duduk berhadapan selama waktu penyembahan. Salah satu dari 
mereka melihat saudaranya dalam Kristus, tersadar bahwa ada proyek sama yang 
sedang mereka lakukan dengan cara bersaing untuk memenangkan tender! Dia mulai 
bergumul dalam hati akan kepentingannya sendiri dan kepentingan saudaranya itu. 
Akhirnya dia berbagi tentang pergumulan dalam hatinya ini kepada seluruh anggota 
kelompok, termasuk kepada  pria itu. Kedua pria itu kemudian berdoa bersama, 
dengan berurai air mata dan mengalami rekonsiliasi, masalah itu diserahkan ke 
tangan Tuhan di bawah kaki salib. 

Pujian Untuk Keledai? 

Sewaktu mengikuti konferensi doa para pemimpin di Houston, USA, saya teringat 
bagaimana pada waktu terjadi ketegangan antara para pemimpin tertentu, salah 
seorang fasilitator berbicara dalam pertemuan itu. Dia mengingatkan kita semua, 
ketika Yesus masuk ke Yerusalam, Dia mengendarai seekor keledai. ”Seekor 
Keledai”, dia berkata, ” adalah binatang keras kepala dan di dalam firman dijelaskan 
keledai adalah binatang najis, yang perlu ditebus dengan darah – semua hal ini juga 
berlaku bagi kita! Keledai bukan fokusnya. Keledai tidak mendapat pujian atau 
promosi. Satu tugasnya yang sederhana adalah membawa Yesus ke dalam kota.” 

Kesenyapan yang kudus datang atas semua saudara yang berkumpul ketika Roh Allah 
mulai menyadarkan dan melumerkan hati kami yang sombong. Dalam beberapa jam 
kemudian terjadi banyak pertobatan dan rekonsiliasi ketika kami merenungkan 
analogi Keledai tadi. 

Yang Tuhan Perlu adalah Orang Yang ”Nothing”(Tidak Ada Apa-apanya) 

Saya suka cara Francis Frangipane menuliskannya: 

Pada mulanya, bumi tidak berbentuk dan kosong, tapi hal ini tidak 
menghalangi Yang Maha Kuasa. Dia melihat pada kedalaman tak terukur dari 
kegelalapan ia menyimpulkan, ’Yang diperlukan adalah sebuah cahaya kecil!’ 
Demikian jugalah awal dari kehidupan rohani kita, kita juga adalah ’kosong 
dan tanpa bentuk’ tetapi Tuhan masih tetap berkata ’Yang mereka perlukan 
adalah sebuah cahaya kecil!’ Ingatlah, Allah bertanggung jawab menciptakan 
dan tanggung jawab kita adalah tunduk padaNya sebagai Sang Pencipta. Tuhan 
hanya perlu tiga hal untuk membuat kehidupan. Pertama, Dia butuh sesuatu 
yang tidak ada apa-apanya (nothing).  Yang Maha Kuasa selalu memulai 
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pekerjaan besar Nya yang kreatif dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. 
(Hal ini sangat penting karena kesanalah Dia akan masuk!) Kedua, RohNya 
perlu melayang-layang diatas sesuatu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan 
akhirnya, Dia butuh FirmanNya, yang adalah ”something”, sesuatu yang 
penuh kuasa, yang ingin Dia tempatkan di tempat yang tidak ada artinya. 
Tidak sulit bagi Tuhan menciptakan ”something” dari ”nothing”. Halangan 
satu-satunya yang Dia hadapi adalah ketika ”nothing” tidak sadar bahwa dia 
adalah ”nothing”, malahan sebaliknya merasa bahwa dia adalah ”something”. 

Frangipane melanjutkan: 

Akan ada saat dalam hidupmu ketika,  seperti alam semesta sebelum 
penciptaan,engkau menemukan hidupmu seperti ”tidak berbentuk dan  
kosong”.Jangan terlalu dikuatirkan ...engkau berada di permulaan yang baru!1 

 

Kerendahan Hati dan Kehambaan 

Kerendah-hatian Yesus diekspresikan dalam tindakan kehambaan. Ruth Ruibal dalam 
bukunya, ”Unity in the Spirit” menjelaskan apa yang terjadi ketika sekelompok orang 
mencari dan mengikuti teladan Yesus dengan merendahkan diri mereka untuk 
melayani kota mereka yaitu Cali, Colombia: 

Asosiasi Hamba Tuhan pernah bertanya kepada Wali Kota bagaimana gereja 
dapat membantu melayani kota kami. Satu masalah kota adalah mengenai 
pengumpulan sampah di daerah tertentu di kota, jadi kami menawarkan 
bantuan. Berkoordinasi dengan pemerintah kota setempat, 1500 orang 
percaya berkumpul pada Sabtu pagi untuk mengumpulkan sampah seberat 40 
ton. Dalam proses ini 500 orang datang mengenal Tuhan sebagai Juruselama! 
Kami tidak menyangka bahwa team itu menjadi tim penginjil Gereja Sekota 
pengumpul sampah! Kami menemukan bahwa kerelaan jadi pelayan 
membuka pintu-pintu dengan cara yang luar biasa untuk memenangkan jiwa 
bagi Yesus.2 

Pelayanan adalah Tempat Bertemu 

Rick Rusaw dan Eric Swanson menulis: 

‘Pelayanan’ adalah satu-satunya lokasi yang meliputi kebutuhan dan impian 
suatu kota, keinginan dan amanat Tuhan serta panggilan dan kapasitas 
gereja. Pelayanan merupakan ’Tempat Bertemu’ dimana tiga kepentingan 
menjadi satu. Pelayanan adalah sesuatu yang diperlukan masyarakat, yang 
Allah inginkan agar gereja punya kapasitas melakukannya. Masyarakat bisa 
saja tidak peduli akan keselamatan tapi mereka punya kebutuhan. Dalam 
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan inilah, hubungan-hubungan yang 
berarti dibangun, dan dari hubungan baik dihasilkan kesempatan-
kesempatan yang tidak terbatas untuk membagikan kasih Kristus dan Injil 
keselamatan. Gereja mula-mula bertumbuh sebab anggotanya mengasihi dan 
melayani. Kami percaya, seorang hamba dapat pergi kemana saja. Kerelaan 
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melayani dapat memberikan kita jalan masuk bukan hanya ke tempat-
tempat yang membutuhkan tapi juga ke tempat-tempat yang berpengaruh.3 

Ini Sedang Terjadi! 

Ada banyak contoh gereja yang dengan kerendahan hati melayani kota. Ini salah satu 
yang terjadi di Gisborne, New Zealand. Ribuan orang datang dari berbagai wilayah 
New Zealand berjalan jauh untuk menyambut matahari terbit pada waktu fajar 
menyingsing di tahun milenium baru. Banyak upaya dan dana telah diberikan untuk 
mengorganisir dan mempromosikan acara ini dengan para artis selebritis dan tamu 
pemerintah. Umat Kristen di Gisborne mempertimbangkan secara bijak akan apa 
yang Allah mungkin ingin mereka lakukan dalam rangka membawa kemuliaan bagi 
Nya. Mereka memutuskan untuk melakukan operasi membersihkan sampah secara 
besar-besaran setelah perayaan berlangsung. Di hari berikutnya, pelayanan 
membersihkan sampah di jalan-jalan yang dilakukan oleh umat Kristen menjadi hal 
yang paling banyak dibicarakan di perayaan. 

Contoh lain pelayanan membersihkan sampah terjadi di daerah Eastern Highlands 
yaitu di kota Goroka, Papua Nugini. Salah satu pendeta, Simon Nenipa berdoa: 
”Tuhan, saya siap melakukan pekerjaan kotor apa saja jika itu untuk kerajaanMu”. 
Dia mengatur untuk membersihkan jalan yang panjang, dimana gerejanya berada. 
Mengikuti pimpinannya, para pendeta anggota persaudaraan ”Gembala Goroka” 
menyetujui kota mereka untuk dibersikan dengan damai dan  takut akan Tuhan. 
Setelah berdoa bersama setiap minggu selama beberapa tahun, mereka percaya 
bahwa kesatuan mereka dalam Kristus seharusnya menjadi dasar yang diperlukan 
bagi mereka untuk menjalankan peranan yang efektif dalam melakukan hal ini. Ayat 
pegangan mereka adalah Mazmur 133:1 

Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam 
bersama dengan rukun. 

Pada bulan Juni 2007 sekitar dua belas pendeta berjalan bersama di jalan Goroka, 
mengumpulkan sampah yang telah tertimbun selama bertahun-tahun. Mereka 
dengan sengaja tidak mengajak anggota jemaatnya untuk bergabung bersama. 
Mereka dengan bebas memilih dan merendahkan hati mereka untuk mengambil 
langkah menentang budaya kaum elit. 

Dengan bantuan pengeras suara, masyarakat didorong untuk menjaga kota tetap 
bersih di masa mendatang. Secara berangsur-angsur timbunan sampah dipindahkan 
dan diangkat kedalam truk menuju tempat pembuangan sampah. 

Tindakan sederhana ini telah menarik banyak komentar yang baik dari masyarakat 
yang lebih luas termasuk dari Wali Kota.  Mengikuti pimpinan para pendeta, Dewan 
Perwakilan Rakyat setempat mulai menerapkan ukuran standard kebersihan. 
Menurut pemimpin setempat, Rev. David Kima, para pendeta dan jemaatnya 
sekarang memiliki antusiasme dan pengharapan yang baru ketika mereka membuat 
rencana serta percaya akan melihat  perubahan yang lebih positif di kota mereka. 
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KEPEMIMPINAN 

 
Tidak Ada Kepemimpinan, Tidak Ada Negeri 

Seseorang pernah berkata, ”Tidak ada Joshua, tidak ada negeri!” Tanpa pemimpin 

yang dipilih dan dilatih Allah dan diterima oleh rakyatnya, Israel tidak akan memiliki 

tanah warisannya. Kepemimpinan yang berpola Ilahi merupakan bagian vital untuk 

menjangkau kota kita. George Otis, setelah banyak mendokumentasikan kisah nyata 

transformasi kota dari seluruh dunia, membuat daftar beberapa hal instrumental 

yang telah menghasilkan transformasi.1 Daftar teratas adalah kepemimpinan, 

kemudian selanjutnya doa. Hakim-hakim 5:2 berkata: 

Ketika para pemimpin melakukan fungsi memimpin di Israel, dan karena 

bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah TUHAN! 

Orang Damai  

Disetiap kota ada umat Tuhan yang teruji yang memiliki kualitas kepemimpinan, 

yang mencintai kotanya dan dipanggil untuk menempati tugas  kepemimpinan. 

Orang-orang ini memiliki hati hamba dan hidupnya dipenuh doa, ’rela menjadi keset 

kaki’, orang Kristen dewasa yang memiliki kasih mendalam pada Kristus dan 

TubuhNya. Mereka dikenali dengan karunia-karunia unik mereka dan diterima 

sebagai pengikat hubungan dari rasa saling percaya serta kasih dengan pemimpin lain 

dari berbagai gereja. Sangat menyenangkan melihat bangkitnya beberapa pemimpin 
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yang sementara melakukan tugas kepemimpinan di jemaat, mereka juga memiliki 

peran kepemimpinan yang jelas, yang ditetapkan Tuhan di Gereja Sekota. Dalam 

cara apapun, hal itu tidak membuat mereka menjadi lebih penting dari pemimpin 

lain yang sepenuhnya hanya melayani jemaat mereka saja. Kekuatan dan kesehatan 

jemaat lokal menentukan kekuatan dan kesehatan Gereja Sekota. Diantara para 

pemimpin yang sedang bertumbuh, biasanya ada satu yang dengan jelas dilihat 

sebagai pemimpin diantara pemimpin. Ketika para murid memasuki sebuah kota, 

mereka mendapat instruksi yang jelas untuk mencari ”Orang Damai” (Lukas 10:6). 

Orang Damai adalah seseorang yang teruji dan rendah hati yang memiliki komitmen 

mendalam dan kasih bagi kotanya dan Gereja Sekota. Seseorang yang memiliki Visi 

dan Kualitas seorang pemimpin. 

Persoalan Utama 

Kepemimpinan yang diterima oleh para pemimpin lain pernah  menjadi masalah yang 

kami gumulkan selama beberapa waktu di Toowoomba. Selama kira-kira setahun ada 

perbedaan pendapat terhadap gaya kepemimpinan seharusnya kami terima. 

Sebagian merasa seharusnya kepemimpinan jamak dan tidak ada seorangpun yang 

mengambil seluruh tanggung-jawab. Yang lain merasa, ada pemimpin diantara kami 

yang perlu dihormati dan diterima sebagai pemimpin diantara para pemimpin. 

Sementara masalah kepemimpinan ini tetap tidak selesai, kami bergumul untuk 

menemukan damai sejahtera sehingga akibatnya kehilangan momentum dalam 

perjalanan kami bersama. Kami berkumpul bersama untuk membahas hal ini dan 

menyelesaikannya. Dua jam sebelum kami bertemu, kami menerima telfon dari 

seorang pendoa syafaat yang dihormati yang tinggal di negara bagian lain. Orang ini, 

tanpa mengetahui masalah yang akan didiskusikan, berkata ”Allah sudah menyatakan 

pada saya bahwa kalian sedang menghadapi satu dari masalah yang paling penting 

dan paling kritis dalam perjalanan kalian bersama di Toowoomba. Saya berdoa untuk 

kalian” 

Sewaktu kami berkumpul bersama pada pagi itu, seorang pelayan yang sangat 

dihormati di kota, berbicara tentang masalah kepemimpinan ini dengan banyak 

hikmat dan kemudian masalah ini diselesaikan. Seorang pemimpin diantara para 

pemimpin dihormati dan diterima, awalnya oleh kelompok executive, kemudian oleh 

kelompok pendeta yang lebih luas. Sejak saat pemberian dukungan itu terjadi, kami 

diberkati dengan sebuah harmoni yang memfasitasi terjadinya momentum baru. 
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Masalah kepemimpinan adalah sungguh suatu masalah kritis yang membutuhkan 

tuntunan Roh Kudus dari kota ke kota. Hal ini mungkin satu masalah tak terselesaikan 

pada tahap-tahap awal yang paling sering menghalangi kebersamaan dan 

pertumbuhan dari Gereja Sekota di banyak tempat. Akan bisa lebih sehat jika 

kepemimpinan mengambil bentuk yang berbeda-beda ketika proses kesatuan 

semakin bertumbuh dan makin dewasa. 

Tudung yang tidak Kelihatan 

Ketika para pemimpin berjalan bersama dengan rendah hati, saling menghormati dan 

saling mengutamakan yang lain, dirasakan ada payung atau tudung ilahi yang tak 

terlihat mulai dibangun. Kesanalah Roh Kudus  dengan tidak terlihat mencurahkan 

berkat kerajaanNya. Ketika para pemimpin ditahbiskan, para pemimpin baru 

muncul, karunia kepemimpinan dihormati dan diterima. Pewahyuan baru dan 

strategi-stratei  baru muncul dan membawa semangat yang baru. Orang-orang pada 

umumnya mulai mencari tempat untuk melayani dalam berbagai bidang  yang lebih 

luas di kota, jenis pelayanan yang sebelumnya tidak ada. Mereka termasuk para 

pemimpin yang bukan pendeta atau gembala. Pemimpin yang dewasa, punya 

kemampuan, punya komitmen tinggi, mulai muncul dari setiap bidang profesi. 

Mereka membawa kontribusi yang unik. Latihan, hikmat dan keterampilan yang 

diperoleh selama bertahun-tahun sudah menjadi persiapan Allah bagi Kepemimpinan 

Gereja Sekota.2 

 

Hal-hal Yang Perlu dalam Karakter Kepemimpinan 

Munculnya Gereja Sekota di berbagai tempat membuat karakteristik pemimpin yang 

tepat menjadi sangat penting. Sudah terbukti, pemimpin yang efektif memimpin 

inisiatif Gereja Sekota adalah pemimpin yang punya orientasi kuat untuk membangun 

Kerajaan Allah. Mereka punya kasih yang dalam bagi seluruh Tubuh Kristus dan 

menikmati persekutuan dengan orang dari berbagai jemaat dan berbagai 

denominasi. Sejalan dengan ini, pemimpin kota hampir selalu menikmati dukungan 

yang kuat dari jemaatnya sendiri dan anggota jemaatnya yang mau menerima konsep 

Gereja Sekota. Mereka kemudian dengan sukacita memberikan diri mereka dan 

sumber daya yang mereka miliki untuk kepentingan Transformasi Kota. Para 

pemimpin seperti ini memiliki belas kasih yang besar dan kesadaran kuat bahwa dia 

dipanggil bagi kotanya. Sebagai hasilnya, mereka memperlihatkan kerelaan memberi 

banyak, supaya Rumah Tuhan dibangun. 
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Kerelaan untuk berkorban ini tidak disertai dengan keinginan untuk menjadi 

pemimpin yang tampil di depan, tapi hanya keinginan untuk mengambil peran 

seorang hamba bagi para pemimpin lainnya. Mereka senang dan puas untuk bekerja 

di belakang layar. 

Dipanggil ke level tanggung jawab yang baru, para pemimpin Gereja Sekota juga 

sadar bahwa level peperangan rohani yang lebih tinggi sedang dimasuki, bagi mereka 

sendiri, keluarga mereka dan gereja mereka. Karena alasan inilah mereka dikuatkan 

dan bersandar pada dukungan doa. 

 

 

Ringkasan: 

Sampai saat ini kita telah mendiskusikan delapan prinsip: 

Komitmen untuk kota, doa, pertobatan bersama, memprioritaskan hubungan, 

membedakan apa yang sedang Bapa lakukan dan katakan, menerima salib, 

kerendahan hati dan kehambaan, mengenali dan mentahbiskan para pemimpin. 

Hal diatas merupakan pekerjaan persiapan dan membangun tembok untuk 

menyingkapkan Rumah Tuhan, yang adalah Rumah untuk KemuliaanNya. 
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1. H. Caballeros & M. for Eds. ”The Road to Community Transformation” ’The Transforming Power of    
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    Revival’1998 

2.Barry Till ”The Churches Search for Unity” Penguin 1972. 

Pada tahun 1967 Gereja-gereja British Council mendirikan pelatihan "The People Next Door" untuk 

mendidik sekitar 85.000 umat Kristen (selain mereka sendiri) mengenai denominasi, dengan demikian 

mempromosikan kesatuan gereja atau dapat dikatakan sebagai proses "ekumenis". Satu hal yang 

muncul dari kelompok-kelompok adalah kegigihan anti-klerikalisme pada masalah urgensi demi 

persatuan. Komentar khas dari laporan kelompok adalah: Kepala blok untuk persatuan adalah 

mengembalakan dan melayani. Kaum awam lebih siap untuk menerima ekumenisme daripada 

penghargaan yang diberikan oleh hirarki gereja. Tanggapan tersebut datang dari orang awam yang 

cukup antusias untuk memberikan beberapa hari mereka pada malam minggu untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran. 
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RUMAH BAGI KEMULIAANNYA 

 

Menetapkan Visi 

Yesus mengirim murid-muridnya pergi dua berdua untuk mempersiapkan jalan untuk-
Nya ke kota-kota  yang akan Dia datangi. Seperti yang sudah kita lihat, Tuhan 
mencari tempat tinggal, sebuah tempat dimana Dia dapat duduk diatas tahta di kota-
kota kita.Visi harus disampaikan. Dengan menyampaikan visi untuk rumah Tuhan, 
kita sedang mempersiapkan sebuah tempat untuk Dia tinggal. Ini membutuhkan 
waktu dan kesabaran. 

Ketika banyak orang mau dan bersedia mendukung inisiatif kesatuan, anggota gereja 
yang tidak mempunyai visi atau beban yang sama untuk Gereja Sekota, merasa 
kecewa ketika Pendeta mereka menerima tanggung jawab yang lebih luas. Kecuali 
kalau jemaat itu mulai melihat kebutuhan mereka untuk mempunyai dan mendukung 
visi sekota, panggilan pemimpin untuk terlibat dalam kehidupan Gereja Sekota akan 
sangat dibatasi. Jadi jalannya perlu disiapkan. 106Inilah sebabnya mengapa 
menyampaikan visi itu penting, tidak hanya untuk masa depan jemaat kita sendiri, 
tapi juga untuk Gereja Sekota. Dengan cara ini, pemimpin-pemimpin jemaat dan 
yang lainnya akan didukung ketika mereka melayani kota mereka dengan kapasitas 
yang lebih luas lagi. Contoh  inisiatif yang seperti disebutkan tadi yang dapat dengan 
luar biasa menolong orang untuk mengidentifikasi diri dengan Gereja Sekota adalah 
“40 hari kesatuan” sebuah rangkaian belajar dan tindakan nyata yang memampukan 
visi ini bertumbuh semakin dalam dan luas. 

Kesabaran Yang Tekun 
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Transformasi hanya akan terjadi ketika rumah Tuhan, Gereja Sekota di bangun. 
Hampir semua kebangunan rohani di Perjanjian Lama, melibatkan pemulihan Rumah 
Tuhan. Dengan kembali berfokus pada ada yang Tuhan mau dan penyesuaian yang 
dibutuhkan, timbul tekanan karena perubahan yang akan dilakukan. Tidak semua 
orang mempunyai pewahyuan dan beban hati yang sama. Hal-hal yang membuat 
patah semangat bisa datang, seperti yang terjadi  pada orang Israel di jaman Ezra 
ketika mereka diganggu saat mereka berusaha untuk membangun Bait Suci. Ezra 4:4 
berkata : 

“ maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang 
orang Yehuda dan membuat mereka takut untuk membangun” 

Kita tidak begitu polos dengan berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan mulus 
dalam perjalanan kita menuju kesatuan dan membangun Rumah Tuhan. Bagi orang 
Yehuda, membangun Bait Suci sudah berhenti tetapi kemudian dimulai lagi setelah 
dua puluh tahun, melalui nubuatan Haggai dan Zakharia, ketika mereka memberi  
peneguhan pada umat Tuhan dengan firman Tuhan. 

 

Kita baca di Ezra 5: 5 

Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, 
sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu 
sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim 
kembali surat jawaban mengenai hal itu. 

Firman Tuhan ini,bahkan seluruh kitab Ezra, merupakan sumber penting tentang 
instruksi dan peneguhan  untuk mereka yang ingin melihat Rumah Tuhan dibangun di 
zaman kita ini. Tuhan melakukan pembangunan Rumah-Nya ditengah-tengah 
tantangan dan pencobaan. Sebenarnya, tantangan dan pencobaan yang dialami 
hanya berfungsi untuk memurnikan hati dan motivasi umat Tuhan. Dengan cara yang 
sama hari ini,Tuhan menguji hati dan motivasi-motivasi kita seperti diwahyukan di 
Kejadian 11 :4  

“Juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota 
… marilah kita cari nama…” 

Semua pelayanan ini tidak pernah tentang kita, tetapi tentang Dia; Kemulian-Nya, 
namaNya sedang dijadikan agung. Kita harus minta Roh Allah untuk memeriksa hati 
kita dan membersihkan kita dari motivasi-motivasi yang tidak murni, hal-hal yang 
kita idam-idamkan atau layani dapat menjadi berhala yang kita sembah. Bisa saja 
ada berbagai macam hal yang awalny dianggap sah-sah saja, seperti pelayanan dan 
pekerjaan  dimana kita dipanggil akhirnya bisa menjadi berhala. Kondisi hati kita 
akan menentukan kondisi dari bangungan yang kita bangun. Paulus mengatakan pada 
gereja Korintus bahwa hanya yang dibangun dengan emas, perak, dan batu-batu 
berharga akan tinggal tetap. (1 Kor 3:11-14) 

Peneguhan 
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Keinginan Daud yang besar adalah untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan. 
Meskipun demikian, sebagai ganti Daud, kehormatan untuk membangun rumah 
tersebut diberikan kepada anak lelaki Daud,Salomo.Daud meneguhkan  Salomo: 

Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari TUHAN, 
Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus TUHAN, Allah, supaya 
tabut perjanjian TUHAN, dan perkakas kudus Allah dapat dibawa 
masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan.                                                   

                                                                          (1 Tawarikh 22:19)  

Kita juga butuh peneguhan untuk mendengar dan mengarahkan diri kita pada hatinya 
Tuhan untuk rumah-Nya di kota kita. 

Dalam pengutusan Joshua, Tuhan meneguhkan dia untuk : 

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah 
hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, 
menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.             (Yoshua 1:9) 

Mungkin kebutuhan terbesar dari pemimpin Gereja Sekota hari ini adalah perlunya 
peneguhan, sama seperti Joshua, Salomo dan pemimpin-pemimpin di jaman Ezra.  

Ibrani 3: 6  mengatakan bahwa kita adalah rumahnya: 

Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada 
kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan 

Kita mendapatkan pandangan baru dan peneguhan dari Nabi lainnya di Firman Tuhan  
yang juga mempunyai visi dan beban hati untuk rumah Tuhan. 

Hizkia, Seorang Yang Punya Visi 

Raja muda, Hizkia, naik tahta dengan sebuah mimpi. Dia seorang lelaki yang 
mempunyai visi. Rakyatnya Israel dan Yehuda telah terbagi  dua selama 250 tahun. 
Mimpinya adalah suatu hari kedua kerajaan ini dapat didamaikan lagi. Hizkia 
menghadapi kemorosotan budaya. Raja Ahas bukanlah seorang model ayah yang 
baik. Dia telah menyembah allah-allah asing dan mempersembahkan beberapa 
saudara kandung Hizkiah kepada  setan-setan. Menurut 2 Tawarikh 28 : 19 : 

Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, raja Israel 
itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia 
kepada Tuhan 

Karena hal ini, Yehuda dikalahkan baik oleh Syria maupun Israel.. Meskipun hal-hal 
ini terjadi bahkan baru saja kehilangan 120,000 warga yang pergi berperang melawan 
Israel, raja muda ini mengambil langkah kearah perdamaian. Para tua-tua tidak 
diragukan lagi, mencoba untuk menghalanginya. Setelah 250 tahun terpisah, banyak 
yang akan menerima status quo. 

Memulihkan Rumah Tuhan 
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Dengan kebijaksanaan lebih dari usianya, Hizkia mulai proses perdamaian, tidak 
dengan pertama-tama mendekati dua kelompok orang yang terpecah, tetapi mulai 
dengan memulihkan rumah Tuhan, yang ditetapkan Tuhan, sebagai tempat 
penyembahan untuk Israel maupun Yehuda. Dia berkata kepada para iman dan orang-
orang Lewi:  

Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan 
apa yang jahat di mata TUHAN, Allah kita telah meninggalkanNya, 
mereka telah memalingkan muka dari kediaman TUHAN dan 
membelakanginya. Bahkan mereka telah menutup pintu-pintu balai 
rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak 
mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat 
kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia 
membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran 
sulitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. (2 Tawarikh 
29:6-8) 

 

Ahas, karena berpaling kepada allah-allah lain, telah membuka dan membangun kuil. 
Sebagai konsekuensinya, penghakiman turun dan rakyat menderita. Hizkia 
menetapkan untuk bekerja. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia 
memperbaiki pintu-pintu, mengembalikan imam-imam pada kedudukan semula, 
memerintahkan mereka membuang sampah, membersihkan dan menguduskan 
Rumah Tuhan. Dia memerintahkan imam-imam untuk mempersembahkan korban 
bakaran kepada Tuhan diiringi dengan lagu pujian bagi Tuhan. Hizkia kemudian 
membagikan undangan pada seluruh Yehuda dan Israel untuk datang dan merayakan 
hari raya Paskah, yaitu makan perjanjian Paskah bersama.  

Sekarang, jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. 
Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus … 
supaya murka-Nya yang menyala-nyala undur dari padamu. (2 
Tawarikh 30:8)                                                          

Di beberapa tempat pembawa pesan ini diejek dan dibenci, meskipun demikian 
beberapa merendahkan hati mereka dan datang. 
Kita juga diberitahu bahwa : 

Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka 
untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan 
firman Tuhan.  ( 2 Tawarikh 30:12) 

Berkat Yang Melimpah-Limpah 

Segera sebuah jemaat besar berkumpul untuk menjaga hari raya Paskah, makan 
perjanjian Paskah. Tujuh hari lamanya kebahagiaan perayaan yang besar dan 
menyanyi dengan instrumen music bersuara keras. Sukacita di Yerusalem sungguh 
besar, perayaan berlanjut tujuh hari lagi.Tidak pernah terjadi kejadian seperti ini 
semenjak jaman Salomo. Kita baca : 
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… suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat 
kediaman-Nya yang kudus di sorga.  (2 Tawarikh 30:27) 

Kejadian ini seperti yang Tuhan katakan ketika Salomo mendedikasikan rumah 
Tuhan. (2Taw 7:14,15). Berkat yang mengikuti sangatlah besar. Ada banyak 
kesembuhan, penyembahan dewa-dewa asing di kota-kota dihentikan, orang 
memberi dengan murah hati, beragam korban-korban persembahan dan hari-hari 
raya dikembalikan lagi seperti dahulu bersamaan dengan pengajaran hukum Tuhan 
dan keajaiban kekalahkan tentara Asyur. Rekonsiliasi terjadi. Hizkia tidak takut 
setelah 250 tahun perpecahan  antar suku-suku Israel. Ketika kita melihat kebelakang 
kurang lebih 500 tahun perpecahan dan pemisahan, khususnya di gereja Protestan, 
kisah nyata ini dapat mengajar dan menginspirasi kita untuk melakukan apa yang 
dilakukan oleh Hizkia; Membagikan visi dan membangun Rumah Tuhan untuk 
kehormatan dan pujian bagi namaNya di kota kita. Berkat Tuhan akan mengikuti apa 
yang kita lakukan ini. 

Yang Mustahil Menjadi Mungkin! 
Kebanyakan kita, seperti Hizkia, mungkin tidak punya mentor yang seharusnya kita 
dapatkan, kita mungkin hanya mendapat lebih banyak bagian tentang pencobaan 
dan kekecewaan, tapi keadaan ini jangan sampai menghambat kita. Apa yang 
sepenuhnya tidak mungkin bagi Hizkia untuk dicapai dengan kekuatannya sendiri 
adalah mungkin selama ia mematuhi firman Tuhan padanya untuk membagikan visi 
dan memulihkan Rumah Tuhan. Meskipun banyak orang menerima status quo, orang 
muda ini tidak. Hal yang sama, sekarang ini ada generasi baru yang sedang bangkit, 
yang tahu ada sesuatu yang salah, bahwa gereja di banyak tempat tidak menerima 
berkat Tuhan seperti di Ulangan 28:1-4. Mereka tidak menerima status quo dan 
bangkit dengan cara yang sama seperti Hizkia, yang memiliki beban hati dan visi  
untuk pemulihan Bait Suci dan rekonsiliasi bangsa menjadi kenyataan. 

 

 

 

______________________________ 

Yakub  berjumpa dengan Tuhan di kota Lus, Kejadian 28. Tuhan ada di tangga paling atas dengan 
malaikat yang sedang naik turun. Yakub berseru “Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari 
rumah Allah!” dan menamakan kota tersebut demikian. Disini kita mempunyai pencerahan awal 
bagaimana kota-kota kita bisa mengalami manifestasi kehadiran Tuhan. Ketika rumah Tuhan didirikan 
di kota, ini menjadi sarana untuk surga mulai menyerbu dan menjadi sumber bagi kota itu. Ini tidak 
mustahil, kota kita akan menjadi sebuah tempat tinggal kudus bagi Tuhan dan kemulian-Nya. 

Untuk mempersiapkan dan membangun jalan besar, kita harus mengeluarkan batu-batu dan penghalang 
jalan! Setelah satu dari konferensi transformasi disini di Toowoomba beberapa dari kami duduk bersama 
setelah rapat di suatu malam dan bertanya pada diri kami “mengapa banyak inisiatif transformasi 
komunitas gagal? Ini sebuah daftar kesimpulan apa yang kami dapat malam itu yang menjadi penghalang 
untuk  terjadinya transformasi. 

1 Komitment setengah hati untuk kota kita. 
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2 tidak ada visi bersama untuk komunitas: jika tidak ada visi bersama, akan ada inisiatif sendiri-sendiri  

  yang hanya menghasilkan perubahan jangka pendek, bukan perubahan jangka panjang. 

3 Ketidakpercayaan: kita harus punya Firman Tuhan dalam hati, percaya dan bertindak pada sesuai  

   FirmanNya 

4 Mentalitas Program:terkadang program-program hanya menunjukkan ketidakpercayaan kita  

5 Gangguan dari masyarakat kita : kita diganggu oleh konsumerisme,olahraga, televisi dan sebagainya 

6 Dosa yang tertinggal di altar: dosa bersama di dalam masyarakat baik sekarang atau masa lalu, yang  

  tidak pernah dibereskan. 

7 tidak  berdoa : kita perlu memelihara doa yang sungguh-sungguh. 

Model yang Alkitabiah lainnya untuk Rumah Tuhan dapat di temukan di 2 Tawarikh 15; 2 Raja 22, 23 

 

 

 

 

BAGIAN C 

 

 

MEMBAWA BERKAT  

KE KOTA 

DAN SEKITARNYA 
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HORMATI PEMIMPIN PEMERINTAH  

dan MELAYANI KOTA 

 

Di banyak tempat sekarang ini terjadi pertambahan momentum untuk kerjasama 
antara pemimpin gereja dan pemimpin sekuler. Hal-hal positif sedang terjadi ketika 
gereja menghormati, berhubungan dan bekerjasama dengan pemimpin masyarakat. 

Kunci Kombinasi 

Brian Pickering, dulunya seorang manajer bank dan sekarang koordinator Jaringan 
Doa Australia, mendapatkan pengertian lebih besar dari Tuhan ketika dia mendengar 
Tuhan berbicara padanya: “Aku menciptakan kota-kota. Aku ingin mengajarmu 
menjangkau kota. Aku ingin kamu melihat sebuah kota dengan cara Aku melihatnya. 
Brian, pikirkanlah sebuah safe deposit box. Kota-kota adalah seperti safe deposit 
box.Sama seperti safe deposit box didesain untuk menjadi tempat aman untuk 
menyimpan benda-benda berharga, demikianlah kehendak-Ku agar kota manjadi 
tempat dimana orang, yang Aku hargai, dapat dilindungi dan dijaga. Brian, katakana 
padaKu mengapa sebuah bank mempunyai dua kunci kombinasi? 

Brian menjawab: “ Karena tidak ada satupun yang dapat dipercaya!” 

Roma 13:1 mengajar kita bahwa tidak ada otoritas pemerintah yang terpisah dari 
Tuhan. Faktanya mereka ditetapkan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayanNya. 
Ketika kita, gereja, menghormati dan melayani baik pemimpin gereja dan pemimpin 
sekuler, demikianlah dua kunci kombinasi mulai membuka kota-kota untuk mendapat 
perkenanan dan berkat Tuhan.1 
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Mengenai hubungan antara gereja dan pejabat pemerintah , John Bond, Gembala 
Church of Christ di Perth, Australia menulis: 

Pergerakan ini memiliki dasar Alkitabiah, baik  sejarah kerjasama  antara 
pemimpin Pemerintah dan pemimpin Gereja2 dan tempat positif pemerintah 
yang tidak mengenal Tuhan dalam tujuan Allah bagi Israel.         (2 Taw 
36:22,23 & Yes 44:28)  

Dalam mendamaikan semua ciptaan pada Allah (Kol 1:20), Kristus 
meruntuhkan garis pemisah antara bidang rohani dan sekuler dan membuka 
semua aspek di dunia bagi tujuan-tujuan illahi. Semua otoritas pemerintah 
ditetapkan oleh Allah untuk  kebaikan kita bersama  (Rom 13:1-7 ; 1 Pet 
2:13-15) dan menjadi prioritas untuk didoakan dalam pokok-pokok doa 
kita.(1 Tim 2:1-4).  

Roh Kudus akan memimpin Gereja untuk membangun kerjasama yang 
menyeluruh antara Gereja dengan pejabat pemerintah di setiap tingkat di 
berbagai bidang, misalnya dalam  pendidikan, kepolisian dan kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini akan membawa masuk anugerah Allah bagi Gereja dan 
Bangsa. 3 

 

Casey Melbourne  

Kerjasama antara Gereja dan pemimpin Pemerintah dapat terjadi dengan baik di 
kota Casey, Melbourne, Australia (populasi 230, 000 orang). Cukup banyak pendeta 
di kota ini bertemu setiap rabu pagi untuk berdoa. Efek dari kesatuan dan doa ini 
telah menjangkau lebih jauh. Dibawah spanduk “ Gereja Casey” mereka telah dapat 
melayani secara efektif ke dalam kota dengan berbagai cara. Pendeta dari jaringan 
ini telah diundang untuk berdoa setiap dua minggu sekali bagi dewan kota Casey 
sebelum mereka mengadakan rapat dan telah diminta oleh dewan kota untuk 
menunjuk seorang Pendeta untuk melayani 700 orang pegawainya.                 Karena 
Casey mempunyai tingkat kriminalitas yang tertinggi di Melbourne, Pemerintah 
Federal mengalokasikan setengah juta dolar untuk sebuah program kota yang akan 
dimulai untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah meminta dewan kota Casey untuk 
memilih organisasi yang dianggap paling mampu untuk memimpin program ini. 
Jaringan pendeta sekota dipilih untuk memimpin program tiga tahun ini. Empat 
gereja yang memiliki hubungan etnik yang kuat setuju untuk memimpin proyek ini 
selama dua belas bulan, dengan 60 gereja-gereja lainnya bergabung di tahun 
berikutnya. 

Gereja di Casey juga melayani secara efektif di sekolah-sekolah dasar. Graeme Cann, 
yang memimpin jaringan pendeta disana berkata: 

Pintu-pintu terbuka lebar, ketika gereja melayani dan “mengadopsi” 
sekolah-sekolah. Orang Kristen melayani di sekolah setiap minggu, 
contohnya menjadi guru yang membantu anak-anak yang tidak memenuhi 
syarat untuk ditolong  tapi membutuhkan pertolongan. Beberapa orang 
mengajar hoby, khususnya bagi anak-anak yang tidak mempunyai kakek 
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nenek. Yang lainnya menjalankan program “Harapan Anak-Anak” yang dibuat 
oleh World Vision, membimbing anak-anak dari keluarga berantakan dengan 
pertemuan satu per satu selama satu jam.4 Semua yang melayani ini pergi ke 
sekolah atas nama Gereja Sekota.5 

Pemimpin Aborigin di Toowoomba, Australia 

Baru-baru ini Para Tua-tua Aborigin (penduduk asli Australia) di kota kami memanggil 
para pemimpin gereja untuk berdoa bersama mereka setelah kematian dua orang 
muda mereka. Ketika sekitar tujuh puluh orang berkumpul untuk berdoa, seorang 
pemimpin Aborigin menjelaskan kepada orang kulit putih betapa sulitnya selama 
beberapa tahun ini bagi masyarakat Aborigin untuk melakukan transisi dari hidup di 
desa, di kemah, ke hidup di kota. Mengomentari kematian yang terjadi baru-baru 
ini, dia berkata orang mudalah yang seharusnya berkata selamat tinggal kepada 
orang yang lebih tua, bukan yang lebih tua berkata selamat tinggal kepada yang lebih 
muda. 

Ketika orang-orang yang hadir mendengar jeritan hati yang remuk ini, hati mereka 
juga mencair dan banyak yang berdoa dengan sungguh-sungguh sambil berurai air 
mata untuk kebutuhan orang Aborigin di kota kami. Kejadian diatas adalah langkah 
penting dan sangat berarti untuk tercapainya saling pengertian dan kesembuhan 
untuk masyarakat yang lebih luas di kota kami. 

Makan Pagi dengan Walikota 

Pada tahun 1992, Walikota Toowoomba diundang untuk menghadiri Pertemuan Doa 
para pendeta di Jumat pagi. Setelah menyampaikan kebutuhannya dan didoakan, dia 
ditanya apakah mau mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah doa bagi kota, 
yaitu pertemuan doa dengan Walikota setahun sekali? 

Sesudah bertanya, apa itu . . . . . doa makan pagi? Walikota segera mengorganisir 
untuk melaksanakan sebuah event doa yang sejak saat itu menjadi pertemuan utama 
di kota kami. 

Selama lebih dari sepuluh tahun, pertemuan doa ini telah dihadiri rata-rata oleh 
seribu orang yang mewakili berbagai bidang kehidupan dan profesi di kota 
Toowoomba. 

Organisasi setempat telah dengan murah hati menyumbangkan makanan dan 
pelayanan dan semua keuntungan diberikan pada organisasi yang melayani orang-
orang yang membutuhkan. Pembicara dalam pertemuan ini berasal dari berbagai 
bidang profesi dan datang dari berbagai tempat di Australia, yang menyampaikan 
pesan-pesan yang tepat dan hampir selalu berupa pesan-pesan yang menghormati 
Kristus. 

Memperhatikan Orang Lain 

Walikota yang sekarang mempunya perhatian yang khusus pada orang muda yang 
bermasalah dan tuna wisma. Berbicara pada kelompok wanita Kristen, dia memuji 
pekerjaan gereja-gereja, tetapi meminta mereka ‘melakukan lebih banyak lagi bagi 
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masyarakat’. Tanpa diketahui oleh Walikota, Tuhan telah berbicara kepada istri 
seorang pendeta, Val Ruyters. Val telah menerima perintah yang jelas dari Tuhan 
untuk memberikan $ 500  kepada Walikota untuk pelayanan bagi pemuda yang 
membutuhkan di kota. Saat mendengar ini, Walikota mengundang Val ke kantornya 
untuk memberikan cek tersebut. 

Selama berberapa waktu Val telah berpikir untuk menolong menjadi jembatan 
antara  dunia ‘spiritual dan sekuler’. Satu langkah kearah ini, dia berpikir, membuat 
acara perkemahan bagi gadis remaja yang membutuhkan. Setelah banyak berdoa, 
lahir dari keinginan untuk  menghubungkan dengan beban hati Walikota bagi pemuda 
di kota, Val mendekati Walikota yang tertarik dengan konsep ini, dan Val 
menawarkan diri menjadi tenaga sukarela untuk proyek pelayanan ini. Perkemahan 
ini sekarang diadakan empat kali setahun. Disebut ‘’Girls Getaways’ dan disponsori 
oleh pengusaha lokal dan anggota-anggota gereja, difasilitasi oleh orang-orang tua 
dan muda Kristen. Dengan banyak suka-cita, makan bersama dan saling tukar pikiran 
secara terbuka, program ini sangat menarik karena ada juga hal-hal seperti merubah 
penampilan dan berfoto. Pelayanan ini telah dipakai Tuhan untuk memberikan 
penghiburan dan memberi harapan baru bagi sekitar dua ratus orang gadis. 

Sejak saat itu, Val merasa dipimpin Tuhan untuk memulai sebuah pelayanan yang 
disebut ‘Serious Fun’, yang menjangkau para ibu dari gadis-gadis tersebut. Ibu-ibu 
ini diundang hadir ke serangkaian event termasuk makan malam special, 
perkemahan, coffee&cake nights, ‘pampering nights’, ditambah dengan ‘acara 
keluar di akhir minggu’, semua menghubungkan perempuan dengan perempuan. 
Acara ini membawa  pewahyuan  tentang Kasih Kristus dan harapan bagi mereka yang 
mempunyai pengalaman disakiti dan menderita. 

Program lain yang dilakukan oleh beberapa sekolah disebut “Shine/Bersinar”. 6 

Gadis-gadis sekolah menengah dan sekolah dasar diberikan pilihan untuk menghadiri 
kursus selama delapan minggu dimana mereka memperoleh diajar tentang 
menghargai diri sendiri, menetapkan tujuan hidup dan mengembangkan pandangan 
keluar yang positif. Beberapa dari gadis-gadis yang pernah menghadiri kegiatan ini 
telah menjadi Kristen dan sekarang datang ke berbagai gereja. 

 

Wanita Kota 

Beberapa pelayanan sekota telah bergabung dalam satu payung pelayanan yang 
disebut Wanita Kota yang dipimpin oleh Pendeta Leticia Shelton. 7 Pertemuan rutin 
diadakan untuk menggerakkan  perempuan dari semua Denominasi Gereja di 
Toowoomba untuk bekerja sama melalui program pelayanan untuk mendukung dan 
menguatkan hati para wanita dan  gadis remaja non Kristen yang terluka. 

Beberapa dari pelayanan ini termasuk ‘House of Nathan’, sebuah pelayanan yang 
menyediakan tempat tinggal dan pelayanan bagi ibu muda yang akan sedang hamil. 
Ibu muda yang membutuhkan ini diajar keterampilan dasar tentang  bagaimana 
menjadi seorang ibu dan ketrampilan rumah tangga pada umumnya. 
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“Fresh Hope” adalah sebuah pelayanan yang menampung ibu-ibu muda dan anak-
anak mereka yang tinggal di jalanan dan mengalami penyalahgunaan obat-obatan 
atau kekerasan rumah tangga. “Kissed the Girls and Made Them Cry”, pengajaran 
Lisa Bevere’s (melalui DVD) menolong gadis-gadis menemukan hubungan yang dekat 
dengan Tuhan dan orang-orang sebaya mereka, dan mendorong dialog yang sehat 
antara wanita di semua umur. Sebuah “Young Mums Group” melayani dan memenuhi  
kebutuhan-kebutuhan sosial dari ibu-ibu muda. “Mentoring” adalah program yang 
dirancang untuk membawa kasih dan rasa aman dalam kehidupan anak-anak di 
sekolah dengan menghubungkan mereka dengan “kakek nenek angkat” selama 
setengah jam setiap satu minggu. Ini adalah beberapa contoh pernyataan kasih dan 
pelayanan bagi kota Toowoomba dan pemimpin pemerintah disana. 

 

Kisah Nyata di Kota-Kota Lainnya 

Launceston, Tasmania-Australia  

Orang-orang Kristen mendekati pemimpin petugas pemadam kebakaran di kota 
mereka, menyakan apa yang dapat dibantu. Petugas ini berkata bahwa banyak orang-
orang jompo tidak mengganti baterai pertanda alarm kebakaran di rumah mereka. 
Menjawab kebutuhan ini, orang-orang Kristen bergabung melakukan kunjungan ke 
rumah-rumah orang jompo ini dan menawarkan baterai gratis berikut 
pemasangannya. Mereka diterima dengan sambutan yang hangat dengan secangkir 
teh! 

Greymouth, New Zealand  

Greymouth yang terletak di pantai barat pulau New Zealand selatan, Walikota 
setempat meminta bantuan gereja untuk merayakan sebuah acara nasional, 
“Waitangi Day”, dengan mengorganisir acara piknik tahunan sekota. Waktu  pertama 
kali diadakan, acara ini dihadiri  sekitar seribu orang, keempat kalinya dihadiri dua 
ribu orang, sekitar seperempat dari populasi kota. 1500 orang dapat makanan gratis. 
Pelayanan ini dan prakarsa pelayanan lainnya menyebabkan gereja di Greymouth 
mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi dalam masyarakat. 

Lower Hutt, New Zealand 

Sejak 2004, sebuah kelompok pengusaha dan pemimpin gereja di Lower Hutt, New 
Zealand telah bertemu untuk berdoa dan dari pertemuan ini muncul kelompok yang 
disebut ‘Hutt Impact’8. Hal ini mengakibatkan penggabungan sumber daya gereja 
dan pemimpin bisnis yang berpengaruh positif di masyarakat dengan memberi 
harapan baru dan nilai-nilai illahi. 

Visi kelompok ini adalah 

Orang-orang Kristen hidup sesuai dengan iman mereka, membagi sumber 
daya untuk  memberkati kota  Hutt dengan kasih Yesus Kristus 

Pernyataan misi mereka: 
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Menghubungkan para pengusaha dan gereja-gereja untuk mendanai 
dan melayani program-program masyarakat yang membawa harapan 
baru dan memberi tujuan. 

Pelayanan “Hutt Impact” telah menemukan beberapa bidang dimana komunitas 
Kristen dapat memberi pengaruh positif: pemuda, anak-anak, keluarga, masyarakat 
dan kesehatan/ pelayanan sosial, media, kesenian dan hiburan, pemerintah (local, 
regional, dan nasional), gereja dan pelayanan, pendidikan dan sekolah, bisnis dan 
perusahaan profesional. Pelayanan ini difasilitasi oleh kelompok inti yang berasal 
dari pemimpin bisnis dan gereja,dengan para fasilitator di masing-masing bidang 
yang menjalankan rapat-rapat rutin bagi orang-orang  yang berada dalam lingkup 
pengaruh mereka. Proses awal adalah membawa orang-orang  masuk bersama-sama 
ke dalam sebuah network, mulai dengan berdoa dan saling membangun satu dengan 
yang lainnya, lalu kemudian mencari cara untuk meningkatlan pengaruh orang 
Kristen di kota. 

  

Filipina – sebuah jenis cerita yang berbeda 

Cerita ini saya terima berupa email ketika sedang menulis buku ini. Pendeta Hector 
deLeon, pemimpin “Pastor Prayer Summits” di Filipina, bercerita bagaimana gereja-
gereja di satu propinsi bekerja sama untuk mendukung seorang calon pemimpin yang 
saleh pada pemilihan umum di sebuah propinsi setempat dimana ”Pastor Prayer 
Summits” menolong membangun hubungan yang kuat diantara para pemimpin 
gereja. Hector menulis sebagai berikut: 

Sekitar tiga bulan sebelum Pemilu 14 Mei 2007, masyarakat  propinsi tidak 
mempunyai pilihan lain diantara dua calon gubernur. Yang pertama adalah 
“incumbent” yang dicurigai oleh banyak orang telah mengantongi uang pajak hasil 
tambang yang jumlahnya jutaan peso setiap minggu. Kandidat yang lain adalah Mr. 
X, seorang yang reputasinya buruk. 

Sebuah komite yang beranggotakan warga yang berintegritas dibentuk  untuk 
mencari dan mendorong seorang kandidat yang saleh untuk ikut pemilu. Tidak 
satupun menerima tantangan ini, mungkin banyak dari mereka yang takut. 
Kandidat yang lain, Mr. X, adalah raja judi yang terkenal suka bertindak kasar pada 
musuh-musuhnya. 

Karena tidak ada satu pun yang mau menerima tantangan untuk ikut Pemilu, ketua 
komite pencari, seorang Pastur Katolik, seorang yang tidak dikenal dalam dunia 
politik, dipaksa untuk maju dalam Pemilu. Dia tidak mempunyai uang bahkan 
atasannya menentang, dan berkata seharusnya Pastur tidak boleh masuk dunia 
politik. 

Hampir semua masyarakat di propinsi menyambut dengan sukacita ketika tahu 
bahwa Pastus mencalonkan diri. Mereka tahu bahwa dia adalah orang yang saleh 
dan disukai di jemaatnya. Para Pendeta harus memeriksa sendiri sang Pastur ini, 
memanggilnya untuk berdialog. Ketika mereka merasa puas dengan sikap dan 
pandanganya pada hal-hal yang ditanyakan, gereja mulai bekerja. 
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Pendeta-pendeta, di setiap kota masing-masing, mulai berdoa sungguh-sungguh. 
Mereka mengatur pembagian tugas doa untuk kantor Gubernur, untuk komisi 
Pemilihan Umum, untuk Polisi dan Tentara,dsb. Mereka berdoa agar pejabat yang 
saleh terpilih dan kecurangan tidak ada. Bahkan mereka membuat acara Pujian 
dan Penyembahan  selama 72 jam tanpa henti sebelum Pemilu berlangsung. 

Apa yang terjadi kemudian, menjadi sejarah. Meskipun jutaan peso mengalir untuk 
menyogok masyarakat dari dua kandidat yang orang kaya, tetap saja Pastur yang 
miskin ini menang. Gereja berdoa sungguh-sungguh. Masyarakat melimpahi dia 
dengan dukungan keuangan dan berbagai cara lainnya. Mereka mengawasi 
pemungutan suara di TPS( Tempat Pemungutan Suara) untuk memastikan  
penghitungannya benar. 

Seluruh masyarakat Filipina menganggap terpilihnya Pastur ini adalah mujizat! 
Pemimpin-pemimpin gereja terus  berdoa dan berdialog denganya. Pemerintahan 
yang baru sekarang mengumpulkan satu juta peso setiap hari dari pajak 
pertambangan. Dalam satu bulan saja, pemerintahan baru berhasil mengumpulkan 
jumlah dana sebanyak yang dikumpulkan pemerintahan lama dalam setahun. Itulah 
kesalehan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

1 dari pengajaran oleh Brian Pickering, digunakan dengan seizinnya 

2 Ezra dengan Nehemia, Zerrubbabel dengan Joshua (Haggai 1:12; 2:2) 
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3 John Bond “Twelve Distinctive for the Church Today” www.oneheart.org.au 

4 www.worldvision.com.au/getinvolved/kha/ 

5 TCVideo 2006 office@tccurch.com.au 

6 “Shine” adalah program yang diluncurkan oleh Hilsong Youth Services, dirancang untuk    
   menolong wanita-wanita muda di sekolah-sekolah dan pusat komunitas diseluruh   Sidney,   
   Australia 
7 www.toowoombacitywomen.com 
 
8 dari sebuah presentasi power point yang diberikan oleh Seth Fawcett di Rountable    
  Conference Rotorua, New Zealand, Maret 2007 

 
 

 

14 

MELAYANI ORANG MISKIN & MEMBUTUHKAN 

 

Perhatian Utama Kita 

Kita tidak bisa mengabaikan orang miskin dan membutuhkan di antara kita dan 
berharap Tuhan mau  memberkati segala kerja keras kita untuk menjangkau kota. 
Kita sudah bicarakan tentang melayani yang membutuhkan. Perhatian Allah bagi 
orang yang miskin dan membutuhkan adalah salah satu tema utama dalam Firman 
Tuhan. 

Dibawah ini kita akan membahas empat dari hampir dua ribu ayat dalam Firman 
Tuhan tentang memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin: 

    Orang benar mengetahui hak orang miskin.     (Amsal 29:7) 

    Apabila  engkau  menyerahkan kepada orang lapar  apa  yang      
    kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas    
    maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu   
    akan seperti rembang tengah hari.               (Yesaya 58:10) 
 
    Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin,     
    memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. 
                                                                      (Amsal 19:17) 

    “Beginilah firman Tuhan semesta alam: Laksanakanlah hukum    
     yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang  
     kepada masing-masing!Janganlah menindas janda dan anak  
     yatim,orang asing dan orang miskin,dan janganlah merancang  
     kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.“                                                   
                                                                     (Zakharia 7:9-10) 
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Dosa Sodom 

Satu hal yang paling menantang dari Firman Tuhan  tentang  memperhatikan orang 
miskin, dan satu hal yang menolong diskusi tentang topik ini, ditemukan dalam 
Yehezkiel 16:48-50, dimana Tuhan menegur orang-orang Yerusalem karena roh 
perzinahan, ketika Tuhan  membandingkan mereka dengan Sodom. 

Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, 
sesungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta 
anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan 
beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan 
Sodom, kakakmu yang termuda itu: kecongkakan, makanan yang 
berlimpat-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada 
anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang 
sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan 
kekejian dihadapan-Ku; maka Aku menjauhkan mereka sesudah 
Aku melihat itu. 

Kita sering menghubungkan penghukuman dahsyat atas Sodom dengan dosa seksual. 
Disini kelihahatannya penghukuman Sodom datang, sebagiannya karena 
kegagalannya dalam menolong orang miskin dan membutuhkan! 

Jalan Kebenaran 

Tanggung jawab untuk membela hak-hak orang miskin adalah bagian penting dari 
jalan kebenaran Allah bagi umatNya.1 Ini juga cara Tuhan untuk mengekspresikan 
kasih Kristrus pada masyarakat yang lebih luas. Nabi-nabi perjanjian lama mengutuk 
Israel karena membalikkan punggung mereka dari orang miskin. Amos menegur Israel 
karena: 

    … membeli orang miskin karena uang dan 
    orang yang membutuhkan karena sepasang kasut  (Amos 8:6). 

 
Menurut Zakharia 7, salah satu alasan mengapa orang Israel diasingkan adalah karena 
kegagalan mereka untuk menolong orang miskin dan membutuhkan di tengah-tengah 
mereka. Perjanjian Baru terus menerus menyingkapkan perhatian Allah bagi orang 
miskin. Yesus diurapi untuk berkhotbah tentang kabar baik bagi orang miskin. (Lukas 
4:18) Dia memberitakan tentang pesta besar kerajaan Allah bagi orang miskin, orang 
cacat, orang lumpuh, dan orang buta. (Lukas 14:13) Gereja Perjanjian Baru, 
memberi perhatian utama pada orang-orang yang membutuhkan.(Kis 2:44,45) 

Kekristenan Mula-mula dan Orang Miskin  

Banyak orang memiliki kesan bahwa Kerajaan Roma menjadi Kristen hampir dalam 
waktu semalam, karena legenda Kaisar Konstatine pada 312 Masehi yang melihat 
salib yang menyala di langit dan tulisan ‘dengan tanda ini kamu akan menaklukkan’ 
Pandangan yang lain yang lebih berdasarkan fakta adalah: perubahan dimulai ketika 
Kerajaan Roma mulai runtuh karena kemorosotan moral. Pada saat itu, orang-orang 
Kristen melayani dan menolong bayi-bayi yang ditinggalkan, mencarikan pekerjaan 
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dan tempat tinggal bagi pengungsi, memberi makan orang-orang tua, merawat anak-
anak  dan orang sakit ketika wabah penyakit datang. Gereja mula-mula terus 
memprioritaskan pelayanan bagi orang miskin dan membutuhkan, meskipun 
beberapa anggota gereja sakit parah ketika mereka dengan tidak egois melayani 
orang yang membutuhkan. Meskipun demikian, orang-orang Kristen bertumbuh 
makin banyak dan setelah beberapa waktu Roma menjadi Negara Kristen. Professor 
Rodney Stark2 penulis “The Rise and Fall of Christianity” berkata : 

Agama penyembah berhala di zaman Romawi runtuh akibat beban 
dosanya sendiri sementara Kekristenan adalah Kristen . . .. 
Kekristenan melayani sebagai sebuah gerakan pemulihan yang 
bangkit dalam merespon kesengsaraan, kekacauan, ketakutan dan 
kekejaman hidup di kota Greco-Roma ….  

Kekristenan memulihkan kembali kehidupan di kota Greco-Roma 
dengan menyediakan nilai-nilai yang baru dan hubungan sosial yang 
baru untuk mengatasi berbagai persoalan penting yang perlu segera 
ditangani. 

Bagi kota yang dipenuhi orang-orang yang tidak punya rumah dan 
miskin, Kekristenan menawarkan kasih dan harapan. Bagi kota yang 
dipenuhi pendatang dan orang-orang asing, Kekristenan menawarkan 
dasar sebuah hubungan. Bagi kota yang dipenuhi oleh anak yatim 
piatu dan janda-janda, Kekristenan menawarkan rasa kekeluargaan. 
Bagi kota yang tersobek-sobek karena kekerasan antar suku, 
Kekristenan menawarkan sebuah landasan solidaritas social. Dan bagi 
kota-kota yang menghadapi wabah penyakit, kebakaran, dan gempa 
bumi, Kekristenan menawarkan pelayanan kesehatan yang effektif… 
Apa yang mereka bawa tidaklah hanya sebuah pergerakan kota, 
tetapi sebuah budaya baru yang membuat kehidupan di kota-kota 
Greco-Roma membaik. 

 

Sepanjang Sejarah Gereja 

Sepanjang sejarah gereja, kebanyakan kebangunan rohani disertai dengan ekspressi 
pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Ini bagian dari paket pelayanan dari 
hamba Tuhan pria/wanita yang terkenal pada waktu itu. 

John Chrysostom (330-379) dikenal di seluruh dunia beradab sebagai pengkotbah Injil 
yang diurapi. Tetapi perhatian utamanya bukan pada kotbahnya tetapi pada 
pelayanannya bagi orang miskin. Dia mendirikan banyak lembaga amal Kristen dan 
rumah sakit bagi kaum miskin. 

Agustine (354-430) mengubah wajah gereja dengan pengajarannya yang 
menginspirasi, tetapi dia juga mengubah hidup banyak orang  di Africa Utara dengan 
membangun pekerjaan-pekerjaan amal di tiga belas kota. 
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Bernard dari Clairvaux (1090-1153) meluncurkan tidak hanya salah satu gerakan 
biarawan terbesar sepanjang sejarah tetapi juga mendirikan sebuah jaringan amal 
di seluruh Eropa untuk melayani orang miskin. Jaringan asrama, rumah istirahat dan 
rumah sakit itu masih terus berlanjut hingga hari ini. 

John Calvin (1509-1564) menolong membuat Geneva terkenal sebagai pusat 
reformasi yang besar. Ketika melakukan ini, dia juga mengubah Geneva menjadi 
tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang miskin Eropa, yang dianiaya, 
dibuang, dan stress. 3 

Daftar ini bertambah terus menerus sampai kepada banyak pelayanan yang beraneka 
ragam dan luar biasa diseluruh dunia sampai sekarang ini. 

 

Umat Tuhan Yang Punya Perhatian 

Semua usaha penjangkauan kota akan perlu memasukkan ekspressi kasih dan 
pelayanan bagi orang miskin dan diabaikan. John Bond menulis: 

Setiap provinsi, kota, dan daerah manapun hanya akan memenuhi 
takdir mereka ketika mereka berkomitmen untuk melayani 
kebutuhan-kebutuhan orang miskin.4 Berkat Tuhan tinggal di atas 
orang-orang yang punya perhatian pada orang lemah dan diabaikan. 
5 Begitu lama gereja secara umum mengabaikan orang miskin; 
Sekarang sebagai respons kita tahu tanggung jawab kita dengan jelas,  
untuk tidak mengabaikan orang miskin, baik di Negara kita dan 
maupun diluar negri.6 Umat Tuhan akan peduli pada keadilan dan 
belas kasihan. Gereja yang diperbarui akan memimpin jalan untuk 
pelayanan ini. 7 .  8  

Sangat terharu mendengar bahkan kadang melihat sendiri, pengorbanan orang-orang 
Kristen di berbagai tempat yang berusaha keras untuk menolong yang kurang 
beruntung, entah itu di kota mereka ataupun di tempat-tempat lain. Organisasi-
organisasi seperti World Vision, Compassion, dan yang lainnya memampukan kita 
untuk mendukung secara individu maupun kelompok untuk menolong Negara-negara 
yang lebih miskin. Pada waktu yang bersamaan, bagi setiap kita, ada orang-orang 
dengan kebutuhan yang nyata, mungkin disebelah rumah kita, di jalan-jalan sekitar 
kita, tetangga kita atau di penjara.  

Sementara kita di Negara maju yang dipelihara dengan baik oleh program 
kesejahteraan dari pemerintah, rumah jompo, rumah-rumah sakit, dan sejenisnya, 
tepat saja masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan kebutuhannya. Masih 
banyak orang yang membutuhkan sejenis pertolongan seperti orang-orang tua dan 
lemah, orang yang tidak punya rumah, orang yang mempunyai penyakit serius dan 
kronis, ibu-ibu tanpa suami atau bapak-bapak yang seorang diri berjuang untuk 
mengatasi kesulitan hidup. Semua ini seharusnya dilihat sebagai bagian penting dari 
visi Gereja Sekota. Bagaimana kita, sebagai satu Gereja Sekota, membuat target 
untuk menolong orang yang membutuhkan di kota kita? 
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Menerima Tantangan 

Di Fremantle, Australia Barat, Julia Hollett, dengan suaminya Wayne dari Gereja 
New  Life Christian Community, ditanya apakah gereja mereka mau membayar 
tagihan listrik bagi seorang pria yang listriknya diputus. Julie pikirannya terbelah dua 
untuk apa yang perlu dilakukan. Jika gereja membayar tagihan orang ini, orang lain 
dengan situasi yang sama akan datang mengharapkan perlakuan yang sama. Ketika 
dia berjuang dalam doa untuk masalah ini, beberapa hari kemudian, Julie merasa 
Tuhan berbicara dengan kalimat berikut: “Nyatakanlah “Tahun Pembebasan” bagi 
Fremantle” 

Sebuah visi tumbuh di dalam roh Julie yang tentang menyatakan kasih Allah yang 
luar biasa dan tidak bersyarat bagi seluruh kota Fremantle. Julie, Wayne dan 
pemimpin gereja mereka menerima tantangan. Mereka setuju mendekati gereja-
gereja lainnya, walikota, pengusaha dan badan yang mengurus masalah ini untuk 
menggalang dana untuk membayar utang-utang orang yang sangat membutuhkan. 
Ide ini didukung dengan antusias dan mengakibatkan dibuatnya acara “Minggu 
Berkat” bagi kota dengan tindakan kebaikan yang radikal dan luar biasa, termasuk  
membayar tagihan listrik, gas, dan sewa rumah yang tertunggak. 

 

Di Morewa, Kepulauan Bay, New Zealand 

Nghau dan Debbie Davis kembali ke kampung mereka, sebuah kota kecil, untuk 
menemukan bahwa kota ini dalam keadaan tanpa harapan dan apatis. Beberapa 
waktu yang lalu, akibat huru-hara karena sengketa proyek pekerjaan local, kota itu 
dirusak banyak orang. Setiap kaca jendela di jalan-jalan utama kota telah 
dipecahkan. Dengan banyaknya masalah-masalah sosial-ekonomi, moral di kota 
menjadi rendah. Keluarga Davis tahu Tuhan membawa mereka pulang kembali ke 
kampung halaman untuk menolong mengubah keadaan. Mereka menerima tantangan 
dan sudah bekerja dengan yang lain untuk membuat program untuk memotivasi anak 
muda dan memperbaiki kehidupan keluarga.  Perizinan diurus supaya toko-toko 
dapat direnovasi. Jalan utama rapih lagi dan disambut dengan banyak senyum, wajah 
yang bahagia. Kejadian ini disebutkan beberapa kali di rapat parlemen New Zealand, 
sebagai model komunitas untuk  kota-kota kecil lainnya di New Zealand. 

 

Toowoomba  

Beberapa jemaat menjalankan program pelayanan masyarakat, seperti yang 
disebutkan sebelumnya. Sebuah jemaat mempunyai program yang disebut “The 
Basement” yang diantara berbagai pelayanan lainnya, memberi makan siang gratis 
setiap hari pada orang-orang yang membutuhkan (rata-rata sekitar 10.000 orang 
setiap tahun) beberapa dari mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Kelompok 
yang lain disebut “City Connect” bekerja sama dengan pejabat Kota  dan pengusaha, 
menolong masa transisi bagi pekerja asing, pengungsi dan imigran ke kota kami dan 
daerah sekitarnya. Dengan cara yang praktis, mereka dapat menyalurkan kasih 
Kristus kepada orang-orang ini, banyak dari mereka adalah orang-orang yang 
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kesepian, hanya punya sedikit harta milik dan kemampuan bahasa Inggris yang minim 
untuk berkomunikasi. 

Ketika Gereja di kota menjadi satu, dan berbagai pelayanan bagi orang yang 
membutuhkan semakin dikenal, umat Kristen dari berbagai jemaat dapat bergabung 
melayani di dalam berbagai bidang berbagai pelayanan. 

Bersama-sama kita dapat mencapai banyak hal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

1 Misionaris ke India, E. Stanley menulis, “Injil sosial yang dipisahkan dari Injil keselamatan pribadi  
adalah seperti tubuh tanpa jiwa; pesan keselamatan  pribadi tanpa dimensi sosial seperti jiwa tanpa 
tubuh. Yang pertama seperti  mayat, yang terakhir seperti hantu”. Dikutip dari Charles Roesel  
“Memenuhi Kebutuhan dan Memberitakan Kristus” - Atkinson dan Roesel Lifeway 1995. 

2 Rodney Stark “The Rise and Fall of Christianity” HapperCollins 1997 

3 George Grant “Bringing in the Sheaves : Transforming Poverty into   
  Productivity” Wolgemuth and Hyatt 1988 
 
4 Galatia 2:10 
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5 Mazmur 41:1-3 

6 Amsal 14 : 20, 21 

7 Amsal 29:7, 7 Isaiah 58:6,7 

8 John Bond “Twelve Distinctives for The Church Today” www.oneheart.org.au  

 

 

 

 

15 

BERIMAN, BERBUAH & BERTAMBAH BANYAK 

 

Perbesar Tendamu 

Alkitab adalah buku petunjuk  bagi pemerintahan. Perintah Allah yang semula bagi  
manusia tidak pernah berubah. 

         . . . beranak-cuculah dan bertambah banyak;  

         penuhilah bumi dan taklukanlah itu.   (Kejadian 1:28) 

Wahyu 22 memberi kita sebuah pandangan sekilas mengenai hasil akhir, sebuah 
sungai di dunia, pohon-pohon yang berbuah, daun-daun pohon yang membawa 
kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Yohanes juga melihat sebuah kota, Yerusalem yang 
baru turun dari surga. Kisah firman Tuhan dimulai dari sebuah taman dan berakhir 
dengan sebuah kota yang memberikan cahaya bagi bangsa-bangsa. Kitab Wahyu 
ditulis terutama untuk menegur dan meneguhkan tujuh Gereja Sekota, tujuh kaki 
dian yang memancarkan terang Allah di kota mereka dan sekitarnya. Tujuannya 
selalu agar kota-kota dan  bangsa-bangsa memancarkan kemulian Tuhan dengan 
berbagai cara yang unik. Mengubah kota akan mengubah bangsa. 

Di Yehezkiel 47, kita membaca bagaimana nabi dibawa ke pintu Bait Suci dimana dia 
melihat air mengalir keluar dari lantai bawah kearah timur. Ini terlihat sesuai dengan 
sungai yang dilihat oleh rasul Yohanes. Sekali lagi, kita melihat sebuah sungai yang 
membawa kehidupan dan kesembuhan kemanapun mengalir. Dapatkah ini 
diterapkan bagi kita sekarang ini? Kita sebagai: 

       . . . . batu hidup  untuk pembangunan suatu rumah rohani . . .   ( 1Pt 2:5) 

menjadi sebuah Bait Suci kudus bagi Tuhan, Dia kemudian melepaskan sebuah sungai 
berkat yang lebih dalam dan lebih luas dari Bait Allah untuk kota kita dan sekitarnya. 
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Sekali lagi, ini bukan untuk menyampaikan harapan bagi suatu utopia, sebuah tempat 
sempurna. Setiap kota akan terus berjuang. Pertempuran antara terang dan 
kegelapan akan tetap terjadi sampai kedatangan Yesus kembali. George Otis 
mengungkapkan ini dengan baik: 

Ini adalah masalah iman, bukan perasaan memenangkan sesuatu. Ada 
dan sepertinya akan tetap ada, kegelapan di bumi sampai Tuhan 
datang. Tujuan kita bukan untuk membuat surga yang baru dan bumi 
yang baru, tetapi lebih untuk menciptakan titik-titik garam di dunia 
yang menimbulkan rasa haus akan Tuhan. Seperti makanan pembuka 
yang asin, titik-titik transformasi sementara ini menunjuk pada 
makanan yang lebih besar yang akan datang kemudian.1 

Yesaya berkata pada kita : 

…. kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-
bangsa; tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu. (Yes 60:2,3) 

Sebuah Pesan Peneguhan 

Melalui Yohanes, Allah memberi peneguhan untuk tujuh Gereja Sekota yang sedang 
terdesak bergumul dengan menceritakan pada mereka sebuah Bait Suci dan sungai 
yang akan datang, mengalir di bumi menghasilkan daun-daun dan buah sepanjang 
tepi  aliran sungai bagi kesembuhan bangsa-bangsa.(Wahyu 22:2) Pesan ini ditujukan 
untuk membesarkan hati dan memperkuat iman gereja mula-mula dan gereja di 
zaman ini untuk berbuah dan berlipat ganda. 

Bagaimana Tuhan bermaksud bagi Gereja Sekota kita untuk tambah berbuah di 
dalam kota dan sekitarnya? Ian Shelton mempunyai sebuah hiasan dinding yang 
mudah terlihat di kantornya. Di situ tertulis: “Bahaya terbesar bagi kebanyakan kita 
adalah bukan punya tujuan yang terlalu tinggi dan tidak mencapainya, tetapi punya 
tujuan yang terlalu rendah dan terlalu mudah mencapainya!” 

Yesaya 54 adalah sebuah pasal penting bagi kami di Toowoomba. Bagian firman 
Tuhan ini sering menjadi pesan para pemimpin untuk memperluas visi di kota 
Toowoomba dan sekitarnya. Ini dimulai dengan: 

“Bersoraksorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan!  

Bergembiralah dengan sorak-sorak dan memekiklah hai engkau yang tidak 
pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan 
mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman Tuhan 
“Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat 
kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu 
dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! Sebab engkau akan 
mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat 
bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. (Yes 54:1-3) 
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Damai dan Berbuah Banyak 

Dapatkah kita berharap untuk melihat pelipat-gandaan dan buah banyak di dalam 
kota dan sekitarnya ketika Rumah Tuhan dibangun, tempat dimana Dia akan 
dimuliakan? 

Mari kita lihat lagi di kitab Haggai. Ketika Bait Suci pada zaman Haggai berada  dalam 
kehancuran, dia berkata di Haggai 1:2): 

“Beginilah firman Tuhan semesta alam: Bangsa ini berkata: Sekarang 
belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan!” 

                                                                                            

Mereka diberitahu: 

“Beginilah firman Tuhan semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! 
Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika 
kamu membawanya ke rumah, Aku menghembuskannya. Oleh karena 
apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumah-
Ku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing 
sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya 
langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya,” (Haggai 1:7-
10) 

Bagaimana respon umat Tuhan? Dalam takut akan Tuhan, mereka memperhatikan  
firman Tuhan yang disampaikan melalui Hagai dan mulai membangun kembali. 
Mereka mendengar dan patuh. Perhatikanlah apa yang kemudian terjadi sesudah 
pembangunan Bait Suci diprioritaskan. Allah membuat perjanjian bahwa Dia akan 
mencurahkan damai (shalom) dan mengaruniakan buah yang banyak. Allah berjanji 
bahwa suatu hari Bait Suci akan dipenuhi oleh Kemuliaan-Nya dn semua bangsa akan 
datang kepada Tuhan (Hagai 2:7) 

 

Di Kaki salib 

Kita akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan melalui Gereja Sekota yang 
membangun hubungan, berdoa dan melayani dengan sehati di kaki salib. Kita juga 
dapat mengalami berkat Tuhan dan berbuah banyak ketika kita, umat Tuhan, 
berkomitmen untuk melihat rumah-Nya dibangun di setiap kota kita. 

Sejarah mencatat komunitas Kristen yang telah menjadi contah kesatuan.Sulit 
membahas tentang kesatuan, doa dan kehambaan tanpa mengingat tentang 
masyarakat Eropa di abad ke delapan belas di Herrnhut. Komunitas kecil ini, dengan 
kasihnya yang sungguh-sungguh dan kerelaan menjadi hamba bagi semua orang, 
meninggalkan tanda yang abadi bagi gereja di seluruh dunia. Kita berhutang budi 
pada Count von Zinzendorf dan orang-orang Kristen yang tergabung dalam kelompok 
ini. Von Zinzerdorf, pemimpin mereka yang luar biasa, memiliki beban hati untuk 
melihat kesatuan yang Tuhan Yesus doakan. Dia berkata: 
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Kesatuan yang benar adalah hubungan hati dan keintiman dengan 
Yesus, Domba Allah, dan  dengan sesama orang Kristen.2 

Seperti di Mazmur 133 yang menunjukkan, mengejar hubungan hati, pertama dengan 
Yesus, lalu dengan sesama orang Kristen, menjadi kunci penting untuk mengundang 
kehadiran Tuhan yang nyata di kota-kota kita. Ketika kita mengutamakan hubungan,  
berjalan dalam kebenaran, berdoa dan menyembah bersama, kita percaya akan 
berkat-Nya dan buah yang bertambah. 

Mungkin warisan terbesar yang ditinggalkan bagi kita oleh gerakan Moravia terdahulu 
adalah contoh kehidupan mereka sehari-hari di kaki salib. Mereka memilih untuk 
mengikuti Anak Domba, untuk melayani, bahkan jika perlu menjadi budak, untuk 
menjadi biji gandum yang dikubur dan menghasilkan banyak buah. 

  

Mempersiapkan jalan 

Yesus berkata Ia akan membangun GerejaNya dan pintu alam maut tidak akan pernah 
menang melawannya.(Mat 16:18) Apakah kita mempunyai iman seperti ini? 

3Jonathan Edwards,dari gerakan “Puritan” abad ke-18 berkata” Kerajaan iblis yang 
kelihatan akan diruntuhkan dan Kerajaan Allah akan dibangun diatas reruntuhannya, 
dimana-mana diseluruh dunia. 

J.A.W Neander penulis di akhir abad ke-17 berkata “Kuat dan pasti keyakinan orang 
Kristen bahwa Gereja akan keluar sebagai pemenang dari setiap konflik yang 
dihadapinya. 

Goodwin, menulis diantara tahun 1600 dan 1670, berkata : “Akan ada saat dimana 
manusia pada umumnya baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain akan datang 
kepada Yesus Kristus. Dia baru menguasai sebagian kecil dunia, tapi dia akan emiliki 
apa yang sudah dimilikiNya sebelumnya. 

Charles Spurgeon, berbicara berdasarkan Amsal 89:9 “Segala bangsa yang Kaujadikan 
akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu,ya Tuhan dan akan memuliakan 
namaMu”. Spurgeon berkata: “Daud bukan seorang yang penganut teori yang berkata: 
dunia akan berambah buruk dan semakin buruk dan orang yang berkompromi  akhirnya 
diselimuti kegelapan dan menyembah berhala. 

Kita tidak berharap seperti itu, tapi kita menantikan hari dimana umat manusia akan 
belajar kesalehan, akan percaya pada Juruselamat, akan menyembah Engkau saja ya 
Tuhan dan akan memuliakan namaMu. Keyakinan modern sudah sangat mengurangi 
semangat Gereja dan semakin cepat keyakinan ini kelihatan tidak sesuai dengan 
Firman Tuhan, semakin baik bagi kepentingan Allah. Keyakinan modern ini tidak 
sejalan dengan nubuatan, tidak menghormati Allah  dan juga tidak menginspirasi 
Gereja. 

Mungkin jika melakukan survey di kotamu, kamu merasa terisolasi dan kesepian 
seperti Elia yang harus diteguhkan oleh Tuhan dengan fakta bahwa masih ada 7000 
orang yang setia. Apakah kamu merasa seperti perasaan Yehezkel ketika dia 
ditempatkan di lembah yang penuh tulang-tulang kering dan memikirkan 
kemungkinan mereka bangkit lagi dan bersatu ? Untuk menjawab pertanyaan: 
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    Dapatkah tulang-tulang ini hidup? 

    Yehezkel dengan bijak menjawab: Oh Tuhan, Kau tahu! 

Bagi Yehezkiel apa yang terlihat mustahil menjadi mungkin ketika dia menubuatkan 
firman Tuhan. Secara ajaib dia melihat nafas kehidupan masuk ke dalam tulang-
tulang kering ini; mereka hidup dan berdiri dengan kaki mereka, menjadi satu 
tentara yang sangat besar. (Yehezkiel 37:10) 

Lebih dan lebih lagi, dari kerendahan hati, kesatuan, penyembahan dan doa, Allah 
akan mempunyai tentara yang sangat besar, gereja yang berkemenangan, menjadi 
saksi bagi Kristus di kota-kota kita dan bangsa-bangsa di dunia. Yesaya 9:7 berkata: 

Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas 
takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan 
mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai 
selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal 
ini. 

Karena itu Yesaya 62:10 adalah dorongan kuat bagi umat Tuhan untuk: 

Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah 
jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, 
tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah 
diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi! Katakanlah kepada puteri 
Sion: Sesungguhnya keselamatanmu datang… 

Ibrani 10:25 mengajar kita untuk : 

Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 

Francis Frangipane mendorongan kita seperti ini: 

Kuatkanlah hatimu, kegelapan, kekacauan, kekosongan tidak menjadi 
penghalang bagi Yang Maha Kuasa  sama seperti kegelapan yang ada 
diwaktu awal penciptaan juga tidak bisa menghalangiNya. Bangkitlah, 
kita sedang berdiri di ambang pintu kemuliaan Allah.4 

Semoga kita diteguhkan untuk menyiapkan tempat tinggal Allah, untuk menjadi 
Rumah Tuhandengan saling mengasihi, berdoa bersama dan memperhatikan 
FirmanNya. Semoga kita percaya untuk melihat “ Rumah Untuk KemuliaanNya”, 
tempat tinggal bagi Dia untuk bertahta penuh kemuliaan di setiap kota-kota dan 
bangsa-bangsa. 

 

 

 

 

_________________________ 

1 George Otis www.sentinelgroup.org 
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2  A.J. Lewis menulis di ”Zinzendorf the Ecumenical Pioneer” SCM Press 1962 : 

  “Sama seperti Kristus adalah  ikatan kesatuan dalam hidup Zinzendord  sendiri, demikianlah Kristus    

  adalah ikatan kesatuan diantara semua orang Kristen. Dalam Kristus kita semua satu. Tidak ada    

  kekhususan doktrin ataupun organisasi yang perlu memisahkan kita yang memanggil Kristus sebagai    

  Tuhan dan Juruselamatnya. 

3 Murray “The Puritan Hope” Banner of Truth 

4  Francis Frangipane www.inchristimage.org  
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APPENDIX  1 
KOTA-KOTA SETELAH MASA AIR BAH 

Kejadian 11:1-9 

Setelah air bah, manusia berkata: 

"Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang 
puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama . . . .  

Inisiatif yang berpusatkan manusia ini membangkitkan perhatian Allah 

Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apapun juga 
yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 
Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka . . .  

Sinergy yang direncanakan akan menghasilkan konsekuensi yang 
menghancurkan, begitu besarnya sehingga perlu tingakan Illahi yang 
cepat. 

 

Abraham dan Kota 

Kejadian 18 & 19 

Abraham memohon kepada Allah tentang Sodom dan Gomora. Kita dapat 
mengambil intisari dari perikop ini beberapa kesimpulan : 

1. Kota-kota bertanggung jawab pada Tuhan 
2. Dosa merusak kota 
3. Allah menghakimi kota 
4. Kebenaran membebaskan kota 
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5. Allah mendengar mereka yang berdoa syafaat bagi kota 
6. Allah mencari orang yang mau berdiri membela kota-kota 

dihadapanNya 

Yakub dan Kota 

Kejadian 28 
Setelah melarikan diri dari Esau, Yakub (sang penipu) datang ke kota Luz. 
Disini Yakub bertemu Tuhan dalam mimpi ketika dia tertidur dengan 
kepala diatas batu. Dia melihat tangga, yang ujung atasnya mencapai 
sorga, malaikat-malaikat turun-naik dan Tuhan berada diatas  dari tangga. 
Tuhan menjanjikan tanah bagi Yakub dan keturunannya. Yakub berseru : 
"Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah . . .  
Dia kemudian mengubah nama tempat itu dari Luz ke Betuel yang berarti 
Rumah Tuhan. 
 

Musa dan Kota 

Menceritakan kembali perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Musa 
mengingatkan umat Tuhan:  

tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita; sebab 
TUHAN, Allah kita, menyerahkan semuanya kepada kita.         
(Ulangan 2:36) 

tidak ada kota yang tidak kita rampas dari pada mereka . . . . . 
(Ulangan 3:4) 

Inti dari Rencana Allah bagi Israel adalah memiliki kota-kota. 

Joshua dan Kota 

Tanah dinyatakan dengan kota-kota. Dalam Joshua 18:9 mereka 

mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, 
dalam tujuh bagian 

Tanah perjanjian direbut kota demi kota. 

Tanah perjanjian diwariskan berdasarkan kota-kota. 

(Joshua 19:16,23,31) 

      menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya.  

Daud sang Pemazmur dan Kota 

2 Sam 6:12 

Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom 
ke kota Daud dengan sukacita.  
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Mazmur 132 menyingkapkan beban hati Daud untuk mencari  tempat 
tinggal untuk Allah Yakub yang maha kuasa di dalam kota. 

Mazmur 60:9  

Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? 

Mazmur 72:16b 

mereka yang di kota akan tumbuh subur seperti rumput di bumi (KJV) 

Mazmur 107:4 
      Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat 

kediaman orang tidak mereka temukan;  
Mazmur 122:3,6 
  Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat . . . . 
  Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem 

 

Amsal dan Kota 

Amsal 8:1-3 

Bukankah hikmat berseru-seru 

di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia 
berseru dengan nyaring 

Amsal 9:3b 

dia(hikmat)  berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota (KJV) 

Amsal 11:10,11 

Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah 
sorak sorai.  

Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik 
meruntuhkannya.  
 
Amsal 21:22 
 
     Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, dan merobohkan 

benteng yang mereka percayai.  
 
Pengkhotbah 9:14-15 
 
     ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa; seorang raja yang 

agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok 
pengepungan yang besar terhadapnya; di situ terdapat seorang miskin yang 
berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan  kota itu, tetapi tak ada orang 
yang mengingat orang yang miskin itu.  
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Yesaya dan Kota 
 
Yesaya 14:4b Tentang kota Babel 
Wah, sudah berakhir si penindas sudah berakhir orang lalim!  
 
Yesaya 14:31 Tentanf kota Filestia 
Merataplah, hai pintu gerbang! Berteriaklah, hai kota! Gemetarlah, hai segenap 
Filistea! 
 
Yesaya 17:1 Tentang kota Damsyik (Damascus) 
      Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap 

sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan;  
 
Perkataan “kota” disampaikan lebih dari 40 kali di kitab Yesaya . Kata ini kadang-
kadang digunakan sebagai symbol Umat Allah. 
 
Yesaya 60:14b 
mereka akan menyebutkan engkau "kota TUHAN", "Sion, milik Yang Mahakudus, 

Allah Israel."  
 
 

Yeremia dan Kota 
  
Yeremia 26:2,3 
 

"Berdirilah di pelataran rumah TUHAN dan katakanlah kepada penduduk 
segala kota Yehuda, yang datang untuk sujud di rumah TUHAN, segala 
firman yang Kuperintahkan untuk kaukatakan kepada mereka. Janganlah 
kaukurangi sepatah katapun!  
Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari 
tingkah langkahnya yang jahat… “ 

 
Yeremia 29:7 kepada orang Yahudi yang ditawan di Babel: 
 
    Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk 
kota itu     
    kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 
 

Yunus dan Kota 
 

Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang 
berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tak tahu 
membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?" 
(Yunus 4:11) 

 
Sama seperti Allah punya belas kasihan atas kota Niniweh demikian juga Allah 
punya belas kasihan bagi kota-kota di zaman kita ini 
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Yesus dan Kota 
 
Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu 
mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang 
hendak dikunjungi-Nya. (Lukas 10:1) 
Yesus berkhotbah kepada kota-kota(Luk 4:43); menegur dan mengutuk kota(Mat 
11:20,21);  manangisi kota dan bernubuat bagi kota(Luk 19:41-44). Yesus 
berkata tentang orang-orang yang akan diberi kota sebagai upah (Luk 19:17-19) 
 
Kisah Para Rasul dan Kota 
 
Yerusalem   
Injil pertama kali diberitakan untuk kota ini  
     kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu (Kis 5:28) 
 
Samaria 
Kisah 8:5,8,14 
      Ada sukacita besar di kota itu . . . . .  para Rasul . . . .  mendengar 
      bahwa Samaria telah menerima Firman Allah 
 
Antiokhia 
Kisah 11:19-26 
      Berita akan pertobatan orang banyak didengar oleh Yerusalem. 
      Murid-murida pertama kali disebut Kristen di Antiokhia. 
 
Efesus 
Kisah 19:11,12,18,20   Disini terjadi mujizat yang luar biasa, Firman Tuhan 
benar 
Kemudian Kisah 19:10 
   . . .  sehingga semua penduduk Asia mendengar  firman Tuhan . . . .  
 
Kota-kota adalah strategis. Injil mengalami kemajuan dari kota ke kota. 
 
Surat-surat para Rasul dan Kota 
 
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, banyak surat-surat para Rasul ditulis 
untuk satu Gereja di Kota. 
 
Roma 1:7a  Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah 
 
1 Kor 1:2a  Kepada jemaat Allah di Korintus 

2 Kor 1:1b  Kepada jemaat Allah yang di Korintus 

Efesus 1:1b Kepada orang kudus yang di Efesus 

Filipi 1:1b  kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi 

Kolose 1:2a kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus 

di Kolose. 

1 Tes 1:1 dan 2 Tes 1:1  Kepada jemaat di Tesalonika 
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Gereja-gereja (plural) hanya digunakan untuk mereferensikan daerah yang lebih 

luas atau sebuah propinsi : di Yudea, Galilea, Samaria (Kis 9:31), di Siria, Kilikia 

(Kis 15:41), di Asia (1 Kor 16:19; Wahyu 1:4) dan Galatia (Gal 1:2) 

 

Kitab Wahyu dan Kota 

Wahyu yang diberikan kepada Yohannes ditujukan kepada tujuh kota : Efesus, 

Smirna, Pergamus, Tiatira,Sardis, Filadelfia dan Laodikia. (Wahyu 2 dan 3) 

 

 

  
 
 

APPENDIX  2 
 
Dari International Fellowship of Transformation Partners Definition & 
Values, 2006    www.sentinelgroup.org 

COMMUNITY TRANSFORMATION 

George Otis, founder dan director dari The Sentinel Group berkata : 

Komunitas yang sudah ditransformasi adalah sebuah lingkungan 
masyarakat, kota ataupun bangsa yang nilai-nilai dan institusi-institusinya 
sudah dilanda oleh anugerah dan hadirat Allah, sebuah tempat dimana api 
illahi bukan saja hadir, tapi juga turun melanda, sebuah masyarakat 
dimana perubahan evolusi yang bersifat natural dihentikan oleh 
kedatangan kuasa supernatural, sebuah budaya yang sudah dipengaruhi 
seluruhnya (dan ini tidak dapat disangkal) oleh Kerajaan Allah. Sebuah 
lokasi dimana Nilai-Nilai Kerajaan dirayakan secara terbuka dan 
dilanjutkan kepada  generasi-generasi berikutnya. 

Transformasi Komunitas dinyatakan dengan : 

Pemimpin Politik secara terbuka mengakui dosa mereka dan mulai 
bergantung pada Allah. ( 2 Raja-raja 11:17-18); 23:2; Yunus 3:6-9) 

Hukum, kurikulum pendidikan dan praktek bisnis yang baru diterapkan 
berdasakan nilai-nilai Firman Tuhan. 

(2 Tawarikh 19:4-10; Nehemia 10:31) 

Lingkungan Hidup dipulihkan kepada keadaannya yang semula. 

(Immamat 26:4-5, 2Tawarikh 7:14; Yehezkiel 34:27; 36:29,30) 
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Kondisi Ekonomi mengalami perbaikan dan mengarah pada pengurangan 
kemiskinan. 

(2 Tawarikh 17:3-4; Mazmur 144:14; Yesaya 60:5, Amos 9:13) 

Ada tanda perubahan dalam bidang dunia hiburan dan  menurunnya 
tingkat kejahatan ketika nilai-nilai Kerajaan Allah mempengaruhi 
kehidupan masyarakat sehari-hari. 

(Ezra 10:1-4); Nehemia 8:10,16; Pengkhotbah 10:17, Kis 19:17-20) 

Kriminalitas dan Korupsi berkurang di seluruh masyarakat. 

(2 Raja-raja 12:13-15; Nehemia 5:6-12; Yesaya 60:17-18) 

Pekerja volunteer(tidak dibayar) bertambah ketika orang Kristen 
menyadari tanggung jawabnya untuk menyembuhkan dan menolong 
masyarakat. 

(Yesaya 58:10-12; 61:1-4) 

Dipulihkannya Harapan dan Sukacita yang menyebabkan berkurangnya 
perceraian, kebangkrutan dan tingkat bunuh diri. 

(Neh 12:27-28,43; Yes 54:11-14; 61:3,7; Yer 30:17-19; 31:11-13;              
  Hosea 2:15) 
Elemen Rohani  dari pembaharuan yang semakin besar dalam bidang 
sosial-politik menjadi topic penting di media sekuler. 
( 2 Taw 20:29; Neh 6:16; Yes 55:5, Ezekiel 36:36, Kis 19:17) 

Karena dibanjiri oleh kebaikan Tuhan, orang Kristen yang bersyukur 
mengalirkan  api kebangunan rohani kepada masyarakat disekitarnya dan 
bahkan Negara sekitarnya. (2 Taw 17:9; Yes 61:6; Kis 11:20-26) 
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APPENDIX  3 
 

DOA BAGI KOTA 

Phill Miglioratty dari National Pastors Prayer Network, USA menulis “Living 
in a Prayer-For City”, 1999 

www.nppn.org/Articles/Article020.htm 

Inilah ringkasannya: 

Apa itu “Berdoa bagi Kota?” 

- Sebuah daerah dimana seorang pendoa syafaat ditugaskan mendokan     

  keluarga-keluarga di daerah itu. 

- Sebuah lingkungan Rt/Rw dimana jalan-jalannya dijalani sambil berdoa 

- Sebuah komunitas dimana orang percaya berkumpul di rumah-rumah   

  untuk mendoakan tetangganya. 

- Sebuah kota dimana jemaat-jemaat disana yang sudah menangkap visi  

  untuk berdoa bagi masyarakat di kotanya supaya mereka menjadi  

  terbuka dan tertarik pada Injil tentang kehidupan kekal didalam Kristus. 

 

Jawaban pertanyaan-pertanyaan penting ini perlu kita doakan: 

Apakah Wali Kota dan Pejabat di kota senang adanya pertambahan gereja 
baru ? 

Apakah keluarga-keluarga mulai sering makan bersama? 
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Apakah ruang kelas menjadi tempat yang dihormati untuk belajar? 

Apakah antar tetangga mulai berkomunikasi dan saling menolong? 

Apakah jemaat-jemaat mulai mengubah atmosfir spiritual dengan 
melayani masyarakat disekitarnya? 

Apakah anak dan kaum muda mulai melihat Gereja sebagai tempat 
memperoleh penghiburan dan pencerahan? 

Apakah Polisi dikenal sebagai pelayan dan pelindung masyarakat? 

Apakah orang Kristen berdoa bagi orang yang mereka temui di jalan-jalan, 
di toko-toko dan di sekolah? 

Apakah kebangunan rohani menjadi topic hangat di Koran pagi? 

Apa Harga Yang Harus Dilakukan? 

- Para Gembala menyediakan waktu untuk bertemu bersama,menghadap  

  Yesus di pertemuan doa para Gembala. 

- Jemaat-jemaat memberikan diri untuk menjadi rumah-rumah doa. 

- Koordinator doa disetiap Gereja mulai kelompok-kelompok doa baru dan  

   pelayanan baru. 

- Konser doa di setiap wilayah dimobilisasi untuk menjadi menara doa. 

- Anggota di setiap gereja sedang dimobilisasi untuk menjadi menara doa. 

- Para Gembala menyatakan doa menjadi dasar penting pelayanan, bukan  

  hanya pelayanan khusus ataupun tambahan. 

- Pengusaha Kristen bertemu di kantor-kantor untuk berdoa bagi rekan  

  kerjanya. 

 

Semoga doa kita seperti ini: 

Tuhan, kami minta suka cita untuk hidup di dalam kota yang 
dipenuhi doa, supaya mereka yang mungkin bahkan tidak tahu bahwa 
mereka membutuhkanMu, mulai mencari satu satunya jalan kepada 
kebenaran dan kehidupan. Kami memohon, berikanlah kami 
kehausan untuk melihat kota kami mengalami transformasi. 
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APPENDIX 4 
BERBAGAI CONTOH INISIATIF DOA 

Pertemuan Doa Mingguan untuk Gembala/Pemimpin 

Beberapa pertemuan doa Gembala/pemimpin ini dilakukan setiap dua minggu atau 
sebulan sekali. Namun dengan tantangan untuk menjangkau kota, saya sarankan 
agar doa dan penyembahan bersama yang reguler perlu diprioritaskan. Ketika para 
pemimpin berkumpul di Anthiokia untuk menyembah dan berdoa, Roh Kudus dapat 
mengarahkan orang tertentu dan mewahyukan pikiran illahiNya kepada orang yang 
hadir. Waktu penyembahan dan doa yang rutin ini perlu dijaga, dengan tidak 
membuang waktu doa dengan diskusi yang berkepanjangan ataupun 
mempromosikan hal-hal yang bukan agenda pelayanan sekota. 

Doa Para Pemimpin Yang Lebih Lama 

Ini bisa dilakukan seharian, semalaman atau selama dua sampai empat hari dalam 
bentuk Prayer Summitt. Jelaslah bentuk pertemuan doa seperti ini harus 
dipersiapkan dengan baik dan dipiliuh waktu dimana hampir semua pemimpin bisa 
hadir.  Perlu dipikirkan tempat acara dan makanan yang terjangkau. Juga perlu 
dipikirkan tentang penyembahannya, pemimpin pujian, cara penyembahan yang 
berbeda-beda, dan kepekaan pada tuntunan Roh Kudus. 

Doa Mingguan untuk orang-orang yang punya komitment doa 

Pertemuan doa ini dihadiri oleh berbagai jemaat dari Tubuh Kristus di kota. Mereka 
mendoakan masalah kota dan gereja di kota. Para pendoa ini perlu mendapat 
rekomendasi dari Gembalanya. Pemimpin doa ini haruslah orang yang dihargai oleh 
pemimpin Gereja Sekota. Beberapa memilih pemimpin ini adalah Gembala senior 
yang berpengalaman memimpin doa bersama. Ketika kelompok doa ini belajar 
mendengar dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam atmosfir keterbukaan dan 
rasa saling percaya, doa mereka menjadi lebih efektif. Para pendoa ini haruslah 
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senang diajar, dan terbuka untuk koreksi tetapi pada saat yang sama disetujui oleh 
gembalanya. 

Prayer Walking/Berdoa Sambil Berjalan  

Berdoa sambil berjalan akan membuat doa lebih tertuju, mendapat informasi dan 
menstimulasi doa, karena berbagai hal. Ini akan menolong kita tidak ngantuk. Akan 
sulit untuk tidur, waktu kita sedang berdoa sambil jalan kaki! Akan ada perbedaan, 
jika kita berdoa bagi kota kita dari ruang doa atau dari gedung gereja dengan 
berdoa sambil menjalani daerah-daerah yang didoakan. Doa jenis doa ini berarti, 
tetapi ’prayer walking’ membuat kita lebih sadar akan masyarakat yang ingin kita 
jangkau. Kita akan dapat melihat berbagai bagian kota yang kita doakan dan akan 
lebih sadar akan kebutuhan daerah tertentu.Contohnya, dimanakah daerah yang 
bermasalah? Apakah ini adalah daerah perumahan? Apakah kelihatan ini daerah 
orang jompo, orang miskin atau daerah orang kaya? Ketika berdoa di lokasi, kita 
akan lebih mudah berdoa secara spesifik dan sungguh-sungguh. 

Berdoa di Lokasi 

Cara doa yang efektif adalah doa yang dilakukan di lokasinya. Ini bisa berarti: 

- Berdoa di pintu gerbang kota, supaya kota kita dilindungi dari masuknya berbagai  

  bentuk kejahatan. 

- Berdoa di daerah dimana banyak kejahatan, misalnya di tempat pelacuran dan  

  tempat penjualan buku pornografi.  

- Berdoa untuk daerah yang dipersembahkan untuk kuasa kegelapan, misalnya  

  tempat yang digunakan untuk penyembahan berhala, roh okultisme,dll yang  

  menghalangi terang Injil untuk menerangi gelapnya pikiran manusia.  
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RESOURCES 

Buku-buku 

Bringing in the Sheaves: Transforming Poverty into Productivity, George 
Grant, Wolgemuth and Hyatt, 1988 

Cities of God, Rodney Stark, HarperCollins, 2006 

City Reaching: On The Road To Community Transformation, Jack 
Dennison, William Carey Library, 1999 

City-Wide Prayer Movements, Tom White, Servant Publication, 2001  

Commitment to Conquer, Bob Beckettt, Baker Book House Company, 1997 

Crossing Rivers and Taking Cities, Frank Damazio, Regal Books, 1999 

In His Image, Philip Yancey and Paul Brand, Zondervan, 1984 

Meeting Needs and Sharing Christ, Atkinson and Roesel, LifeWay Press, 
1995 

Prayerwalking: Praying On-Site with Insight, Steve Hawthorne and Graham 
Kendrick, Charisma House, 1993 

Red Moon Rising, Greig and Roberts, Kingsway, 2004 

Reunitas, Joe Aldrich, Multnomah, 1994 

Taking Our Cities for God, John Dawson, Creation House, 1989 

The Body, Charles Colson, Word Publishing, 1992 

The Churches Search for Unity, Barry Till, Penguin, England 1972 

The Externally Focused Church, Rusaw and Swanson, Group Publishing, 
2004 
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The Henry Drummond Church, “The City Without a Church”, Old Landmark 
Publishing, 2006 

The House of the Lord, Francis Schaeffer, IVP Books, 1970 

The Pleasure of God, John Piper, Multnomah, 1992 

The Puritan Hope, Ian Murray, Banner of Truth, 1971 

The Rise and Fall of Christianity, Rodney Stark, HarperCollins, 1997 

The Temple and the Churches Mission, G.K. Bealer, Inter Varsity Press, 
2004 

The Transforming Power of Revival, eds. Harold Caballeros and Mell 
Winger, Peniel, Argentina, 1998  

Transformed!, Alistair Petrie, Baker Book House Company, 2003 

Unity in the Spirit, Ruth Ruibal, Transform Nations Media,2002 

Zinzendorft the Ecumenical Pioneer, A.J Lewis, SCM Press, 1962 

 

Websites 

Casey Pastors Network. Aust  www.caseychurches.org.au 

Healing Rooms International  www.healingrooms.com 

Houses of Prayer   www.houseofprayer.net 

Hutt Impact N.Z   www.huttimpact.org.nz 

Melbourne Unity and Prayer  www.transformingmelbourne.org.au 

One Heart Australia  www.oneheart.org.au 

Palmerston North N.Z. Christian Leader Assoc. www.palm.org.nz 

Prayer Summits International www.prayersummits.net 

Sentinel Group   www.sentinelgroup.org 

Toowoomba Christian Leaders Network www.toowoombachurch.org 

Toowoomba City Women   www.toowoombacitywomen.com 

Vision Network New Zealand  www.visionnet.org 

 

DVDs 

Forty Days of Unity  Edgar Mayer  
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www.geocities.com/mayeredgar/40daysoufunity.htm 

Healing the Land Vuniani Nakauyaca & Walo Ani  

office@tcchurch.com.au 

Skills for Living in Prayer Grace Shaw 

office@tcchurch.com.au 
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