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PERCAKAPAN DI KURSI SEBUAH SALON 

“Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kataNya: “Akulah terang 

dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” (Yohanes 8:12) 

 

Suatu hari saya ingin memotong rambut sebelum melakukan perjalanan keluar 

kota keesokan harinya. Penata rambut langganan saya berhalangan sehingga 

saya harus mencari penata rambut yang lain. Suara hati saya meyakinkan saya 

bahwa Tuhan memiliki rencana melalui kejadian ini. Saya berdoa dengan 

penuh harapan supaya Allah memakai saya sebagai alatNya hari itu. 

 

Akhirnya saya membuat janji dengan penata rambut yang baru. Timbul 

percakapan di antara kami yang dengan cepat beralih ke topik pembicaraan 

kerohanian. Tiba-tiba penata rambut baru ini berbagi pengalaman pribadinya, 

termasuk ketakutan mendalam yang ia hadapi dan gangguan yang ia alami oleh 

kuasa gelap. Sambil memegang segenggam rambutku di satu tangan dan 

sepasang gunting di tangan yang lain, dia menatap wajahku di cermin dan 

bertanya “Apa yang harus saya lakukan?” 

 

Pertama sekali ia mendengar tentang Yesus Kristus adalah ketika saya 

membagikan Kabar Baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus 

kepadanya. Kelegaan terpancar di wajahnya saat ia bertanya “Maksud Anda 

karena Tuhan, saya bisa mengatasi rintangan-rintangan dalam hidupku?” Saya 

tersenyum dan meyakinkannya bahwa ia mampu, karena Yesus Kristus adalah 

Terang dunia. 

 

Saya tahu Tuhan tersenyum atas pertemuan yang tidak disangka-sangka di 

salon rambut tersebut. Dia mengubah paradigma saya dan mengingatkan saya 

bahwa tidak perlu terbang ke negara asing untuk terlibat dalam pekerjaan misi. 

Tuhan mengutus saya dalam misi hari itu di tengah kehidupan saya sehari-hari. 

Kesempatan untuk digunakan oleh Tuhan bisa di mana dan kapan saja. 

 

KETIDAKNYAMANAN KECIL SERINGKALI BISA MENJADI PELUANG 

BESAR DALAM KERAJAAN ALLAH 
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DIA MEMBUAT JALAN 

“Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur…lihatlah bagaimana 

TUHAN memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan 

terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, TUHAN akan menyertai kamu.”  

(II Tawarikh 20:17) 

 

Sebagai orang yang menghidupi Injil sebagai gaya hidup (Lifestyle Evangelist) 

Anda bisa disebut pemberita Injil secara lokal (locally) atau global (globally). 

Terlepas dari lokasi di manapun, kita harus pergi dengan pengetahuan bahwa 

Sang Pencipta Alam Semesta berjalan menyertai kita semua yang percaya 

kepadaNya. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut mempengaruhi kerinduan 

hati kita untuk memberitakan Kabar Baik kepada orang lain yang belum 

percaya. Lagipula, pertempuran sudah dimenangkan Kristus di kayu salib. 

 

Atasan saya adalah orang yang disiplin. Suatu saat saya berencana untuk 

bergabung dalam pelayanan misi musim panas ke Cina, namun saya terlalu 

takut untuk mengajukan izin cuti atau libur. Ketika saya mencari kekuatan 

untuk mendekati atasan saya, kisah Raja Yosafat dalam II Tawarikh 

mendorong saya untuk percaya pada janji dan kemenangan yang disediakan 

Tuhan dan untuk tetap mengarahkan hati saya kepadaNya. Jadi saya berdoa 

dengan penuh harapan dan terus mengingat bahwa Tuhan selalu membawa 

saya pada kemenangan, bahkan walaupun situasi dan kondisi sepertinya tidak 

mendukung pengharapan saya tersebut. Saya melangkah ke kantor dan 

meminta kepada atasan saya untuk libur selama seminggu. 

 

Puji Tuhan! Atasan saya tidak hanya memberi saya libur, tetapi juga 

mendukung saya secara finansial! Terlepas dari ketakutan saya tersebut, saya 

memilih untuk menghidupi Firman dan mempercayai kesetiaanNya. Saya 

percaya pertempuran itu milik Tuhan dan yang saya butuhkan adalah percaya.  

 

SEORANG PEMENANG DIPENUHI SUKACITA DAN KEPUASAN;  

IA MEMBUAT KEPUTUSAN YANG DIDORONG OLEH KASIH,                  

BUKAN KARENA RASA TAKUT 
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KEBANGKITAN GERAKAN DOA KOTA DETROIT 

“Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita 

doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam 

kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus 

turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.” (Efesus 3:20-21) 

 

Setiap hari Selasa malam, rumah kecil di ujung Jalan Abbot di kota Detroit, 

Michigan dipenuhi teman, tetangga, makanan dan kehangatan. Seminggu sekali 

keluarga Hamby membuka rumah mereka dan memberkati komunitas mereka 

dengan cara yang sederhana yaitu:  

1. Nats Alkitab yang ditempelkan di pintu, yaitu Efesus 3:20-21  

2. Daftar Doa yang dipanjatkan oleh para tamu yang pernah hadir pada jamuan 

makan malam tersebut. 

 

Doa mencakup hal-hal kecil seperti kebutuhan akan perlengkapan sekolah. 

Permintaan lain yang lebih mendesak seperti meminta agar orang yang dicintai 

yang sedang mendekam di penjara segera dibebaskan. Dari 20 lebih 

permohonan doa, lebih dari 10 telah disilang dengan tanda merah terang yang 

berarti permohonan doa tersebut sudah dijawab.  

 

Setiap minggu komunitas tersebut berdoa dengan penuh harapan. Mereka 

percaya kebenaran Firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua kebutuhan 

mereka akan terpenuhi. Oleh karena doa mereka yang penuh harapan, mereka 

hidup dengan kesaksian sehari-hari tentang penyediaan dan pemeliharaan 

Tuhan. Beberapa tamu bahkan bukan orang yang belum beriman. 

 

BERDOALAH DENGAN PENUH HARAPAN  

KEPADA BAPA DI SURGA 
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MENAHAN HUJAN 

“Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 

Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh 

berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujanpun tidak turun di bumi selama 

tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan 

dan bumipun mengeluarkan buahnya.” (Yakobus 5:16-18) 

 

Bersama sekelompok kecil teman-teman saya, kami menghadiri pertemuan 

enam minggu di Inggris dan berikutnya berencana terbang ke Ghana untuk 

menghadiri sebuah workshop. Kami perlu mengirimkan Pasport kami ke 

Kedutaan pada hari itu untuk melanjutkan perjalanan kami. Penginapan kami 

berjarak 35 menit berjalan kaki dari kota, dan pada hari yang penting ini justru 

hujan turun sangat deras. Kami menunggu dan menunggu sampai cuaca cerah, 

tapi sepertinya hujan malah semakin deras. Waktu yang kritis terus berjalan.  

 

Saat menatap langit, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya “Elia berdoa agar 

hujan tidak turun selama tiga tahun enam bulan dan ternyata hujan tidak turun. 

Saya percaya bahwa janji Tuhan dalam Alkitab tetap sama baik hari ini 

maupun dahulu, jadi mengapa saya tidak mencoba berdoa supaya Tuhan 

menahan hujan untuk kita pada sore ini?” Maka saya berdoa dengan penuh 

harapan, memanjatkan doa singkat penuh iman supaya Tuhan menahan hujan.  

 

Dalam beberapa menit awan di atas kota mulai terpisah dan matahari bersinar 

terang. Saya menjadi begitu bergembira dan bergairah. Dengan cepat kami 

segera pergi dan berjalan ke kota untuk mengurus semua yang kami butuhkan. 

 

Kisah demi kisah dalam Alkitab telah menuntun para pria dan wanita untuk 

mencapai tindakan iman yang menakjubkan. Yesus Kristus berkata jika kita 

percaya kepadaNya, maka kita akan melakukan hal-hal yang Ia lakukan bahkan 

lebih besar lagi. Sebagai Lifestyle Evangelist, kita memiliki kesempatan untuk 

percaya kepada kebenaran dalam Alkitab dan karena itu kita dapat menghidupi 

Firman Tuhan dan mempercayainya dengan iman! Jadi, mengapa tidak 

percaya? Berdirilah dalam identitas sebagai anak-anak Allah yang benar. 

Percaya bahwa doa-doa kita penuh kuasa dan sangat efektif! 

 

TERUS BERDOA DAN PERCAYA KEPADA KRISTUS! 
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DIUNDANG KE DALAM DIALOG 

“Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau 

ada seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi! Kalau ada seorang di 

antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya 

mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 

Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan 

akan membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu 

akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan 

saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan 

yakin didoakan, sangat besar kuasanya.” (Yakobus 5:13-16) 

 

Suatu hari bersama seorang teman yang memiliki dahaga rohani yang tak 

terpuaskan, saya berdoa bagi semua orang dalam setiap kesempatan. Saya 

memperhatikan teman saya yang berdoa untuk seorang kasir saat makan siang, 

ia juga berdoa untuk orang-orang di tempat parkir; ia berdoa untuk siapapun 

dan setiap orang yang berhubungan dengannya. Beberapa orang yang teman 

saya doakan menjadi sembuh dari penyakit mereka. Beberapa bangkit 

semangat hidup dan imannya. 

 

Beberapa orang memanjatkan satu doa hapalan sistematis untuk digunakan 

dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Namun sangat penting untuk 

dipahami bahwa doa religius sedikit peranannya dalam menghubungkan hati 

Anda dengan Tuhan. Dia ingin agar doa Anda menjadi jujur dan ada adanya. 

Dia mengundang Anda untuk terlibat dengan Dia dalam doa penuh harapan.  

 

Meskipun tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat, namun 

setiap orang diundang untuk berdialog dengan Tuhan, Sang Pencipta. Bila 

Anda meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan, Anda 

akan terkejut saat mengetahui bahwa Dia meresponi dan bergerak dalam 

kehidupan Anda. 

 

Terlibat secara konsisten bersama Tuhan dalam berdoa dengan penuh harapan 

setiap hari. Kita dapat berdoa untuk diri sendiri, teman atau seseorang yang 

bahkan tidak Anda kenal dan untuk semua orang. Terus berdoalah! 

 

PERCAYALAH BAHWA TUHAN PASTI  

MERESPONI DOA-DOA ANDA 
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MENGETUK PINTU 

“Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu: “Inilah jalan, 

berjalanlah mengikutinya” entah kamu menganan atau mengiri.” (Yes. 30:21) 

 

Sebagai pemuda berusia 23 tahun, saya diberi kesempatan untuk mengikuti 

orientasi di sebuah perusahaan pengembangan organisasi. Orientasi tersebut 

mengadakan serangkaian pelatihan selama beberapa hari. CEO dan tim 

management perusahaan tersebut merencanakan untuk mempekerjakan peserta 

orientasi yang paling berkualitas di akhir pertemuan. Sejujurnya, saya tidak 

punya kesempatan. Orang berikutnya yang paling dekat dengan usia saya 

adalah dua kali lipat usia saya dengan dua kali lipat pengalaman. Beberapa 

tahun sebelumnya, saya lulus SMA dan memimpin kelompok orang di seluruh 

dunia sebagai evangelist, itulah satu-satunya pengalaman saya! 

 

Pada hari terakhir pelatihan, saya berjalan keluar dari pintu dan mengucapkan 

selamat tinggal kepada rekan-rekan trainer saya. Tiba-tiba saya mendengar 

sebuah suara di dalam hati saya berkata “Ke atas dan tanyakan! Adakah tempat 

untuk saya di sini?” Dorongan ini terus berlanjut begitu kuat hingga saya 

berbalik dan menaiki tangga ke kantor CEO. Segera setelah saya mengetuk 

pintu, saya berpikir “Apa yang sedang saya lakukan?” Tetapi sudah terlambat. 

Saya sudah mengetuk dan pintu terbuka. Saya mendapati diri saya bertatap 

muka dengan CEO, dan pada kemudian terlibat dalam percakapan yang serius 

dan canggung, saya tertegun bahwa saya dipekerjakan di perusahaan tersebut! 

 

Beberapa tahun kemudian, CEO dan saya tertawa bersama tentang betapa 

canggungnya momen pertama kali kami bertemu. Jika hati saya tidak peka 

dengan Suara Tuhan, saya pasti kehilangan kesempatan akan apa yang sudah 

Tuhan sampaikan dalam hati saya. 

 

Dalam beberapa hari ke depan putuskan untuk meletakkan tangan di dada 

kanan dan berdoa: “Tuhan, bangunkan jiwaku kepadaMu hari ini sehingga aku 

berada dalam kondisi berjaga-jaga dalam doa sepanjang hari ini.” 

 

BERDOA DENGAN PANTANG MENYERAH…. 
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BEKERJA DAN BERISTIRAHAT 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu 

dari diriNya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa 

yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.” (Yohanes 5:19) 

 

Hidup dalam pelayanan misi terasa luar biasa saat fokus kita dipusatkan pada 

pekerjaan. Mudah untuk mengatakan “Saya harus melakukan ini, saya harus 

seperti itu”. Tapi nats Alkitab di atas memberi izin kepada kita untuk 

beristirahat! Bergabung dengan misi Tuhan adalah tentang pimpinanNya dan 

ketaatan kepadaNya.  

 

Anda dapat melakukan apa yang Anda lihat Bapa lakukan, seperti yang Yesus 

Kristus lakukan. Dan seperti Yesus Kristus, Anda bisa bekerja dalam 

keseimbangan kerja dan istirahat. Dia akan menyelesaikan apa yang Dia mulai 

di Bumi. Dan Tuhan hadir untuk menolong Anda; Anda bisa melakukan semua 

hal melalui Kristus yang menguatkan Anda. 

 

Lepaskan seluruh tekanan dan beban pada diri Anda. Sebagai gantinya, 

masuklah ke dalam otoritas sejati Anda dengan menghidupi Firman dan hanya 

melakukan apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada Anda. Otoritas yang besar 

dan penyediaan kebutuhan Anda muncul dari ketaatan kepada Tuhan. 

 

Putuskan untuk mengubah pendekatan missional dalam hidup Anda dengan 

cara mendengarkan dan menaati Suara Tuhan, lebih daripada berusaha keras 

dan terlibat dalam berbagai kesibukan. Ikutlah cara yang Yesus Kristus sudah 

lakukan! 

 

Pertimbangkan cara kita lakukan sebagai murid Kristus, dan tanyakan pada 

Tuhan kesibukan atau pelayanan mana yang Tuhan ingin kita lepaskan. 

Ingatlah bahwa Dia sedang melakukan pekerjaanNya bagi kita, dan kita dapat 

berjalan dengan percaya diri karena mengetahui bahwa Dia memberdayakan 

kita untuk melakukan apa yang Dia tuntun untuk kita lakukan. 

 

KRISTUS GIAT MELAYANI NAMUN DIA JUGA MENYEDIAKAN 

WAKTU KHUSUS UNTUK BERDOA 
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REAKSI ALAMIAH HATI 

“Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri dari pada kota yang kuat, dan 

pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri.” (Amsal 18:19) 

 

“Kamu akan Kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu 

dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan 

kepadamu hati yang taat.” (Yehezkiel 36:26) 

 

Saya termasuk orang yang reaktif. Ketika suami dan saya terlibat dalam suatu 

kesalahpahaman dan saya merasa dituduh sembarangan, sebaiknya suami saya 

waspada; karena dia sedang menghadapi isteri yang akan murka. 

 

Ketika membaca Amsal 18:19: “…pertengkaran adalah seperti palang gapura 

sebuah puri”, saya senang Salomo dengan tepat menunjuk kelemahan saya. 

Tapi saya akui itulah kelemahan utama, dan saya tahu Tuhan tidak akan 

berhenti di titik kelemahan saya itu saja. Tuhan ingin melunakkan hati saya dan 

melatih kembali respon hati saya. Dia ingin membebaskan hati saya yang keras 

membatu dan menolong agar dari dalam hati saya dengan berlimpah 

menghasilkan buah: kesabaran, kemurahan dan kelemahlembutan. 

 

Bila Anda atau seseorang yang Anda kasihi dipersalahkan, wajar saja jika 

merasa tersinggung. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan 

membinasakan. Salah satu cara Iblis mencuri sukacita kita adalah melalui hati 

yang mudah tersinggung. Beberapa orang bahkan menutup diri dan menghapus 

orang lain dari kehidupan mereka tanpa perlu melakukan rekonsiliasi. Para 

Lifestyle Evangelist adalah orang-orang yang berpola-pikir Kerajaan Allah 

(Kingdom Mindset). 

 

Lepaskan sikap hati yang mudah tersinggung kepada pasangan, orangtua, rekan 

kerja, teman dan mintalah Kristus untuk memberikan hati yang mudah 

mengampuni.  

 

BERDAMAILAH DENGAN SETIAP ORANG  

YANG SUDAH MENYINGGUNG HATI ANDA 
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LEMPARAN “LUMPUR” MODERN 

“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah.”  (Roma 3:23) 

 

Setiap minggu selalu ada “headline” baru yang mendominasi feeds di 

Facebook, menggantikan topik yang sebelumnya menduduki puncak 

perdebatan dan dalam sekejap mengambil alih puncak ketenaran serta 

diperdebatkan sebagai “hot topic.”  

 

Alat komunikasi yang memiliki tujuan baik berubah menjadi sarana di mana 

penghakiman dan lemparan “lumpur” hukuman dilempar dari satu detik ke 

detik berikutnya. Berbagai pernyataan dan kritik terselubung di sosial media 

yang dibuat dan hanya dimengerti oleh sebagian orang-orang sungguh amat 

mencengangkan. Tidak pernah ada dalam sejarah terdapat masa di mana orang-

orang di berbagai tempat yang terhubung secepat kilat dalam skala global 

seperti sekarang ini. Nama dan kehidupan seseorang dapat dihancurkan melalui 

lemparan “lumpur” kotor oleh orang-orang asing dalam waktu kurang dari 24 

jam. 

 

Ketika saya melihat massa di internet melemparkan bom penghakiman kepada 

orang tertentu tanpa pikir panjang, hati saya tertuju kepada mereka. Orang pada 

umumnya tidak dapat menangani masalah emosional ketika berhadapan hanya 

dengan satu orang, apalagi ia harus menghadapi seluruh dunia di dunia online. 

Kata-kata Yesus Kristus dalam Yohanes 8:7 bergema dalam pikiran saya: 

“Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadaNya, Iapun bangkit berdiri lalu 

berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, 

hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” 

 

Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah; setiap manusia 

layak dihormati, mendapat privasi dan penebusan. Tuhan mengasihi umat 

manusia dan rindu untuk menyelamatkan dan menebus mereka semua: “Itulah 

yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang 

menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan 

akan kebenaran” (I Timotius 2:3-4). 

 

PUTUSKAN UNTUK MELANGKAH KELUAR DARI ZONA NYAMAN 

ANDA DAN MELIHAT DUNIA DENGAN CARA PANDANG TUHAN 
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KEJU KAMBING 

“Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu 

yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?” Maka merekapun pergi 

ke luar kota lalu datang kepada Yesus.” (Yohanes 4:28-30) 

 

Rute perjalanan Kristus sesuai nats yang kita baca di atas membawaNya 

melalui wilayah Samaria, tepatnya melewati sebuah sumur. Sementara di 

sumur itu, Dia bertemu dengan seorang wanita. Setelah pertemuan itu, wanita 

tersebut memberitakan ke seluruh kota tentang Kristus dan banyak orang yang 

menjadi percaya. Sebuah percakapan singkat membuat dampak yang sangat 

besar. Dalam kehidupan sehari-hari Yesus Kristus memang “hidup dalam 

misi”, bersedia untuk mendengarkan apa yang Tuhan tunjukkan 

kepadaNya untuk segera Ia lakukan. 

 

Suatu hari saya menjalankan tugas di mall dan melihat sekelompok kecil 

pramuniaga di depan saya. Saya mencoba untuk menghindari interaksi yang 

tidak perlu, Roh Kudus menghentikan saya. “Hari ini, Aku punya tugas 

untukmu” kataNya. “Berjalanlah ke arah mereka. Apa pun yang pramuniaga 

wanita itu minta Anda lakukan saat Anda mendekatinya, katakan ya.” 

 

Saya tidak selalu senang berbicara dengan orang yang tidak saya kenal kecuali 

memang ada tujuan yang jelas. Saya sedikit kesal tapi juga penasaran ke arah 

mana Roh Kudus menuntun. Saya menghampiri wanita tersebut dan kemudian 

menanggapi dengan “Ya!” Hal yang tidak biasa saat dia bertanya apakah saya 

ingin berpartisipasi dalam survei pemasaran uji rasa. Saat wanita itu 

menyiapkan tester keju, kami mengobrol. Dalam cara yang hanya bisa terjadi 

karena campur tangan Tuhan, percakapan kami menjadi percakapan bertopik 

pribadi. Saya menyadari bahwa saya berada di tengah janji Ilahi, jadi dengan 

berani saya melewati “pintu yang terbuka” untuk saya. Hasilnya adalah 

kesempatan untuk mengingatkan wanita tersebut tentang siapa dia sebenarnya 

yaitu wanita yang dikasihi Allah dan dia diciptakan dengan suatu tujuan.  

 

Ketika saya menyadari potensi percakapan untuk mendorong dan berbicara 

jujur kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan, wanita ini menahan 

air matanya supaya tidak terjatuh ke tester keju yang ia persiapkan.  

 

MELANGKAHLAH KELUAR DARI ZONA NYAMAN ANDA! 
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SIAPA YANG MEMBERITAHUMU HAL ITU? 

“Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; 

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam 

segala kelimpahan.” (Yohanes 10:10) 

 

Ketika mengalami masa-masa sulit dalam pernikahan dan kehidupan, saya 

mencari saran dari seorang teman. Setelah minum beberapa cangkir teh, saya 

berbagi rasa frustrasi dan ketakutan yang saya alami kepada teman saya 

tersebut. Saya mengatakan kepadanya bagaimana saya benar-benar merasa 

tidak sanggup lagi dan yang terparah, saya telah mengecewakan suami, diri 

saya sendiri dan orang-orang yang dekat dengan saya. 

 

Saya terus jatuh lebih dalam menuju pikiran buruk yang mengutuki diri sendiri. 

Teman saya dengan sabar mendengarkan dan kemudian mengajukan satu 

pertanyaan sederhana “Siapa yang memberitahumu hal itu?” 

 

Pertanyaan tersebut memaksa saya mengambil langkah mundur dari luapan 

emosi saya dan membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dari mana 

saya mendapatkan “pesan” negative itu? Apakah Tuhan mengatakan itu 

padaku? Atau apakah “si jahat” yang mengatakannya? Pada saat itu, saya 

membutuhkan teman saya. Saya membutuhkan kebenaran. Saya membutuhkan 

komunitas. Sendirian, saya pasti mempercayai dan sudah tenggelam lebih 

dalam pada kebohongan yang saya buat sendiri. 

 

Sebagai Lifestyle Evangelist, sangat penting untuk hidup dalam komunitas dan 

memberi semangat kepada orang lain dengan cara mendengarkan dan berbicara 

dengan tulus dalam kasih. Tuhan memanggil kita untuk berubah bersama orang 

lain. Anda bukanlah pejuang yang kesepian! 

 

BIASAKAN BERBAGI HIDUP DENGAN SAUDARA SEIMAN 
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DICIPTAKAN BAGI KEBERSAMAAN 

“Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam 

kasih dan dalam pekerjaan baik. 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 10:24-25) 

 

Ketika suami dan saya berusia 20 tahun, kami membantu merintis gereja 

rumah. Teman-teman kami pindah berdekatan satu sama lain. Bertemu 

mingguan dalam kelompok besar, meluangkan waktu untuk kelompok kecil 

dan dengan santai menghabiskan waktu bersama sepanjang minggu atau saling 

membantu ketika ada yang membutuhkan pertolongan.  

 

Sebagai komunitas rohani, kami mengalir dalam kebersamaan dalam hal: 

makan, berpikir, berdoa, saling mengasihi. Setiap minggu kami memiliki tema 

yang berbeda dan kami bergantian memfasilitasi. Tema “makan” hanya 

difokuskan pada makan bersama dengan teman, baik teman baru dan teman 

lama. Untuk tema “berpikir” beberapa malam kami menggali Alkitab, dengan 

topik untuk khotbah atau topik pertumbuhan iman. Tema “berdoa” berpusat 

pada pertumbuhan rohani, berdoa dan penyembahan, sementara tema “kasih” 

terfokus pada misi penjangkauan orang yang belum percaya. Itu adalah masa-

masa yang indah dalam kehidupan kami. 

 

Berkomunitas adalah praktik utama bagi semua Lifestyle Evangelist. Allah 

adalah TriTunggal. Yesus Kristus berjalan bersama 12 murid. Gereja masa 

Perjanjian Baru melakukan hidup dan pelayanan bersama-sama dengan 

memecahkan roti setiap hari dan membagikan semua yang mereka miliki 

bersama. Semua contoh ini memberikan contoh komunitas kepada kita.  

 

Seorang Lifestyle Evangelist berusaha untuk berubah dan bertumbuh bersama, 

bukan hidup sendirian. Artinya: mengelilingi diri kita dengan orang lain yang 

berada dalam perjalanan bersama Kristus. Sebagai bagian dari anggota Tubuh 

Kristus, setiap kita diciptakan untuk kebersamaan. 

 

GIATLAH SELALU DALAM PEKERJAAN TUHAN! 
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MEMBERI KARENA KASIH 

“Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, 

yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam 

ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan 

kepadamu.” (Lukas 6:38) 

 

Ketika saya masih muda, orangtua saya adalah pemberita Injil di Taiwan. 

Sering kali pendapatan kami hanya cukup membayar tagihan dan menaruh 

makanan seadanya di atas meja. Suatu saat ketika saya masih kecil, ada 

keluarga lain yang membutuhkan pertolongan dan ayah saya merasa bahwa 

kami harus memberi mereka $ 100. Tentu saja menyakitkan untuk memberikan 

dari kekurangan kami sendiri. Tapi kami ingin taat kepada Tuhan dan 

membantu keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Seminggu 

kemudian, sebuah amplop tanpa nama tiba di bawah pintu kami dengan uang 

tunai $ 1.000! Tuhan memberi kita 10x lipat untuk apa yang kita berikan! 

 

Tuhan sangat suka melihat anak-anakNya saling memperhatikan satu sama 

lain. Berkali-kali Dia membuktikan betapa Dia dapat dipercaya sebagai 

penyedia keuangan ketika anak-anakNya berjalan dalam ketaatan. Alasan 

mengapa pemeliharaan Tuhan yang ajaib sering terjadi kepada Lifestyle 

Evangelist yang setia adalah karena mereka seringkali hidup dalam kemurahan 

hati. Biasanya mereka memberi justru di saat mereka sendiri berkekurangan! 

 

Sebagai Lifestyle Evangelist, Anda juga dapat ikut ambil bagian. Seorang 

Lifestyle Evangelist bersukacita dalam memberikan yang terbaik dan bertujuan 

untuk lebih menjadi berkat bagi orang lain daripada menjadi beban. Bila Tuhan 

meminta Anda untuk terlibat secara global atau memberkati lingkungan Anda, 

setiap keadaan adalah kesempatan bagi Anda untuk menjalani kehidupan dan 

bertumbuh bersama, tidak sendirian.  

 

Putuskan untuk memberi waktu atau uang kepada seseorang atau organisasi 

yang membutuhkan bantuan. Berjalanlah dalam ketaatan, penuh iman saat 

Allah meminta kita untuk memberi. Berterimakasih kepadaNya karena Ia 

sudah menghormati dan menghargai pemberian-pemberian kita. 

 

MEMBERI ADALAH PRINSIP EKONOMI KERAJAAN ALLAH 
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ORANG-ORANG ASING DI TENGAH KITA 

“Peliharalah kasih persaudaraan! Jangan kamu lupa memberi tumpangan 

kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak 

diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang 

hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan 

ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena 

kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini.” (Ibrani 13:1-3) 

 

Banyak orang diajari untuk tidak berbicara dengan orang asing sejak usia 

muda. Dan sementara pelajaran itu memiliki niat baik, dasar pengajaran ini 

adalah rasa takut.  

 

Sebagai anak-anak Tuhan dan para pelaku Firman Tuhan, kitaa dapat menjalani 

kehidupan yang tak kenal takut dan benar-benar melangkah keluar untuk 

terlibat dengan dan mengasihi orang asing di sekitar kita. Lawanlah kebiasaan 

umum ini. Membentuk budaya dengan berusaha menjadi “hangat” bagi orang 

asing di sekitar kita. 

 

Salah satu tempat favorit saya untuk berbicara dengan orang asing adalah di 

dalam pesawat. Terutama karena orang asing ini pada dasarnya terjebak dengan 

saya dalam waktu yang lama! Menarik juga untuk mengetahui siapa orang 

yang duduk di sebelah saya. Anda seringkali mengalami percakapan yang 

paling menarik dengan berbagai orang dari berbagai belahan dunia.  

 

Banyak dari pertemuan singkat ini menghasilkan kesempatan transformatif 

untuk berbagi kasih Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang 

dibutuhkan seringkali hanyalah telinga yang terbuka untuk mendengarkan 

mereka. Kesempatan mendoakan mereka akan muncul secara alami saat kita 

mendengarkan cerita dan perjuangan hidup mereka. 

 

HIDUPLAH SESUAI PRINSIP-PRINSIP KITAB SUCI 
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LEBIH BESAR DARI DIRI KITA SENDIRI 

“Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu 

yang dipapani dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh 

sebab itu, beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! 

Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, 

tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak sampai puas; kamu 

berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas; dan orang yang bekerja 

untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang 

berlobang!” (Hagai 1:4-6) 

 

Banyak orang hidup untuk diri mereka sendiri; bekerja keras menimbun harta 

karun untuk mendapatkan apa yang telah diberi label “Impian Amerika”                       

(The American Dream). Walaupun menikmati hidup pada dasarnya tidaklah 

buruk, pola pikir yang berfokus pada diri sendiri dapat menghalangi jalannya 

misi Tuhan bagi kehidupan kita. 

 

Saya ingat dengan jelas berada di persimpangan jalan dalam perjalanan iman 

ketika saya menghadapi situasi di mana dulu selalu saya aminkan. Saya 

merenungkan rangkaian peristiwa-peristiwa: masuk sekolah, mendapatkan 

gelar, memulai karir yang baik, mencari isteri, memiliki anak-anak, membeli 

rumah yang nyaman, mendapatkan rencana pensiun yang baik dan kemudian 

mati. Rangkaian itu membuat saya merasa kosong di dalam. Saya pasti dibuat 

untuk tujuan yang lebih besar dari pengertian saya sendiri. 

 

Rasul Paulus berkata “Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh 

pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang 

dari segala manusia” (1 Korintus 15:19). Jika Anda ingin menaati pengajaran 

Yesus Kristus, motivasi kita bukanlah hidup untuk diri sendiri dan membangun 

kerajaan sendiri, tapi mengundang Tuhan ke dalam hidup kita dan menjalani 

hidup dalam ketaatan serta membangun Rumah Tuhan.  

 

Tuhan memanggil kita untuk membentuk keluarga bukan hanya dengan 

saudara kandung, tetapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena 

itu, setiap orang bersama-sama berubah dan bertumbuh bersama serta hidup 

berdampingan; saling membantu dan saling memberi saat dibutuhkan.  

 

KITA MEMILIKI TUHAN YANG SENANG BERKOMUNITAS 
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ENGKAULAH MALAIKATKU 

“Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat 

merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi 

kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak 

merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di 

mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” (Matius 6:19-21) 

 

Suatu hari saya berada di binatu ketika seorang wanita mendekati saya dan 

berkata “Hai, saya tidak mengenal Anda, tapi saya merasa perlu memberikan 

ini kepada Anda. Tuhan sangat mengasihimu. Dia telah meminta saya untuk 

menyimpan uang ini selama 10 tahun terakhir, sedikit setiap hari, dan sekarang 

saya tahu mengapa! Terima kasih. Engakulah malaikatku.” 

 

Tak perlu dikatakan lagi, saya kebingungan. Dia menyerahkan uang tunai 

senilai $ 1.000 dan berbalik untuk meninggalkan binatu tersebut. Saya bingung, 

gembira dan kaget. Suami saya sudah tidak bekerja lagi, dan kami tahu tidak 

akan mampu membayar uang sewa bulan itu. Kami telah berdoa dengan diam-

diam tanpa diketahui orang lain, tanpa kami sadar bahwa Tuhan telah 

memperhatikan kami. “Tunggu,” kataku ketika wanita itu berjalan pergi. 

“Anda yakin ini untuk saya? Dan saya malaikatmu? Tidak, Andalah adalah 

malaikatku! Andalah yang memberkati saya!” 

 

Untuk itu, orang asing tersebut menjawab “Tidak, Anda adalah malaikat saya. 

Karena Anda memberi saya kesempatan untuk memberkati Anda, saya 

menyimpan harta karun saya di Sorga!” 

 

Seorang Lifestyle Evangelist menjalani kehidupan yang bergantung pada Tuhan 

dari pada mempercayai kekuatan sendiri. Sementara budaya dunia mungkin 

berusaha memikat kita untuk membangun istana yang lebih besar bagi diri 

sendiri, kita sebagai Lifestyle Evangelist harus hidup dengan murah hati dan 

hidup memberkati lingkungan mereka. 

 

PERHATIKAN FIRMAN TUHAN DAN  

JADILAH KREATIF BERSAMANYA 
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MAKAN MALAM DI BELLAGIO 

“Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu 

memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku 

tumpangan.” (Matius 25:35) 

 

Seorang Lifestyle Evangelist sadar bahwa Yesus Kristus mengasihi semua 

orang di dunia ini. Artinya: Kristus mengasihi tetangga kita yang suka marah-

marah terhadap kucingnya, sopir bus yang cuek tanpa ekspresi, guru 

matematika yang membosankan, pelayan yang lamban dan gelandangan di 

jalanan. Seorang Lifestyle Evangelist memiliki Yesus Kristus dalam pikirannya 

setiap hari, bukan cuma pada hari Minggu saat kita beribadah. 

 

Suatu kali bersama teman-teman kuliah saya melakukan perjalanan ke Las 

Vegas pada akhir pekan. Kami tidak ingin berjudi. Tujuan utama kami adalah 

pesta Buffet yang mewah dan lezat di Hotel Bellagio. 

 

Saat kami berjalan di dekat Hotel Bellagio dengan sama-sama memikirkan 

makanan yang luar biasa mewah dan sangat mahal, seorang pria tunawisma tua 

mendekati kami dan bertanya apakah kami memiliki makanan. Saya tahu apa 

yang akan saya lakukan akan membuat semua orang merasa tidak nyaman, tapi 

ada sesuatu di dalam hati saya yang tahu bahwa itu adalah hal yang benar 

untuk dilakukan. Saya mengundang pria itu untuk bergabung untuk makan 

malam bersama kami. Tidak ada kata penolakan dari teman-teman saya. Tapi 

dari bahasa tubuh mereka saya tahu undangan ini sulit mereka terima; karena 

akan mengubah dinamika keseluruhan rencana kami malam itu. 

 

Jadi di bawah sorot pandangan mata penasaran dan menyelidik dari para 

pelayan wanita dan tamu lainnya, empat anak laki-laki yang sedang kuliah dan 

seorang pria tunawisma tua duduk bersama untuk makan malam. Semua yang 

makan malam ternyata sangat senang saat kami mendengarkan semua cerita 

tunawisma itu dan kami makan sampai kekenyangan. Kami memberi makan 

orang lapar seperti Yesus Kristus dan meninggalkan Las Vegas dengan perut-

perut yang kenyang dan hati yang penuh semangat. 

 

SEORANG LIFESTYLE EVANGELIST  

AKAN MEMBERKATI LINGKUNGANNYA BAHKAN  

JIKA HAL ITU MEMBUATNYA TIDAK NYAMAN 
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MAKAN SIANG DI HARI MINGGU 

“Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya, apabila 

aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa 

kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman 

yang timbul dari Berita Injil.” (Filipi 1:27) 

 

Small Group? Ya, terlihat seperti kelompok Kristen yang membosankan. 

Mereka adalah pelanggan terburuk. Mereka yang paling cerewet, banyak minta 

ini-itu dan selalu pelit dengan uang tips!“ Meskipun tidak semua orang 

termasuk dalam kategori ini, dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat 

bahwa skenario ini terlalu banyak dimainkan setelah kebaktian gereja hari 

Minggu yang diadakan di sebuah restoran. Di Amerika Serikat, memberikan 

tips di restoran adalah kebiasaan dan oleh karena itu memberi kesempatan 

untuk menampilkan kemurahan hati. 

 

Ada juga yang mengatakan bahwa “pelanggan adalah raja” di mana toko dan 

restoran bangga akan motto di atas dan dengan senang hati melampaui motto 

tersebut dalam melayani pelanggan mereka. Meskipun di dalam bisnis jasa 

segala sesuatunya disesuaikan demi kebahagiaan pelanggan, penting juga bagi 

pelanggan untuk menjaga tata krama dalam memberikan tips ini. 

 

Para Lifestyle Evangelist mengupayakan agar diri mereka memiliki tata krama 

yang layak untuk mewakili Kristus. Penting untuk selalu mawas diri. Penting 

untuk bermurah hati. Dalam semua situasi kita memiliki suatu kesempatan 

untuk menghidupi Firman Tuhan dengan mengasihi sesama dan menjadi 

berkat, bukan menjadi beban.  

 

Jika kita bertindak melawan budaya dunia yang egois, maka kita dapat 

memiliki dampak yang langgeng serta membangun budaya Kerajaan Allah di 

sekitar kita. Dan itu cara mudah untuk memberkati masyarakat setempat!  

 

Biasakan untuk memberi tips jika makan di Rumah Makan atau memberkati 

komunitas kita. Tidak ada hubungan buruk yang muncul karena kita melakukan 

tindakan kemurahan hati! 

 

SEORANG LIFESTYLE EVANGELIST MEMBERKATI ORANG LAIN 

DAN KOMUNITASNYA 
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PANCI DAN KUALI 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” (Matius 28:19) 

 

Saya adalah ibu dari 2 anak berusia 2 dan 4 tahun. Hari-hari saya penuh dengan 

memasak, membersihkan rumah dan menjaga anak-anak saya. Saya tidak bisa 

keluar untuk bertemu orang baru, tapi ketika saya melakukannya, saya 

menemukan cara untuk menjadikan murid Kristus. Saya tidak pergi ke acara 

pendalaman Alkitab atau berkhotbah di jalanan namun saya pergi ke taman 

bermain. Dan bukan sembarang tempat bermain, saya mendatangi taman di 

dekat kompleks perumahan. Taman ini lebih lusuh dan tidak “aman” karena 

banyak orang gelandangan berkeliaran di dekatnya. Tapi saya membawa anak-

anak saya ke sana dua kali seminggu dengan harapan bisa bertemu dengan ibu-

ibu lain yang dapat saya kasihi dan memperkenalkan Yesus Kristus dengan 

cara yang alami.  

 

Sekalipun saya tidak memberitakan Injil secara langsung, saya ada dan siap 

sedia kepada siapapun Roh Kudus meminta saya untuk diajak bicara. Saya 

berdoa penuh harapan saat saya menyampaikan momen seperti ini pada Tuhan 

dan membuka hati saya kepada pimpinanNya. Bagi saya, inilah artinya hidup 

sebagai Lifestyle Evangelist. 

 

Suatu hari, saya bertemu dengan seorang ibu yang baru saja pindah ke rumah 

yang didanai pemerintah. Dia mulai membuka hatinya pada saya dan 

menceritakan kisah hidupnya. Suatu saat dia bertanya apakah saya memiliki 

panci dan wajan cadangan karena dia tidak dapat memasak untuk anak-

anaknya. Saya mengirim beberapa teks dan pesan ke beberapa teman saya 

tentang permintaan tersebut. Keesokan harinya, saya bisa mengumpulkan 

sejumlah dus berisi panci, kuali, loyang dan peralatan ekstra untuk ibu yang 

membutuhkan itu. Dia begitu terjamah, jelaslah bahwa Roh Kudus sudah mulai 

bekerja di dalam hatinya.  

 

Ketika kita memutuskan melangkah keluar untuk melayani, hal ini 

menciptakan ruang untuk menyatakan kasih Tuhan.  

 

KETIKA KITA MELAYANI,  

KITA SEDANG MEMBAGIKAN KASIH TUHAN KEPADA ORANG LAIN 
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ANTRIAN DI DEPAN PINTU 

“Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia 

mengajarkan jalanNya kepada orang-orang yang rendah hati.” (Mazmur 25:9) 
 
Sebagai seorang Amerika keturunan Korea, saya telah mengalami banyak 

komentar dan perlakuan rasis. Bagaimanapun, sebagai seorang Lifestyle 

Evangelist saya memilih untuk tidak tersinggung. Sebagai gantinya, saya 

menjadi kreatif dengan Tuhan dan mencoba dengan sengaja memberkati orang-

orang di sekitar saya dengan cara apapun yang saya bisa lakukan.  

 

Pada tugas baru saya sebagai perwira Angkatan Darat A.S., saya melihat bahwa 

ruang kantor saya lebih seperti ruang penyimpanan sapu dibandingkan dengan 

ruang kantor rekan-rekan saya lainnya. Semua perlengkapan dan perabotan 

saya sudah tua, membuat saya merasa seperti warga kelas dua. Pada saat 

merasakan perasaan itu, aku berlutut dan berdoa. Tuhan memberi saya ide 

cemerlang dan saya langsung bertindak. 

 

Saya menugaskan asisten saya untuk menyebarkan berita bahwa pendeta 

tentara yang baru sedang memberikan program potong rambut gratis di 

kantornya! Berita itu menyebar dan perlahan kantor mungilku dipenuhi dengan 

sebuah garis di luar pintu. Saya menawarkan untuk memotong rambut tentara 

secara gratis dengan imbalan mereka menerima doa dari saya. Segera antrian 

menjadi begitu panjang sehingga saya harus menugaskan asisten saya untuk 

mencatat antrean. 

 

Beberapa minggu kemudian Komandan pangkalan mampir ke kamar saya dan 

meminta rambutnya dipotong. Kukatakan padanya bahwa saya ingin 

memotong rambutnya, tapi dia harus membiarkan saya mendoakannya, sama 

seperti orang lain. Roh Kudus berbicara melalui saya dalam doa itu dan 

Komandan meninggalkan kamar saya sambil berurai air mata. Keesokan 

harinya, saya menerima pemberitahuan bahwa kantor saya akan segera 

dipindahkan ke ruang kantor terbesar di kompleks, paling dekat dengan pintu 

masuk sehingga pelayanan potong rambut saya akan terus berkembang. Bila 

Anda dianiaya, pilihlah untuk berkreasi bersama Tuhan daripada mengeluh 

atau mengkritik atau membalas orang yang berbuat jahat pada kita. 

 

RENDAH HATILAH TERHADAP SEMUA ORANG 
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TIDAK ADA IKATAN DAN KEWAJIBAN 

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 

yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” (Roma 8:28) 

 

Untuk pertama kalinya keluarga dan saya mendarat di Seoul, Korea Selatan 

sebagai bagian dari perjalanan kami keliling dunia. Saat kami berjalan melalui 

terminal, saya mulai merogoh tas saya untuk mencari iPhone lama yang selalu 

saya gunakan untuk bepergian, dan saya tidak menemukannya!  

 

Karena butuh telepon untuk perjalanan ini, saya menghubungi provider telepon 

seluler dan bertanya apakah mungkin untuk unlock telepon isteri saya sehingga 

bisa saya gunakan saat berada di luar negeri. Harapan saya kecil, tapi cukup 

mengejutkan ternyata telepon isteri saya bisa saya gunakan. 

 

Beberapa hari kemudian saya melihat sebuah tulisan di Facebook dari seorang 

teman yang bertanya apakah ada orang yang memiliki telepon yang bisa 

mereka beli karena telepon isterinya terlindas ban mobil mereka. Saya 

mengirim SMS kepada orang-orang yang berjaga di rumah dan bertanya 

apakah mereka kebetulan menemukan iPhone lama di sekitar rumah. Benar 

saja, mereka menemukannya di kamar anak lelaki saya. Rupanya anak laki-laki 

saya berpikir akan sangat keren untuk mengambil telepon ayah dari tasnya dan 

bermain dengannya sebelum kami pergi. Ketika saya membalas posting 

Facebook tersebut dan mengatakan pada teman saya bahwa dia bisa 

mendapatkan iPhone lama secara gratis, dia terkejut. 

 

Beberapa hari kemudian dia dan isterinya sekali lagi mengucapkan terima kasih 

untuk telepon yang sudah mereka terima. Saya mengambil kesempatan itu 

untuk memberi tahu mereka karena Tuhan telah memberkati saya dengan dua 

telepon dan bantuan provider untuk unlock telepon isteri saya, maka saya dapat 

memberkati mereka. Pernyataan sederhana ini memulai diskusi kami tentang 

Tuhan. Beberapa minggu kemudia isterinya mengatakan pada saya bahwa 

setelah berjam-jam melakukan percakapan mendalam mereka memutuskan 

untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. 

Hal menakjubkan ini hanya dihasilkan dari tindakan kebaikan yang sederhana.  

 

JADILAH KREATIF DAN TULUS SEBAGAI MURID KRISTUS 
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RITUAL MINGGUAN 

“Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah 

diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia 

Allah.” (I Petrus 4:10) 

 

Saya bekerja sebagai full-time pastor tapi hasrat fulltime saya yang lain adalah 

bermain golf. Saya ingin melibatkan komunitas saya untuk Tuhan melalui golf. 

Jadi saya bertanya kepada para tetangga apakah mereka ingin bergabung 

dengan saya untuk acara golf yang saya adakan. Banyak yang setuju. Saya tahu 

langkah pertama dalam memberitahu orang-orang tentang Yesus Kristus adalah 

membangun hubungan dengan mereka, jadi saya mengundang semua orang ke 

rumah saya setelah bermain golf untuk permainan di halaman rumput dan 

barbeque. Dengan cepat acara ini menjadi ritual lingkungan saya yang 

ditunggu-tunggu setiap minggunya. 

 

Tak lama kemudian, lebih banyak orang bergabung dengan grup golf ini. 

Bahkan orang-orang yang tidak memiliki keahlian golf hadir, karena kebutuhan 

mereka akan persahabatan dan berkomunitas dipenuhi melalui pertemuan ini. 

 

Minggu dan bulan berlalu, dan lingkungan kami menjadi sebuah komunitas 

kecil. Tetangga saya bukan orang Kristen, tapi mereka tahu saya dan kami 

sering melakukan percakapan terbuka tentang Tuhan di acara barbeque 

mingguan. Ini memberi saya ide. Saya memutuskan untuk bertemu dengan 

tetangga saya pada hari lain dalam seminggu untuk menjawab pertanyaan 

mereka tentang Tuhan. 

 

Segera, saya menyelenggarakan kursus “Alpha” mingguan di rumah saya, di 

mana beberapa pasangan yang tidak percaya datang untuk belajar lebih banyak 

tentang Tuhan. Dengan menjadi berkat, terlibat dan siap sedia, saya 

menemukan diri saya pada tahap awal menjadikan murid Kristus. Seorang 

Lifestyle Evangelist dapat menggunakan minatnya untuk memberkati orang-

orang di sekitar mereka. 

 

SEORANG LIFESTYLE EVANGELIST MENJALANI KEHIDUPAN 

BERSAMA ORANG LAIN DARIPADA HIDUP SENDIRIAN 

 



23  
Tim Penulis dari The Tribe: 

Miji Bergus, Kristin Boscaljon, Davidson Brooks, Jimmy Chae, Hannah Choi, Kate Cremisino, Nathan Hakeem, Kris 

Muntz, Matt Whitlock dan Mina Whitlock. 

 

PINTU YANG TERBUKA 

“Berpuasa yang Kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-

belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau 

memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya 

engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke 

rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat 

orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak 

menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri! Pada waktu itulah 

terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera; 

kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan 

belakangmu.” (Yesaya 58:6-8) 

 

Ketika Yesus Kristus melayani di dunia, Ia sering ditanya oleh orang-orang 

tentang apakah yang dapat Ia lakukan bagi mereka. MisiNya adalah tentang 

kasih dan pengorbanan diri, bukan kenyamanan dan kepentingan pribadi. 

 

Sebelum pindah ke rumah pertama kami, sebagai pasangan yang baru menikah, 

Tuhan berbicara kepada kami melalui Yesaya 58 dan berkata kepada suami 

saya dan saya untuk membuat rumah baru kami sebagai tempat perlindungan 

bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami membuka pintu 

rumah kami bagi para hamba Tuhan yang masih single, sebuah keluarga yang 

beranggotakan 6 orang yang membutuhkan rumah dan seorang gadis anak 

tetangga kami yang suka berkunjung dan mewarnai. Berkali-kali kami 

memiliki kesempatan untuk mengundang orang-orang masuk ke rumah kami. 

 

Melalui proses ini, saya menemukan betapa berkuasanya kasih ketika orang-

orang berkumpul bersama. Ketika kami membangun hubungan yang lebih 

intensif, dan kami lebih sering hidup bersama satu sama lain, kehidupan kami 

menjadi lebih berarti. Hal ini menciptakan lebih banyak kesempatan untuk 

bergantung satu sama lain sebagai suatu komunitas. Aksi sederhana ini 

memungkinkan kami untuk menjadi tangan dan kaki Yesus Kristus bagi 

sesama orang percaya, teman-teman dan umat Tuhan yang diizinkan masuk 

dalam hidup kami. 

 

MISI KRISTUS ADALAH KASIH DAN  

PENGORBANAN BAGI MANUSIA 
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RUMAH YANG TERBUKA 

“Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-

korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” (Ibrani 13:16) 

 

Ibu saya selalu ingin mengenal orang-orang yang berada di sekitarnya. Memori 

masa kecil saya penuh dengan momen-momen di mana ia berusaha berkenalan 

dengan orang-orang di sekitar kami: wanita Vietnam yang merawat kuku, 

siswa pertukaran pelajar dan para mahasiswa dari Afrika. Ia berusaha untuk 

menjadi tuan rumah yang ramah kepada setiap orang.  

 

Pada titik tertentu di sore hari, ibu saya berbagi Kabar Baik kepada mereka. 

Saya selalu terpesona pada penerimaan orang-orang terhadap berita yang 

dibagikan ibu saya. Hatinya yang selalu terbuka untuk memberkati lingkungan 

telah membuka banyak hati melalui pesan-pesan yang disampaikannya. 

 

Sebagai seorang gadis kecil, perjumpaan-perjumpaan seperti inilah yang 

membuat hati saya terbuka bagi budaya yang berbeda. Saya bermimpi bahwa 

suatu hari kelak saya akan mengunjungi negara-negara di dunia. Sekarang, 

beberapa tahun kemudian dan setelah mengunjungi banyak negara, saya hidup 

dalam impian masa kecil saya dan berkarir sebagai seorang Misionaris. Semua 

ini dimulai karena ibu saya memilih untuk menghidupi Firman Tuhan dan 

berjalan dalam keramahtamahan serta kemurahan hati sewaktu ia membagikan 

Injil. Ia begitu piawai dalam hal ini dan mampu melakukannya secara alamiah. 

 

Jangan pernah memandang rendah akan dampak masa depan yang kita miliki 

dalam masa kecil kita, keluarga kita atau teman-teman kita. Tuhan memanggil 

kita ke dalam suatu petualangan yang dapat meninggalkan suatu warisan bagi 

generasi-generasi masa depan. 

 

Buatlah usaha untuk mengembangkan pertemanan dengan seseorang. Mungkin 

dengan mengundang mereka makan malam dll. Melangkahlah keluar dari zona 

nyaman untuk menjangkau orang-orang dari suku yang berbeda, agama yang 

berbeda, lingkaran sosial yang berbeda dll. Temukan kesamaan dan rayakan 

keberagaman! 

 

KITA ADALAH GARAM DAN TERANG DUNIA 
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TERIMA KASIH UNTUK PERCAKAPANNYA 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu 

dari diriNya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa 

yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.” (Yohanes 5:19) 

 

Pada suatu hari seorang teman dan saya bertemu untuk minum di sebuah cafe. 

Di tengah perbincangan kami, orang yang melayani kami tanpa diduga menarik 

sebuah kursi dan bertanya apakah ia dapat bergabung. Hal yang tidak lazim 

seperti ini seringkali terjadi sebagai suatu tanda bagi saya bahwa Tuhan sedang 

bekerja. “Tentu saja” jawab saya sebelum teman saya memiliki kesempatan 

untuk memprotes terputusnya percakapan kami. 

 

Kami duduk dan bercakap-cakap dengan pelayan café tersebut tentang dari 

mana ia berasal dan bahkan topik kami meloncat ke musik Irlandia dan segala 

jenis musik lainnya! Tiba-tiba ia melompat dan berkata “Terima kasih untuk 

percakapannya!” Kemudian ia pergi sama cepatnya dengan ia muncul. 

 

Sekilas, saya merasa kecewa karena percakapan tidak berubah menuju 

percakapan tentang Tuhan atau suatu kesempatan minta didoakan. Tetapi saya 

diberi semangat ketika mengingat bahwa menjadi seorang Lifestyle Evangelist 

adalah bergabung dengan Tuhan melalui misiNya - bukan menaruh tekanan 

pada diri saya untuk membangun misi saya sendiri.  

 

Malam itu Bapa Surgawi menghendaki kami untuk terbuka dan membangun 

percakapan yang baik dengan pelayan cafe. Tuhan tidak mengharapkan saya 

untuk menyelamatkan dunia atau memimpin suatu KKR. Ia cukup bahagia 

bahwa saya peka akan kehadiranNya ketika sedang bercakap-cakap dengan 

seorang asing.  

 

Siapa yang tahu kapan akan terjadi lagi kunjungan berikutnya ke restoran itu? 

Mungkin pertemanan dan suatu pintu yang terbuka untuk doa hanyalah 

beberapa minggu ke depan. Saya belajar untuk melangkah maju tanpa harapan 

akan “sesuatu yang besar akan terjadi”. Tujuan seorang Lifestyle Evangelist 

adalah memuridkan, bukan hanya membawa orang menjadi Kristen. 

 

YESUS KRISTUS HANYALAH MELAKUKAN HAL  

YANG IA LIHAT BAPA LAKUKAN 
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TIDAK ADA PERINGATAN 

“Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu 

jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap 

imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu 

memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan 

tak kekurangan suatu apapun.” (Yakobus 1:2-4) 

 

Suatu ketika, perjalanan saya ke suatu negara yang terisolasi tanpa disangka-

sangka dibatalkan tanpa pemberitahuan. Hati saya hancur dan bertanya-tanya 

apakah memang benar Tuhan menghendaki saya pergi atau respon saya yang 

tidak tepat tentang rencana perjalanan tersebut. Saya tidak suka perasaan tak 

berdaya dan ketika hal-hal berjalan tidak sesuai dengan rencana, sukacita 

bukanlah menjadi respon saya. 

 

Bersukacita dalam segala keadaan dan berjalan dalam keteguhan bukanlah 

reaksi alami saya. Hidup sebagai seorang Lifestyle Evangelist adalah hidup 

melawan budaya duniawi, artinya saya berdampak dan membangun budaya 

Kerajaan Allah dengan mewujudkan buah Roh, salah satunya sukacita. Gaya 

hidup Kerajaan Allah memang bertentangan dengan natur saya dan natur dunia 

yang berdosa, oleh karena itu sangat penting untuk menghidupi Firman Tuhan 

dan membangun budaya dalam segala hal, bahkan dalam kekecewaan dan 

kegagalan. 

 

Akhirnya saya melihat dan sadar bagaimana Tuhan membuka pintu lain bagi 

saya untuk mengunjungi bangsa yang berbeda dan menciptakan kesempatan 

baru dan berharga bagi pelayananNya. Meskipun rencana awal gagal, saya 

tetap dapat memberkati secara global dan menjadi tangan dan kaki Tuhan.  

 

Praktekkan dengan berkata ”Aku memilih sukacita” dalam situasi kemarahan, 

kekecewaan dan frustrasi, karena sadar bahwa ujian terhadap iman kita akan 

menghasilkan kematangan dan keuletan di dalam Kristus Yesus. Orang-orang 

akan tertarik kepada kita karena kita telah menerima sukacita yang tak 

tergoyahkan. 

 

MENGHIDUPI FIRMAN TUHAN MENJADIKAN KITA BERKAT  

BAGI ORANG-ORANG DI SEKITAR KITA 



27  
Tim Penulis dari The Tribe: 

Miji Bergus, Kristin Boscaljon, Davidson Brooks, Jimmy Chae, Hannah Choi, Kate Cremisino, Nathan Hakeem, Kris 

Muntz, Matt Whitlock dan Mina Whitlock. 

 

BERBURU REBUNG 

“Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, 

sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-

ambingkan kian ke mari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, 

bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati 

tidak akan tenang dalam hidupnya.” (Yakobus 1:6-8) 

 

Saya menghabiskan waktu dengan seorang Pastor di Jepang yang keluarganya 

memiliki tanah di perbukitan bambu di Fukuoka. Saat musim semi tiba, ia dan 

anak-anaknya memanen rebung bambu yang baru tumbuh di sepanjang sisi 

bukit untuk dijual di pasar. Usaha rebung ini adalah salah satu cara yang Pastor 

tersebut lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

 

Suatu hari saya menolong mereka memanen rebung. Bagi ia dan anak-anaknya 

terlihat gampang, tapi saya segera menyadari ternyata rebung ini tidak mudah 

ditemukan. Ketika berjalan dengan susah payah melalui lereng bukit yang 

berlumpur, saya berulang kali mendengar anggota keluarga ini saling 

memanggil saat mereka menemukannya. Ini berlangsung selama lebih dari dua 

jam, dan belum satu rebungpun saya temukan! 

 

Saya berdoa dengan penuh harapan, bertanya kepada Tuhan apakah ini hal 

yang Dia inginkan atas saya, yaitu hanya untuk menghabiskan waktu bersama 

dan bersenang-senang dengan keluarga Pastor itu. Segera saya mendengar 

petunjuk sederhana di kepala saya “Langsung saja. Berbeloklah ke arah kanan. 

Naiklah bukit kecil itu.” Saya tidak tahu apakah Tuhan benar-benar 

mengarahkan saya, tapi jika saya taat, saya tidak akan rugi apa-apa. Saya 

mengikuti petunjuk tersebut. Benar saja, dalam waktu empat menit saya 

berjalan langsung ke lokasi di mana banyak rebung tumbuh. Saya sangat 

gembira. Seperti anak kecil yang kegirangan, saya bertanya kepada Tuhan 

apakah kita bisa melakukannya lagi.  

 

Peristiwa ini mengingatkan saya bahwa Tuhan menginginkan persahabatan 

dengan saya. Tuhan senang menjalin relasi dan rindu untuk diajak mencari 

“rebung-rebung” dalam hidup kita, apapun bentuknya.  

 

TUHAN MENGINGINKAN INTERAKSI YANG AKRAB  

ANTARA DIA DENGAN KITA 
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FOTOGRAFI UNTUK KEADILAN 

“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang 

dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan 

hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8) 

 

Ketika saya dan isteri menikah, kami mengambil cuti satu musim dari 

pelayanan kami di luar negeri dan fokus untuk membangun pernikahan kami. 

Tetapi penting bagi kami berdua untuk tetap aktif terlibat dengan gairah misi 

yang kami bawa dalam hati kami.  

 

Isteri saya bergabung dengan pelayanan khusus yang menangani perdagangan 

wanita, yaitu menjangkau para wanita yang terjebak dalam industri seks dan 

saya bekerja di rumah penampungan para tunawisma yang beroperasi 24 jam. 

Kedua pelayanan ini berperan besar bagi kami dan memberikan kesempatan 

memperkaya kami.  

 

Kerinduan untuk penjangkauan secara global tetap membara dalam diri kami, 

jadi kami terhubung dengan suatu organisasi yang fokus untuk membawa 

pelajar untuk melayani sebagai misionaris temporal di luar negeri. Tujuannya 

adalah memperlihatkan para pelajar tentang isu-isu ketidakadilan yang terjadi 

secara global selain mengajar mereka bagaimana secara praktis menjadi terang 

dan garam bagi dunia. 

 

Kami membawa tim ke Jepang di mana kami menggunakan fotografi untuk 

menjelaskan masalah pelacuran, perdagangan wanita dan tunawisma, 

sementara juga kami berusaha mengenali budaya indah yang ditawarkan negeri 

Jepang. Saat kami kembali ke tanah air, kami mengadakan pameran foto 

perjalanan yang telah kami lakukan. Kami menjual foto kami untuk 

mengumpulkan dana bagi sebuah rumah singgah wanita (women’s safe house) 

di Jepang. Kami juga meningkatkan kesadaran lokal akan ketidakadilan yang 

terjadi secara global. 

 

MENJADI SEORANG LIFESTYLE EVANGELIST BERARTI 

MENJALANKAN MISI KRISTUS DIMANAPUN KITA BERADA 
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KARUNIA-KARUNIA PRIBADI 

“Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai 

perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam 

semua orang.” (I Korintus 12:5-6) 

 

Ketika saya kuliah, saya dimuridkan oleh komunitas rohani terbaik. Pada masa 

tersebut, para mahasiswa yang lebih senior dengan tekun membuka jalan bagi 

mahasiswa baru untuk memimpin kegiatan Kristen di kampus. Dalam kelas 

kami belajar tentang berbagai kekuatan, karunia-karunia dan panggilan kami 

masing-masing. Kami mengenali bagaimana Tuhan menganugerahkan kami 

berbagai karunia yang berbeda.  

 

Sebagai ganti dari dianugerahkan karunia untuk memberitakan Injil kepada 

orang lain, kami membawa hati penggembalaan yang dengan sungguh-sungguh 

mencari cara untuk memuridkan orang lain dan mendasarkan identitas mereka 

di dalam Kristus. Kami memiliki hati yang lebih fokus untuk memperkuat 

pribadi setiap anggota di dalam komunitas kami untuk mengenal hati Tuhan 

lebih mendalam lagi. 

 

Kepemimpinan kami terlihat berbeda; kami membawa komunitas ke suatu arah 

yang belum pernah menjadi panggilan bagi angkatan sebelumnya. Kami 

mengembangkan visi dan mengeksplorasi lebih dalam terhadap panggilan kami 

yang harus kami impartasikan. Kami berkembang dalam membangun 

komunitas yang rindu mendengar Suara Tuhan dan keintiman bersamaNya. 

Saat itu adalah saat yang penuh buah Roh di mana kami berjalan bersama 

saudara seiman dan Tuhan di dalam pelayananNya. Kami semua adalah bagian 

dari Tubuh Kristus. 

 

TUHAN MEMANGGIL ORANG-ORANG PERCAYA YANG BERBEDA 

KE DALAM KEPEMIMPINAN, PADA WAKTU YANG BERBEDA DAN 

UNTUK MUSIM-MUSIM YANG BERBEDA 
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KESEMPATAN-KESEMPATAN SEDERHANA 

“Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan 

penjala manusia.” Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan 

mengikuti Dia.” (Matius 4:19-20) 

 

Pemuridan dan bagaimana melakukannya dengan baik dan tepat adalah topik 

hangat di antara para pemimpin gereja, pemberita Injil dan juga para Lifestyle 

Evangelist. Seperti apakah pemuridan yang tepat guna dan tidak menggunakan 

formula khusus yang rumit? Kapan pemuridan sebenarnya dimulai? Ini adalah 

beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Pemuridan dapat memakai 

berbagai bentuk, tetapi jarang sekali orang menyadari bahwa pemuridan itu 

sebenarnya dimulai dari orang-orang yang belum percaya. 

 

Yesus Kristus memanggil murid-muridNya sebelum mereka menjadi 

sempurna, sebelum mereka mengenal atau bahkan percaya bahwa Dia adalah 

Kristus! Ada orang tepat di depan mata kita di mana Allah sudah minta kita 

untuk datang, berjalan bersama mereka dan memuridkan mereka walaupun 

mereka belum menjadi orang percaya. Mereka mudah ditelantarkan jika kita 

tidak melihat kesempatan ini. 

 

Pemuridan bukanlah cuma melatih seseorang supaya menjadi pengunjung 

gereja namun bagaimana berbagi hidup dan memimpin seseorang selangkah 

lebih dekat pada kehidupan di dalam Kristus, masuk ke dalam perspektif 

Kerajaan Allah. Pemuridan adalah bagaimana menunjukkan Yesus Kristus 

kepada mereka, apapun kondisi iman mereka. 

 

Siapakah yang sudah Allah taruh dalam hidup kita untuk dimuridkan? Kita 

tidak harus membuat pemuridan menjadi formal dan dengan ragu mengatakan 

kalimat seperti “Jadi aku akan memuridkanmu sekarang.” Biarkan Roh Kudus 

memimpin berbagai pembicaraan dan interaksi yang sedang kita bangun 

dengan orang lain. Tanyakan apakah kita dapat berdoa bagi mereka. Jadilah 

teman dan mentor yang dapat diandalkan dalam hidup mereka. 

 

INTENSIONAL DALAM KRISTUS BERARTI  

BERBAGI HIDUP BERSAMA ORANG LAIN MENUJU KEDEWASAAN 

DI DALAM KRISTUS 
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SELF-ORIENTED MENJADI GOD-ORIENTED 
 

“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 

sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.” (II Korintus 5:17) 
 
Allah telah menentukan dalam rencanaNya yang agung bahwa hidup kristiani 
adalah hidup yang selalu bergerak dan berubah, mengalami transformasi dari 
awal hingga akhir, sampai mengalami pemulihan sempurna sesuai gambar 
Kristus. 
 
Dari pendosa menjadi orang-orang kudus, dari anak-anak iblis menjadi anak-
anak Allah, dari self-oriented menjadi God-oriented, dari musuh-musuh Allah 
menjadi sahabat-sahabat Allah. Dari kegelapan masuk dalam kemuliaan Allah 
yang semakin hari semakin besar. 
 
Setiap tahap dalam perjalanan hidup Kristen dan respons aktif kita kepada 
kehendak Allah selalu melibatkan perubahan, karena kehendak Allah selalu 
progresif dan membawa kita untuk mengikuti pimpinanNya. 
 
Rs. Paulus dalam II Korintus 3:16-18 (Amplified Bible) mengatakan: 

• But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away.  
 

• Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is 
freedom. 

 

• And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being 
transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the 
Lord, who is the Spirit. 

 
Kiranya kita selalu hidup dalam pengharapan akan kemurahan Tuhan, yang 
membawa kita mengalami perubahan/transformasi, baik secara pribadi maupun 
bersama-sama sebagai Tubuh Kristus, setiap hari dalam kemuliaan Tuhan yang 
semakin besar, menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia untuk keharuman 
NamaNya.  
 

TRANSFORMASI KRISTIANI TERJADI SETIAP SAAT 


