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 Pelajaran 1 Menjadi Warga Kristen Dunia 
Apa artinya menjadi Warga Kristen Dunia 
oleh David Bryant  

 
Jadi bagaimana kita akan menamakan 

penemuan yang dapat mengubah kita secara 
begitu radikal namun menjadikan kita 
begitu sehat? Dan, bagaimana kita dapat 
menyebut orang-orang yang telah 
mengalaminya?  

Sampai sekarang, kita pasti tahu 
bahwa semua orang Kristen lahir baru 
untuk memenuhi tujuan Allah bagi seluruh 
dunia termasuk pelaksanaannya. Tetapi ada 
lebih dari satu jenis respon terhadap 
tugas ini.  

Beberapa orang tertidur, yang lain 
mundur, dan ada pula yang bertekad untuk 
mengisi kesenjangan dimana berjuta-juta 
orang menunggu kesempatan mendengar tentang 
Kristus untuk pertama kalinya. Beberapa 
orang maju ke medan perang sementara yang 
lain bersembunyi dalam ketakutan. Banyak 
orang bergerak secara perlahan, karena 
ketidakpercayaan atau kepentingan dan 
ambisi pribadi. Yang lain berlomba-lomba 
dan tidak menetapkan batasan mengenai 
bagaimana, di mana, atau di antara siapa 
Allah memakai mereka.  

Beberapa orang memiliki pandangan 
dunia yang sempit dan juga memandang 
Allah mereka secara sempit. Mereka tidak 
tahu tentang jiwa-jiwa yang belum 
terjangkau, dan mereka tidak peduli! Yang 
lain sudah siap untuk menjangkau dengan 
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kasih Allah sampai ke ujung bumi. Mereka 
bertekad untuk menjadikan misi Kristus 
bagi dunia sebagai pusat dari keberadaan 
mereka dan semua yang mereka kerjakan. 
Mereka berserah kepada Kristus, mereka 
bersedia dihancurkan dan dibentuk kembali 
agar sesuai dengan rencana Allah sehingga 
di manapun mereka dapat membuat dampak 
yang paling strategis. Orang ini sedang 
bertumbuh untuk mengenal Kristus, 
menaati-Nya, dan memuliakan Dia dalam 
segala yang dia kerjakan.  

Jadi, bagaimana kita harus menamakan 
penemuan yang mengarahkan kembali orang 
Kristen terhadap kebutuhan dunia? Dan 
bagaimana kita dapat mengenali orang-
orang yang sudah melakukannya?  

Beberapa orang Kristen terhalang 
oleh egoisme dan kesibukan-kesibukan 
kecil atau oleh ketaatan dan kasih bagi 
orang-orang terdekat dan paling mudah 
dikasihi. Bagaimana kita dapat mengenali 
orang-orang yang sungguh-sungguh 
bertumbuh dalam pemuridan, dengan 
semangat yang hanya ditemui dalam diri 
mereka yang menjangkau orang-orang 
terhilang dari berbagai bangsa?  

Bagaimana kita menamakan sekelompok 
orang Kristen yang telah mengambil sikap 
sebagai berikut: "Kami ingin menerima 
tanggung jawab pribadi untuk menjangkau 
beberapa orang yang belum terjangkau di 
bumi, terutama dari antara berjuta-juta 
orang yang hanya dapat dicapai melalui 
karya-karya baru yang luar biasa oleh umat 
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Allah. Di antara setiap suku bangsa yang 
belum memiliki komunitas Kristen injili, 
maka sebaiknya ada satu, harus ada satu, 
dan akan ada satu. Bersama-sama kita ingin 
membantu mewujudkannya.  

Untuk sementara ini, mari kita sebut 
mereka WARGA KRISTEN DUNIA. Tentu saja, 
istilah baru mungkin disalahartikan. 
Misalnya beberapa orang mungkin berpikir 
yang saya maksud adalah orang Kristen 
duniawi, bukan Orang Kristen Dunia. Namun, 
kita tahu sekarang, Anda hanya bisa menjadi 
salah satunya dan bukan kedua-duanya. Jika 
Anda merupakan salah satunya, pasti Anda 
tidak ingin menjadi yang lainnya.  

Istilah tersebut tidak terdapat 
dalam konkordansi Alkitab Anda. Istilah 
ini juga tidak dimaksudkan untuk memberi 
sebutan baru bagi kaum elit rohani yang 
memiliki berkat super rahasia.  

Sebaliknya, istilah ini menjelaskan 
apa tujuan keberadaan kita semua dan 
beberapa di antara kita sudah mulai 
mewujudkannya.  

Istilah "Orang Kristen Dunia" mungkin 
mula-mula disebutkan oleh Daniel Fleming 
dalam sebuah buku terbitan YMCA tahun 1920 
yang berjudul Ciri-ciri Warga Kristen 
Dunia. Baru-baru ini istilah tersebut 
muncul dalam terbitan lembaga-lembaga 
seperti misi WorldTeam, Conservation 
Baptist Foreign Missionary Society, United 
Presbytarian Center for Mission Studies, 
Tim Pembaharuan Misi (Mission Renewal 
Teams, Inc.), dan Persekutuan Warga Kristen 
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Dunia, serta Campus Crusade for Christ dan 
Persekutuan Mahasiswa antar Universitas 
(Intervarsity Christian Fellowship).  

Orang Kristen Dunia itu tidak lebih 
baik dari orang Kristen lainnya, tetapi 
oleh kasih karunia Allah ia telah 
menemukan hal yang begitu penting 
sehingga kehidupannya berubah. Dia telah 
menemukan kebenaran tentang rencana Allah 
bagi dunia dan apa yang masih perlu 
dilakukan. Dia telah mendengar panggilan 
Kristus untuk bertindak.  

Beberapa Orang Kristen Dunia adalah 
misionaris yang mengisi kesenjangan dengan 
menyeberangi hambatan utama dalam hubungan 
antar manusia secara jasmani (budaya, 
politik, dll) untuk memberitakan Injil 
kepada mereka yang tidak dapat mendengar 
dengan cara lain. Tetapi setiap orang 
Kristen seharusnya menjadi Warga Kristen 
Dunia, apakah Anda "pergi" secara fisik, 
atau tinggal di tanah air untuk memberikan 
kasih, doa, pelatihan, dana, dan kualitas 
hidup yang korporat untuk menunjang 
kesaksian orang-orang yang "pergi".  

Warga Kristen Dunia adalah murid-
murid yang mengikuti Kristus hari demi 
hari dan Amanat Agung Kristus telah 
menjadi prioritas utama yang menyatu 
dalam seluruh hidup mereka. Sebagaimana 
yang seharusnya dilakukan seorang murid, 
mereka aktif menyelidiki semua makna dari 
Amanat Agung Guru mereka. Kemudian mereka 
bertindak berdasarkan apa yang mereka 
pelajari.  
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Warga Kristen Dunia adalah orang-
orang Kristen yang arah hidupnya telah 
benar-benar diubahkan oleh visi dunia. 
Istilah Warga Kristen Dunia ini tidak 
diperuntukkan bagi orang-orang Kristen 
yang frustasi yang hanya sedikit terlibat 
dan memberi sedikit serta berpikir bahwa 
mereka telah melakukan bagian mereka.  

Warga Kristen Dunia adalah mereka 
yang telah meninggalkan tempat 
persembunyian mereka untuk mencari orang-
orang yang terhilang tanpa Juruselamat. 
Mereka adalah pengembara, berkemah di 
mana saja mereka dapat melayani Kerajaan 
dengan cara terbaik.  

Dengan mengambil tiga langkah berikut 
ini kita menjadi Warga Kristen Dunia. 
Pertama, Warga Kristen Dunia menangkap visi 
dunia. Mereka melihat visi tersebut sesuai 
dengan cara pandang Allah. Mereka memiliki 
sudut pandang yang menyeluruh tentang dunia 
dan rencana Allah. Selanjutnya, Warga 
Kristen Dunia memegang dan menjaga visi 
dunia itu. Mereka menempatkan Amanat 
Kristus sebagai pusat kehidupan Kristen 
mereka. Kemudian, Warga Kristen Dunia 
menaati visi dunia mereka. Bersama-sama, 
mereka mengembangkan strategi yang 
berdampak abadi di dunia.  

Bertahun-tahun lalu seorang Warga 
Kristen Dunia yang bernama John R. Mott, 
pemimpin Gerakan Relawan Mahasiswa yang 
mengutus 20.000 misionaris baru, 
menggambarkan langkah-langkah serupa.  
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Suatu badan yang bertujuan pada 
penginjilan seluruh dunia dalam satu 
generasi, dan bermaksud untuk mendirikan 
Kerajaan Kristus, maka para pemimpinnya 
harus menjadi negarawan yang memiliki 
pandangan yang jauh, rencana yang 
lengkap, memiliki inisiatif, dan iman 
yang berkemenangan.  

Tangkap! Pegang! Taati! - Ini adalah 
tiga langkah untuk menjadi seorang Warga 
Kristen Dunia. Dikutip dari "Dalam 
Kesenjangan" (“In The Gap”) oleh David  
Bryant.	  Hak	  Cipta	  1979.	  Digunakan	  dengan	  izin.	  Hak	  cipta	  
dilindungi	  undang-‐undang.	  Pelajaran	  1	  Pertanyaan	  Lanjutan	  
1.	  Apa	  yang	  dimaksud	  dengan	  Warga	  Kristen	  Dunia?	  2.	  Hal	  
apa	  saja	  dalam	  kehidupan	  Anda	  sendiri	  yang	  menghalangi	  
Anda	  menjadi	  seorang	  Warga	  Kristen	  Dunia?	  3.	  Bagaimana	  
seorang	  Warga	  Kristen	  Dunia	  menggunakan	  hari-‐harinya	  di	  
kampus?	  (yakni	  waktu,	  uang,	  teman-‐teman,	  percakapan,	  doa,	  
dll	  ..)?	  4.	  Apa	  rencana	  Anda	  untuk	  menerapkan	  apa	  yang	  
Anda	  pelajari	  di	  dalam	  hidup	  Anda?	  

	  

	  

	  

	  

 Pelajaran 2  
Dasar Alkitabiah dari Misi  
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Kejadian Sampai Wahyu: Hati Allah bagi 
Dunia  
oleh Todd Ahrend  
 

Apa saja ayat yang terlintas di 
pikiran Anda jika anda mendengar kata 
"MISI"? Sebagian besar dari kita hanya 
dapat menyebutkan ayat tentang Amanat 
Agung. Selama bertahun-tahun budaya 
gereja kita telah mengutip ayat ini 
sebagai tema konferensi misi dan untuk 
memotivasi mereka yang pergi. Tidak 
mengherankan jika kita begitu lambat 
menaati – siapa yang ingin menggantungkan 
masa depan mereka hanya pada satu ayat? 
Sebenarnya Alkitab banyak berbicara 
tentang hal ini, lebih dari sekedar 
Amanat Agung. Kita perlu memahami konsep 
dasar Alkitabiah tentang misi. Mungkin 
Anda berkata, "Dasar Alkitabiah, adakah?" 
YA! Dan tidak hanya itu, sesungguhnya 
misi terkandung dalam setiap kitab di 
dalam Alkitab. Sebenarnya ini adalah tema 
dari Alkitab. Jika Anda tidak percaya 
bahwa ke-66 kitab tersebut dapat 
diringkas menjadi satu tema, teruslah 
membaca. Anda akan melihat bahwa misi 
bukanlah gagasan pendeta Anda, atau 
gagasan pendeta kampus Anda, atau bahkan 
ide Anda... itu adalah gagasan Allah. 
Sejak penciptaan, Allah telah rindu untuk 
menebus semua suku bangsa bagi diri-Nya. 
Sebagai orang Kristen, penting sekali 
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bagi kita untuk melihat dunia sesuai 
dengan cara pandang Allah.  
Mari kita mempelajari Alkitab berdasarkan 
hati Allah bagi dunia, dan kita akan 
melihat bahwa dari Kejadian sampai Wahyu 
Dia mengisyaratkan Anda dan saya serta 
semua umatNya untuk bergabung dengan-Nya 
dalam membawa setiap suku bangsa ke 
hadapan takhta-Nya. Alkitab bukan 
merupakan sebuah kumpulan kitab yang 
terpisah dan tidak memiliki tema atau 
cerita yang sama. Alkitab adalah satu 
kitab dengan  

Pengantar: Kejadian 1-11  

Jalan cerita: Kejadian 12 - Yudas  

Kesimpulan: Wahyu  

Mari kita mulai di mana Allah mulai, 
dalam Kejadian.  

Kejadian 1:28 Allah memberkati 
mereka dan berkata kepada mereka, Beranak 
cuculah dan bertambah banyak; penuhilah 
bumi ...  

Ini adalah perintah yang menarik. 
Beranak cuculah dan bertambah banyak. 
Jadi, mengapa Tuhan tidak hanya ingin 
memenuhi Taman Eden? Mengapa seluruh 
bumi? Karena Allah tahu bahwa jika Adam 
akan mendiami suatu tempat secara 
jasmani, ia juga mendiami tempat itu 
secara rohani. Dapatkah Anda 
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membayangkannya? Planet ini dipenuhi 
dengan para penyembah Allah ketika Adam 
dan Hawa "memenuhi bumi." Namun, kita 
tahu bahwa dalam Kejadian 3 dosa telah 
masuk dan dalam Pasal 8 keadaan dunia 
sudah sangat buruk. Jadi setelah Allah 
mengirimkan banjir di bumi dan memulai 
segala sesuatu dari awal, dengarkanlah 
perintah yang Dia berikan kepada Nuh, 
begitu dia keluar dari bahtera.  

Kejadian 9:1 Lalu Allah memberkati 
Nuh dan anak-anaknya serta berfirman 
kepada mereka, "Beranakcuculah dan 
bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.  

"Nuh, jangan hanya mendiami kota, 
penuhilah bumi." Ini juga merupakan 
perintah untuk bertambah banyak. Jadi 
ketika kita sampai pada Pasal 11 
seharusnya ada satu pertanyaan yang 
sederhana di pikiran kita semua: Apakah 
Allah mendapati bahwa bumi dipenuhi? Mari 
kita terus membaca,  

Kejadian 11:1-4 Adapun seluruh bumi, 
satu bahasanya dan satu logatnya. Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan 
menjumpai tanah datar di tanah Sinear, 
lalu menetaplah mereka di sana. ... 
Kemudian mereka berkata, " Marilah kita 
dirikan bagi kita sebuah kota dengan 
sebuah menara yang puncaknya sampai ke 
langit, dan marilah kita cari nama, 
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supaya kita jangan terserak ke seluruh 
bumi.’  

Dapatkah Anda mendengar inti 
pembicaraan penduduk kota itu? "Kita 
semua mirip, adat istiadat kita sama, 
bahasa kita sama, makanan kita sama, dan 
cara berpakaian kita sama. Mari kita 
tinggal di sini saja dan menegakkan nama 
bagi diri kita sendiri. Apakah kita 
benar-benar ingin tercerai-berai?" 
Kedengarannya mereka tidak berminat untuk 
menaati perintah Allah. Karena dorongan 
hati manusia untuk menetap, Allah 
terpaksa turun tangan dan 
menceraiberaikan, supaya mereka memenuhi 
bumi sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.  

Kejadian 11:7-8 ‘Baiklah Kita turun 
dan mengacaubalaukan di sana bahasa 
mereka, sehingga mereka tidak mengerti 
lagi bahasa masing-masing.’ Demikianlah 
mereka diserakkan TUHAN dari situ ke 
seluruh bumi, dan mereka berhenti 
mendirikan kota itu.  

Kesimpulannya, kita melihat bahwa 
Allah memiliki masalah: orang-orang yang 
tersebar di seluruh bumi berbicara dengan 
bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana Dia 
akan menjangkau mereka semua? Apa yang 
akan Dia lakukan? Siapa yang akan Dia 
pakai?  

Jalan cerita dimulai.  
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Kejadian 12:1-3 Berfirmanlah TUHAN 
kepada Abram: ‘Pergilah dari negerimu dan 
dari sanak saudaramu dan dari rumah 
bapamu ini ke negeri yang akan 
Kutunjukkan kepadamu ... Aku akan 
memberkati engkau... dan olehmu semua 
kaum di muka bumi akan mendapat berkat.’  

Abram, pergilah. Tinggalkan 
negerimu, kaummu, keluargamu, 
kehidupanmu, impianmu, ambisimu, masa 
depanmu dan semua yang engkau tahu dan 
kenal dan pergilah ke tanah yang akan 
Kutunjukkan kepadamu. Sekarang, jika Anda 
tetap membaca, sesuatu yang benar-benar 
aneh terjadi...  

Kejadian 12:4 Lalu pergilah Abram 
seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya.  

Dia pergi. Manusia menaati Allah. 
Ini adalah konsep yang cukup aneh 
khususnya di dunia saat ini. Maka Abram 
pergi untuk mendirikan sebuah bangsa yang 
akan memberkati semua suku bangsa. Yang 
menarik, perintah ini tidak hanya untuk 
Abram. Perhatikan bahwa Allah terus 
memanggil generasi-generasi berikutnya 
untuk menjangkau semua bangsa. Setelah 
Abraham, putranya, yaitu Ishak, mewarisi 
janji Allah.  

Kejadian 26:4 Aku akan membuat 
banyak keturunanmu seperti bintang di 
langit; Aku akan memberikan kepada 
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keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh 
keturunanmu semua bangsa di bumi akan 
mendapat berkat.  

Dan kepada anak laki-laki Ishak, 
Yakub:  

Kejadian 28:14 Keturunanmu akan 
menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan 
engkau akan mengembang ke sebelah timur, 
barat, utara dan selatan, dan olehmu 
serta keturunanmu semua kaum di muka bumi 
akan mendapat berkat.  

Untuk seterusnya Perjanjian Lama 
dipenuhi kisah Allah yang memakai Israel 
untuk membuat nama-Nya besar di antara 
bangsa-bangsa. Berikut ini adalah 
beberapa contoh:  

10 Perintah Allah  

Ulangan 4:5-6: Lakukanlah itu dengan 
setia, sebab itulah yang akan menjadi 
kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata 
bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar 
segala ketetapan ini akan berkata: 
‘Memang bangsa yang besar ini adalah umat 
yang bijaksana dan berakal budi.’  

Reputasi-Nya tersebar setelah membelah 
Laut Merah  

Yosua 2:9-10: Aku (Rahab) tahu, 
bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini 
kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap 
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kamu telah menghinggapi kami ... kami 
mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan 
air Laut Teberau di depan kamu, ketika 
kamu berjalan keluar dari Mesir ...  

Salomo dan hikmatnya  

1 Raja-Raja 4:34: Maka datanglah 
orang dari segala bangsa mendengarkan 
hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari 
semua raja-raja di bumi, yang telah 
mendengar tentang hikmatnya itu.  

Sadrakh, Mesakh, dan Abednego dalam 
perapian yang menyala-nyala  

Daniel 3:29: Sebab itu, aku 
(Nebukadnezar) mengeluarkan perintah, 
bahwa setiap orang dari bangsa, suku 
bangsa atau bahasa manapun ia, yang 
mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego, akan 
dipenggal-penggal... karena tidak ada 
allah lain yang dapat melepaskan secara 
demikian itu.  

Daniel di gua singa  

Daniel 6:26: Aku (Darius) memberikan 
perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang 
kukuasai orang harus takut dan gentar 
kepada Allahnya Daniel...  

Untuk mempelajari lebih lanjut, 
bacalah Mazmur 33:13-14, 67:1-7, 86:9-10, 
96:3; Yesaya 11:9-10, 49:6, 52:10, 61:11; 
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Yunus 4:11 , Habakuk 1:5, Zefanya 2:11, 
Hagai 2:7, Zakharia 8:20-23, Maleakhi 
1:11.  

Pada saat kita beralih ke Perjanjian 
Baru, jalan ceritanya semakin kuat. 
Sekarang Kristus, Allah dalam rupa 
manusia, berkarya dan apa yang kita amati 
dari pola hidup dan pelayanan-Nya? Tidak 
ada yang berbeda, seperti mengambil rute 
yang lebih panjang untuk menjangkau 
perempuan Samaria (Yohanes 4:1-42) atau 
menyembuhkan orang-orang dari berbagai 
bangsa kafir untuk mengajar para 
pengikut-Nya (Markus 5:1-20, 7:24-30). 
Kristus di dalam Perjanjian Baru tetap 
mengikuti pola yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Lama. Berikut ini adalah 
beberapa contoh.  

Menyucikan Bait Allah  

Markus 11:15-17 Sesampai di 
Yerusalem, Yesus memasuki bait Allah yang 
diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain 
untuk menyembah dan Ia menemukan orang-
orang yang berjual-beli di sana. Ketika 
mengusir mereka, Dia berkata: "Bukankah 
ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah 
doa bagi segala bangsa?"  

Tanda kedatangan-Nya kembali  

Matius 24:14 Dan Injil Kerajaan ini 
akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 
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kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu 
barulah tiba kesudahannya.  

Pelayanan Yesus  

Lukas 4:42-43 ... mereka berusaha 
menahan Dia supaya jangan meninggalkan 
mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka: 
"Juga di kota-kota lain Aku harus 
memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab 
untuk itulah Aku diutus."  

Amanat-Nya bagi para pengikut-Nya  

Markus 16:15 Pergilah ke seluruh 
dunia, beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk.  

Kitab Kisah Para Rasul adalah 
kesaksian tertulis dari pekabaran injil 
sampai ke ujung bumi, yang dimulai ketika 
Yesus mengingatkan kembali apa yang telah 
Dia ajarkan kepada para murid selama 3 
tahun.  

Kisah 1:8 Tetapi kamu akan menerima 
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas 
kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di 
Yerusalem dan di seluruh YUDEA dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.  

Ketika penganiayaan dimulai, mereka 
juga mulai tersebar (Kisah 8:1), dan 
karena itu jumlah mereka bertambah jauh 
semakin banyak.  
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Kisah 9:15 ...Pergilah! Orang ini 
(Paulus) adalah alat pilihan bagi-Ku 
untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-
bangsa lain...  

Selanjutnya kitab Kisah Para Rasul 
dan surat-surat Rasuli memberikan 
gambaran terperinci tentang Paulus dan 
kelompok misionaris lainnya yang berjuang 
untuk mendirikan gereja di seluruh dunia.  

Untuk mempelajari lebih lanjut 
bacalah Matius 9:35-38; 28:18-20; Yohanes 
20:21; Roma 10:11-15; 15:20; Galatia 
3:13-14; I Timotius 2:4-6; 2 Petrus 3:9, 
Yohanes 2:2  

Pengantar: Kejadian 1-11, jalan cerita: 
Kejadian 12-Yudas, jadi apa 
kesimpulannya?  

Wahyu 7:9 Kemudian dari pada itu aku 
melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan 
besar orang banyak yang tidak dapat 
terhitung banyaknya, dari segala bangsa 
dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di 
hadapan takhta dan di hadapan Anak 
Domba...  

Penting untuk menghubungkan apa yang 
terjadi dalam kitab Wahyu dengan apa yang 
dimulai Allah di dalam Kejadian 12 pada 
kehidupan Abraham. Allah akan 
melakukannya. Akan ada perwakilan dari 
setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa 
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yang berdiri dan menyembah di kaki-Nya. 
Surga berisi orang-orang dari berbagai 
budaya. Allah adalah Allah yang 
misionaris, dan dari satu kitab ke kitab 
lain Dia menyatakan misi-Nya kepada kita. 
Apakah Anda akan bergabung dengan-Nya 
untuk membawa perwakilan dari setiap suku 
bangsa ke hadapan takhta-Nya? Itu akan 
terjadi, dan satu-satunya pertanyaan 
adalah apakah Anda akan ambil bagian?  

Pelajaran 2 Pertanyaan Lanjutan  

1. Bagaimana pandangan Anda tentang Allah 
berubah setelah mempelajari materi ini?  

2. Bagaimana ini akan mengubah cara Anda 
mempelajari Alkitab?  

3. Mengapa penting untuk memandang Allah 
sebagai Allah yang misionaris?  

4. Mengapa kebanyakan orang tidak 
memandang Allah sebagai Allah yang 
misionaris?  

5. Bagaimana Anda akan menerapkan 
pelajaran ini di dalam minggu ini?  
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 Pelajaran 3  

Panggilan Misionaris  

oleh Robert E. Speer  

Apa yang mendasari panggilan 
misionaris? Ini pertanyaan yang sangat 
bagus, karena pertama, ini menunjukkan 
bahwa mereka pikir hanya lembaga misi 
yang terkait dengan kehendak Tuhan. 
Kedua, karena menunjukkan bahwa mereka 
percaya kehidupan mereka ada di tangan 
Pribadi yang berhak mengarahkan mereka 
dan memanggil mereka.  

Tetapi apabila kita telah mengatakan 
kedua hal ini, saya pikir kita telah 
benar-benar menjawab pertanyaan tersebut, 
karena sejauh ini terlalu sering 
pertanyaan itu diajukan karena alasan 
yang tidak Kristiani.  

Misalnya, orang-orang Kristen yang 
akan mencari kerja di Amerika Serikat 
tidak akan memastikan kehendak Tuhan 
dalam pencarian itu seperti seseorang 
yang mau ke ladang misi. Tetapi apa hak 
mereka untuk membuat perbedaan seperti 
itu? Kekristenan menekankan bahwa seluruh 
kehidupan dan semua pelayanan harus 
dikuduskan; tidak seorangpun boleh 
melakukan apapun selain kehendak Allah. 
Dan sebelum dia mengambil tindakan, dia 
hanya perlu memastikan bahwa apa yang 
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akan dia lakukan sesuai dengan kehendak 
Allah.  

Jika seseorang mengelompokkan 
berbagai jenis pelayanan, apa lebih masuk 
akal untuk berpikir bahwa jika seseorang 
hidup di antara orang-orang Kristen lain, 
maka sanksinya lebih ringan daripada 
pergi sebagai misionaris kepada jiwa-jiwa 
yang belum terjangkau? Jika orang-orang 
perlu memiliki panggilan khusus untuk 
apapun, maka mereka harus memiliki 
panggilan khusus untuk menjalankan 
bisnis, untuk bersenang-senang sepanjang 
hidup mereka, untuk memilih kenyamanan, 
untuk mencari uang, dan untuk memenuhi 
keinginan atau ambisi-ambisi mereka 
sendiri.  

Bagaimana orang Kristen yang jujur 
berkata bahwa ia harus memiliki panggilan 
khusus untuk tidak melakukan hal semacam 
itu? Bagaimana ia bisa berkata bahwa, 
jika ia tidak mendapatkan panggilan 
khusus dari Allah untuk mengabarkan Injil 
kepada jiwa-jiwa yang belum terjangkau, 
ia berhak menghabiskan hidupnya untuk 
mengeruk kekayaan? Bukankah masuk di akal 
jika panggilan khusus diperlukan untuk 
menjadi seorang misionaris, namun tidak 
perlu ada panggilan untuk memuaskan 
keinginan atau ambisi-ambisi pribadi?  

Ada kewajiban yang terletak di 
pundak setiap orang Kristen untuk 
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mengabarkan Injil Yesus Kristus ke 
seluruh dunia. Anda dan saya tidak perlu 
panggilan khusus untuk menerapkan 
panggilan umum dari Allah untuk kehidupan 
kita semua. Kita memang harus memiliki 
panggilan khusus untuk membebaskan 
panggilan itu dari kehidupan kita. Dengan 
kata lain, kita masing-masing memiliki 
kewajiban tersirat untuk memberikan 
hidupnya bagi dunia, kecuali jika kita 
memperoleh pengecualian.  

Jika kita meminta panggilan khusus 
untuk pekerjaan misi, itu bertentangan 
dengan Alkitab. Ada perintah, "Pergilah 
ke seluruh dunia, beritakanlah Injil 
kepada segala makhluk." Kita berkata, 
"Itu untuk orang lain." Ada janji, 
"Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu 
dan berbeban berat, Aku akan memberi 
kelegaan kepadamu." Kita berkata, "Itu 
untuk saya." Kita selalu meminta pertanda 
ilahi untuk menaati perintah Allah, 
tetapi kita tidak meminta pertanda ilahi 
untuk menerima berkat. Apa hak kita untuk 
membedakan antara kewajiban dan berkat 
Kekristenan? Apa hak kita untuk 
menganggap bahwa berkat berlaku untuk 
semua orang Kristen sedangkan kewajiban 
hanya untuk orang-orang tertentu?  

Ini benar-benar tidak sesuai dengan 
akal sehat dan penilaian yang jujur. Kita 
tidak berpikir tentang meletakkan aspek-
aspek lain dari kehidupan kita pada dasar 
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ini. Saya rasa mantan presiden Patton 
dari Princeton telah menggambarkan 
situasi ini secara akurat ketika dia 
menggunakan ilustrasi berikut. Dia 
berkata, "Bayangkan apabila saya yang 
dipekerjakan oleh pemilik kebun anggur 
untuk memetik anggur di kebun anggur. 
Saya harus memetik anggur sebanyak 
mungkin. Saya pergi ke pintu gerbang 
kebun anggur dan menemukan bahwa daerah 
di sekitar dinding sudah dipetik dan 
kebun sudah dipenuhi para pemetik anggur. 
Namun di kejauhan saya melihat tidak ada 
seorangpun pemetik anggur dan rantingnya 
masih penuh dengan buah anggur yang 
lebat. Apakah saya perlu perintah khusus 
dari pemilik kebun anggur bahwa memetik 
anggur di sana adalah tugas saya?"  

Jika saya berdiri di tepi sungai, 
dan melihat beberapa anak kecil yang 
sedang tenggelam, saya tidak memerlukan 
aparat hukum untuk memberikan perintah 
khusus yang resmi kepada saya agar 
menyelamatkan anak-anak tersebut. Saya 
akan membenci diri saya sendiri jika saya 
hanya berdiri di sana dengan kemungkinan 
untuk menyelamatkan nyawa mereka, sambil 
menunggu sampai, berdasarkan kuasa hukum 
resmi, saya pribadi ditugaskan untuk 
menyelamatkan mereka!  

Mengapa kita terapkan, dengan segala 
akibatnya, prinsip-prinsip yang akan kita 
benci jika siapa saja memberitahukan 
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bahwa kita harus menerapkannya dalam 
kehidupan kita sehari-hari? Dengarkanlah 
sejenak erangan dunia yang lapar. 
Rasakanlah penderitaannya selama satu 
jam. Bersimpatilah sejenak dengan 
kesengsaraannya. Dan kemudian tanggapilah 
mereka seperti Anda menanggapi keinginan 
manusia seperti tetangga Anda, atau 
keinginan yang Anda temui di jalan, atau 
di mana saja dalam kehidupan.  

Pandangan tentang panggilan misi 
telah jauh menyimpang, kita telah 
disesatkan dan ditipu. Kebanyakan dari 
kita tidak perlu menemukan panggilan 
misi; kita hanya perlu dorongan. Sebagian 
besar dari kita tidak akan pernah 
mendengar panggilan itu. Seseorang harus 
datang dan memaksa kita untuk melakukan 
pekerjaan misi.  

Kita masing-masing memiliki 
kewajiban umum untuk memberikan hidup dan 
waktu serta milik kita untuk menginjili 
jiwa-jiwa di manapun yang belum pernah 
mendengar tentang Yesus Kristus. Dan kita 
harus pergi, kecuali jika kita dapat 
memberi alasan yang kuat kepada Yesus 
Kristus mengapa kita harus dibebaskan 
dari panggilan tersebut dan pastikan Dia 
mengabulkannya. Anda bertanya, "Jadi 
maksud Anda hidup saya ada di tangan saya 
sendiri?" Tidak! Itulah hal yang saya 
tentang! Itulah yang telah kita lakukan. 
Ketika hidup ada di tangan kita, kita 
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menuruti keinginan kita sendiri, kecuali 
Allah memaksa kita mengambil jalan lain. 
Yang saya tanyakan adalah, sebelum Allah 
menunjukkan kepada kita jalan yang khusus 
untuk kita masing-masing, kita harus 
meletakkan hidup kita ke dalam tangan 
Yesus supaya Dia menempatkan kita di 
jalan yang harus dilalui gereja-Nya.  

Saya ingin mengatakan satu hal lagi.  

Saya rasa hati yang penuh kasih akan 
mendengar panggilan sedangkan hati yang 
tidak memiliki kasih tidak akan mengenali 
panggilan. Jika ada ratusan anak kecil 
menangis, seorang ibu pasti dapat 
mengenali suara anaknya sendiri - 
khususnya jika itu jeritan rasa sakit dan 
penderitaan.  

Ada ketajaman yang luar biasa dalam 
telinga kasih, dan saya bertanya-tanya 
apakah mungkin ini penyebab seseorang 
merasa bingung tentang panggilan khusus 
untuk misi. Mungkinkah itu, dalam banyak 
hal, hanyalah persoalan hati yang keras, 
keengganan, atau pikiran yang tertutup 
rapat?  

Allah begitu mengasihi dunia 
sehingga Dia memberi. Kebutuhan di dunia 
ditambah kasih Allah menyebabkan Allah 
mengirim Yesus. Apakah kita membutuhkan 
lebih dari apa cukup bagi-Nya? Jika 
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mereka adalah milik kita sendiri, apakah 
kita akan ragu dan menarik diri?  

Marilah kita menyingkirkan semua 
keraguan, semua dalih moral, semua 
pengelakan yang merupakan upaya Iblis 
untuk membujuk kita melarikan diri dari 
tugas kita, dan marilah kita bangkit 
seperti laki-laki dan mempelajari serta 
melakukannya.  

Mahasiswa sudah cukup dewasa untuk 
memutuskan bahwa mereka akan melaksanakan 
tugas mereka. Mereka cukup dewasa ketika 
memutuskan untuk kuliah. Mereka cukup 
dewasa ketika memutuskan untuk mengambil 
jurusan hukum, kedokteran dan jurusan-
jurusan lainnya. Kalau begitu, mereka 
juga sudah cukup dewasa untuk memutuskan 
pertanyaan ini. Allah melarang kita untuk 
mencoba bersembunyi dari tugas kita yang 
paling penting di balik semua bentuk 
alasan.  

Pelajaran 3 Pertanyaan Lanjutan  

1. Menurut Anda, adakah panggilan 
misionaris? Mengapa atau mengapa 
tidak?  

2. Apa pendapat Robert Speer tentang 
hal tersebut?  

3. Bagaimana Anda akan menerapkan isi 
bacaan ini di dalam hidup Anda?  
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 Pelajaran 4 Jendela 10/40 Oleh Piper 
Black  

Jendela 10/40 adalah kawasan dunia 
di antara 10 dan 40 derajat lintang utara 
di belahan bumi Timur, yang meliputi 
Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. 
Jendela ini terdiri atas sebagian besar 
wilayah dunia yang memiliki kebutuhan 
jasmani dan rohani yang paling besar, 
sebagian besar penduduk dunia yang kurang 
terjangkau, dan pemerintahan yang paling 
anti-Kristen di dunia. Dua per tiga dari 
jumlah penduduk dunia berada di jendela 
10/40. Dalam wilayah jendela 10/40, hanya 
ada satu misionaris untuk setiap satu 
juta orang. Pada tahun 2000 diperkirakan 
ada lebih dari satu miliar umat Islam dan 
Hindu di jendela 10/40. Beberapa masalah 
yang dihadapi jendela 10/40 adalah 
kelaparan, penyakit, krisis ekonomi, 
penganiayaan agama, kebobrokan pemerintah 
dan politik, dan kondisi kehidupan yang 
kurang memadai. Tetapi jauh di atas semua 
ini, adalah kebutuhan akan injil Kristus. 
Injil adalah harapan bagi semua bangsa, 
termasuk orang-orang yang tinggal di 
jendela 10/40. Dari setiap P 1.000 (Rp. 
250.000,-) persembahan gereja yang injili 
di Filipina, menurut Anda berapa banyak 
yang akan disisihkan untuk menjangkau 
orang-orang Muslim? Yesus berkata kepada 
murid-murid-Nya pada waktu dia hidup di 
bumi, Tuaian memang banyak, tetapi 
pekerja sedikit (Mat 9:37). Seperti yang 
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dapat kita lihat, pernyataan-Nya masih 
tetap berlaku sampai hari ini...  

1. Lebih dari 95% penduduk dunia yang 
tidak terjangkau tinggal di daerah ini.  

2. Jendela 10/40 meliputi wilayah pusat 
agama-agama non-Kristen yang utama di 
dunia - Islam, Hindu, Budha, Shinto, 
Konghucu, dsb.  

3. Sekitar 80% orang-orang yang paling 
miskin di dunia tinggal di daerah ini, 
bertahan dalam standar hidup manusia 
yang terendah.  

 
Ilustrasi di atas menunjukkan 

perbandingan antara misionaris dengan 
jumlah penduduk yang mereka layani. Kita 
tahu apa yang Allah inginkan untuk 
bangsa-bangsa: Kiranya Allah mengasihani 
kita dan memberkati kita, kiranya Ia 
menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya 
jalan-Mu dikenal di bumi, dan 
keselamatan-Mu di antara segala bangsa. 
(Mazmur 67). Tetapi apakah yang 
ditunjukkan oleh gambaran ini dan 
tindakan kita tentang keinginan kita? 
Filipina adalah salah satu negara yang 
paling banyak diinjili di Asia. Lokasinya 
sangat strategis. Orang-orang Filipina 
dapat beradaptasi dan berbaur ke dalam 
budaya-budaya Asia lainnya. Namun di 
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kalangan Gereja Southern Baptist belum 
ada lebih dari 30 misionaris.  

Di sisi lain, jendela 10/40 adalah 
pusat bangsa-bangsa yang paling sedikit 
diinjili dan termiskin di planet ini. 
Saat ini, perbandingan di jendela 10/40 
adalah seorang misionaris untuk 10.000 
sampai 1 juta orang di wilayah yang 
mereka layani. Angka ini sangat tidak 
seimbang. Pendanaan misi kita juga kurang 
seimbang. "Dari setiap l.000 dolar yang 
diberikan oleh orang Kristen di Amerika 
Utara, jumlah yang diberikan untuk 
pelayanan menjangkau umat Muslim di Timur 
Tengah adalah lima sen" (B. Stearns). 
Kami memberikan lima sen dari 1.000 dolar 
untuk mengabarkan Injil kepada miliaran 
umat Muslim di Jendela 10/40 yang akan 
menghabiskan kekekalan di dalam neraka, 
terpisah dari Kristus. Yesus berkata, 
Karena di mana hartamu berada, di situ 
juga hatimu berada. (Mat 6:21). Hati 
Allah adalah dengan bangsa-bangsa ... di 
mana hati kita? Kuis Global Pikirkan 
sejenak pertanyaan-pertanyaan berikut 
kemudian lihatlah kunci jawabannya. Jika 
jumlah penduduk dunia dikurangi sampai 
100 orang ...  

1. Berapa banyak orang Asia?  

2. Berapa banyak orang Eropa?  

3. Berapa banyak orang Afrika?  
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4. Berapa banyak orang Amerika?  

5. Berapa banyak orang berkulit putih?  

6. Berapa banyak orang yang kekurangan 
gizi?  

7. Berapa banyak yang akan tinggal di 
rumah-rumah yang tidak layak?  

8. Berapa banyak orang yang buta huruf? 
9. Berapa banyak yang mempunyai gelar 
sarjana?  

(Jawaban: # 1: 57; # 2: 21; # 3: 8; # 4: 
2; # 5: 30; # 6: 50; # 7: 80; # 8: 70; # 
9: 1.)  

Pelajaran 4 Pertanyaan Lanjutan  

1. Statistik mana yang paling 
mengejutkan Anda dan mengapa?  

2. Apakah ini membuat Anda berpikir 
tentang alasan dilahirkan di 
Filipina?  

3. Menurut Anda sebagai orang Kristen 
di Filipina, apakah Anda memiliki 
tanggung jawab tambahan? Jika 
demikian, mengapa? 
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 Pelajaran 5  
Lima Kelompok Agama yang Utama  
(Bagian 1: Islam dan Hindu)  
Oleh Bob Sjogren serta Bill dan Amy 
Stearns  
Umat Muslim yang Belum Terjangkau  

 
Suatu malam, pada tahun 610, 

Muhammad mendapatkan wahyu: “Ya Muhammad, 
engkau adalah Utusan Allah.” Saat itu 
menandai lahirnya agama Islam.  

Kata “Islam” bermakna “penundukan” 
dan “Muslim” bermakna “orang yang 
berserah diri kepada Allah.” Untuk 
menjadi seorang Muslim, seseorang harus 
dengan yakin mengucapkan kalimah syahadat 
berikut, “Tiada Tuhan selain Allah, 
Muhammad adalah Utusan Allah.” Umat 
Muslim juga diharapkan untuk menjalankan 
lima “Rukun Islam”, yaitu:  

1. Mengucapkan kalimah syahadat.  
2. Menjalankan sholat lima waktu pada 

waktu yang ditentukan.  
3. Berpuasa pada bulan Ramadan. (Ketika 

berpuasa, mereka tidak boleh makan 
dan minum sepanjang hari setelah 
matahari terbit, mereka boleh makan 
setelah matahari terbenam)  

4. Membayar zakat. (Zakat yang 
diberikan sebesar 2,5% dari 
penghasilan seseorang dan diberikan 
untuk biaya pemeliharaan masjid dan 
menolong orang-orang yang 
membutuhkan).  
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5. Menunaikan ibadah Haji di Mekah, 
Saudi Arabia, setidaknya sekali 
dalam hidupnya (Semakin sering 
seseorang menunaikan ibadah Haji, 
dia dianggap semakin rohani).  

 
Orang-orang Muslim memandang agama 

mereka sebagai kelanjutan dari agama 
Kristen dan Yahudi, tetapi mereka yakin 
bahwa paham Trinitas dalam agama Kristen 
menghujat Allah dan mereka menyangkal 
keilahian Yesus. Meskipun Al Quran 
memerintahkan umat Muslim untuk 
"mendengarkan ahli Kitab," (yaitu 
Alkitab), orang Muslim percaya bahwa 
orang-orang Kristen telah mengubah Injil 
Suci (Injil Perjanjian Baru), sehingga 
Alkitab yang ada sekarang tidak akurat .  

Jika sekumpulan orang Kristen Barat 
ditanya apakah mereka telah mendengar 
bahwa Islam adalah agama yang 
perkembangannya paling pesat di dunia, 
mereka akan mengangkat bahu. Memang benar 
bahwa Islam adalah agama besar di dunia 
yang paling cepat berkembang, 
pertumbuhannya 2,9% per tahun-mengalahkan 
Kekristenan secara keseluruhan, yang 
pertumbuhannya hanya 2,3%. Namun jika 
kita membagi Kekristenan ke dalam 
berbagai kelompok, Injili dan Pantekosta 
adalah denominasi utama yang paling cepat 
berkembang di dunia. Perkembangan Injili 
sedunia adalah 5,4% dan Pantekosta 8,1% 
per tahun.  
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Meskipun Islam adalah agama yang 
berkembang, angka kelahiran yang tinggi 
di kalangan umat Islam adalah penyebab 
utama pertumbuhannya. Namun demikian, 
kata penulis Deb Conklin dari Chicago, 
Islam mengklaim banyak mualaf baru 
karena:  

1. Islam adalah agama yang sederhana. 
Satu-satunya hal yang perlu dilakukan 
untuk masuk agama Islam adalah 
mengucapkan syahadat dengan sepenuh hati. 
Hanya ada enam doktrin utama: percaya 
pada satu Allah; malaikat; Kitab Suci-
termasuk bagian dari Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru serta Al Quran; nabi-
nabi, termasuk Yesus dan Muhammad, hari 
kiamat; dan takdir. Lima ajaran (rukun) 
Islam juga mudah dipelajari serta 
dilakukan.  

2. Islam adalah agama yang mudah 
menyesuaikan diri. Islam telah membaurkan 
diri ke dalam ratusan budaya. Karena 
tidak ada hal apapun dalam Islam yang 
bertentangan dengan keberadaan dunia roh, 
dengan mudah Islam menyerap pandangan 
dunia yang animis dan ajaran/kepercayaan 
asal orang-orang itu. Sesungguhnya, saat 
ini, sebagian besar pemeluk agama Islam 
menganut "Islam tradisi."  

3. Islam adalah agama yang giat 
"menginjili". Tujuan dari umat Muslim 
adalah untuk memenangkan dunia Barat bagi 
Islam. Jika Anda kira bahwa hal ini 
mustahil, pikirkan kembali. Beberapa 



33	  

	  

wilayah yang dulu diinjili oleh Paulus 
sekarang berada dalam cengkeraman Islam 
yang kuat. Demikian pula kota Istambul 
(dulu Konstantinopel) dan Iskandariah, 
yang dahulu kala keduanya merupakan pusat 
perkembangan Kekristenan.  

Satu dari setiap lima orang yang 
hidup di bumi adalah seorang Muslim. 
Lebih signifikan, sekitar 35% dari semua 
suku bangsa yang tidak terjangkau adalah 
orang Muslim. Dengan semangat dakwah yang 
didukung oleh penghasilan dari minyak 
bumi, umat Muslim bersedia pergi ke mana 
saja dan melakukan apa saja yang 
diperlukan untuk memenangkan dunia bagi 
Islam. Di Afrika Utara, pemerintah 
negara-negara Muslim dalam satu tahun 
terakhir menghabiskan lebih banyak dana 
untuk meningkatkan kegiatan dakwah di 
delapan negara Afrika Utara dibandingkan 
total pengeluaran negara-negara Barat 
untuk pekerjaan misi ke seluruh dunia. 
Mereka berencana untuk memusnahkan 
Kekristenan di negara-negara yang 
berpenduduk Kristen.  

Umat Hindu yang Belum Terjangkau  
Ajaran agama Hindu hampir mustahil 

dijelaskan karena sebenarnya agama Hindu 
merupakan penggabungan gagasan, ajaran 
(peraturan), kepercayaan, dan keyakinan. 
Karena itu agama Hindu sering menimbulkan 
teka-teki bagi orang-orang Barat; karena 
intinya/prinsipnya berbeda dari agama 
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Kristen, pertanyaan dasar yang diajukan 
berbeda dan jawabannya berbeda:  

1. Sebagai falsafah, ajaran Hindu 
menyatakan: setiap manusia memiliki 
unsur ilahi. Jadi menyebut bahwa 
manusia berdosa sebenarnya adalah 
penghujatan dan, dengan demikian, 
manusia tidak membutuhkan 
Juruselamat. Tulisan Vivekananda 
berbunyi, "Adalah dosa untuk 
menyebut orang berdosa." Baik dan 
jahat hanyalah ilusi. Dan ilusi itu 
dihapuskan oleh pengetahuan. Jadi 
"keselamatan" berarti dibebaskan 
dari kebodohan, bukan dari dosa. 
Mungkin konsep Hindu tentang dosa 
adalah "menyebabkan dukacita." 
Setiap jiwa - yang merupakan 
"tetesan Allah" - dilahirkan kembali 
berulang kali ke tingkat yang lebih 
tinggi atau lebih rendah dalam wujud 
manusia, hewan, atau sayuran 
berdasarkan karma jiwa orang itu. 
Karma adalah jumlah perbuatan baik 
seseorang. Perbuatan baik yang 
dimaksud berhubungan dengan upacara, 
bukan berdasarkan moral seseorang. 
Perbuatan baik ini dikumpulkan 
supaya orang itu dapat menjelma ke 
tingkat kehidupan yang lebih tinggi 
- misalnya dari perempuan menjadi 
laki-laki - sedangkan akibat 
perbuatan buruk, orang itu akan 
menjelma ke dalam wujud yang lebih 
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rendah dalam siklus kehidupan 
berikutnya.  

2. Sebagai agama dunia, Hindu 
mengajarkan bahwa orang bebas untuk 
memilih sendiri dewa mereka dari 
antara kira-kira 330 juta dewa. 
Keselamatan akhir diperoleh melalui 
(1) jalan pengetahuan, (2) jalan 
ketaatan, atau (3) jalan kebaikan. 
Keselamatan ini adalah kelepasan 
(moksa) jiwa dari siklus kelahiran 
kembali (reinkarnasi) untuk bersatu 
kembali dengan Sang Mutlak – seperti 
setetes air jatuh ke laut.  

3. Sebagai agama yang populer, umat 
Hindu percaya bahwa agama Hindu 
adalah perpaduan tradisi nenek 
moyang, pemujaan hewan, pengkultusan 
candi, sihir, pengusiran setan, 
astrologi, dan ajaran para guru 
(avatar atau titisan para dewa). 
Kepercayaan umum meliputi: 
menganggap sapi sebagai dewi; benda-
benda di dunia hanyalah sebuah 
ilusi; dunia terus mengalami 
kemerosotan, yang lama lebih baik 
daripada yang baru, dan segala 
sesuatu akan terjadi tak peduli 
apapun upaya manusia untuk 
menyebabkannya atau menghalanginya.  

 
Dunia Barat pasti telah melihat 

sekilas falsafah Hindu di dalam banyak 
ajaran Gerakan Zaman Baru (New Age 
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Movement), dalam praktik Meditasi 
Transendental Mahesh Yogi, dan dalam 
penganut Hare Krishna yang meminta 
sumbangan di bandara. Sayangnya kesan-
kesan yang sangat negatif ini mewarnai 
pandangan dunia Barat terhadap orang-
orang yang tertawan dalam ajaran Hindu 
meskipun sebenarnya pencarian mereka yang 
tak kenal lelah akan kedamaian (shanti) 
bisa dipakai Allah untuk membawa mereka 
kepada diriNya. Namun sebagian besar 
orang Hindu tidak memiliki akses terhadap 
kebenaran Injil; yang mereka tahu tentang 
Kekristenan adalah apa yang telah mereka 
lihat dalam kehidupan "orang-orang 
Kristen."  

Saat ini hampir 24% dari tiga miliar 
penduduk Asia adalah orang Hindu. 
Kebanyakan tinggal di India, Nepal, dan 
Bali di Indonesia, sejumlah besar di 
Bhutan, Fiji, Mauritius, dan Suriname 
serta Guyana di Amerika Selatan.  

Bagi umat Hindu, Allah tidak 
berwujud: "Allah bergerak sekaligus diam. 
Allah jauh sekaligus dekat. Allah ada di 
dalam semua juga di luar semua" adalah 
pernyataan umum tentang Allah - kekuatan 
alam semesta yang disebut Brahma. Allah - 
Sang Mutlak - tidak mengasihi ataupun 
membenci manusia, tidak membantu ataupun 
menghalangi mereka.  

Allah harus disembah dalam bentuk yang 
disembah nenek moyang seseorang - dalam 
bentuk pohon, binatang, gambar, orang, 



37	  

	  

dan jutaan dewa. Dua dewa yang utama: 
Wisnu, pemelihara dunia, dan Siwa, sang 
perusak. Wisnu biasanya disembah melalui 
salah satu titisannya - Rama atau Krisna. 
Banyak penganut Hindu tinggal di dalam 
rasa takut yang besar bahwa mereka akan 
membangkitkan murka dari Kula Dewata - 
dewa keluarga - pada diri mereka sendiri 
dan keluarga mereka jika mereka menjadi 
sangat tertarik pada Yesus Kristus.  

Penganut agaama Hindu umumnya 
memiliki rasa putus asa dan kecil hati, 
karena mereka tidak pernah tahu apakah 
mereka melakukan kesalahan pada beberapa 
dewa, atau apakah ada kemajuan atau 
kemunduran dalam upayanya mengejar 
keselamatan. Kemiskinan juga mudah 
ditemukan dalam masyarakat Hindu, karena, 
dalam agama Hindu, kekudusan bertentangan 
dengan kemakmuran. Selain itu, kemiskinan 
juga disebabkan karena mereka menjunjung 
kesucian segala bentuk kehidupan - karena 
nenek moyang mereka mungkin telah 
bereinkarnasi menjadi hewan. Di India, 
misalnya, setiap tahunnya 30% tanaman 
padi-padian dihancurkan oleh hama tikus, 
yang harus diperbolehkan untuk tetap 
hidup, dan ternak suci yang dibiarkan 
berkeliaran di jalan-jalan di India dapat 
memberi makan seluruh negeri itu selama 
lima tahun jika digunakan untuk makanan.  

Agama Hindu, yang menganut sistem 
kasta, merupakan bentuk jaminan sosial - 
semua orang tahu dimana kedudukan mereka. 
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Karena ajaran Kristen berusaha untuk 
meniadakan perbedaan kasta, orang percaya 
baru yang berlatar belakang Hindu dapat 
kehilangan kedudukan mereka dalam 
masyarakat-hak, pekerjaan, dan harta 
mereka. Para pelajar Hindu yang masuk 
agama Kristen umumnya kehilangan bantuan 
keuangan/beasiswa dari pemerintah. 
Menjadi Kristen sering berarti dikucilkan 
dari masyarakat, nama baik seluruh 
keluarga menjadi rusak, pernikahan 
dibatalkan oleh pihak calon istri/suami, 
dan bahkan mengalami penganiayaan fisik. 
Sebuah jajak pendapat menemukan bahwa 
sebesar 20% umat Hindu akan 
mempertimbangkan kemungkinan untuk 
menjadi pengikut Yesus Kristus jika 
mereka tidak harus dilenyapkan dari 
keluarga dan masyarakat mereka.  

Pada umumnya umat Hindu sangat 
terbuka pada segala macam gagasan 
keagamaan baru. Dalam agama Hindu, semua 
jalan mengarah kepada Allah, sehingga 
semua agama pada dasarnya adalah baik. 
Pada umumnya, segala bentuk penyembahan 
dibenarkan jika salah seorang nenek 
moyang mereka atau salah satu kasta 
pernah melakukannya. Umat Hindu sering 
"menerima" Yesus sebagai salah satu dari 
dewa-dewa mereka. Karena kebebasan 
memilih dan menerima semua allah, sulit 
untuk menjangkau umat Hindu. Mereka 
mungkin siap berdoa untuk menerima 
Kristus ke dalam kehidupan mereka, tetapi 
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mereka hanya menambahkan "satu illah 
lagi" yang harus disembah. Bacalah ayat-
ayat berikut ini: Yohanes 14:6 Efesus 
2:8-9  

Zefanya 2:11 Yeremia 1:16 Dikutip dari 
"Lari dengan Visi" oleh Bill dan Amy 
Stearns serta Bob Sjogren. Digunakan 
dengan izin.  

 
Pelajaran 5 Pertanyaan Lanjutan  
 
1. Apakah perbedaan utama antara orang 

Muslim dan orang Kristen?  
 
2. Apakah perbedaan utama antara orang 

Hindu dan orang Kristen?  
 
3. Ketakutan apa yang Anda rasakan 

ketika memberitakan Injil kepada 
orang Hindu atau Muslim?  

 
4. Bagaimana Anda dapat menggunakan 

informasi ini dengan cara yang 
praktis minggu ini? 
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 Pelajaran 6  

Lima Kelompok Agama yang Utama (Bagian 2: 
Buddha, Kepercayaan Suku, dan Cina)  

oleh Bob Sjogren dan Bill and Amy Stearns  

Umat Buddha yang Belum Terjangkau  

Setiap pagi di Sri Lanka, Tibet, 
Thailand, Vietnam, dan puluhan negara 
Buddha lainnya, biksu berjubah oranye 
dengan tenang pergi dari satu rumah ke 
rumah lainnya untuk mengumpulkan makanan. 
Para biksu tidak mengucapkan terima kasih 
atas persembahan itu. Mereka merasa bahwa 
mereka menolong orang-orang itu untuk 
mendapatkan pahala supaya dapat mencapai 
kedudukan yang lebih tinggi dalam 
reinkarnasi berikutnya.  

Agama Buddha didasarkan pada ajaran 
Siddhartha Gautama pada abad keenam SM, 
yang kemudian dikenal sebagai Buddha. 
Fokus ajarannya adalah pada manusia, 
bukan pada dewa-dewa. Dia mengajarkan 
bahwa hidup pada dasarnya adalah sebuah 
pola rasa sakit dan penderitaan yang 
diakibatkan oleh keinginan. Karena itu 
pemutusan semua keinginan manusia akan 
mengakhiri penderitaan. Tujuan hidup 
adalah untuk bergerak secepat mungkin 
menuju ketiadaan keinginan, yang disebut 
sebagai nirwana.  
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Pada abad ketiga SM, ajaran Buddha 
telah dituliskan dalam bahasa Pali (masih 
berhubungan dengan bahasa Sansekerta) di 
pulau yang sekarang disebut Sri Lanka.  

Aspek agama Buddha yang non-agamawi 
dan filosofis - yang tidak berkaitan 
dengan keilahian - nyata dalam doktrin 
anatta. Ajaran ini menegaskan bahwa orang 
tidak memiliki jiwa - tidak memiliki inti 
diri. Namun manusia terdiri dari lima 
khandas, atau "kumpulan", yang memberikan 
ilusi jati diri. Ilusi ini hanya dapat 
dihilangkan bila ketegangan antara 
penderitaan dan keinginan dihapus melalui 
disiplin. Disiplin ini pada akhirnya 
mengarah ke nirwana ("kekosongan" atau 
"ketelanjangan"), suatu keadaan di mana 
tiadanya keinginan menghasilkan 
kesempurnaan dan kedamaian yang murni.  

Dalam kesehariannya, agama Buddha 
biasanya dipraktekkan dengan mengumpulkan 
pahala - melakukan perbuatan baik dan 
festival serta upacara agama Buddha. Di 
seluruh negara Buddha, warga mengundang 
para biksu untuk mengidungkan Sutra, 
yaitu doa mantra untuk berkat dan 
perlindungan, dalam semua upacara di 
rumah serta dalam upacara pemakaman dan 
peringatan bagi kebaikan jiwa almarhum.  

Untuk umat awam, prinsip-prinsip 
Delapan Jalan Agung Agama Buddha terdiri 
dari lima larangan: Jangan mencuri, 
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berbohong, membunuh, melakukan perbuatan 
asusila, atau minum minuman keras.  

Sebagian besar umat Buddha juga 
merangkum komitmen agama mereka pada pola 
yang sederhana: memperoleh pahala demi 
karma yang baik, yaitu jumlah perbuatan 
baik dan buruk dalam kehidupan seseorang. 
Agama Buddha yang dipraktekkan oleh 
orang-orang biasa, pada umumnya berupa 
perbuatan lahiriah seperti berbuat baik 
kepada para biksu yang bisa memberikan 
pahala, atau ikut serta dalam upacara dan 
ritual, dan memberikan sumbangan untuk 
pembangunan dan pemeliharaan vihara 
Buddha setempat.  

Walaupun agama Buddha mengajarkan 
bahwa orang-orang tertawan dalam Samsara, 
siklus kelahiran dan kematian yang abadi 
dan karma seseorang menentukan kelahiran 
kembali, atau reinkarnasi, hanya sedikit 
orang Buddha yang sangat mempedulikan 
siklus tersebut dan kedudukan mereka di 
kehidupan berikutnya atau mendapatkan 
nirwana karena mereka disibukkan dengan 
perjuangan sehari-hari untuk bertahan 
hidup. Mereka tertarik mendapatkan pahala 
terutama untuk mendapatkan hidup yang 
lebih baik pada saat ini.  

Banyak orang awam yang memeluk agama 
Buddha hanya merasa bahwa tak seorangpun 
dapat melindungi dirinya dari hukum karma 
yang abadi, karena kehidupan sebelumnya 
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telah menentukan tingkat penderitaan 
seseorang saat ini. Kepercayaan mereka 
pada takdir ini menyebabkan sebagian 
besar orang menerapkan bentuk-bentuk 
ajaran Buddha, meskipun mereka tetap 
percaya akan keberadaan berbagai roh. 
Selain falsafah agama Buddha - yaitu 
tidak mengakui adanya Tuhan dan manusia 
tidak memiliki jiwa – kebanyakan penganut 
Buddha secara diam-diam memeluk 
kepercayaan turun temurun pada adanya 
roh, yang mereka takuti. Penganut 
Kepercayaan Suku yang Belum Terjangkau  

Tergantung pada bagaimana peneliti 
mendefinisikan "suku bangsa," ada 3000-
6000 suku bangsa yang belum terjangkau di 
seluruh dunia. Mereka bisa ditemukan di 
tempat-tempat yang pasti sudah Anda kira, 
seperti Irian Jaya, Papua Nugini, Lembah 
Amazon, dan di beberapa bagian benua 
Afrika. Tetapi mereka juga bisa ditemukan 
di hampir setiap negara di dunia, menurut 
Dave Sitton, direktur Institute of Tribal 
Studies, yang berkantor pusat di Los 
Fresnos, Texas. Sebagian besar dari 
2.000.000 penduduk dunia yang berpindah-
pindah sebenarnya adalah suku-suku.  

Terpencilnya suatu kelompok suku 
memaksa mereka untuk tidak mudah percaya 
pada pihak luar. Rasa takut pada roh yang 
tak dikenal menghalangi mereka untuk 
menjelajahi wilayah baru serta ide-ide 
baru. Tetapi masalah terberat yang sering 
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harus diatasi para misionaris yang 
melayani suku-suku ini adalah "kargoisme" 
– ‘daya tarik dari orang luar', khususnya 
laki-laki berkulit putih, gadget dan 
kekayaan.  

Untuk mengetahui lebih lanjut 
tentang suku-suku bangsa di dunia, 
bacalah buku-buku berikut: • Don 
Richardson, Peace Child (Regal 
Books/Gospel, 1974). • Don Richardson, 
Lords of the Earth (Regal Books/Gospel, 
1977). • Don Richardson, Eternity in 
Their Hearts (Regal Books/Gospel, 1981).  

Orang Tionghoa yang Belum Terjangkau  

Satu-satunya kelompok suku bangsa 
yang belum terjangkau yang tidak 
dikelompokkan berdasarkan agama melainkan 
berdasarkan batas politik adalah orang-
orang Tionghoa. Kesulitan untuk 
menggolongkan kelompok ini adalah bahwa 
pemerintah Cina, dan dalam beberapa hal, 
orang-orang Tionghoa telah memegang teguh 
"Tradisi Agung" - bahwa orang-orang 
Tionghoa adalah satu kaum, yang memiliki 
persamaan budaya, bahasa, dan adat 
istiadat. Berdasarkan sudut pandang 
seperti ini, pemerintah Cina mengakui 
satu kaum mayoritas, yaitu suku Han, dan 
hanya 55 kaum minoritas di dalam batas-
batas wilayah negara Republik Rakyat 
Cina.  
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Walaupun ada keragaman, beberapa 
kesamaan dapat ditarik dari kelompok suku 
Tionghoa yang belum terjangkau. Misalnya, 
kelompok suku ini mencerminkan dua 
pengaruh, yaitu ajaran Konghucu yang 
turun temurun dan komunisme modern.  

Konfusius (551-479 SM) menekankan 
aturan yang diperlukan suatu masyarakat. 
Ajarannya mendorong orang-orang Tionghoa 
untuk menghargai hubungan sosial, 
mementingkan sopan santun dan saling 
menghormati, dan penyangkalan diri adalah 
sarana kunci bagi kebaikan bersama. 
Konghucu mengajarkan bahwa manusia pada 
dasarnya baik, meskipun kebaikan 
seseorang dapat dilemahkan dan berubah 
karena keserakahan, ambisi yang egois, 
kepemimpinan yang bobrok.  

Karena itu tidaklah mengherankan 
jika komunisme menyusup dengan mudah ke 
dalam masyarakat Tionghoa melalui 
Konghucu. Meskipun ratusan juta orang 
Tionghoa tidak benar-benar berpikir bahwa 
diri mereka adalah komunis, pola pikir 
budaya mereka mencerminkan paham komunis 
seperti (1) setiap orang menundukkan diri 
demi kebaikan bersama, (2) kejahatan 
dalam masyarakat diakibatkan oleh status 
ekonomi, dan (3) surga para pekerja pada 
akhirnya.  

Pandangan Komunis Cina / Konghucu 
adalah: • Manusia menentukan nasibnya 
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sendiri. • Agama adalah angan-angan yang 
berbahaya - "candu masyarakat." • 
Pemikiran yang rasional – ilmu 
pengetahuan – merupakan jalan kepada 
kebenaran.  

Dengan konsep seperti ini, banyak 
kelompok suku Tionghoa menolak 
Kekristenan. Penolakan ini sangat tajam 
bila digabungkan dengan kemarahan yang 
masih dirasakan banyak orang Tionghoa 
karena kesalahan negara-negara "Kristen" 
pada masa lampau yang mencampuri urusan 
negeri Cina.  

Mengelompokkan lebih dari satu 
miliar warga Cina adalah hal yang mudah. 
Namun sifat-sifat dasar ini membantu 
menjelaskan bahwa, meskipun di tengah-
tengah pertumbuhan gereja yang paling 
besar di dunia, jumlah suku-suku Tionghoa 
yang terdiri atas ratusan juta orang 
masih belum banyak terjangkau. Bacalah 
ayat-ayat berikut: Ibrani 9:27 Mazmur 
14:1 Yosua 24:14-15  

Dikutip dari "Lari dengan Visi" oleh Bill 
dan Amy Stearns serta Bob Sjogren. 
Digunakan dengan izin. 
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Pelajaran 6 Pertanyaan Lanjutan  
 
1. Apakah yang Anda tahu tentang agama 

suku?  
 
2. Bagaimana kepercayaan agama Buddha 

berbeda dengan kepercayaan agama 
Kristen?  

 
3. Apakah ada orang Buddha atau orang 

Tionghoa di sekitar Anda? Di mana?  
 
4. Pokok pembicaraan apa yang akan Anda 

bahas jika Anda bersaksi kepada 
orang Buddha?  

 
5. Mengapa para mahasiswa asing sering 

diabaikan di kampus-kampus? 
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 Pelajaran 7 Alasan-Alasan Yang Paling 
Sering Didengar Untuk Tidak Menjadi 
Seorang Misionaris oleh Todd Ahrend  

"Tapi saya tidak merasa terpanggil?"  

Ini adalah salah satu alasan yang 
paling sering didengar saat ini. ... 
Umumnya mereka berkata… "Allah belum 
memanggil saya ke luar negeri!" Jadi, 
bagaimana kita harus menanggapi alasan 
ini? Pertama, jika Anda melakukan kajian 
mengenai kata "terpanggil" Anda akan 
menemukan bahwa dalam Alkitab kata ini 
paling banyak digunakan dalam hal 
panggilan untuk datang kepada Kristus 
supaya diselamatkan. Sesungguhnya, Rasul 
Paulus menyamakan penyerahan dirinya 
kepada Kristus dengan tugasnya untuk 
menjangkau semua bangsa. Dengarkanlah apa 
yang dia katakan kepada jemaat di 
Galatia, "Tetapi waktu Ia, yang telah 
memilih aku sejak kandungan ibuku dan 
memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, 
berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam 
aku, supaya aku memberitakan Dia di 
antara bangsa-bangsa bukan Yahudi 
(bangsa-bangsa)” (Galatia 1:15-16). 
Paulus memahami bahwa dia memiliki 
kewajiban untuk membawa injil kepada 
semua bangsa hanya karena Allah telah 
memberikan keselamatan kepadanya. Kedua, 
ketika Paulus menerima "panggilan" untuk 
melayani di suatu tempat, dia sedang giat 
melayani dan berpuasa (Kisah 13:1-4). 
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Bagi kebanyakan orang, perkataan "Aku 
tidak dipanggil" hanya digunakan sebagai 
pelarian serta tidak pernah melayani dan 
berpuasa di hadapan Allah untuk mencari 
arah. Selain itu, ayat terakhir dalam 
Kisah 12 bercerita tentang bagaimana 
Paulus baru saja kembali dari perjalanan 
misinya yang pertama! Rupanya, Paulus 
pikir yang terbaik adalah taat pada 
tujuan Allah di dunia, daripada mencari 
dan bergantung pada perintah yang 
spesifik. Jadi jika lain kali Anda tidak 
merasa terpanggil, tanyakanlah kepada 
diri Anda berapa banyak perjalanan misi 
yang telah Anda lakukan, apa yang Anda 
lakukan untuk Allah sekarang dan seberapa 
sering Anda berpuasa ketika mengambil 
keputusan?  

"Anda tidak dapat berdalih bahwa 
Anda tidak memiliki panggilan khusus 
untuk pergi ke Cina. Dengan fakta-fakta 
ini di hadapan Anda dan dengan perintah 
Tuhan Yesus untuk pergi dan mengabarkan 
Injil kepada semua makhluk, Anda harus 
memastikan apakah Anda memiliki panggilan 
khusus untuk tinggal di tanah air." -J. 
Hudson Taylor "Tapi orangtua saya tidak 
akan membiarkan saya pergi."  

Kita harus mengakui bahwa sepanjang 
sejarah kita telah membuat beberapa 
keputusan yang salah. Setiap orang pasti 
pernah! Ini adalah bagian dari menjadi 
dewasa! Memang benar bahwa setiap orang 
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tua juga telah melihat setiap pilihan 
kita yang jelek. Kencan dan putus dengan 
semua orang yang salah, tidak puas dengan 
mobil dan pekerjaan, mengganti jurusan 2-
3 kali dan daftar ini terus berlanjut. 
Dan sekarang perjalanan misi selama musim 
panas di Sudan Utara! Kedengarannya 
seperti gagasan yang buruk lagi untuk 
ayah dan ibu. Bisakah kita menyalahkan 
mereka? Benar-benar ada dua jenis orang 
tua yang mengatakan tidak kepada anak 
mereka yang ingin melakukan perjalanan 
misi – orang tua yang bersungguh-sungguh 
dan orang tua yang tidak.  

Ada beberapa orang tua yang 
mengatakan, "Jika kamu tetap melakukan 
perjalanan misi ini jangan pernah pulang 
lagi dan berencana untuk membayar sekolah 
dan mobilmu ketika kamu kembali." Dalam 
hal ini saya sangat menyarankan supaya 
Anda menunggu sampai sikap mereka 
melunak. Dengarkanlah nasihat orangtua 
Anda ketika Anda berada di bawah 
kewenangan mereka. Sementara itu, 
habiskan musim panas Anda untuk 
menjangkau orang-orang asing di 
masyarakat. Orang tua lain mengatakan 
‘tidak’ hanya untuk menguji apakah anak 
mereka serius atau hanya keinginan 
sesaat. Orang tua seperti ini akan terus 
memantau apakah anak-anak mereka 
mengambil langkah-langkah yang 
bertanggung jawab terhadap perjalanan dan 
semakin tertarik, kemudian mereka akan 
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semakin yakin pada keputusan anak mereka 
dan pada akhirnya setuju. Sebagian besar 
orang tua termasuk dalam kategori yang 
kedua. Biasanya masalah sebenarnya bukan 
terletak pada orang tua melainkan 
mahasiswa yang bersembunyi di balik 
situasi yang dibuat-buat.  

"Ketaatan pada panggilan Kristus 
hampir selalu menyebabkan dua pihak 
mengorbankan segalanya, yaitu orang yang 
terpanggil, dan orang yang mengasihi 
orang yang terpanggil." -Oswald Chambers  

"Tapi saya belum siap secara rohani untuk 
pergi."  

Ketika saya masih kuliah inilah 
alasan saya. Saya ditantang untuk 
menghabiskan musim panas saya untuk 
menjangkau orang-orang Muslim di Afrika 
Utara selama 8 minggu oleh seseorang yang 
giat dalam misi. Saya menjawab "Tetapi 
saya tidak siap untuk pergi!" Dia 
langsung menjawab, "Ok, saya akan memberi 
Anda waktu 20 menit.... bersiap-siaplah" 
"Apa, tidak, tunggu! Saya kira Anda tidak 
paham dengan maksud saya!" pikir saya. 
Sebenarnya, dia benar-benar memahami 
saya. Biasanya, kita sering menunggu 
sampai terbebas dari dosa, memiliki motif 
yang murni sepenuhnya atau benar-benar 
mengasihi orang-orang seperti Kristus 
mengasihi mereka! Jika demikian, kita 
tidak akan pernah "siap." Misionaris 
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adalah orang-orang biasa yang mempunyai 
masalah. Tidak seorangpun mencapai 
keadaan rohani tertentu supaya memenuhi 
syarat. Sebenarnya, prosesnya bekerja 
sebaliknya. Ketika seseorang pergi dan 
menangkap visi yang nyata untuk bangsa-
bangsa, serta menyadari tugas yang luar 
biasa di tangan mereka, mereka akan 
semakin merasakan kedekatan dengan 
Kristus. Jika tujuan di hadapan kita 
kecil, ketergantungan kita pada Tuhan 
juga kecil. Sebaliknya, jika cita-cita 
kita besar, ketergantungan kita pada 
kecukupan Allah juga akan menjadi besar. 
K.P. Yohannan, Direktur Injil untuk Asia, 
mengatakan jika seseorang telah menjadi 
Kristen selama lebih dari 8 minggu, 
mereka telah memenuhi syarat.  

"Semua sumber daya dari Tuhan bebas 
kita gunakan!" Jonathan-Goforth. "Tetapi 
saya tidak punya cukup uang!"  

Ini adalah alasan yang sering 
terdengar. "Saya tidak bisa pergi ke desa 
itu dan merintis sebuah gereja, karena 
saya tidak mempunyai cukup uang untuk 
ongkos perjalanan." "Aku akan pergi ke 
sana, tapi bagaimana dengan biaya makan?" 
Mungkin Anda memang tidak memiliki banyak 
uang, tetapi Allah mau Anda belajar dua 
hal; Dia adalah pemilik segala sesuatu, 
dan siapapun yang Dia panggil untuk 
pergi, Ia akan menyediakan. Abraham 
mengetahui bahwa Allah menyediakan 
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setelah ia taat (Kejadian 22). Petrus 
menemukan uang logam dalam mulut ikan itu 
setelah dia taat dan pergi memancing. 
Elia diberi makan setelah dia menaati 
Allah untuk pergi dan tinggal di tepi 
sungai. Kekurangan uang bukan sebab; itu 
adalah alasan! Mulailah menaati Allah 
dalam hal-hal kecil. Mulailah percaya 
kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan 
Anda. Belajar untuk mengenal bahwa Dia 
selalu mencukupi kebutuhan Anda. 
Kemudian, ketika Ia meminta Anda untuk 
pergi, Anda akan segera taat, karena Anda 
tahu Dia akan menyediakan.  

"Pekerjaan Allah yang dilakukan 
dengan cara Allah tidak akan pernah 
kekurangan pasokan dari Allah."-J. Hudson 
Taylor  

"Tapi bagaimana dengan kebutuhan di 
sini?"  

Ini adalah alasan lain yang sering 
terdengar. Saya biasanya menjawab dengan 
contoh ‘triage’. Ini adalah istilah medis 
yang berarti bahwa siapapun yang mendapat 
cedera paling parah harus diutamakan. 
Jadi pasien yang datang ke UGD dengan 
kaki yang terpenggal akan dilayani lebih 
dulu daripada pasien yang sedang menunggu 
dengan kaki terkilir. Mengapa demikian? 
Apakah dokter lebih mengasihi pasien yang 
kakinya terluka parah daripada yang 
terkilir? Tentu saja tidak. Kebutuhannya 
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lebih mendesak sehingga harus diutamakan. 
Bagaimana jika kita membandingkan itu 
dengan misi, triage misionaris? 
Penerapannya sederhana: mereka yang 
paling membutuhkan, paling tidak 
terjangkau dan tanpa gereja lebih 
diutamakan daripada budaya-budaya yang 
memiliki gereja. Keith Green, musisi giat 
yang direkrut untuk misi, mengatakan 
"Karena Amerika hanya terdiri atas 
sekitar 5% dari jumlah penduduk dunia, 
maka hanya sekitar 5% orang percaya yang 
benar-benar dipanggil untuk tinggal di 
negeri ini sebagai saksi (hanya sekitar l 
dari 20) dan sisanya harus pergi ke 
bagian dunia yang hanya terdiri atas 
hampir 0% orang percaya. " Sayangnya, 
kenyataannya tidak demikian. Sebaliknya, 
95% orang percaya akan tinggal di Amerika 
Serikat. Apakah ada kebutuhan di Amerika 
Serikat? Pasti. Ketika kita masuk dan 
berkeliling di kampus di Amerika kita 
pasti melihat kebutuhan akan lebih banyak 
pekerja Kristen. Tetapi ada satu hal yang 
perlu diingat, selalu ada kebutuhan di 
Amerika. Kebutuhan ada di mana-mana. 
Mungkin ini waktunya untuk mengalihkan 
perhatian dari kebutuhan-kebutuhan itu 
dan mulai memusatkan perhatian pada 
kebutuhan terbesar – yaitu orang-orang 
yang tidak punya akses kepada injil.  

"Sekelompok kecil orang percaya yang 
memiliki injil terus menggumamkan hal itu 
berulang-ulang kepada dirinya sendiri. 
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Sementara itu, jutaan orang yang tidak 
pernah mendengarnya jatuh ke dalam api 
neraka yang kekal tanpa pernah satu 
kalipun mendengar cerita keselamatan." -
K.P. Yohannan  

"Tapi bukankah ladang misi adalah tempat 
yang berbahaya?"  

Orang-orang Israel dihadapkan dengan 
pilihan yang menarik setelah mereka 
meninggalkan perbudakan di Mesir. Ketika 
mereka hampir tiba di tanah yang telah 
Allah janjikan, mereka mulai menghitung 
harga ketaatan. Tanah itu didiami oleh 
orang-orang raksasa yang ganas! Mereka 
mulai mempertanyakan perintah Allah, 
janji-Nya dan pembebasan-Nya dari Mesir. 
Tiba-tiba melanggar perintah Allah dan 
kembali ke perbudakan tampaknya lebih 
menarik daripada bahaya dan kematian di 
hadapan mereka. Inilah tanggapan mereka: 
Mengapakah TUHAN membawa kami ke negeri 
ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan 
isteri serta anak-anak kami menjadi 
tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang 
ke Mesir?" (Bilangan 14:3). Keith Green 
menjelaskan: "Ini semua adalah soal 
prioritas kita – apakah kita 
mempertimbangkan hal-hal yang sementara 
atau kekal ketika kita membuat keputusan? 
Memang benar bahwa Anda mungkin akan 
menghadapi lebih banyak bahaya fisik di 
ladang misi daripada jika Anda berada di 
daerah pinggiran kota di Amerika, tetapi 
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ini merupakan harga yang perlu kita 
hitung ketika kita ingin melayani Tuhan. 
Pertanyaannya bukanlah, 'Apakah saya akan 
tetap aman ke manapun saya pergi?" tetapi 
sebaliknya, 'Apa yang Allah ingin saya 
lakukan?" Jika Yesus memutuskan untuk 
mengambil jalan yang paling tidak 
menyakitkan, Dia tidak mungkin memilih 
salib. Tidak ada tempat dengan berkat 
terbesar bagi Anda selain di tengah-
tengah kehendak Tuhan. Anda harus 
berhenti menghitung harga, tapi ingatlah 
satu hal -- hak istimewa untuk melayani 
Allah selalu melampaui harganya." Hal ini 
hanya akan tumbuh sebagai masalah akibat 
semakin banyaknya peperangan, bahaya 
perang, penculikan dan terorisme. Nilai 
seseorang diukur dari apa yang dapat 
menghentikan dia. Apa yang diperlukan 
untuk menghentikan Anda? Kembalilah 
kepada Firman, dan perhatikanlah orang-
orang yang telah menjalaninya sebelum 
Anda dan telah mengorbankan kehidupan 
mereka. Tidak ada janji keamanan dan 
memang ada bahaya, tetapi kasih karunia-
Nya sudah cukup bagi kita.  

"Beberapa orang ingin tinggal dekat 
gereja, tetapi saya ingin tinggal dekat 
dan menyelamatkan orang-orang yang menuju 
lubang neraka." -C.T. Studd "Tapi saya 
tidak siap berkorban."  

Ini adalah akar dari semua alasan – 
bebas dari pengorbanan. Ketika beberapa 
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orang datang kepada Kristus mereka hanya 
meng-Kristenkan apa yang mereka lakukan 
sebelumnya. Pemikiran mereka seperti ini: 
"Saya akan menjadi guru, jadi sekarang 
saya kira saya adalah seorang guru 
Kristen. Saya akan menjadi insinyur, jadi 
sekarang saya kira saya adalah seorang 
insinyur Kristen." Mudah untuk 
menambahkan Kristus ke dalam rencana-
rencana yang sudah kita buat sebelumnya. 
Jika ini adalah alasan Anda maka mungkin 
Anda telah jatuh ke dalam perangkap ini. 
Karena itu, Anda akan berpikir, "Mengapa 
saya perlu pergi ke ladang misi, itu 
adalah pengorbanan yang besar!"  

Dalam 2 Korintus 5:17 kita baca, 
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia 
adalah ciptaan baru: yang lama sudah 
berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 
datang! Perhatikan frase kunci, "yang 
lama sudah berlalu." Ini berarti bahwa 
semuanya yang tunduk di bawah keinginan 
dan kekuasaan kita sudah berlalu. Yesus 
menjadi Tuhan untuk membimbing kita dalam 
rencana-Nya, tidak hanya memberikan 
nasehat pada rencana kita. Ini adalah 
tingkat komitmen awal yang minimum, bukan 
komitmen yang khusus dan super rohani 
yang hanya dapat dicapai beberapa orang 
saja. Yesus menantang kita untuk 
mempertimbangkan harga yang harus dibayar 
untuk mengikut Dia sebelum menerima 
keselamatan dan bukannya setelah 
keselamatan.  
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Lukas 14:28-33: Sebab siapakah di 
antara kamu yang kalau mau mendirikan 
sebuah menara tidak duduk dahulu membuat 
anggaran biayanya, kalau-kalau cukup 
uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan 
itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan 
dasarnya dan tidak dapat 
menyelesaikannya, jangan-jangan semua 
orang yang melihatnya, mengejek dia, 
sambil berkata: Orang itu mulai 
mendirikan, tetapi ia tidak sanggup 
menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang 
kalau mau pergi berperang melawan raja 
lain tidak duduk dahulu untuk 
mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh 
ribu orang ia sanggup menghadapi lawan 
yang mendatanginya dengan dua puluh ribu 
orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim 
utusan selama musuh itu masih jauh untuk 
menanyakan syarat-syarat perdamaian. 
Demikian pulalah tiap-tiap orang di 
antara kamu, yang tidak melepaskan 
dirinya dari segala miliknya, tidak dapat 
menjadi murid-Ku. "  

Erwin McManus, dalam bukunya 
Kekuatan yang Tak Terkalahkan (An 
Unstoppable Force), membahas 
pengalamannya ketika bertumbuh sebagai 
pengikut Kristen baru. Setelah keputusan 
untuk mengikuti Kristus dan diselamatkan 
dia dihadapkan dengan panggilan lain, 
yaitu panggilan menundukkan diri. 
Beberapa bulan kemudian, ada panggilan 
lain lagi, yaitu panggilan melayani. 
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Setelah itu, ada dua panggilan lagi, 
yaitu melayani di dalam negeri dan 
melayani di luar negeri. Dia menjelaskan:  

"Jadi sekarang saya telah menemukan 
lima tingkat panggilan dari Allah - 
panggilan untuk diselamatkan, panggilan 
untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, 
panggilan untuk pelayanan, panggilan misi 
di dalam negeri, dan panggilan misi ke 
luar negeri.... Mengapa ada banyak 
tingkat panggilan Kristen dalam 
masyarakat Kristen zaman sekarang? Di 
mana kita bisa menemukan panggilan ini 
dalam teks Alkitab? Saya curiga bahwa 
nuansa "panggilan" ini tidak berkaitan 
dengan teologi tetapi lebih berkaitan 
dengan kondisi gereja. Paulus nampaknya 
berpikir bahwa hanya ada satu panggilan. 
Dia menulis kepada Timotius, "Jadi 
janganlah malu bersaksi tentang Tuhan 
kita dan janganlah malu karena aku, 
seorang hukuman karena Dia, melainkan 
ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh 
kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan 
kita dan memanggil kita dengan panggilan 
kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, 
melainkan berdasarkan maksud dan kasih 
karunia-Nya sendiri, yang telah 
dikaruniakan kepada kita dalam Kristus 
Yesus sebelum permulaan zaman'(2 Timotius 
1:8-9). Kitab Suci sepertinya 
menyederhanakan proses panggilan. Satu-
satunya panggilan adalah meletakkan hidup 
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Anda di kaki Yesus dan melakukan apapun 
yang Dia minta."  

"Jika Yesus Kristus adalah Allah dan 
mati bagi saya, maka tidak ada 
pengorbanan yang terlalu besar yang dapat 
saya lakukan bagi-Nya." -C.T. Studd  

Pelajaran 7 Pertanyaan Lanjutan  

1. Apa saja alasan Anda?  

2. Menurut Anda apakah alasan yang paling 
banyak diberikan kalangan mahasiswa untuk 
tidak pergi?  
 
3. Apakah Anda merasa bahwa Anda 
dipanggil untuk tinggal di tempat asal 
Anda? Jelaskan?  
 
4. Bagaimana Anda bisa menerapkan hal ini 
dalam hidup Anda? 
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 Pelajaran 8 Suku Bangsa oleh Claude 
Hickman  

Bila seseorang memberikan pekerjaan 
kepada Anda, Anda harus dapat menjalankan 
tugas dengan baik dan mengetahui ruang 
lingkup tugas Anda. Allah telah berjanji 
untuk menjangkau semua bangsa di dunia 
dan menugaskan kita sebagai utusanNya 
dalam tugas tersebut. Supaya dapat 
menjalankan misi itu dengan baik, kita 
harus benar-benar memahami ruang lingkup 
pekerjaan itu, maka dalam hal pelayanan 
misi dunia, berarti kita perlu 
mempelajari istilah Alkitab yang 
berhubungan dengan tugas itu, seperti 
bangsa, kaum, suku-suku bangsa, dan 
bahasa.  

Dalam Perjanjian Baru, kata bahasa 
Yunani yang dipakai untuk “Bangsa” adalah 
ethne. Kata bahasa Inggris ethnicity 
berasal dari kata itu. Artinya seperti 
kelompok etnis. Makna yang terkandung di 
dalamnya lebih khusus dari bangsa yang 
berhubungan dengan pemerintahan, seperti 
Indonesia, Turki, atau Nigeria. Seorang 
ahli antropologi akan menyebut ethne 
sebagai "suku bangsa." Suku bangsa adalah 
kelompok terbesar dimana injil dapat 
diberitakan tanpa menemui hambatan 
penerimaan atau pemahaman dalam hal 
budaya, bahasa, geografi, dll. Contohnya 
negara India. Di India ada ratusan suku 
bangsa, tetapi di antara suku bangsa ini, 
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mereka juga menggunakan ribuan bahasa 
yang berbeda-beda. Situasinya semakin 
rumit. Dalam suku bangsa yang menggunakan 
bahasa yang sama, masih ada pengelompokan 
agama yang menghalangi orang-orang untuk 
saling berinteraksi, dan sekali-sekali 
juga dapat menimbulkan perselisihan 
dengan suku-suku lainnya. Bahkan jika 
suku bangsa itu memiliki budaya, bahasa, 
dan agama yang sama masih ada perbedaan, 
yaitu dalam status sosial. Di India ini 
disebut Sistem Kasta. Pada dasarnya, ini 
menghasilkan lebih dari 4.600 suku bangsa 
di India yang memandang diri mereka 
sebagai kaum yang berbeda dari orang-
orang di sekitarnya. Karena perbedaan-
perbedaan ini, kebanyakan tidak dapat 
mendengarkan injil. Meskipun injil ada di 
dekat mereka, pesan itu mungkin dalam 
bahasa yang tidak mereka pahami atau 
dalam budaya yang tidak bisa mereka 
terima. Dengan kata lain, mereka tidak 
berinteraksi dengan suku-suku di sekitar 
mereka yang mungkin sudah mengenal injil. 
Seseorang harus menyeberangi batas-batas 
budaya untuk menyebarkan injil. Ini 
adalah inti dari misi: membawa injil 
kepada setiap suku bangsa. Meskipun 
Alkitab menyebutkan istilah seperti 
bangsa, suku bangsa, bahasa, kaum, 
misinya tetap sama; yaitu menjangkau 
semua suku bangsa.  

Janji Allah adalah olehmu semua kaum 
(suku bangsa) di muka bumi akan mendapat 
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berkat (Kejadian 12:1-3). Ini artinya 
Allah sungguh-sungguh ingin menjangkau 
masing-masing dan setiap suku bangsa yang 
ada.  

Sebenarnya, Dia ingin sekali 
menjangkau semuanya sehingga dia 
memastikan dengan seksama agar janji ini 
terlaksana. Dalam Mazmur 87:4-6, Allah 
berfirman, "Aku menyebut Rahab dan Babel 
di antara orang-orang yang mengenal 
Aku,... TUHAN menghitung pada waktu 
mencatat bangsa-bangsa: "Ini dilahirkan 
di sana."" Kita lihat bahwa Allah 
mencatat semua orang dalam Daftar Kaum 
yang Dia bawa ke surga. Suatu hari semua 
suku bangsa akan menyembah Allah seperti 
dalam Wahyu 7:9.  

Jadi, jika Allah telah berjanji 
untuk menjangkau mereka semua dan kita 
diperintahkan untuk pergi kepada mereka 
semua, kita harus mengetahui tugas-tugas 
yang ada dan mendorong semua gereja untuk 
melaksanakannya. Saat ini ada 24.000 suku 
bangsa di bumi dan ada 9.000 suku yang 
belum terjangkau. Amanat Agung dapat 
diselesaikan, terukur dan bisa 
dituntaskan. Pertanyaannya adalah, apa 
yang disebut suku bangsa yang belum 
terjangkau? Ed Dayton berkata, "Itu 
adalah suku bangsa yang belum memiliki 
cukup banyak kelompok orang percaya dari 
suku itu sendiri serta sarana untuk 
menginjili suku bangsa mereka sendiri. 
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Dengan kata lain, suku bangsa yang belum 
terjangkau tidak memiliki jemaat yang 
cukup banyak atau cukup kuat untuk 
menjangkau suku bangsa mereka sendiri. 
Tentunya, jika tidak ada orang Kristen 
sama sekali dalam kelompok ini, tidak ada 
seorangpun yang dapat memberitakan injil 
kepada mereka. Dan inilah yang terjadi 
pada lebih dari 2,1 milyar orang di 
dunia. Dalam suku-suku bangsa tersebut 
belum ada jemaat yang dapat memberitakan 
Kabar Baik."  

Tom Smith menjelaskan apa yang tidak 
termasuk suku bangsa yang belum 
terjangkau, yaitu, "Karena 'suku bangsa 
yang belum terjangkau' adalah sekelompok 
masyarakat yang tidak memiliki jemaat 
yang terus bertumbuh dan relevan, maka 
orang-orang Amerika yang belum percaya 
yang tinggal di antara orang-orang 
Kristen Amerika tidak termasuk kelompok 
yang 'belum terjangkau.'  

Mereka belum diselamatkan dan 
membutuhkan injil Yesus Kristus. Tetapi 
ada gereja dalam bahasa dan budaya 
mereka. Mereka bisa pergi ke gereja kalau 
mereka mau. Dengan kata lain, mereka bisa 
disebut ‘orang-orang yang belum diinjili’ 
atau ‘belum selamat’, tapi bukan 'orang-
orang yang belum terjangkau' karena 
mereka adalah bagian dari kelompok yang 
'terjangkau'."  
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Allah tidak hanya ingin menjangkau 
semakin banyak orang, tapi Dia juga ingin 
menjangkau segala suku bangsa. Saya ingin 
meminjam sebuah ilustrasi dari John Piper 
ketika dia membandingkan situasi dari dua 
kapal laut yang tenggelam. Jika Sang 
Jenderal berjanji bahwa kalau ada kapal 
manapun dalam armadanya yang tenggelam, 
harus ada yang selamat dari kapal-kapal 
itu, dan jika dia menugaskan salah 
seorang awaknya untuk menyelamatkan 
mereka, apa yang akan mereka lakukan jika 
ada dua kapal laut yang tenggelam pada 
saat yang sama? Begitu sampai di kapal 
pertama, Anda mungkin melihat bahwa ada 
banyak yang perlu dilakukan di sana dan 
Anda bisa membenarkan diri untuk tinggal 
dan menyelamatkan sebanyak mungkin 
penumpang kapal pertama, dan mengabaikan 
kapal kedua. Bahkan Anda mungkin 
berpendapat dengan pertimbangan waktu dan 
tenaga yang diperlukan untuk mencapai 
kapal kedua, lebih baik Anda tetap di 
kapal pertama. Mungkin para penumpang di 
kapal kedua tidak mau, dan penumpang di 
sini ingin berenang sendiri renang supaya 
selamat. Ada banyak kebutuhan di sini. 
Namun, ini bukan perintah Sang Jenderal. 
Dia memerintahkan awaknya untuk 
menyelamatkan orang-orang dari kedua 
kapal, bukan satu saja. Karena itu mereka 
perlu membawa kapal penyelamat ke setiap 
kapal. Harus ada perwakilan dan orang-
orang yang selamat dari setiap kapal 
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untuk menghadiri perjamuan yang diadakan 
oleh Sang Jenderal. Allah telah berjanji 
untuk menjangkau beberapa orang dari 
setiap suku, bahasa, bangsa dan kaum. Dia 
telah menugaskan kita untuk menyelamatkan 
mereka dan suatu hari nanti akan ada 
perjamuan, dan semua bangsa dan suku 
bangsa akan memiliki perwakilan di 
hadapan takhtaNya.  

Tugas tersebut bisa diselesaikan. 
Allah memberkati kita; kiranya segala 
ujung bumi takut akan Dia. Mazmur 67:7. 
Allah sungguh-sungguh telah memberkati 
kita dengan segala sumber daya yang kita 
perlukan untuk menyelesaikan Amanat 
Agung-Nya. Lebih dari 600 gereja 
(Southern Baptist di Amerika) dapat 
mengumpulkan dana dan tenaga (orang-
orang) untuk menjangkau masing-masing 
dari 9.000 suku bangsa yang belum 
terjangkau. Itu berarti jika gereja Anda 
bekerja sama dengan 599 gereja lain untuk 
mengutus satu tim yang terdiri atas 8 
orang dan mendukung dalam keuangan, 
menurut Anda apakah mereka bisa 
melakukannya? Berapa banyak dana yang 
diperlukan? Jika kita mengutus 8 orang ke 
setiap suku bangsa yang belum terjangkau, 
dibutuhkan sekitar 1,2 trilyun dolar 
untuk mendanai para misionaris kita. 
Kedengarannya itu jumlah yang besar, 
bukan? Begini, jika penghasilan yang 
tersedia untuk para penginjil adalah 
sebesar 850 juta dolar, itu berarti 
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SETELAH Anda membayar uang sewa, kredit 
mobil, tagihan-tagihan, makanan, maka 
sisanya – yang Anda belanjakan ke mal, 
supermarket, untuk membeli Coke – untuk 
melakukan apapun yang Anda inginkan – 
senilai 850 juta dolar. Jumlahnya sama 
dengan 25 sen per orang percaya setiap 
tahunnya. Tugas penginjilan dunia tidak 
bergantung pada kurangnya dana, gereja, 
atau sumber daya manusia.  

Sekarang, setelah sungguh-sungguh 
memahami tugas kita, yakin dengan sumber 
daya yang ada, dan dengan ketaatan yang 
tak tergoyahkan terhadap misi Sang 
Jenderal, marilah kita menanggalkan 
segala hal yang begitu merintangi kita, 
dan berlomba dengan tekun dalam 
perlombaan yang diwajibkan bagi kita.  

 

Pelajaran 8 Pertanyaan Lanjutan  

1. Apakah perbedaan antara suku bangsa 
yang terjangkau dan tidak terjangkau?  

2. Mengapa ada suku-suku bangsa yang 
tidak terjangkau?  

3. Apa yang menghambat kita untuk 
menjangkau seluruh dunia?  

4. Bagaimana Anda dapat mempengaruhi 
suatu suku bangsa? 
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 Pelajaran 9 Mahasiswa yang Bermisi oleh 
Kevin Little  

"Penginjilan dunia dalam generasi 
ini." Semboyan yang berani dan 
bersemangat ini menunjukkan sifat dan 
memberikan motivasi pada Gerakan Relawan 
Mahasiswa (the Student Volunteer 
Movement), penggerak mahasiswa yang 
paling kuat di sepanjang sejarah. Sejak 
awal, SVM memanggil para mahasiswa untuk 
mengabdikan hidupnya, pertama-tama, 
kepada pribadi dan keilahian Kristus, 
kemudian, memberitakan injil Kristus 
kepada bagian-bagian dunia yang belum 
diinjili. Para mahasiswa, yang bersedia 
memberikan hidup mereka dan digerakkan 
oleh Roh Kudus, membaktikan diri mereka 
pada dorongan yang belum pernah ada 
sebelumnya untuk menginjili dunia pada 
generasi mereka. Pada suatu saat dalam 
sejarah, 75% dari semua wanita misionaris 
dan 70% dari semua pria misionaris adalah 
relawan, yang telah terpanggil untuk 
pekerjaan ini oleh SVM. Sepanjang sejarah 
SVM, organisasi ini menaungi lebih dari 
20.000 misionaris di ladang misi, bukan 
yang berkomitmen untuk pergi, tetapi yang 
telah berada di ladang misi. 20.000 
mahasiswa telah meninggalkan impian 
mereka demi mengikuti hati Kristus kepada 
bangsa-bangsa. Sejumlah lebih dari 80.000 
mahasiswa, tetap tinggal di tanah air, 
untuk mendukung teman-teman mereka yang 
pergi dan meningkatkan pendidikan misi.  
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Awal yang Sederhana  

Usaha mobilisasi ini berawal pada 
tahun 1886 akibat pencurahan Roh Kudus 
pada sebuah konferensi musim panas di Mt 
Hermon, New Hampshire. Fokus konferensi 
yang dipimpin oleh D. L. Moody itu adalah 
penginjilan dan pendalaman Alkitab, bukan 
misi, tetapi hati Luther Wishard, ketua 
panitia konferensi itu, dan Robert 
Wilder, seorang mahasiswa tingkat akhir 
di Universitas Princeton, rindu akan 
gerakan Roh Allah untuk mengobarkan 
semangat misi di seluruh negeri. Pada 
permulaan konferensi, Wilder mengumpulkan 
18 orang, yang menyerahkan diri mereka 
untuk pergi ke bagian-bagian dunia yang 
belum diinjili, untuk berdoa setiap hari 
dan membicarakan tentang penginjilan 
dunia. Pada akhir konferensi, kelompok 
misionaris yang bersemangat ini bertambah 
menjadi seratus orang, hampir setengah 
dari seluruh jumlah peserta. Meskipun 
Wilder hanya bertanggung jawab untuk 
menunjuk delapan atau sembilan orang dari 
semuanya, pelipatgandaan terjadi secara 
luar biasa karena orang-orang yang 
dikobarkan oleh kasih Allah menyebarkan 
kobaran itu kepada orang-orang di sekitar 
mereka dengan cepat. Masing-masing 
menandatangani sebuah deklarasi yang 
berbunyi, "Kami, yang bertanda tangan di 
bawah ini, menyatakan bahwa diri kami 
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bersedia dan rindu, dengan seizin Allah, 
untuk pergi ke bagian-bagian dunia yang 
belum pernah diinjili." Sejak saat itu 
muncullah Gerakan Relawan Mahasiswa. 
Menangkap Api  

Dalam rangka meningkatkan dan 
mempertahankan semangat misi yang berakar 
dari konferensi Mt. Hermon, Robert 
Wilder, bersama lulusan Universitas 
Princeton, berkeliling ke setiap 
universitas di Amerika Serikat untuk 
membagikan kisah yang terjadi di Mt. 
Hermon sekaligus menantang para mahasiswa 
untuk bergabung dalam deklarasi mereka. 
Pada tahun ajaran 1886-87 saja, lebih 
dari 1.500 pria dan wanita menandatangani 
deklarasi tersebut. Sekali lagi, kekuatan 
pelipatgandaan terjadi, karena selama 
tahun kedua setelah konferensi Mt. 
Hermon, tanpa adanya pengutusan yang 
kedua, jumlah relawan yang telah 
menandatangani deklarasi meningkat dari 
sekitar 2.000 menjadi 3.000 selama tahun 
ajaran 1887-88. Allah sedang menggerakkan 
hati para mahasiswa untuk meletakkan 
keinginan pribadi dan menyerahkan hidup 
mereka bagi pekerjaan Allah untuk orang-
orang kafir.  

Para anggota SVM berkeliling ke 
kampus-kampus di Amerika Serikat, yang 
dimulai oleh Wilder, mengemukakan pesan 
yang menentang kepuasan dan alasan serta 
memberikan kepada para mahasiswa tersebut 
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tujuan yang dapat mereka pegang dan 
kejar. Para anggota SVM menaruh beban 
untuk membuktikan kepada para mahasiswa 
yang ingin tinggal dan tidak ingin pergi. 
Robert Speer, pengikut Wilder, 
menjelaskan dengan sangat baik ketika ia 
menggunakan kiasan tentang orang yang 
sedang tenggelam. Orang yang melihat 
orang yang tenggelam itu harus 
menjelaskan mengapa dia tetap berada di 
tepi sungai, tetapi tidak perlu 
menjelaskan mengapa dia menyelam ke dalam 
sungai. Dalam hal panggilan Kristus bagi 
dunia, hal yang sama berlaku. Para 
mahasiswa ini dipanggil oleh Kristus 
untuk "pergi dan memuridkan segala 
bangsa;" namun, mereka hidup di bangsa 
yang telah dimuridkan, sedangkan bangsa-
bangsa lain belum dimuridkan; karena itu, 
mahasiswa yang memilih untuk tinggal di 
dalam bangsa yang telah dimuridkan harus 
menjelaskan mengapa Allah memanggil 
mereka di jalan tersebut, sedangkan 
mahasiswa yang memutuskan untuk 
menandatangani deklarasi dan pergi hanya 
menaati perintah Kristus. Pendapat ini 
membawa orang-orang untuk menghadapi 
perintah Kristus dan peranan yang akan 
mereka mainkan untuk menyelesaikan Amanat 
Agung. Selain itu, para anggota SVM, 
dalam perkembangannya, memanggil para 
mahasiwa untuk mencapai tujuan yang 
dinyatakan dengan jelas dan sederhana. 
Ini memberikan kepada para mahasiswa 
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suatu sasaran untuk dikejar. "Penginjilan 
dunia dalam generasi ini" menjadi 
semboyan SVM. Para mahasiwa menanggapi 
tantangan tersebut karena mereka tahu 
untuk apa mereka memberikan hidup mereka 
("penginjilan dunia dalam generasi ini") 
dan mereka tahu mengapa (Kristus 
memerintahkan mereka untuk pergi kepada 
orang-orang yang belum mendengar Kabar 
Baik). Kesimpulan  

Saat ini, syarat ini tetap berlaku. 
Perintah Kristus untuk pergi dan 
memuridkan belum kehilangan kuasanya 
selama seratus tahun belakangan ini. 
PerintahNya tetap mengikat semua umatNya, 
karena semua bangsa belum dijangkau dan 
dimuridkan. Karena itu, sekali lagi beban 
untuk membuktikan jatuh di atas orang-
orang yang memilih untuk tinggal di dalam 
bangsa yang sudah diinjili. Bagaimana 
hidup Anda memenuhi Amanat Agung Kristus? 
Ini adalah pertanyaan yang harus Anda 
jawab, apakah Anda tinggal ataukah pergi. 
Sepanjang sejarah belum pernah semboyan 
SVM ini tidak membuat sebuah generasi 
tertantang untuk menjalankan Amanat 
Agung. Kita, seperti para mahasiswa di 
masa lampau, dipanggil untuk menjadikan 
penginjilan dunia dalam generasi ini 
sebagai jeritan hati kita dan tujuan 
hidup kita, untuk kemuliaan Allah. 
Artikel ini dicetak ulang dan digunakan 
dengan izin.  
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Pelajaran 9 Pertanyaan lanjutan  

1. Apa yang Anda anggap sebagai awal 
Gerakan Relawan Mahasiswa?  

2. Apakah tantangan dari Gerakan Relawan 
Mahasiswa?  

3. Apa yang diperlukan untuk menghasilkan 
suatu Gerakan Relawan Mahasiswa?  
 
4. Bagaimana Anda akan menerapkan hal ini 
dalam hidup Anda minggu ini? 
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 Pelajaran 10 Gereja Lokal  

Kawan, Lawan, atau Kegagalan Amanat Agung  

Bacalah artikel berikut ini. 
Kemudian jawablah pertanyaan lanjutan, 
dan tekanlah tombol kirim di bawah 
halaman ini.  

Dick ingin pergi untuk pelayanan 
lintas-budaya, ke sebuah negara Muslim di 
Afrika Utara dan membiayai hidupnya 
dengan bekerja. Berikut ini adalah 
kejadian dalam bulan-bulan terakhir sejak 
dia lulus kuliah.  

Dalam pembicaraan, saya mengajukan 
pertanyaan yang wajar menurut saya: 
"Dick, jika Anda ingin pergi ke luar 
negeri sebagai misionaris, mengapa Anda 
belum terlibat dalam beberapa aspek 
pelayanan tersebut?"  

Awalnya saya mengira alasannya 
adalah dia baru lulus atau belum tahu di 
mana dia bisa melayani atau terlalu 
sibuk. Tetapi… "Begini," jawab Dick, 
matanya melebar karena gelisah, "gereja 
ini dan semua gereja yang saya tahu tidak 
peduli dengan Amanat Agung. Saya hanya 
melihat orang-orang yang mementingkan 
diri sendiri dan sibuk dengan urusan yang 
menjengkelkan seperti jadwal kebaktian, 
ada penitipan anak atau tidak, membangun 
gedung gereja yang lebih megah, dan 
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kurang memiliki minat untuk memenangkan 
jiwa-jiwa bagi Kristus."  

Raut wajah Dick berubah dari rasa 
marah ke rasa malu. Dia telah 
mengutarakan isi pikirannya, tetapi dia 
lupa bahwa dia sedang berbicara dengan 
seorang pendeta misi, yang termasuk dalam 
orang-orang yang "mementingkan diri 
sendiri" dan memberi dana yang dia 
perlukan untuk berangkat ke luar negeri. 
Saya kira dia ingin saya membela diri.  

Tetapi saya malah menjawab, "Dick, 
saya setuju dengan pendapatmu, meskipun 
saya kira Anda telah melewatkan beberapa 
orang dan gereja yang baik. Tetapi karena 
inilah saya minta Anda untuk terlibat. 
Kami membutuhkan orang-orang seperti Anda 
untuk menjadi katalisator supaya orang-
orang lebih banyak terlibat dalam misi 
ketika Anda di sini. Begini, Dick, tidak 
peduli kita mau mengakuinya atau tidak, 
gereja lokal berperan penting dalam 
tujuan Allah bagi dunia.  

Dalam pembicaraan saya dengan Dick, 
saya menunjukkan kedudukan utama gereja 
lokal dalam Amanat Agung dengan menyoroti 
empat kebenaran. Kebenaran #1: Gereja 
Lokal Sangat Penting dalam Misi Dunia 
Karena Yesus berkata demikian.  

Yesus berjanji kepada Petrus (Mat. 
16:18) bahwa Dia akan mendirikan jemaat-
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Nya dan alam maut tidak akan 
menguasainya. Ini adalah gambaran salah 
satu kumpulan orang percaya yang kuat 
yang mewakili satu Kerajaan yang sedang 
melawan kerajaan lain. Ketika gerbang 
kerajaan kedua, yaitu neraka, diserang, 
gerbang itu akan runtuh.  

Siapa yang harus menyerang? Yesus 
berkata GerejaNya. Bagi kita masing-
masing, hal ini terwujud dalam gereja 
lokal. Gereja gagal menjalankan tugas ini 
jika kehilangan cara berpikir yang maju.  

Gereja lokal yang menjadi lawan misi 
dunia atau gagal menjalankan tugasnya 
biasanya merosot dari "pendiri Kerajaan" 
menjadi "pembangun benteng." Kita tidak 
mencari lahan baru bagi Kristus, tetapi 
malah menghabiskan waktu untuk 
mempertahankan lahan yang kita miliki.  

Orang-orang yang pikirannya tertuju 
kepada misi serta mengamati hal ini 
terjadi di gereja lokalnya harus terlibat 
dan mencoba mempengaruhi pemikiran 
gereja. Tanpa keterlibatan kita, gereja 
lokal akan terjerumus lebih dalam kepada 
mentalitas benteng, orang yang 
berorientasi pada misi akan bersikap 
lebih sinis terhadap gereja lokal, dan 
kita semua semakin jauh dari janji Yesus 
bahwa GerejaNya akan mengalahkan alam 
maut.  
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Asosiasi Komite Misi Gereja - The 
Association of Church Missions Committees 
(ACMC) menerbitkan sebuah buku yang 
berjudul Gereja Lokal Dapat Mengubah 
Dunia (The Local Church Can Change the 
World). Judul ini bukan harapan yang sia-
sia, tetapi merupakan pernyataan untuk 
memelihara visi yang dimiliki oleh Yesus 
bagi GerejaNya. Kebenaran #2: Gereja 
Lokal Sangat Penting Karena Tubuh Kristus 
Ada di Sana.  

Perkumpulan dan persekutuan di 
kampus dapat menjadi stimulus yang luar 
biasa untuk pemuridan dan misi tetapi 
mereka bukan merupakan tubuh Kristus yang 
utuh.  

Penilaian Dick benar bahwa beberapa 
orang Kristen picik, mementingkan diri 
mereka sendiri dan menentang Amanat 
Agung. Tetapi mereka adalah anggota tubuh 
Kristus, yaitu Gereja. Jika kita setia 
kepadaNya, kita juga harus setia kepada 
mereka dengan mengasihi dan melayani 
mereka untuk menolong mereka memperluas 
pandangan dunia mereka.  

Perwujudan tubuh Kristus seutuhnya 
yang kita sebut gereja lokal juga 
menempatkan kita pada keberadaan orang 
percaya lain yang hikmatnya dapat menjadi 
dasar pelatihan untuk pelayanan yang 
lebih praktis – dalam budaya ini atau 
budaya lainnya. Kebenaran #3: Gereja 
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Lokal Sangat Penting Karena Kita Dilatih 
dan Diperhatikan Olehnya.  

Apakah Anda cukup sabar tinggal 
selama bertahun-tahun dalam budaya Muslim 
tanpa melihat seorangpun menjadi seorang 
Kristen? Tak seorangpun benar-benar tahu, 
tetapi pelayanan kepada remaja di gereja 
lokal sungguh-sungguh dapat mengembangkan 
kesabaran kita.  

Apakah Anda ingin membawa orang-
orang dari budaya lain kepada Kristus, 
memuridkan mereka, dan mendorong mereka 
untuk menjadi "Warga Kristen Dunia?" Jika 
Anda ingin melakukannya, Anda harus 
mengambil setiap kesempatan untuk 
mengasah ketrampilan, metode, dan 
ketrampilan bergaul di gereja Anda.  

Pelatihan di gereja lokal dapat 
berupa program formal bagi calon 
misionaris, pelatihan penginjilan, atau 
pelatihan mengajar. Tetapi pelatihan yang 
lebih berharga adalah pelatihan informal 
dalam hal karakter yaitu dengan mengasihi 
orang-orang yang sulit dikasihi di 
gereja, sabar dengan orang-orang yang 
terus menerus menentang misi, atau 
mendengarkan teguran para penatua gereja.  

Pelatihan formal dan informal 
sebelum melayani di tanah misi sangat 
diperlukan agar calon misionaris dapat 
diutus ke ladang misi oleh gereja lokal, 



79	  

	  

tetapi perhatian terus-menerus yang 
diberikan oleh gereja lokal akan menolong 
misionaris itu untuk bertahan di ladang 
misi.  

Setiap misionaris sekali waktu akan 
menderita sindrom "Apakah ada orang yang 
tahu kalau saya di sini?". Misionaris 
yang menerima surat-surat, paket, atau 
telepon dari gereja asalnya yang 
mempedulikan dia akan merasa gembira 
dengan hubungan yang sudah dia jalin 
dengan gereja itu sebelum dia pergi. 
Kebenaran #4: Gereja Lokal Sangat Penting 
Karena Merupakan Awal dan Akhir Misi.  

Dalam Bukunya, Umat yang Menyandang 
Nama-Nya (A People for His Name), Dr. 
Paul Beals mengenali siklus tiga bagian 
dalam kitab Kisah Para Rasul yang 
berhubungan dengan misi: • Menginjili 
orang-orang yang belum percaya. • 
Mendidik orang-orang percaya. • 
Mendirikan gereja. Segera setelah gereja 
didirikan, siklusnya berulang kembali: 
menginjili - mendidik - mendirikan. 
Masalah yang ada dengan gereja yang sudah 
mapan adalah kita mengira bahwa kita 
berada pada akhir siklusnya, bukan 
sebagai awal dari siklus yang baru, maka 
sekali lagi ini adalah mentalitas 
benteng.  

Beberapa orang, seperti Dick, ingin 
mempermainkan gereja dan hanya terlibat 
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dalam siklus tertentu (menginjili atau 
mendidik), tetapi mereka tidak melihat 
kenyataan bahwa penginjilan harus lahir 
dari gereja dan didikan seharusnya 
menghasilkan pendirian gereja.  

Kebenaran ini dapat diutarakan 
dengan cara lain, yaitu: salah satu 
tujuan dasar dari usaha apapun yang 
dilakukan untuk misi adalah untuk 
mendirikan jemaat lokal yang dibina 
jemaat itu sendiri. Meskipun jemaat ini 
didirikan dalam budaya yang berbeda, 
mereka mungkin juga akan menjadi gereja 
yang mementingkan diri sendiri, memiliki 
prioritas yang salah, atau memiliki 
mentalitas benteng. Orang-orang dalam 
setiap budaya adalah pendosa! Cara 
terbaik untuk memerangi kesalahan ini di 
masa mendatang adalah dengan memerangi 
kesalahan itu di gereja lokal kita 
sekarang.  

Kawan, Lawan, ataukah Kegagalan?  

Apakah suatu gereja lokal menjadi 
kawan, lawan, atau kegagalan dalam misi 
dunia? Para misionaris yang sedang 
menyiapkan diri akan memandang gereja 
sebagai lawan jika muncul kritikan atau 
pandangan yang negatif. Ada banyak 
masalah dalam gereja lokal, tetapi itu 
kita tidak bisa lepas dari gereja lokal 
untuk melakukan apa yang kita mau.  
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Para misionaris yang sedang 
menyiapkan diri, anggota-anggota badan 
misi, atau persekutuan mahasiswa mungkin 
memandang gereja lokal sebagai kegagalan 
dalam misi dunia, tetapi hal ini 
seharusnya membuat kita bertindak, 
bukannya menghindar. Kita seharusnya 
terlibat dan berusaha menjadikan gereja 
berhasil memenuhi panggilan yang sudah 
ditetapkan oleh Kristus.  

Gereja lokal adalah kawan misionaris... 
rekan yang sejati dalam proses 
pengutusan. Yesus mendirikan gereja 
lokal. Kita adalah bagian tubuh Kristus, 
yang diwujudkan dalam gereja lokal. Kita 
perlu pelatihan dan disiplin kehidupan 
yang kita dapatkan dalam gereja lokal 
karena nantinya kita akan merintis 
gereja-gereja lokal. Bangkitlah, umat 
Allah, Gereja sedang menanti Anda. 
Kekuatannya tidak seberapa dibandingkan 
tugas yang ada- Bangkitlah dan jadikan 
dia besar! Artikel ini dicetak ulang dan 
digunakan dengan izin.  
 
 
Pelajaran 10 Pertanyaan Lanjutan  
 
1. Apakah pendapat Anda tentang artikel 
ini?  
 
2. Mengapa beberapa mahasiswa Kristen 
tidak terlibat dalam gereja lokal?  
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3. Apakah gereja lokal Anda adalah kawan, 
lawan, atau kegagalan? Mengapa?  
 
4. Bagaimana Anda dapat mendorong gereja 
Anda ke arah Amanat Agung? 
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Pelajaran 11  

Doa Tanpa Doa Kita Tak Dapat Melakukan 
Apapun  

oleh David Smithers Hukum Meminta dan 
Menerima  

Tahukah Anda bahwa Kerajaan Allah 
tidak akan terpisahkan dari DOA? Orang-
orang yang belum terjangkau tidak akan 
pernah mendengar nama Yesus yang indah 
tanpa doa seseorang yang dipimpin oleh 
Roh Kudus. Apapun yang tampak di 
permukaan, tak satupun hal yang bernilai 
rohani dilepaskan jika tidak ada 
seseorang, di suatu tempat yang BERDOA. 
Karena sifat doa adalah TERSEMBUNYI, 
dilakukan dalam kamar TERTUTUP, banyak 
orang mengambil kesimpulan yang salah. 
Penghargaan umumnya diberikan kepada 
pelayanan yang lebih nyata dan kelihatan 
seperti berkotbah atau mengurus 
administrasi padahal pelayanan itu 
berhasil karena doa.  

Meskipun tidak tampak, doa menjadi 
salah satu sarana KASIH KARUNIA Allah 
yang utama untuk mencapai kerinduan 
hatiNya. Allah kita dalam kedaulatannya 
telah memilih untuk memerintah 
KerajaanNya dengan hukum meminta dan 
menerima yang sederhana. Doa bukan 
merupakan penemuan atau rancangan 
manusia, itu adalah strategi yang diurapi 
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Allah. Yesus berfirman kepada kita, 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 
carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan 
bagimu. Karena setiap orang yang meminta, 
menerima (Matius 7:7-8).  

Saat ini gereja dan dunia dipenuhi 
dosa dan penderitaan karena mereka yang 
menyebut dirinya orang percaya belum 
menanggapi janji ini secara serius. Kita 
tidak memperoleh apa-apa, karena kita 
tidak berdoa (Yakobus 4:2). Hari ini 
neraka lebih luas dari pada kemarin, 
karena banyak di antara kita yang belum 
berdoa.  

Allah telah menetapkan agar SEMUA 
orang percaya di mana saja memperluas 
KerajaanNya melalui KARYA doa dan doa 
syafaat. Yesus telah dengan tegas 
memerintahkan kita SEMUA untuk berdoa 
agar Kerajaan-Nya datang. (Matius 6:10) 
Mungkin tidak semua orang akan pergi ke 
ujung-ujung bumi dan memberitakan firman, 
tetapi kita masing-masing telah dipanggil 
untuk PERGI ke kamar dan BERDOA!  

Doa yang Membuat Perbedaan  

Tetapi doa seperti apa yang Allah 
minta dari kita? Apakah semua doa sama-
sama efektif? Apakah doa dua menit yang 
mekanis benar-benar mendatangkan Kerajaan 
Allah? Surat Rasul Yakobus mengajarkan 
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kepada kita seperti apa doa Kerajaan yang 
efektif itu. Yakobus menulis, Doa orang 
yang benar, bila dengan yakin didoakan, 
sangat besar kuasanya. Elia adalah 
manusia biasa sama seperti kita, 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). Doa yang berkuasa 
mengklaim janji-janji Allah oleh IMAN 
dengan semangat yang MEMBARA dan TAK 
PUTUS-PUTUSNYA.  

Yakobus 5:18 berkata bahwa Elia 
berdoa lagi dan langit menurunkan hujan. 
Itu adalah salah satu pernyataan yang 
terlalu sederhana di seluruh Alkitab. I 
Raja-raja 18:41-45 mengungkapkan bahwa 
Elia tidak hanya berdoa sekali, dua kali, 
tetapi tujuh kali sebelum hujan yang 
mendatangkan kebangunan besar itu turun. 
Doa yang benar-benar mempengaruhi dunia 
di sekitar kita adalah doa yang sungguh-
sungguh dan gigih. Seperti semua yang 
Allah minta dari anak-anakNya, doa harus 
dilakukan dengan SEGENAP hati kita, 
SEGENAP jiwa kita dan SEGENAP kekuatan 
kita (Ulangan 4:29, Ulangan 6:5). 
Kehidupan Doa Yesus  

Jika ada yang berpikir bahwa doa 
semacam itu hanya untuk orang-orang yang 
imannya kecil atau menaati aturan/hukum, 
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biarlah saya mengingatkan Anda bahwa 
Yesus juga memberi kita teladan doa yang 
sungguh-sungguh dan gigih ini. Dalam 
Ibrani 5:7, disebutkan bahwa, Dalam 
hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah 
mempersembahkan doa dan permohonan dengan 
ratap tangis dan keluhan kepada Dia… 
Yesus terus menerus memberikan diriNya 
untuk melakukan doa dengan ratap tangis 
dan semangat. Apakah Yesus meratap dan 
berdoa dengan begitu bersemangat karena 
kurangnya iman atau karena dia sedang 
dikutuk? Tentunya Yesus tidak melakukan 
atau memiliki sesuatu yang mendatangkan 
kutukan. Tidak seperti kita, Dia 
menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk 
berdoa dan tidak pernah sekalipun 
menggunakan waktu tersebut untuk 
menangisi dosa atau kurangnya iman.  

Tak diragukan lagi, Yesus berdoa 
seperti yang belum pernah dilakukan 
siapapun. Kehidupan doa Yesus yang penuh 
semangat didorong oleh visiNya yang 
terbatas akan KEKEKALAN (Amsal 15:11). 
Yesus senantiasa memikirkan begitu banyak 
jiwa-jiwa yang terhilang, di masa lalu, 
saat ini, dan di masa yang akan datang, 
semuanya terperosok ke dalam lubang 
NERAKA yang semakin lebar. (Yesaya 5:14) 
Saya percaya visi inilah yang 
mencengkeram hatiNYa ketika Dia berlutut 
dan berdoa dengan jeritan hati yang 
hancur dan air mata yang membasahi 
wajahNya. Apakah ada doa lain yang 
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berkaitan dengan pandangan akan kekekalan 
yang begitu menyesakkan hati? Kurangnya 
doa kita yang bersemangat adalah akibat 
langsung dari kebutaan kita pada 
kenyataan akan SURGA yang kekal dan 
NERAKA yang abadi. Banyak dari kita masih 
sangat termotivasi oleh kenyataan yang 
sementara dan berhubungan dengan hawa 
nafsu, hal-hal yang bisa kita lihat di 
depan mata, kita rasakan dan kita sentuh. 
Bila tidak ada visi, orang-orang binasa 
(Amsal 29:18). Jika tidak ada visi 
KEKEKALAN, tidak akan ada doa untuk 
orang-orang yang sedang BINASA. Memiliki 
Hati Hancur seperti Yesus  

Doa membuka pintu-pintu penjara dan 
pintu bagi pekabaran injil. Doa mengikat 
musuh dan membuka tingkap-tingkap surga. 
Doa adalah bajak yang memecahkan tanah 
yang tandus supaya dapat ditanami benih 
Injil. Doa mendatangkan perwujudan 
kemuliaan Kerajaan Yesus Kristus.  

Karena itu, adakah orang Kristen 
yang secara tulus MENGASIHI jiwa-jiwa 
tetapi tidak terbeban untuk berdoa dengan 
hasrat yang menggebu-gebu bagi mereka? 
Dapatkah seseorang sungguh-sungguh 
memberitakan injil kepada jutaan orang di 
dunia yang belum terjangkau tetapi tidak 
berdoa dengan menggebu-gebu bagi mereka? 
TIDAK, tentu saja mereka tidak bisa, 
tetapi saya takut itulah yang saat ini 
terjadi dengan BANYAK orang. Karena 
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tujuan yang palsu, banyak orang 
berbicara, menulis dan memberitakan 
firman, tetapi tidak pernah berdoa dengan 
MENGGEBU-GEBU!  

Saat ini Allah Bapa akan menyaksikan 
kematian orang-orang yang terhilang, 
pria, wanita, serta anak-anak dan mereka 
terperosok ke dalam NERAKA yang menyala-
nyala. Dia menyaksikan setiap perbuatan 
yang brutal seperti penyiksaan anak, 
pernikahan sedarah, pembunuhan dan 
perkosaan. Saat ini hatiNya hancur dan 
tersiksa oleh setiap perbuatan dosa yang 
hina yang terjadi di muka bumi. Namun, 
apakah Dia memalingkan kepalaNya atau 
menutup mataNya? Tidak, Dia dengan 
sengaja menyaksikan semuanya dan MERATAP 
serta berduka.  

Saat ini jeritan hati Yesus yang hancur 
menggema di seluruh surga. Pernahkah Anda 
mendengar jeritan yang menghantui itu? 
Apakah Anda pernah memeluk/merasakan hati 
Yesus yang hancur? Dia rindu Mempelai 
Perempuan-Nya masuk ke dalam HATI HANCUR-
Nya lewat doa yang menggebu-gebu dan 
penuh kasih. Roh Allah sedang berseru 
kepada kita masing-masing hari ini, 
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 
sedikit. Karena itu BERDOALAH... (Matius 
9:37,38). Hak Cipta oleh David Smithers. 
Artikel ini dicetak ulang dan digunakan 
dengan izin.  
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Pelajaran 11 Pertanyaan Lanjutan  
 
1. Apakah hubungan antara doa dan misi?  
 
2. Jelaskan secara garis besar kehidupan 
doa Anda.  
 
3. Jelaskan bagaimana kehidupan doa Anda 
berubah lewat pembelajaran ini?  
 
4. Bagaimana Anda dapat menjadikan 
kehidupan doa Anda lebih berpusat kepada 
Allah? 
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Pelajaran 12 Menemukan Peranan Anda dalam 
Penginjilan Dunia  

oleh Todd Ahrend  

Yang tertanam dalam pikiran banyak 
orang Kristen adalah melakukan pekerjaan 
misi berarti satu hal saja: tinggal di 
luar negeri untuk jangka waktu yang 
panjang. Ini adalah cara pendekatan 
terhadap misi yang kurang sehat karena 
itu tidak bisa dilakukan kebanyakan 
orang. Bahkan mereka yang pergi untuk 
jangka panjang pada akhirnya akan pulang 
dan perlu menyesuaikan visi mereka dengan 
cara yang lain. Jika sifat Allah adalah 
ingin menebus semua bangsa, maka hal ini 
harus ditanamkan dalam setiap hati 
pengikutNya. Karena itu sangat penting 
bagi gereja untuk mengembangkan jalan 
lainnya. Lima peranan berikut tidak boleh 
dipandang dalam hal "yang mana untuk 
saya?" Intinya adalah seseorang yang 
mengutamakan rencana Allah bagi dunia 
akan melakukan semuanya atau hampir 
semuanya. Peranan-peranan utama adalah 
sebagai berikut:  

Pergi Berdoa Mengutus Menyambut 
Menggerakkan  

Pergi: Peranan ini umumnya 
berhubungan dengan misi. Dahulu bahkan 
sampai saat ini ketika seseorang berpikir 
tentang misi, mereka akan langsung 



91	  

	  

berpikir tentang peranan ini. Definisi 
orang yang pergi adalah orang-orang yang 
secara jasmani tinggal dan bekerja di 
ladang misi. Mereka bisa tinggal di sana 
untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang.  

Akhirnya, orang yang pergi bersedia 
untuk benar-benar menyatukan diri dalam 
budaya yang sama sekali berbeda dengan 
maksud untuk mengabarkan injil dalam 
budaya tersebut. Mereka inovatif, hidup 
sederhana, tabah, dan bertekun dengan 
sedikit teman. Dalam Keluaran 3:7-10 
Allah menyebutkan sampai sembilan kali 
kepada Musa bahwa Dia prihatin dengan 
umat Israel dan keadaan mereka sebagai 
budak dan siap untuk membawa mereka ke 
tanah perjanjian. Dalam percakapan 
tersebut, Allah ingat kepada Musa. 
Perhatikanlah jawaban Musa, Tetapi Musa 
berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, 
maka aku yang akan menghadap Firaun dan 
membawa orang Israel keluar dari Mesir?" 
(Kel. 3:11). Kedengarannya seperti kita, 
bukan? Godaan kita adalah hanya memandang 
pada diri kita sendiri dan kekurangan 
kita! Kita berpikir Allah tidak ingin 
kita terlibat dan kebanyakan dari kita 
tidak pernah menikmati berkat karena 
keikutsertaan kita. Perhatikanlah 
tanggapan Allah; pada ayat berikutnya Dia 
mengembalikan pusat perhatian pada 
DiriNya, Aku akan menyertai engkau (Kel. 
3:12). Sebelum Robert Morrison pergi 
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untuk menjadi penerjemah Alkitab pertama 
di Cina, seseorang bertanya apakah dia 
sungguh-sungguh berpikir jika dia bisa 
mengubah masalah penyembahan berhala di 
Cina yang sudah berlangsung selama 2.000 
tahun, dan dia menjawab, "Saya tidak 
bisa, tetapi saya percaya Allah bisa."  

Jika Anda mulai mempertimbangkan 
untuk pergi selama waktu yang singkat, 
biasanya Anda akan memandang kemampuan 
Anda (atau ketidakmampuan Anda) dan 
berkecil hati. Pada saat seperti ini Anda 
harus mengingatkan diri Anda bahwa apa 
yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah 
untuk memalukan orang-orang yang 
berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, 
dipilih Allah untuk memalukan apa yang 
kuat, dan apa yang tidak terpandang dan 
yang hina bagi dunia, dipilih Allah, 
bahkan apa yang tidak berarti, dipilih 
Allah untuk meniadakan apa yang berarti, 
supaya jangan ada seorang manusiapun yang 
memegahkan diri di hadapan Allah. (1 
Corinthians 1:27-29). Dalam terang 
kebenaran ini kita semua sangat memenuhi 
syarat!  

Berdoa: Jika Anda bisa meminta 
kepada Yesus untuk mengajarkan sesuatu 
kepada Anda, apakah itu? Kalau saya, saya 
kira saya ingin belajar bagaimana Dia 
menggandakan roti untuk memberi makan 
5.000 orang! Dapatkah Anda bayangkan? 
Namun, di seluruh Kitab Suci, kita 
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melihat hanya satu kali para rasul 
meminta Yesus untuk mengajari mereka 
suatu hal. Permintaan itu adalah, Tuhan, 
ajarlah kami berdoa (Lukas 11:1). 
Bukankah ini menarik, setelah mengenal 
dan hidup bersama Yesus, keinginan mereka 
adalah untuk meneladani kehidupan doaNya. 
Mungkin setelah mengikuti Dia selama 
beberapa tahun, mereka menyadari bahwa 
ketika Yesus berdoa, banyak hal yang 
terjadi. Dengarkanlah jawaban Kristus, 
Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami 
yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, 
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-
Mu di bumi seperti di sorga… (Mat. 6:9-
10).  

Yesus berkata bahwa ketika kita 
berdoa, Anda harus meminta kepada Allah 
untuk membawa kegiatan yang berlangsung 
di surga ke bumi. Dengan kata lain, 
berdoalah agar apa yang terjadi di atas 
sana akan terjadi si sini juga. Nah, apa 
yang sedang terjadi di surga? Saat ini di 
surga semua mata tertuju kepada Yesus, 
karena orang-orang dari berbagai suku 
bangsa sedang menyembah Dia. Apakah itu 
kedengarannya seperti gereja Anda? Inilah 
yang Yesus minta agar didoakan oleh 
murid-muridNya. Ayat-ayat lain yang 
menantang kita untuk berdoa bagi dunia 
bisa ditemukan dalam Matius 9:36-38, 
Melihat orang banyak itu, tergeraklah 
hati Yesus oleh belas kasihan kepada 
mereka, karena mereka lelah dan terlantar 



94	  

	  

seperti domba yang tidak bergembala. Maka 
kata-Nya kepada murid-murid-Nya: ‘Tuaian 
memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 
Karena itu mintalah kepada tuan yang 
empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan 
pekerja-pekerja untuk tuaian itu.' Yesus 
melihat betapa banyaknya jiwa-jiwa yang 
terhilang dibandingkan dengan jumlah 
pekerja yang sangat sedikit dan Dia 
memandang kepada para rasul dan berkata, 
"Mintalah." Gambaran yang begitu luar 
biasa! Bukannya pergi, atau memberitakan 
firman, atau mengadakan konferensi, 
tetapi meminta. Sulit sekali membaca 
ayat-ayat ini dan tidak merasa bahwa 
kehidupan doa Anda ditegur. Marilah kita 
mengevaluasi kehidupan doa kita masing-
masing dan lihatlah apakah kita bisa 
datang kepada Allah dengan keinginan kita 
atau apakah kita peduli dengan 
keinginanNya. Memang benar, kita perlu 
berdoa bagi diri kita sendiri, dan ya, 
kita perlu mendoakan keluarga dan teman-
teman kita, tetapi Allah juga ingin kita 
bergabung denganNya dan berdoa untuk 
segala bangsa dan memohon kepadaNya untuk 
mengirimkan para pekerja ke ladang.  

Mengutus: Rasul Paulus mempunyai 
pandangan yang menarik, Dan bagaimana 
mereka dapat memberitakan-Nya, jika 
mereka tidak diutus? (Roma 10:15). Orang-
orang yang belum terjangkau tidak 
memiliki kesempatan untuk mendengarkan 
injil jika tidak ada orang-orang yang 
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mendukung orang-orang yang pergi dalam 
dana dan doa. Itu sama saja dengan 
bertanya, "Mana yang lebih penting, orang 
yang pergi ke dasar sumur untuk 
menyelamatkan hidup seseorang, atau orang 
yang tinggal di atas untuk memegang 
tali?" Tidak ada yang satu tanpa ada yang 
lain. Ada prinsip yang dipegang orang 
Israel ketika berperang, Bagian orang 
yang tinggal di dekat barang-barang 
adalah sama seperti bagian orang yang 
pergi berperang; itu akan dibagi sama-
sama. (1 Sam. 30:24-25). Mengapa? Karena 
mereka semua sama-sama penting dalam 
pasukan Allah. Dalam budaya kita, kita 
berpikiran bahwa kita harus hidup sesuai 
besarnya pendapatan kita. Alasannya 
adalah kalau seseorang mendapat 
penghasilan sebesar 60.000 dolar setahun 
mereka harus hidup sebesar 60.000 dolar. 
Jika dia mendapat kenaikan gaji, standar 
hidupnya naik juga! Tetapi Warga Kristen 
Dunia harus memiliki cara pandang yang 
berbeda. Mungkin ketika seorang Kristen 
mendapat kenaikan gaji atau memperoleh 
uang tambahan yang tak terduga, Allah 
ingin orang itu menjadi berkat bagi orang 
lain! Pemikiran ini sangat bertentangan 
dengan budaya kita.  

Peranan seorang pengutus tidak hanya 
menyeluruh, tetapi juga beragam. Aspek 
pengutusan yang paling jelas adalah 
memberikan sumber daya keuangan seseorang 
untuk mendukung seorang misionaris. 
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Tetapi ini bukan satu-satunya segi dalam 
pengutusan. Seorang pengutus bisa 
menjalankan salah satu dari atau semua 
peranan khusus berikut ini: logistik, 
mengatur jaringan doa, komunikasi, 
penelitian, keuangan, atau sebagai 
koordinator pekerja yang kembali ke 
tempat pelayanan mereka. Seorang yang 
bekerja di bidang logistik menangani hal-
hal praktis yang berkaitan dengan 
pengutusan. Mereka menolong pengemasan 
barang-barang misionaris, menyusun 
rencana perjalanan, biaya dan memperoleh 
barang-barang yang diperlukan di ladang 
misi. Koordinator doa dapat mencari tahu 
kebutuhan doa yang khusus berdasarkan 
penelitian, dari para misionaris di 
ladang misi dan lembaga misi. Mereka juga 
perlu mencari orang-orang yang bersedia 
berdoa bagi tim itu dan mengatur 
pertemuan doa khusus. Karena mereka harus 
menyampaikan kebutuhan doa, orang yang 
ahli dalam bidang komunikasi sangat 
diperlukan. Mereka bertugas untuk membuka 
komunikasi dengan tim itu supaya mereka 
mengetahui pokok doa dan perlengkapan 
serta kebutuhan lainnya. Peranan mengutus 
tidaklah menarik ataupun mudah. Tugas 
mengurus pekerjaan misi yang sehari-hari 
dan di belakang layar bisa saja kurang 
dihargai, tetapi bukannya tanpa upah.  

Tampaknya ini merupakan peranan yang 
sukar dikembangkan oleh para mahasiswa 
karena mereka selalu merasa kehabisan 
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uang! Tetapi intinya bukan jumlah yang 
diberikan. Intinya adalah mereka 
mengembangkan kebiasaan berkorban.  

Menyambut: Amerika menjadi tuan 
rumah bagi paling banyak orang dari 
berbagai negara dan dunia ada di depan 
pintu rumah kita! Lebih dari 650.000 
pelajar dan mahasiswa asing dari 188 
negara di dunia menuntut ilmu di Amerika 
Serikat. Itu adalah kesempatan yang 
sempurna untuk menunjukkan kasih karunia 
serta kasih Allah kepada dunia!  

Bahkan Anda tidak perlu pergi jauh. 
Seorang penyambut adalah orang yang 
menyambut orang-orang yang datang dari 
luar negeri. Orang asing dekat di hati 
Allah. Lebih dari 40 kali dalam 
Perjanjian Lama saja Allah memerintahkan 
kepada kita untuk mempedulikan orang-
orang asing yang tinggal di negeri kita, 
Orang asing yang tinggal padamu harus 
sama bagimu seperti orang Israel asli 
dari antaramu, kasihilah dia seperti 
dirimu sendiri, karena kamu juga orang 
asing dahulu di tanah Mesir; Akulah 
TUHAN, Allahmu. (Imamat 19:34).  

Allah membela hak anak yatim dan 
janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada 
orang asing dengan memberikan kepadanya 
makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah 
kamu menunjukkan kasihmu kepada orang 
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asing, sebab kamupun dahulu adalah orang 
asing di tanah Mesir. (Ulangan 10:18-20).  

Allah mengingatkan umat Israel pada 
masa perbudakan mereka dulu di Mesir 
supaya mereka tergerak untuk mengasihi 
orang-orang asing, karena dulu mereka 
juga orang asing. Demikian juga, kita 
perlu ingat bahwa dulu, kita juga adalah 
orang asing di hadapan Allah tetapi dia 
berbelas kasihan kepada kita. Sayang 
sekali, meskipun pelayanan kepada para 
mahasiswa ini ada di depan mata, 
kesempatan pelayanan ini banyak sekali 
terlewatkan. Tahukah Anda bahwa 80% 
mahasiswa asing di kampus Anda tidak akan 
pernah diajak ke rumah orang Amerika? 
Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk 
datang dan belajar, tetapi segera 
menyadari bahwa keramah-tamahan adalah 
barang asing di Amerika. Jadi mereka 
tinggal dalam komunitas mereka yang 
tersendiri bersama mahasiswa asing 
lainnya dan akhirnya kembali ke tanah air 
mereka. Saya bertanya-tanya apa yang akan 
mereka katakan kepada teman-teman mereka 
tentang negara Kristen yang termashyur 
ini.  

Setiap orang bisa menjadi seorang 
penyambut. Hanya perlu sedikit waktu, 
tenaga, dan kesediaan untuk mengucapkan 
salam. Orang-orang Kristen di kampus 
pasti bisa mendapatkan 2-3 teman 
mahasiswa asing baru setiap semesternya. 
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Dapatkah Anda bayangkan bagaimana injil 
disebarkan jika itu kenyataannya? Di 
universitas tempat saya bekerja, ada 80 
mahasiswa dari Saudi Arabia yang 
berkumpul bersama di Himpunan Mahasiswa. 
Saya ingat pertama kali saya mengajak dua 
orang teman dari kelompok pendalaman 
Alkitab saya untuk berkenalan dengan 
mereka. Beberapa minggu setelah kami 
mengucapkan salam dan menghabiskan waktu 
bersama mereka, kami menjadi bagian dari 
kelompok mereka. Kami memberitakan injil 
kepada kira-kira 10 orang dari mereka 
sepanjang tahun berikutnya. Bayangkan 
kesulitan yang saya hadapi jika saya 
harus pergi ke Saudi Arabia dan berusaha 
melakukan hal yang sama! Tetapi di sini 
kita memiliki kebebasan penuh untuk 
bersaksi kepada orang-orang yang belum 
terjangkau!  

Kebutuhan untuk menyambut sangat 
besar. Kumpulkanlah ide-ide untuk 
menunjukkan kasih kepada orang-orang 
asing di sekeliling Anda. Langkah awal 
yang sederhana adalah memulai percakapan 
dengan mahasiswa-mahasiswa asing di 
kampus Anda. Ada banyak pertanyaan yang 
bisa diajukan untuk mengenal mereka: • 
Anda berasal dari mana? • Apakah Anda 
suka makanannya? • Anda suka tinggal di 
sini? • Apakah bahasa Inggris lebih sulit 
dari yang Anda kira? • Apa beda di sini 
dan di tempat asalmu? • Apa Anda sudah 
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mengenal jalan-jalan di sini? • Bagaimana 
saya bisa menolong Anda?  

Anda dapat memilih sekelompok orang 
yang menjadi pusat perhatian Anda. Ini 
adalah beberapa saran untuk melayani 
mereka: • Lakukan beberapa hal untuk 
mereka atau antarkan mereka untuk 
mengurus beberapa keperluan. • Undanglah 
mereka ke rumah Anda pada hari-hari raya. 
• Berlatihlah bahasa Inggris dengan 
mereka. • Undanglah mereka ke pendalaman 
Alkitab. • Ajaklah mereka untuk berkumpul 
bersama Anda dan teman-teman Anda.  

Orang yang menyambut bersedia 
melayani dan menjangkau mereka agar 
Kristus dimuliakan. Mereka akan melihat 
betapa mudah mereka dapat melakukannya 
dan mereka akan mengasihi orang-orang 
dari berbagai macam budaya dan pelayanan 
yang strategis ini.  

Menggerakkan: Seorang penggerak 
adalah seorang Kristen biasa yang sehari-
hari berjalan bersama Allah, tetapi 
memiliki perspektif global dan tinggal di 
tanah air mereka untuk menggerakkan orang 
lain supaya bertindak. Siapapun yang 
memiliki visi bagi dunia suatu kali 
pernah digerakkan. Apakah seseorang 
pernah meminta mereka pergi untuk waktu 
yang singkat, mengundang mereka ke 
konferensi misi, mengajak mereka ke 
pendalaman Alkitab tentang misi atau 
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mengenalkan mereka pada seorang 
misionaris, lalu suatu saat mereka 
direkrut. Ringkasnya, itu adalah peranan 
seorang penggerak, orang yang merekrut. 
Para penggerak mencari orang-orang untuk 
memenuhi panggilan Allah dengan segenap 
hidup mereka. Mereka memusatkan perhatian 
pada orang-orang Kristen yang belum 
menyadari rencana Allah bagi dunia dan 
mereka terus berusaha menumbuhkan 
kesadaran misi dengan cara yang kreatif 
baik dalam kelompok kecil maupun kelompok 
besar. Seperti Habakuk, mereka menuliskan 
penglihatan (visi) itu dan mengukirkan 
itu pada loh-loh, supaya orang yang 
membacanya bisa berlari (Hab. 2:2).  

Teman saya memiliki semboyan yang 
saya pegang juga. "Setiap orang Kristen 
adalah Warga Kristen Dunia dan setiap 
Warga Kristen dunia adalah seorang 
penggerak." Pikirkan potensi yang hebat 
dari pernyataan itu. Setiap orang Kristen 
menyesuaikan hidup mereka dengan kehendak 
Allah bagi dunia serta melaksanakan 
Amanat Agung dan pada saat yang sama 
menyampaikan visi tersebut kepada orang-
orang percaya baru dan generasi 
berikutnya. Sungguh ajaib!  

Jadi apa yang sesungguhnya menjadi 
sifat seorang penggerak? Bill Stearns dan 
Bob Sjogren mendaftarkan 10 sifat:  

1. Harus dapat menjadi seorang hamba.  
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2. Rindu melihat jumlah para pekerja 
bertambah untuk menyelesaikan tugas 
penginjilan dunia.  

3. Mungkin memiliki karunia mendorong dan 
menghibur.  

4. "Berbakat mengajar" tetapi mungkin 
lebih efektif dalam merekrut orang lain 
untuk mengajar.  

5. Dapat berbicara di depan umum tanpa 
rasa takut (yang berlebihan).  

6. Dapat memimpin dengan baik.  

7. Memiliki hati bagi dunia, mungkin 
mengkhususkan pada satu suku bangsa.  

8. Mengenali prioritas untuk menunggu dan 
menggerakkan orang lain sekaligus pergi.  

9. Memiliki visi - dapat melihat apa yang 
terjadi ketika Allah memberikan 
kesempatan kunci untuk melayani kepada 
orang-orang percaya yang telah 
diperlengkapi.  

10. Dia adalah juga seorang pelaksana - 
tergerak untuk mewujudkan visi.  

Anda harus dapat menampilkan sumber 
daya yang ada kepada orang lain, meskipun 
itu hanyalah berupa buku panduan misi 
atau video singkat, majalah, 
lembaga/badan misi, profil doa, dsb. Saya 
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ingat ketika saya masih kuliah, saya 
mengumpulkan perlengkapan saya sendiri. 
Saya memberi label pada map itu 
"Perlengkapan Penggerak." Sekarang semua 
itu memenuhi dua lemari surat! Jika 
berjejaring adalah salah satu cara untuk 
diperlengkapi dengan sumber daya, Anda 
perlu tahu apa yang sedang Allah kerjakan 
dan dengan siapa Dia bekerja. Saya 
menantang siapa saja yang ingin 
mengembangkan ketrampilan penggerak 
mereka untuk menolong orang lain 
mengumpulkan sumber daya dan bahan-bahan 
tentang misi dan belajar bagaimana 
menggunakannya. Ketika mereka 
mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan 
ini, mereka membangun rasa percaya diri 
mereka sehingga mereka mampu mengajar 
orang lain.  

Seorang penggerak adalah memainkan 
peranan kunci dalam proses mendapatkan 
para pekerja. Dia perlu memiliki hati 
yang berkobar-kobar bagi dunia tetapi 
juga kesediaan untuk tinggal. Ini sudah 
terjadi pada setiap Warga Kristen Dunia 
dan setiap Warga Kristen Dunia bisa 
melakukannya!  

Pelajaran 12 Pertanyaan Lanjutan  

1. Peranan manakah yang paling cocok 
dengan Anda dan mengapa?  
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2. Peranan manakah yang paling menakutkan 
Anda dan mengapa?  

3. Bagaimana Anda dapat menerapkan 
peranan-peranan ini di mana Allah 
tempatkan Anda saat ini?  
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Pendalaman Alkitab Misi  
 
Baca Kejadian 11:1-9  
Apakah alasan utama orang-orang untuk 
membangun kota dan tidak menyebar ke 
seluruh muka bumi?  
 
Mengapa Allah ingin mereka berpencar? 
(Kej. 1:28 & 9:1) 
 
Apakah akibat ketidaktaatan manusia?  
 
Baca Kejadian 12:1-4  
Apakah perintah Allah kepada Abram 
(Abraham)?  
 
Apakah janji Allah kepada Abram (Abraham) 
jika dia taat?  
 
Baca Kejadian 26:1-5 dan Kejadian 28:10-
15  
Bagaimana janji ini diwariskan kepada 
keturunan Abraham?  
 
Baca Ulangan 4:5-6 
Mengapa Allah memberikan 10 Perintah 
Allah kepada umat-Nya?  
 
Baca Yosua 2:9-10  
Bagaimana bangsa itu menanggapi mukjizat 
Allah dalam membelah Laut Merah?  
 
Baca 1 Raja-raja 4:29-34  
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Mengapa Allah memberikan hikmat kepada 
Salomo?  
 
Apakah yang Allah peroleh?  
 
Baca Daniel 3:28-4:3.  
Bagaimana Raja Nebukadnezar menanggapi 
tindakan Allah dalam menyelamatkan 
Sadrakh, Mesakh, dan Abednego dari 
perapian yang menyala-nyala?  
 
Baca Daniel 6:25-28  
Bagaimana Raja Darius menanggapi tindakan 
Allah dalam menyelamatkan Daniel dari gua 
singa?  
Apakah yang Yesus katakan tentang bangsa-
bangsa?  
 
Yohanes 3:16  
 
Matius 24:14  
 
Lukas 24:46-47  
 
Markus 16:15  
 
Kisah Para Rasul 1:8  
 
Apakah falsafah pelayanan Paulus?  
 
Roma 10:14-15  
 
Roma 15:20-21  
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Baca Wahyu 5:9  
Apakah hal yang penting dari bacaan ini 
dan apa kaitannya dengan janji yang Allah 
berikan kepada Abraham di Kejadian 12:1-
4?  
 
Bagaimana hati Allah bagi dunia 
mempengaruhi hidup kita sebagai orang 
Kristen? Bagaimana kita bisa memelihara 
hati bagi dunia? 
 
	  


