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Pendahuluan

Dengan  mengucap  syukur  kepada  Bapa  di  surga,  di  dalam
nama Tuhan Yesus,  penulis menyampaikan selamat membaca
dan  menelaah  pelajaran  Firman Tuhan  yang  tertulis  di  dalam
buku ini. Penulis mencoba untuk menjelaskan atau memberikan
pedoman bagaimana memimpin jemaat di dalam kepemimpinan
jamak.  Buku  ini  diterbitkan  atas  dorongan  para  rekan-rekan
sekerja, penatua-penatua yang ada di Irian Jaya.

Melihat  kebutuhan  dan  kehausan  rekan-rekan  tersebut  untuk
dapat memahami dengan bagaimana menjadi seorang penatua
yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka penulis telah menyediakan
kesempatan ini di tengah-tengah kesibukan tugas-tugas pelaya-
nan yang ada untuk menulis buku ini.

Dengan  kerendahan  hati  penulis  menyadari  bahwa  masih
banyak  kekurangan-kekurangan  di  sana  sini  dalam  penyajian
buku ini. Untuk hal tersebut, penulis mohon maaf. Tetapi dengan
berkat cinta kasihNya, biarlah buku ini akan menjadi berkat dan
pedoman di dalam pelayanan kita. Dalam kesempatan ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada
semua penatua yang ada di seluruh Irian Jaya dan Manado. Dan
juga  ucapan  terima  kasih  kepada  keluarga  besar  LBTC serta
siswa-siswi  LBTC yang turut  ambil  bagian dalam pembuatan /
pengadaan buku ini.  Untuk hal  tersebut  biarlah kiranya berkat
Tuhan Yesus memenuhi di dalam hidup anda semua.

Pada akhirnya penulis ucapkan selamat membaca, Roh Kudus
yang hidup itu akan menghidupkan tulisan-tulisan yang mati ini.

Tuhan yesus memberkati.
Wassalam,

Penulis

Kornelius Darto S.

 



Sidang Jemaat (Tubuh Kristus) 
Lokal

 
Sidang jemaat lokal ialah tubuh Kristus yang diberikan secara

setempat,  sedangkan gereja  sedunia,  ialah segala orang beri-
man di seluruh dunia. Jadi jelasnya tubuh Kristus lokal adalah
merupakan bagian dari tubuh Kristus (gereja) sedunia.

Untuk menjadi  tubuh Kristus (gereja) lokal  atau bagian tubuh
Kristus  sedunia,  setiap  orang  harus  mengalami  proses  kehi-
dupan kekristenan yaitu percaya, bertobat, dibaptis air, dibaptis
Roh. Jadi harus mengalami kelahiran baru terlebih dahulu sesu-
dah itu baru dibaptis dalam baptisan tubuh Kristus.

"Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi,
maupun  orang  Yunani,  baik  budak  maupun  orang
merdeka  telah  dibaptis  menjadi  satu  tubuh  dan  kita
semua diberi minum dari satu Roh" (1 Kor. 12:13).

Langkah lebih lanjut yang perlu diperhatikan sesudah pemben-
tukan tubuh Kristus yang baru disatu tempat ialah pengangkatan
ketua-ketua.  Hal  ini  perlu  dilakukan  sebagai  langkah  perkem-
bangan dalam jemaat tubuh Kristus seperti dilakukan oleh Rasul
Paulus.

"Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-
penatua  bagi  jemaat  itu  dan  setelah  berdoa  dan  ber-
puasa,  mereka  menyerahkan  penatua-penatua  itu
kepada  Tuhan,  yang  adalah  sumber  kepercayaan
mereka" (Kis.14:23).

Untuk mengarah kepada perkembangan yang lebih jauh, maka
setiap  jemaat  harus  mempunyai  sistem  kepemimpinan  yang
lengkap.  Pemerintahan utama dalam jemaat ditanamkan lewat
kepenatuaan. Penatua adalah merupakan team pelayanan peng-
gembalaan,  di  mana  melalui  team  tersebut  dapat  mengambil
keputusan-keputusan  bagi  satu  persekutuan  tubuh  Kristus
setempat.  Dalam suratnya  Paulus  mengatakan kepada orang-



orang di Filipi;

"Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus
kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi,
dengan para penilik dan diaken" (Fil. 1:1).

Dalam ayat tersebut di atas, dikatakan ada penilik dan diaken,
maksudnya ada dua bentuk (tugas atau jabatan). Penatua-pena-
tua  tugasnya  memperhatikan  /  mengatur  /  mengawasi  hal-hal
yang rohani, diaken-diaken tugasnya memperhatikan pelayanan
meja (jasmani).

"Karena itu saudara-saudara, pilihlah orang dari antara-
mu yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat,
supaya  kami  mengangkat  mereka  dalam  doa  dan
supaya  kami  sendiri  dapat  memusatkan  pikiran  dalam
doa dan pelayanan Firman. Usul itu diterima baik oleh
seluruh  jemaat,  lalu  mereka  memilih  Stevanus  yang
penuh  iman  dan  Roh  Kudus,  dan  Filipus,  Prokhorus,
Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang pen-
ganut  agama  Yahudi  dari  Antiokhia.  Mereka  itu  diha-
dapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itupun berdoa
dan meletakkan tangan di atas mereka" (Kis, 6:3-6).

"Demikian juga diaken-diaken haruslah yang terhormat,
jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jan-
gan serakah melainkan orang yang memelihara rahasia
dalam hati  nurani  yang suci.  Mereka juga diuji  dahulu
baru  ditetapkan  dalam  pelayanan  itu  selelah  mereka
ternyata tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah
orang  terhormat,  jangan  pemfitnah,  hendaklah  dapat
menahan  diri  dan  dapat  dipercayai  dalam segala  hal.
Diaken  haruslah  suami  dari  satu  istri  dan  mengurus
anak-anaknya  dan  keluarganya  dengan  baik.  Karena
mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan
yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus
mereka dapat bersaksi dengan leluasa" (1 Tim. 3:8-13).

Selanjutnya untuk memiliki sistim kepemimpinan yang lengkap
dalam jemaat,  maka jemaat harus dilengkapi  dengan jawatan-
jawatan rohani.



"Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-
masing secara khusus suatu tempat kepada tubuh, se-
perti yang dikehendakiNya" (1 Kor. 12:18).

"Dan  Allah  telah  menetapkan  beberapa  orang  dalam
jemaat;  pertama  sebagai  rasul,  kedua  sebagai  nabi,
ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat
karunia  untuk  mengadakan  mujizat,  untuk  menyem-
buhkan,  untuk  melayani,  untuk  memimpin  dan  untuk
berkata-kata dalam bahasa Roh" (1 Kor. 12:28).

Jadi dalam jemaat tubuh Kristus lokal ada tiga bentuk pelaya-
nan dalam kepemimpinan bersama-sama, yaitu;

-  Penatua-penatua

-  Jawatan-jawatan rohani

-  Diaken-diaken

"Dan  Ialah  yang  memberikan  baik  rasul-rasul,  baik
pemberita-pemberita  Injil,  maupun  gembala-gembala
dan  pengajar-pengajar,  untuk  memperlengkapi  orang-
orang  kudus  bagi  pekerjaan  pelayanan  bagi  pemban-
gunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai
kesatuan  iman  dan  pengetahuan  yang  benar  tentang
Anak  Allah,  kedewasaan  penuh,  dan  tingkat  pertum-
buhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga
kita  bukan  lagi  anak-anak,  yang  diombang-ambingkan
oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu
manusia  dalam  kelicikan  mereka  yang  menyesatkan,
tetapi  dengan  teguh  berpegang  kepada  kebenaran  di
dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kearah
Dia, Kristus adalah kepala" (Ef. 4:11-15).
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Kepemimpinan Jamak

"Aku  telah  meninggalkan  engkau  di  Kreta  dengan
maksud ini,  supaya engkau mengatur apa yang masih
perlu  diatur  supaya  engkau  menetapkan  penatua-
penatua di  setiap kota, seperti  yang telah kupesankan
kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang
mempunyai hanya satu istri,  yang anak-anaknya hidup
beriman  dan  tidak  dapat  dituduh  hidup  tidak  senonoh
atau hidup tidak tertib,  sebab sebagai  pengatur rumah
Allah penilik jemaat harus ... " (Titus 1:5-7).

"Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-
penatua  bagi  jemaat  itu  dan  setelah  berdoa  dan  ber-
puasa,  mereka  menyerahkan  penatua-penatua  itu
kepada  Tuhan  yang  adalah  sumber  kepercayaan
mereka" (Kis.14:23).

"Ketika kami tiba di  Yerusalem, semua saudara meny-
ambut kami dengan suka hati.  Pada keesokan harinya
pergilah Paulus bersama sama dengan kami  mengun-
jungi  Yakobus;  semua  penatua  telah  hadir  di  situ"
(Kis.21:17-1).

"Aku  menasihatkan  para  penatua  diantara  kamu  aku
sebagai teman penatua dan saksi  penderitaan Kristus,
yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang
akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba
yang ada padamu jangan dengan paksa tetapi dengan
sukarela  sesuai  dengan  kehendak  Allah,  dan  jangan
karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengab-
dian diri" (1 Pet. 5:1-2).

Para  pemimpin  /  penatua  dalam  jemaat  tubuh  Kristus  lokal
adalah  gembala-gembalanya.  Untuk  itu  penatua  akan  lebih
banyak  mengambil  waktu  untuk  berdoa  dan  belajar  Firman
Tuhan  agar  domba-dombanya  mendapatkan  pelayanan  yang
sebaik-baiknya.

Jemaat tidak dipimpin satu orang, tetapi satu kelompok (team)
sesuai  contoh-contoh  ayat  di  atas.  Allah  tidak  memberikan
otoritas  kepemimpinanNya  hanya  kepada  satu  orang,  tetapi



kepada satu kepemimpinan yang jamak.

Disamping  mengawasi  kawanan  domba,  penatua  juga  harus
bisa memformulasikan visi yang didapat dari otoritas Allah yang
Maha Tinggi. Untuk hal itulah penatua-penatua dituntut memiliki
kerendahan  hati  untuk  saling  menaklukkan  diri  dalam otoritas
yang  Allah  percayakan  kepada  mereka.  Kelompok  penatua
tersebut harus mempercayai bahwa Allah berbicara dengan jelas
mengenai  arah  dan  gerak  jemaat  menuju  pertumbuhan  yang
sesuai dengan kehendakNya.
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Penatua Itu Apa?

Dalam  bahasa  Yunani  penatua  ialah  "Presbuteros"  artinya
orang yang sudah berumur atau orang yang lebih tua umurnya.
Kata  "uskup"  (pengawas),  penilik  (overseer)  dalam  perjanjian
baru menunjukkan jabatan seseorang.

"Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
kepada  semua  orang  kudus  dalam  Kristus  di  Filipi,
dengan para penilik jemaat dan diaken" (Filipi 1:1).

"Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus
dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke
Miletus" (Kis. 20:17).

"Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan,
karena  kamulah  yang  ditetapkan  Roh  Kudus  menjadi
penilik  untuk  menggembalakan  jemaat  Allah  yang
diperolehNya dengan darah AnakNya" (Kis. 20:28).

Sedangkan  istilah  "pastor"  (bahasa  Inggris)  artinya  gembala
domba-domba. Jadi pengertian pastor adalah merupakan tugas
pelayanan dari  penatua (penilik  /  pengawas).  Kita  mengetahui
ada gereja yang mengajarkan bahwa uskup adalah merupakan
kedudukan yang tinggi dalam gereja mula-mula, sehingga dalam
kepemimpinan gereja masa kini pengertian tersebut diterapkan.
Hal ini sungguh tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sebab
jemaat tubuh Kristus lokal memiliki keaneka ragaman pelayanan



dan beberapa orang tertentu oleh Tuhan diberi wewenang untuk
menjadi  pemimpin-pemimpin,  tetapi  hal  tersebut  terbatas pada
otonomi jemaat lokal itu sendiri. Sebab itu tiap-tiap jemaat mem-
iliki kepemimpinan sendiri-sendiri.
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Tuhan Yesus Sebagai Kepala Tubuh Kristus

Sekalipun dalam jemaat lokal Tuhan Yesus telah menentukan
penatua-penatua, tetapi dalam pemerintahan tubuh Kristus yang
menjadi kepala ialah Yesus sendiri.

- 1 Kor. 11:3. "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini,
yaitu  kepala  dari  tiap-tiap  laki-laki  ialah  Kristus,  kepala  dari
perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah"

- Kristus duduk di tempat surgawi, jadi tubuhNya dalam terang
surgawi.

- Kepala dan tubuhNya tidak boleh dipisahkan sebagai tubuh,
dipersembahkan  sebagai  persembahan  yang  kudus.  Kita
harus dirubah sama sekali supaya kepala cocok di tubuhNya
(kualitasnya sama).

-  Kepala  dalam bahasa  aslinya  tidak  diartikan pemerintahan,
tetapi  sumber kehidupan,  jadi  di  dalam Kristus ada sumber
kehidupan yang mengalir kedalam tubuhNya.

- Kehidupan tubuh itu sepenuhNya menggantungkan diri  kep-
ada kepala (Kristus adalah sumber segala kehidupan).

Dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus berkata:

"Barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepada-
nya, ia tidal akan haus untuk selama-lamanya. Sebalik-
nya air yang akan Kuberikan kepadanya akan menjadi
mata air dalam hidupnya yang terus menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal" (Yah. 4:14).

Ini merupakan sumber hidup.
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Persyaratan Untuk Menjadi Penatua-Penatua

Sebagai  penatua  haruslah  memiliki  persyaratan  yang  Tuhan
sudah tetapkan. Syarat-syarat tersebut adalah mutlak, sama jika
kita melamar pekerjaan pada instansi tertentu atau swasta maka
ada syarat-syarat  yang telah ditetapkan.  Demikian juga dalam
pekerjaan  Allah  yang  kudus ini.  Mengingat  panggilan  kepena-
tuaan bukan merupakan pangkat atau kedudukan tetapi adalah
merupakan  panggilan  pelayanan  dan  pengabdian  diri  kepada
Tuhan. Jadi seorang penatua harus menyadari bahwa pekerjaan
yang  indah  tersebut  harus  disertai  dengan  pengabdian  yang
sungguh-sungguh  mendasar  mengenai  kepenatuaan.  Tuhan
Yesus  berkata  barangsiapa  yang  mau  menjadi  kepala  harus
menjadi  hamba lebih  dahulu.  Hamba  artinya  pelayan,  jongos,
pramuria,  pembantu  dll.  Jadi  bukan  pangkat  atau  kedudukan.
Lebih lanjut  Tuhan Yesus berkata "Siapakah yang lebih  besar
orang  yang  makan  di  depan  meja  atau  orang  yang  melayani
meja?" Tetapi Aku berkata kepadamu; Aku datang bukan untuk
dilayani tetapi untuk melayani. Jadi jelas sekali seorang penatua
harus  siap  menjadi  pelayan  kapan  saja,  baik  dalam keadaan
senang  maupun  dalam  keadaan  tidak  senang.  Tetapi  perlu
diingat  penatua  bukan  hambanya  jemaat,  tetapi  hambanya
Tuhan Yesus. Sebagai penatua harus bisa memberikan kehidu-
pannya kepada Jemaat. 

Untuk hal itulah penatua harus memiliki persyaratan-persyara-
tan sebagai berikut:  (Ayat bacaan 1 Tim. 3:1-7, Titus 1:5-9)

1. Seorang Penatua haruslah orang yang tidak bercacat.

Artinya  memiliki  kehidupan  yang  mumi,  tidak  menjadi  batu
sandungan bagi yang lain. Secara akhlak tidak ada kurang-
nya. Jadi hidupnya bersih tidak dapat disalahkan oleh karena
ada kesalahan (cacat) sedikitpun. Sekalipun dia dipersalahkan
(dituduh, difitnah) oleh orang lain.

2. Seorang penatua hanya menjadi suami dari satu orang istri. 
Jika istri lebih dari satu jelas tidak layak menjadi penatua.

3. Dapat menahan diri.



Artinya  tidak  mudah  emosi,  naik  pitam  dalam  menghadapi
segala  perkara.  Buah  roh  yang  terakhir  ialah  tahan  nafsu
(dapat menguasai diri). Harga diri seorang penatua ditentukan
apakah dapat menahan diri pada saat dicaci maki, diolok-olok
dan difitnah. Ingat, jangan mengambil langkah-langkah yang
sembrono agar kewibawaan dan harga diri  sebagai penatua
tidak dilecehkan oleh orang lain.

4. Seorang penatua haruslah bijaksana.

Bijaksana artinya harus mempunyai hikmat. Orang yang bijak
tidak  tergesa-gesa  mengambil  keputusan  sekalipun  dalam
situasi yang begitu mendesak, bahkan dalam keadaan yang
sulit  sekalipun orang yang  bijak  akan  dengan  tenang men-
gambil  langkah-langkah  yang  bijaksana.  Ingat,  pada  waktu
raja Salomo menghadapi  dua pelacur yang memperebutkan
bayinya (1 Raja 3:16-27). Orang yang bijaksana akan terlihat
dari  cara  berkata-kata.  Kata-katanya  penuh  dengan  hikmat
dan  kebijaksanaan,  atau  kata-katanya  seperti  tong  kosong
yang  berbunyi  nyaring  (gemerincing)?  Dalam  jemaat  tubuh
Kristus  kita  melihat  beraneka  ragam  karakter,  bahkan  per-
soalan-persoalan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.
Bisa  dibayangkan bagaimana jika  berbagai  masalah terjadi,
padahal penatuanya tidak bijaksana. Kematangan rohani dan
kedewasaan  seringkali  dapat  dinyatakan  melalui  tindakan  /
langkah-langkah  yang  amat  bijaksana.  Jadi  penatua  harus
memiliki kebijaksanaan.

5. Seorang penatua harus sopan.

Menyadari sebagai seorang pelayan yang baik, maka sebagai
penatua janganlah menganggap lebih penting atau lebih baik
daripada yang  lain.  Taruhlah  rasa  hormat  kepada  siapapun
bahkan pada orang yang kita  layani.  Karena Firman Tuhan
mengajarkan  agar  kita  saling  mendahului  dalam  memberi
hormat (Roma 12:10).

"Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-
pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan ren-
dah  hati  yang  seorang  menganggap  yang  lain  lebih
utama dari  pada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap



orang  hanya  memperhatikan  kepentingan  orang  lain
juga" (Fil. 2:3-4).

"Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda tunduk-
lah  kepada  orang-orang  yang  tua.  Dan  kamu  semua
rendahkanlah dirimu seorang terhadap orang yang lain
sebab,  Allah  menentang  orang  yang  congkak  tetapi
mengasihi orang yang rendah hati" (1 Pet. 5:5).

Jika kita memperlakukan setiap orang seperti yang diinginkan
Firman Tuhan tersebut, maka kita akan sopan santun kepada
semua orang, baik dalam tingkah laku maupun kata-kata. Dan
perlu  diingat  sopan  santun  ini  tidak  boleh  dibuat-buat  atau
dengan pura-pura (munafik) karena Tuhan tidak suka dengan
budaya  kepura-puraan.  Kita  harus  bersopan  santun  karena
kita memang sopan.

6. Seorang penatua suka memberi tumpangan.

Artinya  rela  memberi  tempat  tinggal  untuk  waktu-waktu  ter-
tentu bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Hal ini
harus dilakukan dengan kerelaan dan senang hati. Kebaikan
ini jangan dilakukan seolah-olah kepada manusia, tetapi laku-
kan itu buat Tuhan.

"Dan segala  sesuatu yang kamu lakukan dengan per-
kataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam
nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah, Bapa kita" (Kol. 3:17).

Tuhan  Yesus  pernah  berkata;  waktu  Aku  lapar  kamu  tidak
memberi  Aku makan,  waktu Aku haus kamu tidak memberi
Aku minum, demikian juga waktu Aku tidak mempunyai rumah
kamu tidak memberi Aku tempat berteduh bahkan waktu Aku
sakit kamu tidak mengobati Aku. Kapan Tuhan Yesus menga-
lami semua itu? Yaitu pada saat saudaramu mau menumpang
di rumahmu. Jelas sekali sebagai penatua harus rela memberi
tumpangan kepada orang-orang yang sangat  membutuhkan
pertolongan.

7. Seorang penatua harus cakap mengajar.

"Penatua-penatua  yang  baik  pimpinannya  patut  dihor-



mati dua kati lipat, terutama mereka yang dengan jerih
payah berkhotbah dan mengajar" (1 Tim. 5:7).

Jerih payah yang perlu dilakukan oleh penatua ialah mampu
menyampaikan amanat Tuhan melalui  pengajaran dan khot-
bah. Pengajaran yang disampaikan haruslah pengajaran yang
sehat (alkitabiah) supaya dengan demikian dia dapat menja-
tuhkan penentang-penentangnya.  Untuk dapat  menjadi  pen-
gajar  sudah  tentu  kita  perlu  memiliki  sumber  pengajaran
tersebut. Dari perbendaharaan hati yang baik akan mengalir
hal-hal  yang  baik  juga.  Olehnya  kita  perlu  mendapatkan
sumber  /  perbendaharaan  tersebut  yaitu  melalui  belajar
Firman Tuhan sebanyak mungkin. Para rasul di jemaat mula-
mula  itu,  lebih  banyak  berdoa  /  membaca  Firman  Tuhan
karena dari situlah sumber pengajaran, khotbah dan lain-lain.
Pengajaran yang murni  akan menjadi  pewahyuan illahi,  jika
kita senantiasa hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan untuk
menerima petunjuk-petunjuk dan segala keputusanNya.

"Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah
Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar Fir-
manNya?  Siapakah  yang  memperhatikan  FirmanNya
dan  mendengarnya?  Sekiranya  mereka  hadir  dalam
Dewan MusyawarahKu, niscaya-lah mereka akan men-
gabarkan  FirmanKu  pada  umatKu,  membawa  mereka
kembali  dari  tingkah  langkahNya  yang  jahat  dan  dari
perbuatan-perbuatannya yang jahat" (Yer. 23:18, 22).

Kemampuan mengajar dan berkhotbah tidak cukup jika tidak
disertai  dengan  kehidupan  yang  sesuai  Firman  Tuhan  itu
sendiri.  Kita  tidak sekedar  menjadi  corongnya Tuhan,  tetapi
lebih dari itu kita harus menjadi contoh atau teladan dari apa
yang kita  ajarkan dan khotbahkan.  Agar  kamu sendiri  tidak
terbuang,  dan  kamu  dapat  menyela-matkan  dirimu  serta
semua  orang,  maka  awasilah  dirimu  sendiri  dan  ajaranmu.
Segala sesuatu yang kita sampaikan baik dalam pengajaran-
pengajaran  maupun  khotbah-khotbah  haruslah  jelas  jangan
membingungkan jemaat, jangan sampai berlaku "Orang buta
menuntun orang buta". Rasul Yohanes mengatakan apa yang
kami lihat, rasakan atau alami, raba, itulah yang kami berita-



kan (saksikan) kepadamu. Rasul Paulus juga berkata hal yang
sama dimana dia berkata; sebab aku tidak akan berani ber-
kata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang
telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-
bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan
(Roma 15:18).

Jadi jelas sekali seorang penatua haruslah memiliki kemam-
puan  untuk  menyerap,  menghayati  secara  peka  (sensitif)
terhadap  seluruh  kehendak  Allah  terhadap  umatNya.  Baru
sesudah  itu  melalui  urapan  kuasa  Roh  KudusNya  penatua
boleh mengalirkan kepada jemaat atau umat Tuhan yang ada.
Oleh sebab itu, peranan Roh Kudus sangat penting, di dalam
hidup kita, sehingga dengan kekuatanNya kita akan mampu
memberitakan  atau  mengajar  (khotbah)  Firman  itu  dalam
segala keadaan.

"Beritakanlah Finnan, siap sedialah baik atau tidak baik
waktunya,  nyatakanlah  apa  yang  salah,  tegurlah  dan
nasihatilah  dengan segala  kesabaran dan pengajaran"
(2 Tim. 4:2).

8. Bukan pemarah.

Seorang penatua seharusnya orang yang tidak mudah marah,
tetapi  peramah.  Pemarah  lawan  katanya  penyabar.  Tuhan
Yesus adalah contoh yang nyata dalam hal ini. KesabaranNya,
kelembutan hatiNya yang akhirnya mampu memberi pengam-
punan kepada orang-orang yang berdosa.

"Belajarlah  kepadaKu  karena  Aku  lemah  lembut  dan
rendah  hati  dan  jiwamu  akan  mendapat  ketenangan"
(Matius 11:29).

Tetapi  Tuhan  tidak  pernah  kompromi  dengan  orang-orang
yang munafik, tegar tengkuk. Dia juga marah akan pelecehan
kekudusan. Contoh waktu Tuhan Yesus menjungkir balikkan
meja  orang-orang  yang  berjual  beli  di  halaman  bait  Allah.
Kemarahan Tuhan Yesus waktu itu atau dalam peristiwa itu,
tidak  hanya  sekedar  luapan emosi,  tetapi  pernyataan  kewi-
bawaan atau otoritas  Allah,  agar  banyak  orang  tidak  mele-
cehkan, menginjak-injak kedaulatan Tuhan. Keramahtamahan



sangat  diperlukan  bagi  seorang  pemimpin  sekalipun  ada
orang-orang yang merugikan kita. Kita harus tegas terhadap
orang-orang yang munafik, berpura-pura, atau mempermain-
kan hal-hal  yang kudus di  dalam pekerjaan Tuhan,  dengan
tetap menjaga hati agar tidak emosi.

9. Seorang penatua haruslah seorang pendamai.

Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi juru damai.

"Berbahagialah orang-orang yang damai, karena mereka
akan disebut anak-anak Allah" (Matius 5:9).

"Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan
Kristus telah mendamaikan kita dengan diriNya dan yang
telah  mempercayakan  pelayanan  pendamaian  itu  ke-
pada kami" (2 Kor. 5:18).

Tidak hanya persoalan yang sulit-sulit saja, tetapi dalam kea-
daan bagaimanapun juga perdamaian itu harus nyata. Untuk
hal  tersebut diperlukan, kasih Allah yang tulus ikhlas dalam
hati kita sehingga bisa bertindak adil, tidak memihak siapapun.
Kita harus memiliki posisi yang netral. Sebagai wakil Allah kita
harus berada di tengah-tengah antara satu dengan yang lain-
nya.  Seorang  penatua  bagaikan  imam yang  mewakili  Allah
terhadap umatNya.  Dalam hal  inilah  kita  bertugas  menjem-
batani  antara  satu  dengan  yang  lainnya  di  hadapan  Allah.
Sekalipun timbul persoalan-persoalan diantara mereka maka
akan dapat didamaikan. Dan Allah sumber damai sejahtera itu
akan memberikan damaiNya diantara kita semua.

10. Bukan hamba uang.

Cinta  akan  uang  adalah  akar  dari  kejahatan  (1  Tim  6:10).
Sebab oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dan
iman  dan  menyiksa  dirinya  dengan  berbagai-bagai  duka.
Untuk melaksanakan kegiatan, kebutuhan hidup, kita memer-
lukan  uang.  Tetapi  uang  bukanlah  tujuan  panggilan  Tuhan
dalam hidup. Kita tidak tergantung kepada uang, tetapi ber-
gantung kepada Tuhan oleh karena iman. Adalah salah besar
jika  uang  menjadi  tujuan  utama  dalam  hidup  kita,  apalagi
sampai memperhambakan diri kepada uang. Olehnya jangan-



lah hati kita mau dikuasai uang, tetapi uanglah yang harus kita
kuasai.  Tuhan akan memperlengkapi  segala  kebutuhan kita
sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Sebab Firman
Tuhan berkata;  janganlah kamu memberangus mulut  lembu
yang  sedang  mengirik.  Dan  lagi  orang  yang  bekerja  patut
mendapat upahnya (2 Tim. 5:18). Jika mau mencari keuntun-
gan  diri  sendiri,  bukan  pada  panggilan  sebagai  penatua.
Sebab jika kita menjalankan kepercayaan Tuhan ini,  dipakai
sebagai mata pencaharian, maka kita akan gagal dan kecewa.
Sebab dengan motivasi yang keliru kita tidak akan berkenan
kepadaNya.  Itulah sebabnya  penatua harus dapat  memper-
gunakan semua berkatNya dengan kesalehan dan kejujuran.
Percayakan tugas mengurus keuangan jemaat kepada orang-
orang  yang  mampu  melakukannya,  dengan  syarat  orang
tersebut harus jujur di  hadapan Tuhan dan manusia. Sekali
lagi kita tidak perlu kuwatir dengan kebutuhan kita. Allah yang
akan memperdulikan kita dan mencukupkan segala kebutuhan
dan keperluan kita.

11. Seorang kepala keluarga yang baik.

Seorang penatua harus  bisa  menjadi  kepala  keluarga yang
baik dengan demikian dia dapat memimpin rumah tangganya.
Sebab jika dia tidak bisa memimpin rumah tangganya bagai-
mana akan mengurus jemaat tubuh Knstus? Kepemimpinan
seorang penatua dapat dilihat / diukur melalui kemampuannya
mengepalai rumah tangganya. Sebagai seorang kepala kelu-
arga dia harus dapat menghayati hukum pernikahan. Hal yang
pertama  disebutkan  bahwa  suami  (laki-Iaki)  adalah  kepala
istri, dan kepala suami adalah Tuhan sendiri.

" … kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala
dari  perempuan  ialah  laki-laki  dan  kepala  dari  Kristus
ialah Allah". (1 Kor. 11:3, Ef. 5:23).

"Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya men-
jadi satu daging" (Mat. 19:5).

"Dalam hal ini tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi,
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki



atau  perempuan  karena  kamu  semua  adalah  satu  di
dalam Kristus Yesus" (Gal. 3:28).

Di sinilah peran suami (seorang laki-Iaki) harus dapat menem-
patkan diri. Sebenarnya sebagai kepala, suami hanya tinggal
mengalirkan kehidupan Allah kepada istri  dan anak-anaknya
karena  laki-laki  diciptakan  menurut  peta  dan  teladan  Allah
sendiri.  Dalam urutan kedudukan di  hadapan Allah,  laki-Iaki
adalah urutan kedua sesudah Allah, juga sebagai kenyataan
keberadaan Allah sendiri. Dengan demikian keillahian Allah itu
dapat lebih nyata diwujudkan di dalam hidupnya. Fungsi seba-
gai kepala dari istri menunjukkan keterikatan yang amat dekat
dimana suami harus bisa memberikan perlindungan kepada
istri  dan  anak-anaknya.  Sesuai  dengan  bahasa  Indonesia
yang benar kepala artinya;

a. Bagian ujung yang terutama, terpenting, dan yang pokok.

b. Penghulu atau pimpinan.

c. Tempat otak yaitu sebagai pusat pikiran, akal budi.

Dalam bahasa  yang  lain  kepala  artinya  sumber  kehidupan.
Sedangkan kita  mengetahui  bahwa sumber kehidupan ialah
Tuhan Yesus. Jadi dari pengertian di atas kita dapat menyim-
pulkan bahwa seorang suami  (kepala keluarga)  akan dapat
menjadi sumber kedamaian bagi keluarganya, sumber keba-
hagiaan  dan  segala  sumber  yang  indah  bagi  keluarganya,
asal  seorang  suami  tetap  menaruh  Kristus  sebagai  kepala
dalam hidupnya. Tetapi akan terjadi hal yang sebaliknya jika
tidak dapat menempatkan dirinya sesuai dengan aturan yang
Tuhan buat.  Suami  akan  menjadi  sumber  kehancuran,  per-
ceraian, dan lain sebagainya. Istri, anak-anak (keluarga) tidak
akan tunduk lagi dan tidak mungkin dapat diatur dan diurus.
Dalam hal  sebagai penatua tidak ada yang dapat dilakukan
untuk jemaat Allah. Kasih, wajib hukumnya bagi suami. Kewa-
jiban ini harus dilakukan, karena inilah cermin, rahasia besar
mengenai  hubungan  Kristus  (sebagai  suami)  dan  jemaat
(sebagai istri).

"Hai  istri  tunduklah  kepada  suamimu,  seperti  kepada
Tuhan,  karena suami  adalah kepala  istri  sama seperti



Kristus  adalah  kepala  jemaat.  Dialah  yang  menyela-
matkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada
Kristus,  demikian  jugalah  istri  kepada  suami  dalam
segala  sesuatu.  Hai  suami  kasihilah  istrimu  sebagai-
mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menye-
rahkan diriNya baginya untuk menguduskannya sesudah
Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air
dan Firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan
jemaat  di  hadapan  diriNya  dengan  cemerlang  tanpa
cacat  atau  kerut  atau  yang  serupa  itu,  tetapi  supaya
jemaat  kudus dan tidak  bercela.  Demikian  juga suami
harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri;
siapa  mengasihi  istrinya  mengasihi  dirinya  sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri,
tetapi  mengasuhnya  dan  merawatnya,  sama  seperti
Kristus  terhadap  jemaat,  karena  kita  adalah  anggota
tubuhNya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah-
nya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga
keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar tetapi
yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku;
kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah
menghormati suaminya" (Ef. 5:22-33).

Jika  perkara-perkara  yang di  atas  dapat  kita  lakukan maka
dengan  sendirinya  istri  dan  anak-anak  akan  mudah  diurus,
karena  mereka  akan  menempatkan  dirinya  masing-masing
dalam kedudukan yang Allah sudah tentukan. Olehnya tunjuk-
kan keteladanan-mu mulai dari keluarga sendiri.  Baik dalam
kasih, kata-kata, ibadah, pelayanan maupun perhatian dalam
keluarga.  Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  ialah  kita  harus
dapat menjaga kesimbangan antara tugas panggilan pelaya-
nan dan perhatian  kepada keluarga.  Bagilah  waktu  dengan
sebaik-baiknya, adakan kesempatan yang berimbang antara
pelayanan dengan perhatian kepada keluarga. Jangan terlalu
sibuk  pelayanan  sementara  keluarga  ditelantarkan,  atau
jangan  terlalu  sibuk  dengan  keluarga  sehingga  pelayanan
ditelantarkan. Hal ini tidak benar. Tuhan ingin agar kepemim-



pinan jemaat tubuh Kristus itu dimulai dari jemaat kecil yaitu
keluarga.  Keberhasilan  kepemimpinan,  tergantung  kepada
keberhasilan di dalam memimpin keluarga.

12. Tidak angkuh (sombong)

Merupakan ciri khas penatua. Tuhan melawan orang yang 
sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.

"Hendaklah  kamu  dalam  hidupmu  bersama  menaruh
pikiran  dan  perasaan  yang  terdapat  dalam  Kristus
Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengang-
gap  kesetaraan  dengan  Allah  itu  sebagai  milik  yang
harus  dipertahankan,  melainkan  telah  mengosongkan
diriNya sendiri,  dan mengambil  rupa se orang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam kead-
aan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diriNya dan
taat sampai mati di kayu salib (Fil. 2:5-8).

Tanpa Dia sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab
itu tidak ada yang perlu kita banggakan dari diri sendiri, sebab
jika tidak maka keangkuhan (kesombongan) itu akan membu-
at kita merasa lebih dari pada yang lain. Biarlah kita memiliki
pengertian sebagai  berikut;  kelebihan orang lain merupakan
kekurangan kita, dengan demikian kita akan memiliki  keren-
dahan  hati  yang  tulus.  Semakin  Tuhan  memakai  kita  dan
memenuhi  dengan segala  karuniaNya,  maka perlu  semakin
rendah  hati.  Seperti  padi  makin  berisi  makin  menundukkan
diri. Jika ada perasaan sudah berjasa dalam pekerjaan Tuhan
atau merasa berjasa dalam keberhasilan tertentu, inilah yang
membuat kita mengarah kepada menara-menara keangkuhan.
Ingat! Tuhan tidak segan-segan menghukum, jika mendapati
orang-orang kepercayaanNya berbuat seperti  itu. Raja Daud
sempat mengalami pengalaman yang cukup pahit. Mengapa
Tuhan  terpaksa  mengedangkan  (menekankan)  tanganNya?
Ternyata  raja  Daud  telah  membuat  keputusan  yang  salah,
karena  dia  telah  menghitung  jumlah  kekuatan  tentaranya,
kereta  kudanya,  rakyatnya  dan  lain-lain.  Dari  perhitungan
tersebut seolah-olah atas jasa Daud dan semua daya kemam-
puannyalah  yang  menyebabkan  semua  musuh-musuhnya



dikalahkan (1 Taw. 21:2-17). Padahal kita semua mengetahui
bahwa kemenangan-kemenangan yang diperoleh Daud oleh
karena  Tuhan  berperang  gantikan  Daud.  Sebab  itu  jangan
angkuh  /  sombong,  lakukan  tugas  kepercayaan  Tuhan  ini
dengan bergantung pada kekuatan Roh Tuhan sepenuhnya.
Dan jangan lupa harus tetap rendah hati, dan selalu merendah
dalam setiap keberhasilan yang kita capai. Bukan oleh kuat
dan  kegagahan  manusia,  tetapi  oleh  RohNya  semua boleh
jadi.

13. Dapat memegang perkataan yang benar.

"Bibir imam memelihara pengetahuan dan orang mencari
pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan semesta
alam" (Mal. 2:7).

Sebagai  seorang  penatua  harus  dapat  memegang  teguh
perkataan yang benar,  sudah tentu perkataan yang didasari
kebenaran Firman Tuhan.  Sebab jika  kita  menyimpang dari
jalan tersebut, maka banyak orang akan tergelincir oleh pen-
gajaran yang kita  sampaikan,  Dengan penyimpangan terse-
but, kita telah merusakkan perjanjian Tuhan dengan umatNya.
Akibatnya ialah Dia akan membuat kita hina dan rendah bagi
seluruh  umat  yang  ada.  Akhirnya  untuk  menghindarkan  diri
dan  hal-hal  tersebut  hendaklah  perkataan  Kristus  diam
dengan segala kekayaannya diantara  kamu sehingga kamu
dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan
yang lain  dan sambil  menyanyikan mazmur,  dan puji-pujian
dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di
dalam hatimu (Kol.  3:16).  Dasar  inilah yang akan membuat
setiap perkataan kita menjadi lebih jelas atau nyata, mudah
dimengerti  dan diikuti  oleh umat.  Janganlah membuat  umat
gelisah, resahlah karena perkataan-perkataan kita yang tidak
ada  ujung  pangkalnya.  Tetapi  nyatakanlah  kepada  umat
bahwa kita memiliki pendirian yang teguh dengan memegang
perkataan yang benar.

14. Adil dan Saleh.

Keadilan dan kesalehan haruslah menjadi hayat kita sebagai
penatua. Bagaimana kita  dapat  memandang Allah jika tidak



hidup di dalam kesalehan? Bagaimana bisa berlaku adil ke-
pada umat yang kita layani bila tidak disertai dengan kehid-
upan  yang  saleh?  Bertekunkah  kita  di  dalam  dosa  agar
supaya anugerah Allah bertambah-tambah? Sekali-kali  tidak!
Demikian kata Paulus kepada jemaat di  Roma (Roma 6:1).
Jadi  jelas jika setiap hari  kita  memelihara kesalehan hidup,
maka Allah  akan menambahkan anugerahNya.  Dan melalui
anugerahNya tersebut, Dia dapat memberi kemampuan untuk
kita dapat berlaku adil. Sebab keadilan hanya kita dapatkan
pada Allah saja. Karena Dialah yang Maha Kudus dan Maha
Adil.

15. Seorang penatua harus mempunyai nama baik.

Seorang penatua harus mempunyai nama baik, baik di dalam
jemaat  maupun  di  dalam  masyarakat,  agar  jangan  digugat
orang sehingga  jatuh  ke  dalam jerat  Iblis.  Kesaksian  hidup
yang nyata dalam Kristus akan menunjukkan dan membuk-
tikan hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Nama baik sese-
orang hanya dapat diwujudkan di dalam kehidupan yang baru
di dalam Kristus. Walaupun mungkin jauh sebelum mengenal
Kristus, hidup ini diwarnai dengan berbagai macam kedunia-
wian (kekafiran) bahkan mungkin tingkah laku yang kriminal,
sehingga  membuat  nama  kita  tercemar  di  tengah-tengah
masyarakat. Untuk menjadi penatua sesuai dengan syarat di
atas harus mempunyai nama yang baik. Jadi untuk memper-
baiki  citra  yang  tak  baik  perlu  ada  tenggang  waktu  untuk
membuktikan bahwa kita tidak hidup seperti dulu lagi. Pem-
buktian  kehidupan  yang  baru  dalam  Kristus  secara  nyata
harus kita tunjukkan kepada masyarakat sehingga lambat laun
masyarakat akan mengakui citra yang baru dalam hidup kita.
Firman Tuhan menyatakan seorang penatua janganlah orang
yang  baru  bertobat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tenggang
waktu  itu  harus  ada,  agar  semua orang  dapat  melihat  dan
akhirnya mengakui  keberadaan yang dahulu orang tersebut
jahat, tetapi sekarang sudah tidak lagi, dulu menjadi sampah
masyarakat  sekarang  tidak  lagi.  Bukan  berarti  seseorang
bekas pelaku kriminalitas tidak bisa menjadi  penatua, tetapi
perlu adanya kesempatan pembentukan karakter yang baru,



sehingga  setiap  orang  dapat  menerima  keberadaan  orang
tersebut. Memang tidak mudah untuk memulihkan nama baik,
tetapi  bila  dengan tekun dan sabar  untuk  membuktikan diri
dalam  kehidupan  yang  baru,  maka  hal  tersebut  tidak  sulit
untuk diatasi. Olehnya kita jangan tergesa-gesa memilih sese-
orang untuk menjadi penatua bila namanya belum pulih betul
di tengah-tengah masyarakat. Tunggu sampai saat yang tepat
bahwa orang tersebut tidak hanya sudah dipulihkan namanya,
tetapi juga dapat memelihara nama baik secara terus menerus
di  luar jemaat,  sehingga tidak lagi  ada gugatan atau protes
dari orang lain.

Daftar Isi
 

Tugas-Tugas Dan Tanggung Jawab Penatua
Sebagaimana  diketahui  penatua  diangkat  untuk  mengawasi,

jemaat tubuh Kristus lokal dalam bidang rohani. Dalam arti ter-
tentu adalah orang yang cukup lama mengikut Tuhan dan cukup
matang (dewasa) yang dapat menjadi penatua. Dan penatua itu
diangkat secara resmi,  dan diteguhkan di  hadapan jemaat se-
tempat. Rasul-rasul atau pelayanan kerasulan yang akan mene-
tapkan  atau  mengangkat  seseorang  untuk  menjadi  penatua,
sehingga secara resmi orang tersebut mendapat pengakuan dari
jemaat setempat.

"Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-
penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpu-
asa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada
Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka" (Kis.
14:23).

Orang-orang  yang  telah  diangkat  atau  diteguhkan  menjadi
orang yang dikhususkan untuk melakukan pelayanan dan tang-
gung jawab, mereka harus bisa membuktikan pelayanan secara
nyata. Hal ini sangat penting karena menunjang perkembangan
jemaat dan menjadi soko guru yang menopang kebenaran Tuh-
an.  Secara  pribadi,  seorang  penatua  harus  berprestasi  dalam



pelayanan,  tetapi  prestasi  itu  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tetapi
harus dapat mengisi kekurangan yang lainnya, mengingat bahwa
tugas ini tidak dilaksanakan secara pribadi tetapi bersama-sama.

Selanjutnya  mari  kita  lihat  tugas-tugas  dan  tanggung  jawab
penatua:

1. Dilihat dari pengertian sebelumnya tugas yang utama penatua
sebenarnya ialah menggembalakan domba-domba. Gembala
yang baik ialah Tuhan Yesus sendiri,  sedangkan kita hanya
sebagai  penggembala-penggembala  saja.  Tetapi  perintah
yang  Tuhan  berikan  kepada  penggembala-penggembala
begitu  jelas;  "Gembalakanlah  kawanan  dombaKu  dengan
kasih yang sejati penuh kesabaran dan kelembutan".

"Bagaimana pendapatmu, jika seorang mempunyai ser-
atus ekor domba dan seckor diantaranya sesat, tidakkah
ia meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di
pegunungan dan pergi  mencari  yang sesat  itu?"  (Mat.
18:12, Luk. 15:4-6).

"Seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan
temakNya dan menghimpunkannya dengan tanganNya;
anak-anak  domba  dipangkuNya,  induk-induk  domba
dituntunNya dengan hati-hati" (Yes. 40:11).

Untuk  dapat  mengawasi  atau  memastikan  bahwa  domba-
domba tersebut aman dan terpelihara, seorang gembala harus
mengenal  satu  persatu  domba-dombanya  dan  juga  dikenal
oleh domba-dombanya. Hal ini  menunjukkan keakraban dan
pendekatan dengan domba-dombanya.  Dan dengan kewas-
padaan yang tinggi kita dapat mengawasi domba tersebut.

"Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan,
karena  kamulah  yang  ditetapkan  Roh  Kudus  menjadi
penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diper-
olehNya  dengan  darah  AnakNya  sendiri.  Aku  tahu
sesudah aku pergi,  serigala-serigala  yang ganas akan
masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menya-
yangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri
akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu
mereka berusaha menarik  murid-murid  dari  jalan yang



benar supaya mengikut mereka" (Kis. 20:28-30).

Seorang gembala yang baik harus berani mengorbankan nya-
wanya bagi domba-dombanya (Yoh, 10:11) Karena itu dengan
penyerahan diri  seperti  itu  akan membuktikan bahwa kese-
diaan  hati  kita  benar-benar  merupakan  pengabdian,  bukan
untuk mencari upah atau keuntungan (1 Pet. 5:2).

Ada beberapa tugas pokok gembala sesuai dengan (Yehezkiel
34:16, Mazmur 23, Yohanes 10:1-21).

"Yang hilang akan Kucari,  yang tersesat akan Kubawa
pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukua-
tkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi;
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seha-
rusnya" (Yeh. 34:16).

"Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia
membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia mem-
bimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku,
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karma nama-
Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-
Mu dan tongkatMu itulah yang menghibur aku. Engkau
menyediakan  hidangan  bagiku,  di  hadapan  lawanku
Engkau  mengurapi  kepalaku  dengan  minyak,  pialaku
penuh melimpah" (Maz. 23).

a, Membawa ke tempat yang tenang yaitu ke rumput yang hijau
dan sumber air yang segar, serta membiarkan domba-domba
berbaring dengan tenang. Sungguh berat tugas bagi seorang
gembala, karena harus dapat menciptakan suasana seperti
di  atas, berbagai  macam persoalan dan kesulitan-kesulitan
yang  dialami  oleh  jemaat  harus  dapat  diatasi.  Jangan
menghindar-kan  diri  dari  situasi  yang  dialami  oleh  jemaat,
tetapi  atasilah  semua  keadaan  tersebut  dengan
mengandalkan  pertolongan-Nya,  Maka  jemaat  akan  men-
galami  kemenangan-kemenan-gan  dari  semua  persoalan
yang ada, Kehadiran gembala tidak membuat makin keruh,
sulit, tetapi akan menciptakan nuansa yang baru bagi jemaat.
Bawalah  mereka  kepada  ketenangan,  kesegaran  dan



makanan yang cukup secara rohani.

b. Mencari yang sesat.

Tuhan Yesus mengatakan jika ada seratus domba, ternyata
yang terkumpul sembilan puluh sembilan, maka yang sem-
bilan puluh sembilan harus ditinggalkan dan mencari  yang
satu. Banyak faktor yang menjadi sebab musabab sehingga
ada  domba-domba  yang  terhilang  /  tersesat.  Orang  yang
tersesat jalannya karena kehilangan jalan yang sebenarnya,
mungkin karena orang tersebut mempunyai kemauan sendiri
dan tidak mau dengar-dengaran, tidak mau tunduk, member-
ontak  dan  lain  sebagainya.  Tetapi  sebagai  gembala,  kita
harus  mencarinya  sampai  dapat.  Kadang-kadang  cukup
berat untuk menemukannya karena mungkin orang tersebut
sudah  men-gembara  di  padang  belantara  duniawi  atau  di
hutan kegelapan dunia sehingga jalan ke tempat kediaman-
nya tidak ditemukan. Hal ini  harus dilakukan dengan sabar
dan kasih sayang yang besar, jika perlu nyawalah yang men-
jadi taruhan, karena jiwa mereka adalah tanggung jawab kita.
Keluar masuknya setiap domba harus lewat pintu dan pintu
itu ialah gembala itu sendiri (Yoh. 10:1-7). Domba itu biasa-
nya  mengikuti  gembalanya  dari  belakang,  jadi  kalau  ada
yang tersesat pasti karena domba itu tidak dengar-dengaran.
Seorang gembala harus merasa pasti bahwa domba-domba-
nya aman waktu di luar dan lengkap waktu di kandang. Gem-
bala-gembala  di  Israel  mengumpulkan  domba-dombanya
dalam kandang yang dibuat dari batu, dan batu itu disusun
begitu  rupa  sehingga  menyerupai  tembok  keliling.  Tetapi
kandang tersebut tidak mempunyai daun pintu, karena pin-
tunya ialah gembala itu sendiri. Jadi jika malam telah tiba dia
akan  berbaring  di  pintu  tersebut,  sehingga  siapapun  yang
akan masuk atau keluar harus melewati gembala. Jika ada
serigala-serigala  yang  akan  mencuri  domba-domba  pasti
akan mengalami kesulitan, karena harus melewati gembala,
dan  dengan  tongkatnya  serigala  tersebut  pasti  diusirnya.
Sistim pengawasan seperti  di  atas, akan membuat domba-
domba aman dan tidak mudah hilang, jadi harus ada penga-
wasan yang ketat sehingga tidak ada yang tersesat. Kalau



toh ada domba-domba yang hilang (tersesat) sebagai pena-
tua janganlah segan-segan untuk mencarinya sampai dapat.
Jika telah ditemukan bawalah pulang kembali kepada kum-
pulan domba-domba yang lain, kecuali domba (jemaat) ter-
masuk tidak mau lagi kembali. Tetapi Firman Tuhan mengajar
agar kita jangan kehilangan kesabaran dalam hal ini. Kalau
ada  yang  salah  tegurlah  empat  mata,  jika  belum berubah
juga bawalah dua atau tiga orang, kalau tetap tidak jera maka
hadapkanlah  di  depan  jemaat,  kemudian  jika  masih  tidak
berhasil serahkanlah tubuhnya kepada Iblis supaya jiwanya
diselamatkan.  Langkah-langkah  tersebut,  perlu  didasari
dengan  pengampunan  yang  sesungguhnya  /  sepenuhnya.
Sama seperti bapa yang kehilangan anaknya, dia mengam-
puni sepenuhnya tanpa syarat, sekalipun anak tersebut telah
berbuat hal-hal yang sangat merugikan. Betapa bahagianya
jika yang tersesat atau yang hilang pulang kembali. Berilah
kesempatan kepada setiap anggota jemaat yang tersesat /
hilang untuk kembali dan memper-baharui hidupnya.

"Dan Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing
dombaKu dari segala negeri kemana Aku mencerai-ber-
aikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali
kepadang mereka; mereka akan berkembang biak dan
bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka
gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka,
sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak
hilang seekorpun demikianlah Firman Tuhan" (Yer. 23:3-
4)

Ingat ! Jika ada jemaat yang tersesat atau hilang janganlah
oleh karena kelalaian atau sikap kita yang pengecut. Karena
jika hal tersebut terjadi maka jemaat akan tercerai-berai, dan
jika umat tercerai-berai Tuhan akan membalas.

"Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan
yang  bukan  pemilik  domba-domba  itu  sendiri,  ketika
melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu
lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-
berikan domba-domba itu". Yoh. 10:12. "Celakalah para
gembala  yang  membiarkan  kambing  domba  gembala-



anKu hilang dan terserak!  Demikianlah Firman Tuhan"
(Yer. 23:1).

c. Membalut yang luka.

"Tidak dilakukanNya kepada kita setimpal dengan dosa
kita, dan tidak dibalasNya kepada kita setimpal dengan
kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demik-
ian besarnya kasih setiaNya atas orang-orang yang takut
akan Dia; sejauh Timur dari Barat, demikian dijauhkan-
Nya dari pada kita pelanggaran kita" (Maz. 103:10-12).

Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Begitu
banyak domba-domba yang terluka hatinya, oleh karena ban-
yak  sebab.  Kemungkinan  oleh  karena  tidak  puas  kepada
domba yang lain,  atau bahkan kepada gembalanya sendiri.
Hatinya menyimpan kepahitan, bisa jadi karena tersinggung
atau terdesak oleh domba-domba yang lebih gemuk.

"Oleh sebab itu  Aku sendirilah yang menjadi  hakim di
antara domba gemuk dengan domba yang kurus; oleh
karena semua yang lemah kamu desak dengan lambu-
ngmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tanduk-
mu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang,
maka Aku akan menolong domba-dombaKu, supaya me-
reka jangan lagi menjadi mangsa dan Aku akan menjadi
hakim di antara domba dengan domba" (Yeh.34:20-22).

Akibat perkara-perkara tersebut,  hatinya begitu terluka atau
memang  Tuhan  sedang  membersihkan  hidupnya,  sama
seperti carang-carang yang dibersihkan, ada bekas sayatan-
sayatan, potongan-potongan, irisan-irisan yang meninggalkan
luka-luka yang kadang-kadang menyakitkan. Terhadap orang-
orang macam ini, kita harus datang mendekati dan membalut
luka mereka. Janganlah terlalu berharap untuk orang tersebut
datang kepada kita, tetapi kitalah yang harus datang kepada
mereka dengan cara mengunjungi ke rumahnya. Dan hal ini
tidak cukup sekali, tetapi harus berulang kali, sebab kesem-
buhan tidaklah akan terjadi sekaligus tetapi berangsur-angsur,
seperti seorang ibu yang mengasuh anak / merawat anaknya,
demikianlah hendaknya dengan kasih yang besar kita mera-



wat, membalut luka-luka itu dengan sabar. Bangkitkan hatinya
dengan  nasihat,  penghiburan  kasih,  persekutuan  Roh  dan
kasih mesra serta belas kasihan (Fil. 2:1). Dan yang terakhir
sempurnakan  sukacita  Tuhan  di  dalam  hatimu,  maka  hal
tersebut merupakan obat yang amat manjur (hati yang gem-
bira adalah obat yang manjur (Amsal 17:22).

Sebab seorang penatua, jangan hanya bisa mengatur jadwal
acara, berkhotbah dari mimbar, atau mengajar dalam perse-
kutuan,  tetapi  harus  bisa  menyatu  turun  di  tengah-tengah
umat, harus rela mengunjungi dari rumah ke rumah sehingga
jika ada yang luka akan segera tertolong dan terbalut sehing-
ga cepat sembuh. Bagaimana caranya agar domba-domba itu
tidak gampang terluka? Caranya ialah mereka harus benar-
benar terlindung di dalam kasih karunia Allah, tidak menjauh,
karena jika menjauh dari kasih karunia Allah maka akan tum-
buh akar yang pahit dan mencemarkan banyak orang, akibat-
nya banyak orang yang terluka (Ibr. 12:5). Tetapi jangan kuatir
karena korban Kristus di  kayu salib,  cukup untuk menyem-
buhkan luka-luka itu, sebab darahNya sudah tercurah.

d. Menguatkan yang sakit.

"Ada  orang-orang  yang  sakit  akibat  kelakuan  mereka
yang berdosa, dan disiksa oleh karena kesalahan-kesal-
ahan mereka; mereka muak terhadap segala makanan
dan  mereka  sudah  sampai  pada  pintu  gerbang  maut"
(Maz.107:17-18).

Keadaan di atas banyak dialami oleh anggota jemaat tubuh
Kristus yang kita layani. Olehnya kita perlu memberi perhatian
secara khusus bagi setiap anggota jemaat, khususnya yang
sedang sakit.  Baik  sakit  secara rohani  maupun secara jas-
mani. 

"Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia meman-
ggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia
serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan"
(Yak. 5:14).

Memang jika kita perhatikan ayat tersebut di atas, merekalah
yang harus memanggil penatua-penatua. Tetapi sebagai tua-



tua yang bertanggung jawab alangkah baiknya jika kita lebih
dahulu  mengetahui  keadaan  tersebut,  sehingga  kita  bisa
cepat  bertindak  untuk  menolongnya.  Dengan iman oleskan
minyak kepada yang sakit,  maka yang sakit  akan sembuh.
Selanjutnya orang yang baru mengalami kesembuhan, biasa-
nya masih lemah oleh sebab itu  kita  perlu  menguatkannya
kembali.  Sehingga  tidak  hanya  sembuh  tetapi  mengalami
kesegaran kembali. 

"Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang
goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang
pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh" (Ibr.
12:12-12).

e. Yang kuat dan yang gemuk harus dilindungi.

"..... serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi;
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seha-
rusnya" (Yeh. 34:16).

Sungguh sangat menarik ayat tersebut di atas, sebab sering-
kali kita lengah sehingga tidak memperhatikan domba-domba
yang gemuk dan kuat, sebab perhatian lebih banyak ditum-
pukan kepada yang hilang, yang luka, yang sakit  sehingga
yang gemuk dan kuat tidak kita lindungi, karena mungkin kita
anggap keadaannya sudah aman. Tetapi perlu diingat, seri-
gala-serigala biasanya sudah mengincar domba yang gemuk.
Bahkan  jika  ada  gembala-gembala  upahan  atau  pencuri-
pencuri  domba pasti  mereka akan mengincar  yang gemuk-
gemuk. Jemaat yang gemuk dan kuat dalam arti  yang luas
adalah merupakan aset bagi jemaat itu sendiri. Oleh sebab itu
para  gembala  harus  bisa  melindungi  aset-aset  tersebut,
sehingga  dapat  didayagunakan  bagi  kepentingan  jemaat
tubuh Kristus yang ada.

Banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan bahk-
an kesanggupan-kesanggupan yang bermanfaat bagi jemaat,
tetapi tidak diberi kesempatan untuk mendayagunakan kem-
ampuannya. Ada pemimpin (gembala-gembala/tua-tua) yang
takut  disaingi,  sehingga banyak menghambat dan mengha-
langi  laju  perkembangan  umat.  Karena  merasa  tidak  ada



kesempatan  atau  tepatnya  tidak  diberi  kesempatan  untuk
mengambil  bagian  dari  apa  yang  bisa  dilakukannya,  maka
orang tersebut lari dan mencari kemungkinan adanya kesem-
patan di tempat yang lain yang semestinya dia tidak berkan-
dang di tempat itu. Melindungi yang gemuk dan kuat berarti
menjaga,  mengarahkan sehingga tidak salah kaprah,  tetapi
justru memanfaatkan kekuatan tersebut bagi umat yang ada.
Kepemimpinan yang berhasil ialah jika kita mampu mendaya-
gunakan  semua  unsur  kemampuan-kemampuan,  kekuatan-
kekuatan  di  dalam jemaat,  lebih  dari  itu  kita  siapkan yang
gemuk dan kuat untuk meneruskan kepemimpinan yang ada
(regenerasi). Sebab pada saat-saat tertentu tanggung jawab
atau tugas kepercayaanNya pada kita  akan berakhir.  Maka
kepemimpinan  tersebut  akan  berlanjut  dan  berjalan  terus.
Jika  jauh-jauh hari  kita  tidak  melakukan hal  tersebut  maka
dikemudian  hari,  akan  terjadi  berbagai  persoalan  di  antara
domba-domba itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan dom-
ba yang gemuk dan domba yang kuat itu akan mendesak dan
menanduk domba-domba yang kurus. Ajarkanlah pengajaran
Tuhan kepada orang-orang yang bisa mengajar orang lain,
sebagaimana Firman Tuhan berkata;

"Apa yang telah engkau dengar dari  padaku di  depan
banyak  saksi,  percayakanlah  itu  kepada  orang-orang
yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang
lain" (2 Tim. 2:2).

Pada akhirnya dari lima point di atas, Tuhan Yesus sebagai
gembala yang agung akan melengkapi kita dengan otoritas-
Nya.

"Maka  Ia  akan  bertindak  dan  akan  menggembalakan
mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama
Tuhan Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab seka-
rang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi" (Mika 5:3).

"Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang
kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gem-
bala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk mela-
kukan  kehendakNya,  dan  mengerjakan  di  dalam  kita  apa



yang berkenan kepadaNya oleh Yesus Kristus.  Bagi  Dialah
kemu-liaan sampai selama-lamanya"! Amien (Ibr. 13:20-21).

Daftar Isi
 

2. Mengajarkan Kebenaran-kebenaran / Rahasia Firman Tuhan.

"Karena  itu  penilik  jemaat  haruslah  seorang  yang  tak
bercacat, suami dari satu orang istri, dapat menahan diri,
bijaksana,  sopan,  suka  memberi  tumpangan,  cakap
mengajar orang" (1 Tim. 3:2).

"Penatua-penatua  yang  baik  pimpinannya  patut  dihor-
mati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih
payah berkhotbah dan mengajar" (1 Tim. 5:17).

Seorang  penatua  berfungsi  sebagai  pelayan  rumah  Tuhan
(jemaat tubuh Kristus).

"Ketahuilah, aku hendak mendirikan rumah bagi Tuhan,
Allahku untuk menguduskannya bagi Dia supaya di ha-
dapanNya  dibakar  ukupan  dari  wangi-wangian,  telap
diatur  roti  sajian  dan dipersembahkan korban bakaran
pada  waktu  pagi  dan  pada  waktu  petang,  pada  hari
sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-peraya-
an yang ditentukan Tuhan, Allah kami" (2 Taw. 2:4).

Di dalam jemaat  tubuh Kristus  tidak  hanya dibawa kepada
keindahan  suasana  hadirat  Tuhan  melalui  doa-doa  dalam
Roh (wangi-wangian) dan korban bakaran (orang-orang yang
ber-tobat)  tetapi  juga  harus  diatur  roti  sajian,  yang  artinya
Firman Tuhan, itu harus selalu diatur dengan rapi, maksudnya
selalu  ada  pengajaran  Firman  Tuhan  yang  teratur  sama
seperti  jemaat  yang  mula-mula  di  Yerusalem,  mereka bert-
ekun dalam pengajaran-pengajaran para  rasul  (Kis.  2:42a).
Mengajar  Firman  Tuhan  serta  kebenaran-kebenaranNya
adalah tanggungjawab dan tugas tua-tua (penatua).

3. Menegur dan Menasehati.

Menegur /menasehati pada orang-orang yang bersalah den-
gan tegas dan penuh kasih. Agar orang-orang tersebut dia-



rahkan kembali kepada Firman Tuhan.

"Mereka yang berbuat  dosa,  hendaklah kamu tegur  di
depan semua orang agar yang lain itupun takut" (1 Tim.
5:20).

"Kami minta kepadamu, saudara-saudara supaya kamu
menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu"
(1 Tes. 5:12).

Janganlah sungkan atau segan, tetapi pakailah otoritas Allah
untuk  bertindak tegas bila  diperlukan,  agar  kesalahan satu
orang tidak mengkhamirkan banyak orang.

4. Mengatur Jemaat.

"Jikalau  seorang  tidak  tahu  mengepalai  keluarganya
sendiri,  bagaimanakah  dia  dapat  mengurus  jemaat
Allah"? (1 Tim. 3:5).

Mengatur jemaat dalam arti yang luas tetapi sesuai dengan
tugas khusus yang sesuai dengan karunia yang Tuhan beri-
kan  kepada  masing-masing.  Penatua-penatua  harus  dapat
menjadi delegator (pembagi tugas dan tanggung jawab). Oleh
sebab itu, kita harus memiliki kemampuan untuk dapat meli-
hat  kemampuan  setiap  jemaat  sehingga  setiap  ada  tugas
atau kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan dengan perkem-
bangan jemaat kita dapat mengaturnya dengan rapi dan baik.
Baik di dalam kehidupan bertubuh Kristus, peribadatan ber-
sama, maupun pelayanan yang dilakukan bersama-sama.

"Dari padaNyalah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan
diikat  menjadi  satu  oleh  pelayanan  semua bagiannya.
Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota mener-
ima  pertumbuhannya  dan  membangun  dirinya  dengan
bersih" (Ef. 4:16).

5. Memimpin Jemaat Tubuh Kristus.

"Sungguhpun  aku  bebas  terhadap  semua  orang,  aku
menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku
boleh memenangkan sebanyak mungkin orang" 
(1 Kor. 9:19).



Memimpin jemaat tubuh Kristus harus dengan jalan menjadi
hamba (pelayan). Kepemimpinan akan lebih berhasil jika dila-
kukan dengan cara memberi teladan. Paulus dengan sangat
berani mengatakan kepada jemaat di Korintus; "Sebab itu aku
menasehatkan kamu, turutilah teladanku! (1 Kor. 4:16). Men-
gapa  dia  mengatakan  perkataan  tersebut?  Karena  Paulus
telah mengikuti teladan Kristus.

"Tidaklah  demikian  di  antara  kamu.  Barangsiapa ingin
menjadi  besar  di  antara  kamu,  hendaklah  ia  menjadi
pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terke-
muka  di  antara  kamu,  hendaklah  ia  menjadi  hamba
untuk  semuanya.  Karena  Anak  Manusia  juga  datang
bukan  untuk  dilayani,  melainkan  untuk  melayani  dan
untuk  memberikan  nyawaNya  menjadi  tebusan  bagi
banyak orang" (Mark. 43-54).

"Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada,
jangan  dengan  paksa  tetapi  dengan  sukarela  sesuai
dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari
keuntungan,  tetapi  dengan pengabdian diri.  Janganlah
kamu berbuat seolah-olah kamu mati  memerintah atas
mereka  yang  dipercayakan  padamu,  tetapi  hendaklah
kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu" (1 Pet.
5:2-3).

6. Menjadi Bapak.

"Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik
dalam  Kristus  kamu  tidak  mempunyai  banyak  bapak.
Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi
bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu" (1 Kor,
4:15).

Jemaat tubuh Kristus merupakan suatu kumpulan keluarga. 

"Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan
Allah  sendiri,  supaya  kamu  memberitakan  perbuatan-
perbuatan  yang  besar  dari  Dia  yang  telah  memanggil
kamu  keluar  dari  kegelapan  kepada  terangNya  yang
ajaib" (1 Pet. 2:9).

Dalam suatu keluarga yang begitu besar perlu peran keba-



paan dari para pemimpin yang ada. Banyak persoalan yang
timbul  diantara  jemaat  Korintus,  ada  orang-orang  yang
menyombongkan diri, ada orang yang jatuh di dalam perca-
buan, dll. Oleh karena tidak ada pelayanan kebapaan maka
jemaat menjadi terpecah-pecah, masing-masing menonjolkan
pelayan yang mereka sukai sehingga terjadi kelompok-kelo-
mpok  yang  mengklaim  pihak  rasul-rasul  (pemimpin-
pemimpin) tertentu (pihak Apolos, Paulus, Kefas, dll,  1 Kor.
2:1-9). Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada mereka
bahwa  kamu  memiliki  beribu-ribu  pendidik  (pengkhotbah)
tetapi  tidak  mem-iliki  banyak  bapak.  Tua-tua  yang  ada
haruslah memiliki pela-yanan atau kehidupan kebapaan agar
dapat  menudungi  jemaat.  Penatua  harus  bisa  dituakan
(dibapakan)  di  tengah-tengah  jemaat.  Sebab  jemaat
memerlukan  bapak  yang  dapat  memberikan  pengayoman
(perlindungan)  sehingga  jemaat  merasa  aman.  Selain
daripada itu, penatua yang memiliki kebapaan akan bertindak
laksana imam, yang berarti mewakili umat di hadapan Tuhan
dan mewakili  Tuhan di  hadapan umat.  Jadi  penatua harus
membuat  sebuah  mezbah  doa  bagi  setiap  anggota  jemaat
(menjaga  jiwa  mereka  di  hadapan  Tuhan  atau  menjadi
pendoa syafaat).

"Setiap  kali  apabila  hari-hari  pesta  telah  berlalu,  Ayub
memanggil  mereka  dan  menguduskan  mereka,  kee-
sokan harusnya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mem-
persembahkan korban bakaran sejumlah mereka seka-
lian,  sebab pikirnya;  mungkin anak-anakku sudah ber-
buat  dosa  dan  telah  mengutuki  Allah  di  dalam  hati.
Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa" (Ayub 1:5).

Selanjutnya berperan menjadi nabi, yaitu menegur, menase-
hati, menghibur dan menguatkan serta mampu memecahkan
persoalan-persoalan yang  timbul  juga memberitahukan hal-
hal yang akan terjadi.

"Kamu tahu betapa kami seperti  bapak terhadap anak-
anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hat-
imu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat
supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang



memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaanNya"
(Tes. 2:11-12).

"Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar
dan berlimpah kasih setia" (Maz.103:8).

Bapak harus penuh kasih dan pengampunan. Jadi hubungan
penatua-penatua  dengan  jemaat  haruslah  seperti  bapak
dengan anak-anaknya, tidak ada jarak tetapi  penuh keakra-
ban, mereka tidak merasa diperintah, dikuasai ditakut-takuti,
tetapi  mereka  akan  menganggap  tua-tua  adalah  bapaknya.
Tempat  untuk  mengeluarkan  isi  hatinya,  atau  beban-beban
yang dialami sehingga mereka merasakan ada perlindungan.
Karena dengan sikap seorang bapak, tua-tua akan bertindak
arif, menguatkan hati seorang demi seorang.

Di dalam 1 Tes. 2:7 Paulus berkata sebagai berikut: ''Tetapi
kami berlaku ramah diantara kamu, sama seperti seorang ibu
mengasuh dan merawati anaknya".

Seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya haruslah
memberi  pengorbanan yang besar.  Jika kita perhatikan,  se-
orang ibu yang mengasuh / merawat anak-anaknya dia tidak
perduli meskipun harus mengorbankan waktunya untuk men-
gurusi segala keperluan bayi tersebut, siang dan malam harus
menyusui, mengganti popok, memandikan, menimang-nimang
dan lain-lain.  Tidak ada yang  bisa  diharapkan dari  seorang
anak kecil. Seorang ibu harus rela (maaf kata) diken-cingi atau
diberaki, tetapi dia rela menerima semua itu dan harus sadar
bahwa anak tersebut masih kecil. Sesudah anak itu dewasa,
oleh  karena  anak  tersebut  telah  menerima cinta  kasih  dan
perhatian yang besar dari ibunya, pasti dia akan ingat untuk
membalas budi kepada ibunya. Sembilan bulan di dalam kan-
dungan ditambah beberapa tahun dalam perawatan / asuhan
ibu, maka bagi anak-anak yang sadar dan mengerti, dia akan
merasa  berhutang  budi  kepada  ibunya.  Hanya  anak-anak
durhaka / pemberontak yang tidak ingat dan tidak menghor-
mati ibunya. Sebagai tua-tua pengalaman seperti seorang ibu
tidak  mustahil  terjadi,  olehnya  dengan  hati  yang  besar  kita
perlakukan  setiap  amggota  jemaat  yang  memiliki  sifat-sifat
yang  berlainan  tersebut  dengan  ketekunan  dan  kesabaran.



Dalam kasih sayang yang besar penatua harus rela memberi-
kan  hidupnya  bagi  jemaat.  Seperti  yang  Paulus  katakan;
"Hidup yang kuhidupi ini adalah hidup bagi Tuhan, dan bagi
orang-orang  lain".  Tidak  cukup  hanya  sebagai  pembicara
Firman  Tuhan,  pengkhotbah,  atau  mengatur  segala  jadwal
ibadah / pelayanan, tetapi kita membagikan hidup kita kepada
mereka. Sebagai penatua tidak hanya dapat menjadi bapak
bagi anggota jemaat,  tetapi juga bagi pelayan-pelayan yang
masih muda. Mereka perlu bimbingan dan arahan sehingga
mereka dapat menjadi hamba-hamba Allah atau pemimpin di
masa  mendatang.  Perhatikan,  bagaimana  Paulus  membim-
bing  pemuda  Timotius,  Titus,  Silas  dan  lain-lain.  Pemuda-
pemuda  tersebut  akhirnya  mampu  meneruskan  pelayanan
atau kepemimpinan yang berksenimbangunan karena memiliki
bapak-bapak  yang  mampu  membimbing  dan  mengarahkan
mereka. Pada waktu Paulus masih baru (muda), dalam pang-
gilan  pelayanannya,  rasul-rasul  di  Yerusalem  telah  menjadi
bapaknya,  sehingga setiap ada persoalan-persoalan dibawa
ke Yerusalem dan bapak-bapak itu telah melaksanakan keba-
paannya dengan mengambil keputusan-keputusan yang amat
bijaksana.  Pada akhirnya perhatikanlah  apa yang dikatakan
Yohanes;

Aku  menulis  kepada  kamu  hai  bapak-bapak,  karena
kamu telah mengenal Dia, yang ada dari-mulanya. Aku
menulis  kepada  kamu,  hai  orang-orang  muda,  dan
karena kamu, telah mengalahkan yang jahat Aku men-
ulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu menge-
nal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak
karena kamu mengenal.  Dia,  yang ada dari  mula-nya.
Aku  menulis  kepada  hai  orang-orang  muda,  karena
kamu kuat dan Firman Allah diam di dalam kamu, dan
kamu telah  mengalahkan yang jahat.  Janganlah kamu
mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau
orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada
di  dalam orang  itu.  Sebab  semua yang  ada di  dalam
dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melain-



kan dari dunia" (1 Yoh. 2:13-16).

Sebagai  bapak  seharusnya  telah  mengenal  Bapa  sorgawi
dengan  benar,  dan  melalui  pengenalan  tersebut,  kita  akan
memiliki  kasih Bapa yang disalurkan kepada setiap anggota
tubuh Kristus yang ada.

7. Meneguhkan Panggilan / Jawatan Bagi Jemaat Yang 
Terpanggil Untuk Melayani

"Jangan lalai  dalam mempergunakan karunia yang ada
padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan
penumpangan tangan sidang penatua" (1 Tim. 4:14).

Jika dilihat dari konteks ayat tersebut di atas, maka jelaslah
bahwa tua-tua tidak hanya melakukan tugas pelayanan kep-
ada  jemaat  saja.  Tetapi  harus  memperhatikan  dengan  sek-
sama kepada anggota  jemaat  yang  perlu  diteguhkan pang-
gilannya, baik yang sehubungan dengan panggilan pelayanan
maupun peneguhan dalam jawatan-jawatan tertentu (jawatan
Roh).

"Dan  Ialah  yang  memberikan  baik  rasul-rasul  maupun
nabi-nabi,  baik  pemberita-pemberita  Injil  maupun gem-
bala-gembala  dan pengajar-pengajar"  (Ef.  4:11,  1  Kor.
12:28).

Kepemimpinan  yang  berhasil  ialah  pemimpin  yang  mampu
mengkaderkan  beberapa  anggota  jemaat  untuk  menjadi
pemimpin  dikemudian  hari.  Ingat  bagaimana  Musa  telah
mengkaderkan Yosua, nabi Elia mengkaderkan Elisa. Banyak
lagi  contoh-contoh  di  dalam  Perjanjian  Baru;  Paulus  dan
pemuda-pemuda yang dikaderkan,  Yohanes,  Barnabas,  dan
lain-lain.  Dalam waktu-waktu tertentu harus berani mendele-
gasikan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang telah
dipersiapkan,  bahkan  harus  berani  memberikan  sebagian
kewibawaannya kepada orang-orang yang telah dikaderkan /
dipersiapkan tersebut, sama seperti Musa waktu memberikan
sebagian  kewibawannya  kepada  Yosua  (Bil.  27:18-23),
sehingga seluruh umat  mengakui  dan menghormati  kepem-
impinan  Yosua  yang  masih  muda  tersebut.  Kepemimpinan
bukanlah  warisan  nenek  moyang  atau  warisan  dari  orang-



orang  tertentu,  tetapi  merupakan  panggilan  Allah.  Orang-
orang  yang  akan  dipilih  jadi  pemimpin  perlu  dipersiapkan
dengan  matang.  Sistim  anarkhi  maupun  dinasti  tidak  boleh
berlaku di dalam kepemimpinan rohani. Oleh sebab itu tua-tua
harus benar-benar mempersiapkan, melatih orang-orang yang
telah  Tuhan  tentukan  untuk  menjadi  pemimpin-pemimpin
dikemudian hari.  Jika panggilan Tuhan tersebut telah nyata,
maka  tua-tua  perlu  menumpangkan  tangan  ke  atas  kepala
mereka  sehingga  panggilan  tersebut  makin  mantap.  Tetapi
perlu  diingat,  janganlah  kita  terburu-buru  menumpangkan
tangan atas seseorang.

"Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan
atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam
dosa orang lain. Jagalah kemurnian hatimu" (1Tim. 5:22)

Jelas tidak diperbolehkan asal tumpang tangan apalagi dalam
meneguhkan seseorang yang berhubungan dengan panggilan
Tuhan  atau  penetapan  jawatan  Roh  dalam  jemaat  tubuh
Kristus lokal.

8. Mengambil Keputusan.

Mengambil  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dan  keputusan-
keputusan bersama agar jemaat terarah kepada pertumbuhan
dan perkembangan iman.

"Dengan perjalanan keliling dari kota ke kota Paulis dan
Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil
rasul  dan  para  penatua  di  Yerusalem  pesan  supaya
jemaat-jemaat menurutinya" (Kis. 6:4).

Adalah satu contoh yang bagus di mana rasul-rasul / tua-tua
tersebut  memiliki  keputusan dan kebijaksanaan yang sama.
Tidak  bertindak  sendiri-sendiri  tetapi  bertindak  atas  nama
bersama.  keputusan-keputusan  itu,  membuktikan  keber-
samaan  di  dalam  kepemimpinan  mereka,  bahkan  pelayan-
pelayan  yang  lainnya  pun  turut  mengaminkan  keputusan-
keputusan tersebut dengan jalan menyampaikan pesan agar
jemaat-jemaat  menurutinya.  Kesatuan  dan  kebersamaan
penatua-penatua itu  membuat  jemaat  semakin  teguh dalam
iman  dan  akibatnya  makin  lama  makin  bertambah  besar



jumlahnya (Kis. 16:5). Jika tua-tua sehati dan ada kehidupan
kebersamaan  yang  mantap,  keputusan-keputusan  yang
disampaikan kepada jemaat tidak akan membingungkan atau
mengacaukan  tetapi  justru  akan  membuat  jemaat  semakin
mantap  dalam  iman.  Pengambilan  keputusan  hendaknya
berdasarkan petunjuk yang jelas dari  Roh Kudus,  untuk hal
tersebut  perlu  diadakan  waktu  berdoa  dan  bertanya-tanya
kepada Tuhan.

Daftar Isi
 

Beberapa Petunjuk Yang Perlu Diperhatikan
 
A.  Mengingat kepemimpinan di dalam tubuh Kristus lokal tidak

dilaksanakan  sendiri-sendiri  tetapi  bersama-sama,  meru-
pakan  satu  team  (kelompok  kecil).  Maka  dalam  kelompok
kepemimpinan  bersama  tersebut  setiap  anggota  memiliki
karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk
hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. 1 Kor. 12:12-26; 

Kesatuan yang  melekat  di  dalam ikatan Roh,  menunjukkan
tingkat kebersamaan yang kuat,  di  mana satu dengan yang
lain  saling  berhubungan  secara  akrab  dalam  satu  tubuh
Kristus.  Seperti  carang  yang  melekat  pada  pokok  anggur,
maka secara langsung mempunyai ikatan dan hubungan satu
dengan yang lainnya.  Perpisahan berarti  kehancuran,  sama
seperti  carang yang  terlepas dari  pokoknya  maka dia  akan
menjadi kering. Untuk mencapai kesatuan yang benar, mele-
kat satu dengan yang lainnya,  maka penatua perlu  menga-
dakan  waktu  secara  khusus  untuk  bersekutu  secara  terus
menerus, paling sedikit seminggu sekali. Dalam kesempatan
tersebut para penatua dapat mempererat hubungan dari hati
ke  hati  melalui  doa,  sharing,  evaluasi  mengenai  pelayanan
yang ada. Saat tertentu dapat juga mengadakan perjamuan
kasih antar penatua dengan anggota keluarga (istri dan anak-
anak). Hal ini dilakukan agar bisa lebih saling mengenal, tidak



hanya antar tua-tua tetapi  juga dengan istri  dan anak-anak.
Beban dan tanggung jawab pelayanan akan terasa ringan dan
senang adanya, karena kita tidak menanggung sendiri tetapi
bersama-sama.

"Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikian-
lah kamu memenuhi hukum Kristus" (Gal. 6:2).

Sering terjadi  ada orang-orang yang merasa sudah mampu
melayani  Tuhan  dan  bertanggung  jawab  sehingga  jika  ada
persoalan antar tua-tua, lalu memisahkan diri  dan mencoba
jalannya  sendiri  dengan  memulai  pekerjaan  yang  baru.  Ini
sangat  berbahaya!  Sekalipun  prinsip-prinsip  yang  dilakukan
tetap sama, jikalau ada yang memisahkan diri maka laksana
carang yang tidak melekat  lagi  pada pokok anggur itu,  dan
sudah  dapat  dibayangkan  apa  akibatnya.  Untuk  dapat  ber-
tanggung  jawab  dan  melayani  bersama-sama  perlu  diper-
hatikan hal-hal di bawah ini :

a. Ada perdamaian satu dengan yang lainnya.

"Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mer-
eka  dalam  kasih  karena  pekerjaan  mereka.  Hiduplah
selalu  dalam  damai  seorang  dengan  yang  lain.  Kami
juga menasehati kamu, saudara-saudara, teguhlah mer-
eka  yang  hidup  dengan  tidak  tertib,  hiburlah  mereka
yang tawar hati,  belalah mereka yang lemah, sabarlah
terhadap semua orang" (1 Tes 5:13-14).

b. Tidak saling menghakimi.

"Karena itu,  hai  manusia  siapapun juga engkau,  yang
menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari
salah.  Sebab,  dalam  menghakimi  orang  lain,  engkau
menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang meng-
hakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama" (Roma
2:1).

c. Tidak menganggap lebih tinggi dari orang lain.

"Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-
pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan ren-
dah hati setiap orang menganggap yang lain lebih utama
dari pada dirinya sendiri" (Fil 2:3).



d. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya.

"Supaya  jangan  terjadi  perpecahan  di  dalam  tubuh,
tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling
memperhatikan" (1 Kor. 12:25).

Ada keterbukaan, saling menegur / menasehati jika terjadi hal-
hal yang salah.

"Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala keka-
yaanNya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala
hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil  menyanyikan  mazmur,  dan  puji-pujian  dan
nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di
dalam hatimu" (Kol 3:16).

e. Saling mendahului dalam memberi hormat satu dengan yang 
lainnya.

"Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan
saling mendahului dalam memberi hormat" 
(Roma 12:10).

f. Tidak saling memfitnah atau mengosipkan.

"Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah!
Barangsiapa memfitnah saudaranya …" (Yak. 4:11).

g. Menunjukkan sikap tenggang rasa satu dengan yang lainnya.

"Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita sa-
ling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang
baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-per-
temuan ibadah  kita,  seperti  dibiasakan  oleh  beberapa
orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan sema-
kin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang men-
dekat" (Ibr. 10:24-25).

h. Menaklukkan diri atau tunduk satu dengan yang lainnya, 
dengan kerendahan hati, sama seperti Kristus merendahkan /
menaklukkan diriNya kepada Bapa sampai mati di kayu salib.

"Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di
dalam takut akan Kristus" (Ef. 4:21).

"Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi
taat dari apa yang telah dideritaNya" (Ibr. 5:8).



i.  Saling  memberikan penghiburan satu dengan yang lainnya,
agar masa yang sulit dapat dilalui dengan sukacita dari Tuhan

"Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan
perkataan-perkataan ini" (1 Tes. 4:18).

j. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah perlu saling mendukung
di dalam doa.

"Karena  itu  hendaklah  kamu  saling  mengaku  dosamu
dan  saling  mendoakan,  supaya  kamu  sembuh.  Doa
orang  yang  benar  jika  dengan  yakin  didoakan  sangat
besar kuasanya" (Yak. 5:16).

2. Jika sudah ada kesatuan … 

Jika sudah ada kesatuan, kebersamaan yang mantap, maka
secara  otomatis  akan  terjadi  kerjasama  yang  rapi.  Masing-
masing  akan  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  kadar
(ukuran) karunia yang Allah percayakan kepada pribadi lepas
pribadi. Dengan kata lain bekerja sama dalam satu pekerjaan
tetapi dengan tugas masing-masing. Misalnya saja jikalau kita
mau  makan,  semua  organ  tubuh  secara  spontanitas  harus
bekerja.  Kaki  harus membawa tubuh ke meja makan untuk
mencari makanan, tetapi kalau kaki tersebut mogok, tidak mau
bekerja atau sakit, maka dengan sendirinya pekerjaan terse-
but akan terhambat. Agar rencana makan tersebut terlaksana,
kaki harus berjalan. Selanjutnya untuk menolong mengambil
makanan, mata harus berjalan. Selanjutnya untuk menolong
mengambil  makanan,  mata  menunjukkan  makanan  yang
harus dimakan sesuai dengan selera, entah itu asin, pedas dll.
Untuk melanjutkan itu,  tangan harus memasukkan makanan
ke mulut, mulut mengunyah, kemudian masuk ke perut. Seba-
gai  penatua  harus  mengetahui  dengan  jelas  tugas  khusus
yang  Allah  percayakan  dalam hidupnya  untuk  dilaksanakan
agar tidak terjadi tumpang tindih. Bisa saja penatua dianuger-
ahi oleh Tuhan Yesus salah satu dari kelima jawatan Roh, mis-
alnya rasul, nabi, guru, penginjil atau gembala (lihat Kis. 13).

Jika ada beberapa penatua sudah pasti  Tuhan memberikan
jawatan pelayanan Roh tersebut  kepada satu  dengan yang
lain secara berbeda-beda. Bila di dalam kepenatuaan hanya



satu jawatan Roh, itu tidak cukup, sebab kita membutuhkan
semua yang sudah disediakan oleh Allah. Ia (Kristus) menye-
diakan  pelayanan  kelima  jawatan  tersebut  untuk  melaksan-
akan rencana utamaNya. Sampai kita semua telah mencapai
kesatuan  iman  dan  mencapai  tingkat  pertumbuhan  yang
sesuai dengan kepenuhan Kristus (Ef.  4:13).  Secara pribadi
kita  harus  berusaha  untuk  berprestasi,  tetapi  tetap  prestasi
tersebut dilakukan dalam batas-batas keterikatan satu dengan
yang lainya. Karena untuk mengembangkan prestasi tersebut,
perlu  ditunjang  dan  diikat  menjadi  satu  oleh  urat-urat  dan
sendi-sendi  dalam  menerima  pertumbuhan  illahiNya  (Kol.
2:19).

"Dari padaNyalah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan
diikat  menjadi  satu  oleh  pelayanan  semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, men-
erima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam
kasih" (Ef. 4:16).

3. Keberhasilan bersama-sama.

Keberhasilan  hendaknya  disadari  sebagai  hasil  karya  atau
upaya  bersama-sama.  Sebab  kaki  atau  tangan  tidak  akan
berhasil dalam tugas-tugasnya jika tidak ditopang oleh bagian
tubuh  lainnya.  Demikian  juga  jika  ada  salah  satu  anggota
tubuh gagal,  maka kegagalan tersebut  akan dirasakan ber-
sama-sama.  Sebab  jika  satu  anggota  dipermuliakan,  maka
semua anggota dipermuliakan, jika satu anggota sakit maka
semua anggota turut merasakan sakit. Seringkali terjadi ada
tua-tua yang merasa dirinya mampu berkarya sehingga men-
gangap  lebih  dari  yang  lainnya,  kemudian  bertindak  sendiri
bahkan tidak memerlukan dukungan dari yang lainnya. Hal ini
sangat  berbahaya  bagi  yang  bersangkutan  maupun  bagi
jemaat tubuh Kristus. Sebab telah menyalahi aturan tatanan
Allah di dalam kepemimpinan bersama. 

4. Kemuliaan sesuai dengan Kadar masing-masing.

Agar tidak terjadi perpecahan, maka Tuhan dengan jelas men-
ginginkan agar kita mengerti dengan benar bahwa Dia mem-
berikan  kemuliaan  yang  berbeda-beda  satu  dengan  yang



lainnya.

Masing-masing  anggota  tubuh  akan  menerima  kemuliaan
yang  berbeda  sesuai  dengan  fungsinya  masing-masing.
Sebagai contoh; Kehormatan (kemuliaan) yang diterima oleh
tangan  berbeda  dengan  yang  diterima  oleh  kaki.  Demikian
juga  mata  atau  anggota  tubuh  lainnya.  Untuk  tangan  kita
harus membeli  jam tangan dan memakaikannya atau cincin
mas pada jari manis, betapa mahalnya barang-barang itu kita
beli  untuk  tangan  supaya  kelihatan  indah.  Kaki  tidak  boleh
berkata; "Saya juga harus dibelikan cincin atau jam tangan!"
Nanti apa jadinya? Untuk kaki ada kehormatan sendiri yaitu
sepatu dan kaus kaki. Demikian juga untuk mata, kita pakai-
kan  kaca  mata,  telinga  kita  belikan  anting-anting.  Anggota
tubuh satu dengan yang lainnya tidak boleh iri dengan kemu-
liaan / kehormatan yang diterima oleh anggota tubuh lainnya.
Malahan  justru  kepada  anggota-anggota  yang  menurut
pemandangan  kita  kurang  terhormat,  kita  berikan  penghor-
matan yang khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang
tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuh-
kan anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun kita
(tubuh  kita)  begitu  rupa  sehingga  kepada  anggota-anggota
yang  tidak  mulia  diberikan  penghormatan  khusus  (1  Kor.
12:23-24). Banggalah jika salah satu diantara tua-tua dipakai
Tuhan bahkan diberkati  olehNya, tak perlu ada perasaan iri
hati,  cemburu,  dan  lain-lain.  Sebab  apapun  yang  mereka
terima dan alami kita juga ikut merasakannya.

Sungguh indah jika para penatua bisa melakukan hal-hal ter-
sebut  di  atas,  karena  hal  ini  akan  mengalir  kepada  setiap
jemaat  sehingga  mereka  juga  merasakan  keindahan  yang
sama.

Daftar Isi
 



B. Kepemimpinan Yang Efektif (Berhasil).

1. Memiliki kehidupan doa secara terus menerus.

"Dalam hidupnya sebagai  manusia,  Ia  telah memper-
sembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis
dan keluhan kepada Dia  yang sanggup menyelamat-
kanNya  dari  maut,  karena  kesalehanNya,  Ia  telah
didengarkan" (Ibr.5:7).

Untuk memiliki kehidupan yang stabil, tegar, pelayanan yang
berhasil, perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan
melalui  doa.  Karena  melayani  pekerjaan  Tuhan  perlu  diim-
bangi  dengan  melayani  Tuhan.  Melayani  pekerjaan  Tuhan,
berarti  melayani  pekerjaanNya,  sedangkan  melayani  Tuhan
artinya  melayani  Tuhan  (berdoa,  bersekutu,  menyembah
dalam  Roh).  Tuhan  Yesus  telah  memberikan  teladan  yang
cukup jelas, di  mana dalam kesibukan pelayananNya selalu
mengambil  waktu-waktu  tertentu  untuk  bersekutu  dengan
BapaNya. Kadang pada saat dini hari, malam hari, yang jelas
Dia selalu menyediakan waktuNya untuk menyendiri dengan
BapaNya. Tuhan mengatakan; "Aku hanya mengatakan apa
yang dikatakan BapaKu kepadaKu". Apa yang dilakukan oleh
Tuhan Yesus dalam pelayananNya adalah hasil dari perseku-
tuan  pribadiNya  dengan  BapaNya.  Keakraban  kita  dengan
Tuhan akan mengakibatkan perkara-perkara yang ajaib terjadi
dalam hidup dan pelayanan kita. Musa, Elia, Elisa, raja Daud
dan yang lainnya (lbr. 11) merupakan contoh yang nyata, iman
mereka sangat luar biasa. Hal itu bisa terjadi temyata merup-
akan hasil  dari  kehidupan doa yang terus menerus dengan
Tuhan Yesus. Ada waktu-waktu yang khusus, yang dapat kita
pergunakan  untuk  mengasingkan  diri  dalam  beberapa  saat
untuk  mencari  kehadirat  Tuhan.  Di  celah-celah  kesibukan
yang amat sangat kadang-kadang kita mengalami kekeringan,
kekosongan, sementara orang-orang yang kita layani disegar-
kan, tetapi kita sendiri kosong. Jika hal tersebut terjadi sege-
ralah mengundurkan diri  (retreat)  dari  segala kegiatan.  Dan
sediakan waktu untuk bersekutu, berdoa di hadiratNya. Tuhan
Yesus akan berkenan kepada kita, jika Dia dinomor satukan
lebih dari pekerjaanNya. 



"Setiap  pagi  Ia  mempertajam  pendengaranku  untuk
mendengar seperti seorang murid" (Yes. 50:4).

"Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuin-
gini; diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
kemurahan Tuhan dan menikmati  baitnya"  (Maz 27:4).
"Syukurlah dan doa" (Maz. 40).

Sebab  barangsiapa  masuk  perhatianNya,  ia  sendiri  telah
berhenti  dari  segala pekerjaannya,  sama seperti  Allah  ber-
henti dari segala pekerjaanNya" (Ibr.4:10).

Masuk  hadiratNya  berarti  masuk  dalam  perhentian  Tuhan,
dengan  kata  lain  jika  kita  berhenti  dari  segala  usaha  kita,
maka  Tuhan  akan  mengambil  alih  semua  aktivitas  kita.
Sehingga  Tuhan  yang  akan  bekerja  ganti  kita.  Jika  kita
berdiam diri maka Tuhan akan bekerja, tetapi jika kita yang
bekerja maka Tuhan yang berdiam diri. Luar biasa akibatnya
jika  kita  mentaati  petunjuk-petunjuk  Firman Tuhan  tersebut
Jadi perlu sekali untuk menyediakan waktu bagiNya, agar ada
keseimbangan dalam tanggung jawab pelayanan kita.

2. Belajar mengatasi kritikan dan pujian.

Tidak  ada  pemimpin  yang  bebas  dari  kritikan-kritikan  baik
yang  sifatnya  negatif  maupun  yang  positif  (untuk  memban-
gun).  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  penatua harus memiliki
sikap yang  terbuka sehingga dapat  mengambil  hikmah dari
kritikan-kritikan  tersebut,  ambil  yang  baik  dan  buang  yang
tidak  baik.  Biasakan  untuk  hidup  sesuai  dengan  Firman
Tuhan, bukan karena perkataan orang lain.

"Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang
diucapkan orang, supaya engkau mendengar pelayanmu
mengutuki engkau" (Pengk. 7:21).

Ujilah setiap kritikan tersebut, jika sifatnya membangun (men-
gandung unsur kebenaran) apa salahnya kita menerimanya,
tetapi jika tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, buang jauh-
jauh (dengar  lewat  telinga kiri,  buang lewat  telinga  kanan).
Bahkan kalau memang sifatnya untuk membangun, kita perlu
berubah  dari  ketidakberesan  yang  ada.  Tuhan  sangat  tahu
dengan kebenaran bathin kita, olehnya tidak perlu kuatir, maju



terus dan tidak perlu peduli dengan hal-hal yang negatif, tetapi
kepedulian  kita,  kita  tujukan  kepada  perkara-perkara  yang
positif  di  hadapan  Tuhan.  Raja  Daud  rela  dikritik  bahkan
dikutuki oleh Simei (2 Sam. 16:5-14). Sebab dalam hatinya ia
berpikir, jangan-jangan orang tersebut sedang dipakai Tuhan
untuk menegurnya. Tetapi jika tidak, pasti Tuhan sendiri yang
akan berurusan dengan orang tersebut.  Sebab Tuhan akan
memberikan  kemenangan  kepada  orang  yang  diurapiNya
(Maz. 20:7). Daud juga mengatakan; orang-orang yang mem-
benci tanpa alasan lebih banyak dari pada rambut kepalaku
(Maz. 69:5a). Sudah merupakan resiko jika kita mendapatkan
berbagai  kritikan-kritikan  bahkan  penilaian-penilaian  dari
banyak orang. Tuhan Yesus telah menjadi pelopor iman kita
dalam menghadapi perkara-perkara yang ada. Oleh sebab itu,
mata kita hendaknya senantiasa tertuju kepada Dia.

"Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan
mengelilingi  kita,  marilah  kita  menanggalkan  semua
beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba
dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi
kita.  Marilah  kita  melakukannya  dengan  mata  yang
tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman,
dan  yang  membawa  iman  kita  itu  kepada  kesempur-
naan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib
ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang
duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan
Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu
terhadap dariNya dari pihak orang-orang ber- dosa, sup-
aya jangan menjadi lemah dan putus asa" (Ibr. 12:1-3).

Penatua perlu mengatasi  puji-pujian yang sering dilontarkan
secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan membiarkan
hati kita berbangga ria kepada hal-hal tersebut. Tetapi bersika-
plah merendah dan mengatakan dalam hati; kemuliaan, puji-
pujian hanya bagi  Dia, dan segala sesuatu yang terjadi  ini,
hanyalah karena Tuhan saja, bukan saya. Tetapi kita tidak bisa
menolak pujian atau penghargaan karena pelayanan kita yang
baik, tetapi janganlah pelayanan dimotivasikan kepada pujian
dan penghargaan yang diberikan kepada kita.  Tuhan Yesus



berkata;  kemuliaan  kehormatan  bukan  untuk  diriKu,  tetapi
untuk BapaKu yang mengutus Aku.

3. Mempercayai otoritas Allah.

"Roh Tuhan Allah ada padaku,  oleh Tuhan telah men-
gurapi  aku,  untuk  menyampaikan  kabar  baik  kepada
orang-orang  sengsara  dan  merawat  orang-orang  yang
remuk  hati,  untuk  memberitakan  pembebasan  kepada
orang-orang  tawanan,  dan  kepada  orang-orangnya"
(Yes. 61:1-3).

"Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang
telah kamu terima dari padaNya. Karena itu tidak perlu
kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengu-
rapanNya mengajar  kamu tentang segala sesuatu dan
pengajaranNya itu benar, tidak dusta dan sebagaimana
Ia  dahulu  mengajar  kamu,  demikianlah  hendak-nya
kamu tetap tinggal di dalam Dia" (1Yoh.2:27).

Keyakinan akan pelantikan (pengurapan)  Allah dalam hidup
kita, akan membuat kita sanggup mengejawantakan (menya-
takan) otoritasNya kepada umat yang kita dilayani.  Ketidak-
mampuan dalam kepemimpinan,  disebabkan karena banyak
penatua tidak  bertindak atas  otoritas  Allah  tersebut.  Wewe-
nangNya tidak nyata dalam hidup kita karena terhalang oleh
perasaan, ketidak yakinan kita, bahkan pemikiran akan ukuran
kita sendiri. Seorang pejabat tertentu akan melakukan tugas-
nya oleh karena otoritas jabatannya pada waktu ia dilantik. Dia
tidak  boleh  segan  bertindak  atau  melaksanakan  tugasnya,
walaupun  ada  orang-orang  yang  lebih  dihormati  di  dalam
hidupnya,  misalnya;  orang tua, mertua,  dosen,  gurunya,  dll.
Berdasarkan  otoritasNya,  kita  melakukan  dengan  sepenuh
hati,  maka  dengan  demikian  kita  akan  membawa  umatNya
tunduk kepada kehendakNya.

"Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak
berjuang  secara  duniawi,  karena  senjata  kami  dalam
perjuangan,  bukanlah senjata  duniawi,  melainkan sen-
jata  yang  diperlengkapi  dengan  kuasa  Allah,  yang
sanggup  untuk  meruntuhkan  benteng-benteng.  Kami



mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap
kubu  yang  dibangun  oleh  keangkuhan  manusia  untuk
menentang  pengenalan  akan  Allah.  Kami  menawan
segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan
kami  siap  sedia  juga untuk  menghukum setiap  kedur-
hakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna" (2
Kor.10:3-6).

4. Mempercayai kekuatan Tuhan dalam ketidakmampuan. 

Banyak pemimpin merasa tidak ada kemampuan dalam diri-
nya, karena ada halangan-halangan (kelemahan-kelemahan)
di dalam hidupnya.

"Sebab jika aku lemah, maka aku kuat" (2 Kor. 11:10b).

"Tetapi  harta ini,  kami punyai  dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu
berasal dari Allah, bukan dari diri kami" (2 Kor. 4:7).

Hendaknya kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita,
jangan menjadi halangan bagi pemakaian Tuhan, asal kita 
jangan memandang kelemahan-kelemahan tersebut melebihi 
daripada kemampuan Tuhan dalam hidup kita, maka itu tidak 
akan menjadi penghalang. Kita lihat beberapa contoh orang-
orang yang mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu tetapi 
mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya.

4.1. Otniel.

"Lalu  bersenilah  orang  Israel  kepada  Tuhan,  maka
Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi bangsa
Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb" (Hakim 3:9).

Otniel adalah adik Kaleb, partner Yosua pada waktu mengintai
tanah perjanjian. Ketidak mampuan Otniel ialah ditutupi oleh 
kehebatan nama Kaleb yang terkenal itu.

Otniel tidak minder tetapi mampu mengatasi keadaan tersebut
dengan  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dengan  baik.
Kadang  kita  tidak  berani  berbuat  sesuatu,  karena  kita  lihat
orang-orang  yang  lebih  hebat  Tuhan  pakai.  Sehingga  kita
grogi, sungkan, takut dll. Tetapi hilangkan perasaan-perasaan
tersebut, percayalah Tuhan sedang memakaimu!



4.2. Ehud.

"Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan
membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni
Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal.
Dengan perantaraannya bangsa Israel boleh mengirim-
kan upeti kepada Eglon, raja Moab" (Hakim 3:15).

Ehud adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin ban-
gsa  Israel,  tetapi  anggota  tubuhnya  cacat,  yaitu  tangannya
kidal.  Secara jasmani  Ehud kurang sempurna,  tetapi  Tuhan
tidak melihat kekurangan tersebut. Jangan kecil hati jika ada
bagian tubuh yang tidak sempurna. Misalnya merasa terlalu
pendek, tinggi, kurus, gemuk, kurang cakap dll. Janganlah hal
tersebut  dijadikan  alasan  untuk  tidak  melakukan  kehendak
Tuhan dalam pelayanan.  Bukan yang dilihat  manusia dilihat
oleh  Allah;  manusia  melihat  yang  kelihatan (yang di  depan
mata),  tetapi  Tuhan  melihat  hati  (1  Sam.  16:7).  Perkataan
itulah  yang  Tuhan  sampaikan  kepada  Samuel,  pada  saat
Samuel  mencoba  untuk  mengerti  kehendak Tuhan,  Samuel
memandang paras perawakan Eliab anak Isai.  Tetapi Tuhan
memilih  hambaNya  Daud,  orangnya  bersahaja,  sederhana,
kecil, tidak memiliki prestasi yang hebat seperti abang-abang-
nya,  tetapi  dialah yang Tuhan pilih.  Kita semua tahu bagai-
mana Tuhan memakai Daud dalam tanggung jawabnya.

4.3. Samgar.

"Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewas-
kan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600
orang banyaknya,  demikianlah  ia  juga menyelamatkan
orang Israel" (Hakim 3:21).

Kekurangan Samgar bin Anat ialah; tidak memiliki sarana atau
perlengkapan yang cukup. Tetapi di hadapan Tuhan hal ter-
sebut  tidak  menjadi  halangan.  Dengan sarana apa adanya,
yaitu tongkat penghalau lembu, Samgar mampu mengalahkan
musuh-musuhnya  dalam  peperangan.  Janganlah  sarana-
sarana  seperti  gedung  besar,  peralatan  musik  transport,
keuangan, dll  yang menjadi  prioritas untuk melayani  Tuhan.
Tetapi hendaklah kehendak Tuhan yang menjadi prioritas lebih



dahulu,  baru  sarana-sarana  tersebut,  Tuhan  yang  akan
melengkapi. Sebab jika Tuhan yang menyuruh kita untuk mel-
aksanakan  kehendakNya  maka  Dia  akan  mempersiapkan,
melengkapi  dan  mengadakan  segala  sesuatu  yang  kita
perlukan dalam pekerjaanNya.

4.4. Gideon.

"Kemudian Gideon membawa Sepuluh orang hambaNya
dan  diperbuatnyalah  seperti  yang  difirmankan  Tuhan
kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluar-
ganya dan kepada orang-orang di kota itu untuk mela-
kukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah
pada waktu malam" (Hakim 6:27).

Di dalam pasal  tersebut,  kita dapat  membaca dan mengerti
apa  yang  dilakukan  Gideon  kepada  Mezbah  Baal.  Ketidak-
mampuan  Gideon  ialah  penakut.  Tetapi  Tuhan  mempunyai
cara yang indah untuk meyakinkan Gideon bahwa tidak ada
hal-hal yang perlu ditakuti  jika Tuhan yang bekerja. Dengan
keyakinan  yang  mantap  akhirnya  Gideon  dapat  melihat
bagaimana  penyertaan  dan  kuasa  Tuhan  berlaku  dalam
kehidupannya.  Jadi  kita  harus  berani  bertindak  atas  nama
Tuhan Yesus, dan jangan takut, karena orang-orang penakut
berarti kasihnya belum sempurna, dan Tuhan tidak memberi-
kan  Roh  penakut,  melainkan  Roh  untuk  membangkitkan
keberanian,

"Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita Roh keta-
kutan,  melainkan  Roh  yang  membangkitkan  kekuatan,
kasih dan ketertiban" (2 Tim. 1:7).

4.5. Tola,

"Sesudah Abimelekh, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo,
seorang Izakhar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia
diam di Samir, di pegunungan Efraim" (Hakim 10:1).

Kelemahan  Tola  ialah  namanya  tidak  dikenal,  dan  asalnya
juga dari  pegunungan (orang gunung),  daerah yang kurang
terkenal  dan  biasanya  agak  terbelakang.  Banyak  pelayan
ingin  menjadi  terkenal  dengan  menginjak-injak  teman  yang
lain.  Bahkan  banyak  orang  yang  berusaha  mencari  muka,



seolah-olah wajahnya hilang. Dan yang lebih mengherankan
ada  pemimpin-pemimpin  yang  berusaha  menyembunyikan
asalusulnya,  apalagi  jika orang tersebut dari  desa yang ter-
pelosok atau pedalaman di suatu pulau. Mengapa terjadi hal
tersebut?  Karena  takut  tidak  dihargai,  tidak  dihormati  dan
direndahkan.  Sebenarnya  tidak  perlu  malu  dan  rendah  diri,
sekalipun kita dari suatu tempat yang dikenal. Bahkan sekali-
pun nama anda tidak dikenal oleh siapapun, yang penting kita
meninggikan  namaNya.  Jangan  berusaha  memperkenalkan,
mempro-klamasikan dan meninggikan nama kita,  sementara
itu namaNya tidak ditinggikan.

"Aku telah memanggil kamu / engkau dengan namamu
sendiri, engkau kepunyaanKu" (Yes. 43:1).

4.6. Yefta.

"Adapun Yefta orang Gilead itu, adalah seorang pahla-
wan yang gagah perkasa,  tetapi  ia anak seorang per-
empuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead" (Hakim 11:1).

Sebagaimana  seorang  anak  perempuan  sundal,  tentu  akan
mempunyai  beban  yang  berat,  karena  banyak  orang  akan
mencemohkan  bahkan  mengharamkannya,  karena  ibunya
seorang  perempuan  sundal,  bahkan  saudara-saudaranya
mengusir  dia.  Tetapi  Tuhan  mengangkat  Yefta  dari  kebera-
daan  tersebut  dan  memakainya  dengan  luar  biasa.  Latar
belakang keluarga, orang tua, suku kita, seringkali menghal-
angi  kita  untuk  berbuat  sesuatu  kepada Tuhan.  Kelemahan
Yefta  ialah karena ia  anak seorang pelacur,  sungguh suatu
keadaan  yang  benar-benar  tidak  menguntungkan.  Tetapi
Tuhan tidak pernah memperhitungkan keberadaan yang ada
dengan  orang-orang  lain.  Jika  Tuhan  telah  memanggil  dan
memilih  seseorang,  panggilan  itu  tidak  ada  hubungannya
dengan  orang  lain,  baik  itu  ayah,  ibu,  maupun  saudara-
saudara kandung, tetapi Tuhan memanggil seseorang secara
pribadi.  Yang  penting  orang  tersebut  telah  meninggalkan
keberadaannya yang lama dan disiapkan sebagai orang yang
akan dipakai Tuhan. Maka keberadaan orang lain tidak akan
mempengaruhi panggilan yang kudus itu. Kesediaan hati dan



penyerahan  hidup  sepenuhnya  kepadaNya,  itulah  yang
merupakan  kunci  untuk  menjadi  hambaNya,  tanpa  merasa
tidak  berarti  karena  keberadaan  keluarga  yang  tidak  baik.
Sebab  Tuhan  telah  memberikan  harga  yang  mahal  kepada
kita yaitu hidupnya sendiri.

"Sebab  kamu  telah  dibeli  dan  harganya  telah  lunas
dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu"
(1 Kor. 6:20).

5. Menyelesaikan tugas sampai tuntas.

"Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan 
menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaKu 
untuk melakukanNya" (Yah. 17:4).

Ternyata menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan perca-
yakan. kepada kita tidak hanya sekedar bertanggung jawab,
tetapi  menuntaskan  hingga  selesai  (akhir).  Karena  dengan
melakukan  hal  tersebut  dengan  sungguh-sungguh  dan  ber-
tanggung  jawab  maka  kita  sedang  mempermuliakan  nama
Bapa  di  Sorga.  Kelalaian  dalam  mengerjakan  /  melakukan
pekerjaan  Tuhan  sangat  berbahaya  sekali  sebab  Firman
Tuhan berkata; "Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan
Tuhan dengan lalai"  (Yer.  48:10).  Oleh sebab itu kita  harus
berani  mempertaruhkan  nyawa,  asal  kita  dapat  mencapai
garis akhir dari perjuangan kita.

"Tetapi  aku  tidak  menghiraukan  nyawaku  sedikitpun,
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyele-
saikan  pelayanan  yang  ditugaskan  oleh  Tuhan  Yesus
kepadaku untuk memberi  kesaksian tentang Injil  kasih
karunia Allah" (Kis. 20:24).

Paulus  tidak  menghiraukan  nyawanya  sedikitpun  asal  saja
dapat  mencapai  garis  akhir.  Nyawa  berarti  kehidupan.  Jika
berbicara  tentang  kehidupan  maka  menyangkut  tempat,
pakaian,  dan  makanan.  Dalam  kesaksiannya  rasul  Paulus
mengatakan;  emas,  perak,  pakaian,  tidak pernah aku ingini
dari siapapun juga.

"Sebab itu berjaga-jagalah dan ingat bahwa aku tiga tah-
un lamanya siang dan malam dengan tiada henti-henti-



nya  menasehati  kamu masing-masing  dengan  mencu-
curkan air mata" (Kis.20:23).

Hal ini menunjukkan bahwa Paulus memprioritaskan tanggung
jawabnya daripada perkara-perkara yang berhubungan den-
gan  kebutuhan  hidupnya.  Kesetiaan  akan  pekerjaan  Tuhan
telah  mewujudkan  satu  pedoman  yang  amat  kuat.  Firman
Tuhan mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan
mati  itu untung, tetapi jika aku hidup di dunia ini,  itu berarti
bekerja  dan  menghasilkan  buah  bagi  Kristus  (Fil.  1:21-22).
Pola  pikir  dan  kehidupan  semacam  itu  akan  menghasilkan
suatu  keputusan  yang  teguh  untuk  tetap  bertahan  dalam
panggilan Tuhan. Setia sampai akhir menyelesaikan pelaya-
nan  yang  ditugaskan  oleh  Tuhan  kepada  kita.  Kebiasaan
menunda-nunda  pekerjaan  yang  ada,  akan  mengakibatkan
tidak  saja  kita  kan  menjadi  lambat  tetapi  juga  melupakan
tanggung  jawab  yang  ada.  Oleh  sebab  itu  kita  harus  giat
dalam tugas dan tanggung jawab yang ada.

"Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh-
mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan" (Roma 12:11).

Marilah  kita  melakukannya  dengan  tekun  dan  penuh  kese-
tiaan, sebab barangsiapa setia dengan perkara-perkara yang
kecil,  ia  akan  dipercayakan  dengan  perkara-perkara  yang
besar. Sekecil apapun tanggung jawab itu laksanakan dengan
kesetiaan, agar Dia lebih mempercayakan hal-hal besar. Yang
penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang kudus yang
menuruti  perintah  Allah  dan  iman  kepada  Tuhan  Yesus
Kristus.

Daftar Isi
 



Diaken-Diaken
Kata  Diaken  diambil  dari  bahasa  Yunani  "Diakonos"  yang

artinya atau hamba. Pelayan dalam jemaat yang khusus mela-
yani  janda dan orang miskin.  Bagian pelayanan tersebut  tidak
boleh  diabaikan  sebab  akan  menimbulkan  persungutan  atau
ketidakpuasan dalam jemaat. Kelihatannya rasul-rasul itu banyak
kehilangan  kesempatan  untuk  Firman  Tuhan,  karena  banyak
tersita  dalam  pelayanan  meja.  Pengangkatan  ketujuh  diaken-
diaken  tersebut  telah  banyak  memberikan  kesempatan  pada
rasul-rasul  untuk  lebih  konsentrasi  pada  pelayanan  doa  dan
Firman Tuhan.

Sehingga Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di
Yerusalem  semakin  bertambah-tambah.  Tua-tua  harus  berani
mempercayakan segala jenis pelayanan meja kepada para dia-
ken.  Ada begitu banyak orang-orang yang rakus akan karunia
sehingga semua pekerjaan ditangani sendiri. Akibatnya ialah kita
menjadi  over  dosis  (kelebihan  tanggung  jawab),  sehingga
banyak  pemimpin-pemimpin  yang  stress,  tegang,  bingung.
Padahal  jika kita  mau mempercayakan tugas tersebut  kepada
mereka  maka  tanggung  jawab  kita  jauh  lebih  ringan.  Jikalau
pekerjaan yang berhubungan dengan perkara-perkara jasmani,
diserahkan dan dipercayakan kepada diaken-diaken. Mulai dari
keuangan  sampai  soal-soal  kecil  yang  berhubungan  dengan
jemaat.  Misalnya  perawatan  gedung  beserta  isinya,  sound
sistem, electronika, kematian dan lain sebagainya, Jika kita telah
dikhususkan oleh Tuhan untuk tugas pelayanan secara penuh,
jangan  mencoba  untuk  melakukan  tugas-tugas  yang  bukan
merupakan tanggung jawab kita. 

Penulis  mengalami suatu pengalaman yang tidak akan dapat
dilupakan, bagaimana Tuhan telah mengajar penulis untuk lebih
mengkonsentrasikan diri kepada pelayanan doa / Firman Tuhan.
Penulis adalah salah satu tua-tua yang ada LBTC, dimana sejak
berdirinya LBTC pada tahun 1971, kehidupan murid-murid dan
para  staf  serta  keluarga-keluarga  mengetrapkan  sistim  hidup
dengan iman. Pada suatu saat ada satu keluarga yang menyum-
bang beberapa ekor sapi perah kepada LBTC untuk dipelihara
dengan tujuan agar hasil susunya dapat menunjang kebutuhan



sehari-hari  di  LBTC.  Kebetulan  kami  memiliki  lahan  pertanian
yang tidak jauh dari lokasi LBTC, sehingga pemberian tersebut
kami sambut dengan sukacita. Pada awalnya usaha kecil-kecilan
tersebut  kelihatannya  punya  prospek  yang  baik,  tetapi  lama-
kelamaan  kami  merasakan  bahwa  usaha  tersebut  banyak
menghambat perkembangan kami. Karena secara otomatis kami
berusaha sebisa mungkin untuk berhasil dalam usaha tersebut,
tetapi  kenyataannya  kami  tidak  pernah  menikmati  hasilnya,
bahkan  jika  dihitung-hitung  untung  ruginya,  maka  kami  rugi
melulu. Oleh karena kami tidak ingin rugi, maka usaha tersebut
menjadi  prioritas  doa-doa  yang  dinaikkan,  supaya  sapi
menghasilkan  susu  yang  banyak.  Bahkan  dalam  bayangan
pikiran yang ada seolah-olah melihat sapi-sapi itu mengalirkan
air susu dengan deras. Pada kenyataannya tidaklah demikian.
Nyaris  perhatian  kami  tertumpah  sepenuhnya  pada  usaha
tersebut  sehingga  perhatian  pada  siswa-siswi  dan  perkem-
bangan visi yang Tuhan berikan agak terganggu. 

Syukur  pada  akhirnya  hal  tersebut  tidak  berlangsung  lama,
karena Tuhan menyadarkan kami agar kembali pada tugas yang
utama yang  Dia  sudah  percayakan  kepada  kami.  Selanjutnya
sapi-sapi tersebut kami jual dan lahan yang ada pada saat ini
dipakai  untuk  latihan  terpadu  yaitu  belajar  Firman  Tuhan  dan
mengolah lahan-lahan tersebut sebagai sarana untuk pemben-
tukan karakter.  Sebenarnya jika usaha tersebut  ditangani  oleh
orang-orang yang terampil dalam bidang tersebut dan juga me-
mang karena ada panggilan diakonia saya yakin usaha tersebut
pasti berhasil. Sayang pada saat itu kami belum memiliki orang-
orang yang dapat ditempatkan pada panggilan itu.

Sungguh  menarik  bila  kita  simak tugas para  diaken tersebut
sekalipun hanya dikonsentrasikan kepada hal-hal yang jasmani,
tetapi  Tuhan  tidak  sembarang  (sembrono)  mengangkat  orang
untuk tugas tersebut. Banyak gereja begitu mudah mengangkat
orang, asal mereka bersedia dan menawarkan diri tanpa melihat
apakah orang tersebut sudah lahir baru, sudah penuh Roh Ku-
dus atau belum. Akibatnya ialah mereka tidak banyak menolong
dalam  tugas-tugas  tersebut  tetapi  lebih  banyak  membuat  ke-
sulitan-kesulitan sehingga pekerjaan Tuhan menjadi kacau.



"Karena  itu  saudara-saudara  pilihlah  tujuh  orang  dari
antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan
hikmat,  supaya kami  mengangkat  mereka untuk tugas
itu" (Kis. 6:3).

Baiklah kita akan melihat persyaratan yang ada di dalam Alkitab
untuk seorang diaken.
 
Persyaratan Menjadi Seorang Diaken :

Ayat bacaan 1 Tim. 3:8-10.

1. Diaken haruslah orang yang penuh Roh Kudus (Kis.6:3).

2. Diaken adalah orang yang penuh hikmat (Kis. 6:3).

3. Diaken harus orang terhormat, berarti orang yang memiliki 
harga yang tinggi, oleh karena kehidupan Kristus yang nyata. 
Orang yang tidak hidup sembrono dan yang tidak melecehkan
norma-norma kehidupan sebagai orang-orang percaya.

4. Diaken adalah orang-orang yang tidak bercabang lidah, art-
inya orang yang tidak memutar balikkan fakta, gosip atau 
menjilat dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri.

5. Diaken jangan penggemar anggur, artinya tidak terikat 
dengan minuman keras, sebab jika sampai mabuk anggur, 
maka akan menjadi orang yang bebal dan tidak mengerti 
kehendak Allah (Ef. 5:18).

6. Diaken jangan serakah atau dengan kata lain rakus. Ambillah 
tugas pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang ada, jan-
gan semua pekerjaan dilakukan padahal tidak mampu 
melakukan!

7. Diaken orang yang dapat memelihara rahasia iman dalam hati
nurani yang suci.

8. Diaken hendaklah orang yang tidak bercacat.

9. Diaken haruslah orang yang sudah diuji dalam kehidupannya,
apakah cukup rohani atau memenuhi syarat-syarat yang di-
tentukan oleh Firman Tuhan. Sudah tentu seorang diaken 
bukanlah orang yang baru bertobat.

10. Diaken haruslah seorang kepala rumah tangga yang baik dan
suami dari satu orang istri.



 
Demikian pula bagi istri-istri para diaken hendaklah:

1. Orang terhormat.

2. Bukan pemfitnah.

3. Dapat menahan diri.

4. Dapat dipercayai dalam segala hal.

Sekalipun  pekerjaan  diakonia  hanya  menyangkut  dalam  soal-
soal yang sifatnya jasmani, tetapi apa yang dilakukan tersebut
bukan hanya dilakukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.

"Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perka-
taan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama
Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia, kepada
Allah, Bapa kita" (Kol .3:17).

Di hadapan Tuhan pelayanan yang dikerjakan oleh para penatua
dan diaken sama nilainya, masing-masing akan menerima 
pahala sesuai dengan tanggung jawabnya.
 
Cara Pengangkatan / Penetapan Diakonia:

1. Dipilih oleh sidang jemaat.

2. Diuji oleh tua-tua dan sidang jemaat.

3. Diangkat oleh tua-tua.

4. Ditetapkan / ditumpangi tangan oleh rasul-rasul (Kis. 6:1-7).

Kesimpulan, pelayanan diakonia akan dapat menolong sepenuh-
nya pelayanan rohani yang ada.

Daftar Isi
 

Pendoa Syafaat
Tidaklah lengkap jika sistim pemerintahan dalam jemaat tubuh

Kristus lokal tidak dilengkapi dengan orang-orang yang mendu-
kung semua pekerjaan itu dengan mendoakannya secara terus
menerus.

Didalam Perjanjian Lama, banyak diungkapkan bagaimana para
pemimpin  itu  telah  bersyafaat  untuk  umat  Tuhan.  Abraham,



Musa,  Daud,  Yehezkiel,  Habakuk,  dan  lain-lain,  merupakan
contoh  sosok-sosok  hamba-hamba  Tuhan  yang  melengkapi
pelayanannya  dengan  bersyafaat  kepada  Tuhan.  Dalam  era
pembangunan gereja Perjanjian Baru hal ini lebih terasa kebutu-
hannya. Untuk hal tersebut sangat baik jika tugas tersebut, tidak
hanya  dilakukan  oleh  para  penatua,  tetapi  ada  orang-orang
secara khusus yang terpanggil untuk mengambil bagian dalam
tugas  tersebut.  Di  dalam  1  Kor.  12:28,  bagian  terakhir  Allah
menetapkan orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa Roh.

"Siapa  yang  berkata-kata  dengan  bahasa  Roh,  tidak
berkata-kata manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak
ada seorangpun yang mengerti bahasanya; oleh Roh ia
mengucapkan hal-hal yang rahasia" (1 Kor.14:2).

Memang tidak terlalu jelas orang tersebut  ditetapkan sebagai
pendoa  syafaat.  Tetapi  dari  makna  yang  kita  dapatkan  tugas
yang utama dari orang tersebut ialah berkata-kata kepada Allah
(berdoa kepada Allah).

"Demikian  juga  Roh  membantu  kita  dalam kelemahan
kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus
berdoa;  tetapi  Roh  sendiri  berdoa  untuk  kita  kepada
Allah  dengan  keluhan-keluhan  yang  tidak  terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui mak-
sud Roh itu,  yaitu bahwa Ia,  sesuai dengan kehendak
Allah, berdoa untuk orang-orang kudus" (Roma 8:26-27).

Orang yang berdoa di dalam Roh ialah orang yang berdoa se-
suai dengan kehendak Allah bagi orang-orang Kudus. Siapakah
yang  dapat  terus  menerus  mendoakan  orang-orang  Kudus?
Jawabnya ialah orang-orang yang memang dikhususkan untuk
berdoa.  Memang  tidak  mudah  untuk  memenuhi  hal  tersebut,
karena diperlukan orang-orang yang rela tidak dikenal, melkukan
pekerjaan yang tidak dilihat oleh manusia, bahkan mungkin tidak
diperhatikan atau tidak dihargai  oleh manusia.  Sebab seorang
pendoa syafaat adalah orang-orang yang betah duduk berjam-
jam  di  hadapan  Tuhan  di  suatu  ruangan  yang  tertutup,  tidak
dilihat oleh manusia. Melalui doa-doa yang dinaikkan oleh para
pendoa syafaat maka akan mengubah segala-galanya.



Baiklah kita perhatikan hal-hal di bawah ini (Kel. 17:8-16).

Dalam peristiwa tersebut,  diceritakan bagaimana Musa-Harun
dan Hur  mendukung perjuangan Yosua di  dalam peperangan.
Pada saat tangan Musa diangkat ke atas, Yosua beserta pasu-
kannya mengalami kekuatan dan musuh-musuhnya banyak yang
terbunuh. Tetapi jika tangan Musa diturunkan oleh karena capai
(letih)  dan  lemah,  maka  Yosua  dan  pasukannya  mengalami
kekalahan.  Untuk  mengatasi  situasi  tersebut  Harun  dan  Hur
menopang (menyokong)  kedua belah tangan Musa agar  tetap
terangkat  ke atas,  sehingga Yosua dan tentaranya mengalami
kemenangan. Contoh praktis ini  membuktikan bahwa di  dalam
jemaat tubuh Kristus lokal  perlu pendoa-pendoa syafaat,  yang
mendukung di dalam doa untuk para penatua dalam melaksan-
akan tugas-tugasnya.

"Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan
daging,  tetapi  melawan  pemerintah-pemerintah,  mela-
wan penguasa-penguasa,  melawan penghulu-penghulu
dunia yang gelap ini, melawan Roh-roh jahat di udara"
(Ef. 6:12).

Pendoa  syafaat  sangat  diperlukan  untuk  dapat  menanggung
beban keadaan umat yang ada. Dengan demikian segala ses-
uatu yang terjadi dalam jemaat dapat dikontrol melalui doa. Tidak
menutup  kemungkinan  melalui  pendoa  syafaat  ada  petunjuk-
petunjuk Tuhan yang perlu dilaksanakan dalam jemaat maupun
dalam pelaksanaan kepemimpinan tua-tua. Tetapi dalam hal ini
bukan berarti penatua melaksanakan tugasnya hanya berdasar-
kan petunjuk-petunjuk Tuhan yang diterima para pendoa syafaat.
Penatua  perlu  menguji  terlebih  dahulu  setiap  penyampaian
pernyataan Tuhan tersebut. Jika memang sesuai dengan Firman
Tuhan, maka perlu ditaati apa yang disampaikan Tuhan melalui
pendoa  syafaat  itu.  Peran  pendoa  syafaat  bukan  memimpin
penatua melalui  pernyataan-pernyataan Tuhan yang diperoleh,
tetapi  pendoa  syafaat  adalah  untuk  mendukung,  menyokong,
meneguhkan bahkan menanggung beban tanggung jawab pen-
atua-penatua  yang  ada.  Hubungan  kerjasama  antara  pendoa
syafaat dan penatua akan mengakibatkan pelayanan yang ada
menjadi indah dan harmonis.



Penatua  akan  merasakan  suatu  kekuatan  ILLAHI  yang  luar
biasa mengalir dari Yang Maha Tinggi, bila para pendoa syafaat
melakukan tugasnya dengan benar.

Contoh-contoh pelayan-pelayan Tuhan yang rela dalam pergu-
mulan doa:

1. Abraham bergumul untuk keselamatan Lot (Sodom dan 
Gomora).

"Abraham  datang  mendekat  dan  berkata:  "Apakah
Engkau akan melenyapkan orang yang benar bersama-
sama  dengan  orang  fasik?  Bagaimana  sekiranya  ada
lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau
akan  melenyapkan  tempat  itu  dan  tidakkah  Engkau
mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang
ada di dalamnya itu? Jauhilah kiranya dari padaMu untuk
berbuat  demikian,  membunuh  orang  benar  bersama-
sama  dengan  orang  fasik,  sehingga  orang  benar  itu
seolah-olah  sama  dengan  orang  fasik!  ...  Tuhan  ber-
firman:  "Jika  Kudapati  lima  puluh  orang  benar  dalam
kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu
karena  mereka.  Abraham  menyahut;  "Sesungguhnya
aku  telah  memberanikan  diri  berkata  kepada  Tuhan
walaupun  aku  debu  dan  abu,  sekiranya  kurang  lima
orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau
memusnahkan  seluruh  kota  itu  karena  yang  kelima
orang itu? FirmanNya; "Aku telah memusnahkannya, jika
Kudapati  empat  puluh  lima  di  sana.  "  ...  Janganlah
kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi  sekali  ini
saja. Sekiranya sepuluh kudapati di sana?" FirmanNya:
Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh
itu" (Kej.18:23-32).

2. Yakub bergumul dengan Allah untuk bertemu dengan Esau.

"Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki
bergulat  dengan dia  sampai  fajar  menyingsing  ....  lalu
kata Orang itu; "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah
menyingsing".  Sahut Yakub:  "Aku tidak akan membiar-
kan engkau pergi,  jika  engkau tidak  memberkati  aku".



Lalu bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah nama-
mu?"  Sahutnya;  Yakub. Lalu kata orang itu:  "Namamu
tidak  akan  disebutkan  lagi  Yakub,  tetapi  Israel,  sebab
eng-kau  telah  bergumul  melawan  Allah  dan  manusia,
dan  engkau  menang.  Bertanyalah  Yakub;  Katakanlah
juga  namamu,  tetapi  sahutnya;  mengapakah  engkau
menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ
(Kej. 32:24-29).

3. Musa bergumul dalam peperangan melawan bangsa Amalek.

"Lalu  Yosua  melakukan  seperti  yang  dikatakan  Musa
kepadanya  dan  berperang  melawan  orang  Amalek;
tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit.
Dan terjadilah,  apabila  Musa mengangakat  tangannya,
lebih  kuatlah  Israel,  tetapi  apabila  ia  menurunkan
tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan
Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletak-
kanlah dibawahnya, supaya ia duduk di atasnya, Harun
dan  Hur  menopang  kedua  belah  tangannya,  seorang
disisi  yang  satu,  seorang  di  sisi  yang  lain,  sehingga
tangannya  tidak  bergerak  sampai  matahari  terbenam.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya
dengan mata pedang" (Kel. 17:10-13).

4. Nehemia bergumul untuk pembangunan tembok Yerusalem.

"Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan
berkabung  selama  beberapa  hari.  Aku  berpuasa  dan
berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku; Ya Tuhan
Allah semesta langit, Allah yang Maha Besar dan Dahs-
yat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setiaNya
terhadap orang yang kasih kepadaNya dan tetap mengi-
kuti perintah-perintahNya, berilah telingaMu dan bukalah
matamu  dan  dengarkanlah  doa  hambaMu yang  seka-
rang kupanjatkan ke hadiratMu siang dan malam bagi
orang  Israel,  hamba-hambaMu  itu,  dengan  mengaku
segala dosa yang kami orang Israel  telah lakukan ter-
hadapMu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat
dosa" (Neh. 1:4-6).



5. Yehezkiel menanggung umat Israel khususnya tentang kota 
Yerusalem.

"Berpalinglah  engkau  pada  sisi  kirimu  dan  Aku  akan
menanggungkan  hukuman kaum Israel  atasmu.  Bebe-
rapa  hari  engkau  berbaring  demikian,  selama  itulah
engkau menanggung hukuman mereka. Maka kujawab:
"aduh,  Tuhan  Allah,  sesungguhnya  aku  tak  pernah
dinajiskan  dari  masa  mudaku  sampai  sekarang  tak
pernah  kumakan  bangkai  dan  sisa  mangsa  binatang
buas; lagipula tak pernah masuk ke mulutku ini daging
yang  sudah  basi".  Lalu  FirmanNya  kepadaku:  "Lihat,
kalau begitu Aku, mengijinkan engkau memakai kotoran
lembu  ganti  kotoran  manusia  dan  bakarlah  rotimu  di
atasnya" (Yeh. 4:4, 14-15).

6. Tuhan Yesus di taman Getsemani.

Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepe-
lempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa kata-
Nya: Ya BapaKu, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini
dari  padaKu;  tetapi  bukanlah  kehendakKu,  melainkan
kehendak Mulah yang terjadi".  Maka seorang malaikat
dari langit menampakkan diri kepadaNya untuk memberi
kekuatan  kepadaNya.  Ia  sangat  ketakutan  dan  makin
bersungguh-sungguh berdoa. PeluhNya menjadi seperti
titik-titik  darah yang  bertetesan ke  tanah.  (Luk.  22:41-
44).

Untuk mencapai  tujuan tersebut di  atas, perlu penatua mem-
persiapkan anggota jemaat yang rela menerima panggilan Tuhan
untuk menjadi pendoa syafaat. Bila orang-orang yang dipersiap-
kan dalam panggilan pendoa syafaat telah siap, maka penatua
perlu  menetapkan  orang-orang  tersebut  melalui  penumpangan
tangan di hadapan jemaat tubuh Kristus yang ada. Sesudah itu,
perlu  diberi  pengarahan-pengarahan  mengenai  arti  berbagai
macam doa dan puasa.  Selanjutnya  aturlah  waktu  pertemuan
(persekutuan) doa secara rutin khusus bagi pendoa syafaat den-
gan mendoakan berbagai macam beban-beban doa yang ada.
Pada  saat-saat  tertentu  para  penatua  perlu  mengambil  waktu
untuk  berdoa,  bergumul  bersama-sama  dengan  mereka  agar



pendoa syafaat, merasakan bah-wa para penatua memperhati-
kan dan membutuhkan mereka.

Pada akhirnya berdoalah dengan tiada berkeputusan.

"Karena itu  marilah kita  menghadap Allah dengan hati
yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang
jahat  dan  tubuh  kita  telah  dibasuh  dengan  air  yang
murni" (Ibr. 10:22).

Daftar Isi

 

Tersedia Buku-buku

Terbitan YPI "JALAN SUCI"

1. Babi-babi di Ruang Tamu 

Oleh: Frank dan Ida Mae Hammond (Rp.5.000)

2. Prinsip Tubuh Kristus

Oleh: Kornelius Darto S. (Rp. 1.500)

3. Gereja Pola Perjanjian Baru

Oleh: E. B. Stube Rp. (1.000)

4. Menyembah Di Dalam Roh dan Kebenaran

Oleh: E. B. Stube (Rp.1.000)

5. Penuntun Bahasa Roh (Edisi II)

Oleh: John Don Basem (Rp.1.000)

6. Pedoman Pelayanan Pribadi (Edisi II)

Oleh: Kornelius Darto S. (Rp. 1.500)

7. Keindahan Di Balik Tirai

Oleh: LBTC (Rp. 1.500)

 

Daftar Isi


