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I Timotius 1:3-5, 18-20
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Dalam  konteks  ayat-ayat  Firman  Tuhan  yang  tertera  diatas
terkandung perkataan-perkataan rasul Paulus yang penuh inspirasi,
penuh pewahyuan, penuh kuasa, penuh kehidupan, penuh ajaran
kebenaran  yang  memberi  terang  dan  pengertian  yang  akurat
tentang  suatu  hal  prinsip  mendasar  dalam  pengembangan  dan
pemantapan pembangunan jemaat Tubuh kristus ditiap-tiap lokal
agar  bertumbuh  menjadi  dewasa,  stabil,  mantap  dan  sempurna
sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  Allah.  Hal  tersebut  yang
dimaksudkan  adalah  tentang  “Penugasan“  dari  pemimpin-
pemimpin  rohani  kepada  petugas-petugas  /  pekerja-pekerja Allah
untuk menjalankan  tugas-tugas dalam mengajar,  menasehati  dan
mengarahkan kebenaran Firman Tuhan dalam rangka membangun
hati nurani yang suci dan karakter kepribadian yang luhur dari tiap
anggota  supaya  terciptalah  sifat-sifat  Allah  dalam  hidup  mereka
serta  menata system dan aturan-aturan  Allah  yang  Rasuli  dalam
kehidupan berjemaat yang bersumber dari karya-karya Roh Kudus
dengan karunia-karunia-Nya serta Firman Tuhan dalam Alkitab.

Sistem  Allah  yang  rasuli  dalam  kehidupan  berjemaat  adalah
mencakup pola ibadah yang sorgawi dan pola kepemimpinan yang
benar dalam jemaat dan masih ada unsur-unsur lain lagi yang tidak
sempat  diuraikan  satu  persatu  sehingga  semuanya  merupakan
aktifitas-aktifitas  pokok  sebagai  pilar-pilar  yang  menunjang
kehidupan berjemaat.

Hari-hari  ini  gerak  roda  pembangunan  Tubuh Kristus  sebagai
visi  Tuhan yang mega besar berada dalam kemasan atau bingkai
organisasi Gereja Pekabaran Injil “ Jalan Suci “ baik keberadaannya,
kehadirannya  serta  perkembangannya  sedang  berada  dalam
suasana menata diri melalui sosialisasi, konsolidasi dan rekonsiliasi
sehingga  melahirkan  jemaat-jemaat  Tubuh  Kristus  yang  mantap
disetiap tempat dengan bercermin dan berpola pada sistem kerja
Rasuli  yang dijalankan Rasul  Paulus  sebagai  pemimpin  dan Bapa
rohani menugaskan anak-anak rohani  dan pekerja-pekerja Kristus
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menjalankan  tugas-tugas  kerasulan  Paulus  yang  didelegasikan,
ditugaskan dan dipercayakan kepada mereka.

Penting untuk dipahami lebih mendalam prinsip mendasar dari
sistem kerja dalam pembangunan jemaat-jemaat ber-Tubuh Kristus
sebagai  panduan  atau  petunjuk-petunjuk  operasional  dilapangan
yaitu  perlu  adanya  pengaturan-pengaturan  dan  penugasan-
penugasan dari pimpinan-pimpinan rohani yang menurut petunjuk-
petunjuk  Roh  Kudus  kepada  anak-anak  rohani  sebagai  petugas-
petugas,  pekerja-pekerja  di  lapangan  jemaat-jemaat  ber-Tubuh
Kristus. Dalam 1Tim.1:3-5,18-20 Rasul Paulus memperhatikan jemaat
Efesus  yang  telah  rapi  tersusun  sistem  berjemaatnya  (Ef.1:15-18)
bahkan mayoritas jemaat dan penatuanya memiliki sifat Kristus dan
hayat Tubuh Kristus, tetapi terdapat juga di dalam jemaat tersebut
beberapa orang tertentu yang hati nurani atau matahatinya kotor,
kabur,  gelap  sehingga  tidak  memiliki  terang  wahyu  dan  hikmat
“Roh Kudus” tentang visi Tuhan dalam kekayaan kemuliaan Tuhan
yang  merupakan  harapan  masa  depan  yang  terkandung  pada
panggilan Tuhan bagi orang-orang kudus (anggota-anggota Tubuh
Kristus).

Ada  hal-hal  jelek  yang  terdapat  pada  beberapa  orang-orang
tertentu di  Efesus  yang kotor dan gelap hati  nuraninya.   Hal-hal
tersebut  ialah  tidak  memiliki  kasih  Allah  yang  tulus  ikhlas
memenuhi  dalam  hati  nurani  mereka,  tidak  memiliki  kuasa  iman
yang timbul dari hati nuraninya sehingga tidak bisa membuahkan
mujizat-mijizat  dari  Allah,  mereka  penuh  dengan  ajaran-ajaran
Kristus yang tidak sehat dan mereka mengajarkan ajaran-ajaran lain
(1Tim.6:2,3)  bukan  ajaran-ajaran  Kristus  yang  sehat  dan  mereka
mengajarkan ajaran-ajaran lain kepada jemaat serta mereka sibuk
dengan  cerita-cerita  dongeng  dan  cerita-cerita  silsilah-silsilah
manusia dan duniawi belaka semacam perkembangan angin-angin
pengaruh politik, pemerintah dunia ini yang kotor dan jahat.

Karena  kondisi  jemaat  Efesus  seperti  demikian  maka  Paulus
wajib  menugaskan  dengan  mendesak  Timotius  kesana  untuk
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beberapa  waktu  agar  dapat  mengajarkan,  menasehati  dan
mengarahkan  kebenaran  Firman  Tuhan  untuk  memperbaiki  hati
nurani dan kepribadian orang-orang tertentu itu dan memantapkan
visi  Tuhan  kedepan  sehingga  jemaat  Efesus  tidak  lagi  terdapat
perbedaan-perbedaan  dalam  kehidupan  rohani  yang  bercampur
aduk antara kebenaran dan ketidak benaran tetapi terdapat satu
kesatuan iman,  kesatuan pengetahuan yang benar  tentang anak
Allah,  kesatuan  tingkat  pertumbuhan  yang  sama  dalam
kesempurnaan  Kristus  (Ef.4:11-13).  Kondisi  yang  terjadi  dalam
jemaat  Efesus  merupakan  suatu  kemiripan  dengan  visi
pembangunan  Tubuh  Kristus  dalam  pola  berjemaat  Gereja
Pekabaran Injil “ Jalan Suci” seluruh Indonesia ditiap-tiap lokal dan
khususnya  di  Papua.  Beberapa tahun belakangan ini  yaitu tahun
2003 – tahun 2004 Allah oleh Roh-Nya Yang Kudus telah memimpin
kita pada satu fokus konsentrasi  visi  Allah yang mega dan besar
yakni  pembangunan Tubuh Kristus  yang dikomandangkan dalam
Persidangan Ilahi Nasional Pusat di Lawang dan Persidangan Ilahi
lokal-lokal  di  Papua  untuk  merelealisasikan  prinsip-prinsip
pembangunan Tubuh Kristus  dalam jemaat dengan beberapa hal
sebagai berikut :

1. Mewujudkan  visi  dan  kenyataan  jemaat  Tubuh  Kristus
ditempat-tempat yang belum ada.

2. Mengevaluasi  kekurangan-kekurangan,  hambatan-hambatan,
kesalahan-kesalahan,  dalam  visi  dan  kenyataan  jemaat
bertumbuh baik hati nurani dan kepribadian anggota-anggota
bahkan sistem Allah dalam berjemaat  untuk diperbaiki, ditata
dan  dimantapkan  di  tempat-tempat  yang  sudah  ada
perhimpunan jemaat ber-Tubuh Kristus.

3. Mengatur  dan  menugaskan  tugas-tugas  pelayanan  dari  satu
lokal  ke  lokal  yang  lain  yang  sifatnya  berlaku  waktu  yang
ditentukan  dan  waktu  yang  permanent  atau  waktu  yang
ditentukan  dan  waktu  yang  tidak  ditentukan.  Penugasan  ini
berlaku:
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a Team  Rasuli  yang  terdiri  dari  bapak-bapak  rohani  yang
pergi dari lokal yang satu ke lokal yang lain dengan waktu
satu sampai dua minggu.

b Hamba-hamba  Tuhan  berjawatan  Roh  sebagai  pekerja-
pekerja Allah dari lokal yang satu ke lokal yang lain dengan
waktu  yang  ditentukan  yaitu  beberapa  bulan  atau
beberapa tahun.

c Hamba-hamba  Tuhan  berjawatan  Roh  sebagai  pekerja-
pekerja Kristus dari lokal yang satu ke lokal yang lain dalam
waktu yang tidak ditentukan.

Sistem  kerja  Rasuli  dalam  pembangunan  Tubuh  Kristus
sesuai dengan pola kerja Paulus dan anak-anak rohaninya sebagai
petugas-petugas  yang  menjalankan  penugasan  menjadi  contoh
bagi  kita  supaya  dapat  memahami  penjabarannya  dalam  pokok-
pokok yang diuraikan ini :

1. Penugasan-penugasan
Merupakan  pengaturan-pengaturan,  pengutusan  dan
pendelegasian  tugas  dari  Bapak-bapak  rohani  kepada  anak-
anak rohani sebagai pekerja-pekerja dan petugas. Pengaturan-
pengaturan penugasan ditetapkan melalui persidangan Ilahi.

2. Petugas-petugas
Merupakan pekerja-pekerja Kristus yang berkualitas, handal,
militant, kreatif, produktif, visioner dan missioner yang telah
memiliki :

a Kepribadian  yang  luhur  dalam  sifat-sifat  Allah  yang  terbagi
beberapa hal diantaranya :
 Hati nurani yang suci, kudus, murni dan tulus ikhlas
 Hati nurani yang penuh dengan kasih Allah
 Hati  nurani  yang  menimbulkan  kuasa  Iman  sehingga

membuahkan mujizat-mijizat Allah.
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b Matahati yang selalu diterangi oleh Roh Kudus dengan wahyu
dan hikmat yaitu roh yang melihat visi Tuhan.

c Keahlian-keahlian  tugas,  kecapan-kecapan  dan  jawatan-
jawatan.

3. Tugas-tugas (Pekerjaan Pelayanan yang dijalankan)
a Mengajarkan dan menasehatkan Firman Tuhan kepada orang-

orang tertentu dalam jemaat yang mata hati nuraninya kotor
dan  jelek  agar  tercipta  hati  nurani  yang  benar  hidup,  suci,
kudus dan murni. Ajaran dan nasehat Firman Tuhan tersebut
adalah  dalam  rangka  membangun  dan  menata  kepribadian
anggota  jemaat  dalam  sifat-sifat  Allah  yang  luhur  mengalir
timbul dari hati nurani yang benar dan kudus. Hati nurani yang
benar dikiaskan sebagai dynamo dan dinamit yang bertenaga,
berdaya  dan  berkeuatan  besar  yang  bisa  mematikan,  yang
mendobrak, meledakkan dan mengangkat beban-beban berat
/  besar.  Allah  adalah  sumber  energi  kehidupan  (Mazmur
36:10 ; Ibrani 12:20) mengandung sumber api yang maha besar
dan  mengandung  sumber  tenaga  /  daya  yang  maha  besar
dengan  tidak  ada  batasan  ukurannya.  Api  memiliki  sumber
nyala  yang  membakar  menghanguskan  dan  sumber  terang
menyinarkan  cahaya.  Allah  sumber  energi  kehidupan  dapat
mengirimkan kehidupanNya kepada umatNya melalui  radiasi
sinar  ultra  violet,  frekuensi-frekuensi,  signal-signal,
gelombang-gelombang  kehidupan  kehidupan  melalui
kehadiran Roh Allah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita
baik secara pribadi  langsung atau melalui  kehadiran hamba-
hamba  Tuhan  dan  pemimpin-pemimpin  rohani  yang  penuh
dengan Roh Kudus dan penuh firman Tuhan.  Seseorang yang
hati nuraninya benar maka dia juga merupakan dynamo dan
dinamit yang memiliki sumber energi kehidupan Allah seperti
Allah  sebagai  sumber  daya/  tenaga  kehidupan  Allah  dan

7



sumber  api  kehidupan  Allah  yang  ada  batasan  ukurannya  /
persediaannya. 
Sumber  api  yang  bisa  menyala  membakar  menghanguskan
unsur  benda  materil  dan  sumber  terang  yang  menyinarkan
cahaya.  Kehidupan  seorang  anggota  Tubuh  Kristus  atau
pemimpin  rohani  yang  roh  hati  nuraninya  benar,  hati
nuraninya  penuh  dengan  Roh  Kudus,  hati  nuraninya  penuh
dengan Firman Tuhan maka dia penuh dengan sumber energi
Allah sehingga melalui kehadirannya, pelayanannya, pemberi-
taannya  dan ajarannya  bahkan seluruh  aspek  kehidupannya
ditengah  umat  Tuhan  dan  mengalirkan  radiasi  sinar  ultra
violet,  mengalirkan  frekuensi-frekuensi,  mengalirkan  signal-
signal  dan  mengalirkan  gelombang-gelombang  kehidupan
Allah  yang  tidak  dilihat  oleh  indera  jasmani  tetapi  dapat
menerobos, menyentak, mendobrak, membakar dan memati-
kan unsur-unsur kedagingan kemanusiaan dan membangkitka,
membangunkan,  menghidupkan  rohani  umat  Tuhan  yang
rohnya terjamah.

Cara memakai Hati Nurani yang benar.
 Selalu membuka hati nurani dengan lebar-lebar menerima,

menanggung dan menjalani  dengan sukacita  dan  ucapan
syukur kepada Tuhan atas perlakuan jelek, perlakuan jahat,
dan perlakuan jelek, dan perlakuan tidak adil dari keadaan
(situasi  dan  kondisi)  dan  orang  lain  yang  merugikan  dan
menyakitkan  (1  Kor.6:7;  II  Kor.12:7-10).  Hati  nurani  dan
pikiran  selalu  positif  kepada  situasi  dan  orang  lain  yang
tidak adil kepada kita dengan tidak menimbulkan penilaian-
penilaian  negative,  tidak  membanding-bandingkan,  tidak
menyalahkan,  tidak  menghakimi,  tidak  menyukai,  tidak
puas dan tidak menyimpan tidak tertahan dalam hati, tidak
tertampung dalam hati, tidak mengendap, tidak tertimbun
dalam hati  emosi  kedagingan hawa nafsu dan juga tidak
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mengakar  dan  tidak  bertumbuh  menjadi  akar  kepahitan
sehingga menjadi luka-luka hati sebagai borok-borok yang
busuk (Ibr.12:15).

 Selalu membuka hati nurani lebar-lebar dengan cepat dan
mudah  menyadari  dan  mengakui  kesalahan-kesalahan,
kekurangan-kekurangan  bila  tersoroti  oleh  terang
templakan  Roh  Kudus,  terang  firman  Tuhan  melalui
pemberitaan-pemberitaan,  pengajaran-pengajaran,
teguran-teguran  hamba-hamba  Tuhan  dan  pemimpin-
pemimpin rohani.

 Selalu  membuka  hati  nurani  lebar-lebar  dengan
mendengar,  percaya,  menerima  dan  berserah  serta  taat
menuruti/melakukan  kebenaran-kebenaran  dan  kehendak
Tuhan  yang  datang  dari  sumber-sumber  kebenaran  yaitu
dari Allah / Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, dari Firman Tuhan
Alkitab, dari perhimpunan jemaat ber-Tubuh Kristus dalam
system  Allah  yang  berlaku  didalamnya  dan  bapak-bapak
rohani serta teman-teman sekerja, walaupun bertentangan
dengan kehendak pribadi, bertentangan dengan kemauan
dan  keinginan  pribadi,  bertentangan  dengan  pendapat
pribadi,  bertentangan  dengan  kesenangan  pribadi  yang
emosional dan ambisius.

b Mengajarkan dan menasehatkan Firman Tuhan kepada orang-
orang tertentu dalam jemaat yang hati nuraninya kotor jelek
dan  gelap  sehingga  Firman  Tuhan  dapat  menerangi  dan
menghidupkan hati nuraninya agar dapat melihat, mengenal,
mengeri dan memiliki visi Tuhan pembangunan Tubuh Kristus.
Pembangunan  suatu  perhimpunan  umat  Tuhan  ditiap  local
dengan  pola  ber-Tubuh  Kristus  harus  dibangun  dan  ditata
kerangka,  pola  patron,  konsep  yang  strategis  dan  taktis
sebagai  acuan,  sebagai  aturan-aturan  dan  sebagai  system
Allah dalam berjemaat kerangka dan konsep praktis, strategis
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dan taktis sebagai suatu bentuk konkrit jemaat adalah sebagai
berikut :
1)  Membangun  dan  menata  prinsip-prinsip  kehidupan  ber-

Tubuh Kristus dalam jemaat.
2)  Membangun dan menata system struktur kepemimpinan

Allah  dalam  jemaat  yaitu  lembaga-lembaga
kepemimpinan-nya,  personil-personil  pemimpinnya  dan
jenjang-jenjang persyaratan bagi personal kepemimpinan.
Lembaga-lembaga  kepemimpinan  yang  dimaksudkan
adalah sidang kepenatuaan, diakonia, pendoa syafaat dan
lain-lain.

3)  Membangun  dan  menata  system  korban-korban
persembahan.

4)  Membangun  dan  menata  system  pengkaderan  pekerja-
pekerja Kristus dan pemimpin-pemimpin.

5)  Membangun dan menata system kerja bagi pekerja-pekerja
dan  pemimpin-pemimpin  rohani  dalam  pembangunan
Tubuh Kristus.

6)  Membangun  dan  menata  pola  ibadah  surgawi  dalam
jemaat.

7)  Membangun  dan  menata  azas-azas  kehidupan  Tubuh
Kristus  yaitu harmonisasi  kekeluargaan Allah,  dalam hal-
hal  kesatuan  Roh  dan  hubungan  damai  sejahtera,
persekutuan  Roh,  kebersamaan,  persaudaraan  yang
rukun,  yang  terjalin  mesra,  akrab  dan  mengikat  antara
seorang terhadap yang lain dalam kehidupan jemaat ber-
Tubuh Kristus.

8)  Membangun  dan  menata  sikap  hayat  hidup  ber-Tubuh
Kristus, tiap anggota untuk komitmen, loyal, setia, tekun,
mengabdi  dalam  hubungan  yang  terikat  kuat   kepada
Tuhan,  kepada  perhimpunan  jemaat  ber-Tubuh  Kristus
setempat  dengan  system-sistemNya,  dan  kepada
pemimpin rohani sebagai Bapa-bapa rohani.
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9)  Membangun dan menata jenis perhimpunan jemaat. Jenis-
jenis  perhimpunan  dalam  pola  gereja  mula-mula  adalah
perhimpunan raya umum dan perhimpunan jemaat Allah
dirumah-rumah.  Perhimpunan  ibadah  raya  umum
diadakan  beberapa  kali  dalam  seminggu  menurut
petunjuk  Roh dan pengaturan  bersama  yang  disepakati
dan dihadiri oleh semua komponen umat Tuhan.

Perhimpunan  ibadah  jemaat  Allah  dirumah-rumah  ditata
menurut beberapa kebutuhan-kebutuhan :
1)  Tempat diadakannya perhimpunan jemaat  Allah  dirumah

yaitu lingkungan komplek hunian yang berdekatan dimana
umat  Tuhan  berdomisili  dan  rumah-rumah  yang
ditetapkan  untuk  perhimpunan  jemaat  baik  satu  rumah
secara  permanent  atau  beberapa  rumah  yang  selalu
bergilir.  Pembagian  jemaat  Allah  dirumah  diatur  tidak
menurut  luasnya  batas-batas  wilayah  kekuasaan
pemerintah dunia ini secara RT, RW, Kelurahan kecamatan
dan lain-lain  tetapi  berdasarkan factor  kedekatan  untuk
memudahkan  transportasi  dan  waktu-waktu
perhimpunan.

2)  Jumlah  umat  sebagai  anggota  jemaat  Allah  dirumah.
Anggota-anggota  jemaat  adalah  mereka  yang  loyal  dan
komitmen  kepada  Tuhan  dan  Tubuh  Kristus  dan  telah
mengalami  proses  kelahiran  baru  sehingga  menjadi
manusia  baru.  Banyaknya  orang-orang  yang  ditentukan
sebagai anggota jemaat Allah antara 12 orang sampai 20
orang bukan jumlah kepada keluarga atau bukan jumlah
rumah-rumah  disekitarnya.  Tidak  dibenarkan  untuk
anggota  jemaat  Allah  tinggal  dikomplek  yang  satu  dan
berjemaat  dikomplek  lain  yang  berjauhan  karena  akan
mendatangkan hambatan-hambatan.

3)   Pemimpin dalam jemaat Allah. Kepemimpinan jemaat Allah
disebut  pemimpin  jemaat  Allah  bukan  sidang  penatua.
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Pemimpin  ini  bisa  terdiri  dari  bapak-bapak,  ibu-ibu  dan
pemuda-pemuda baik yang telah berjawatan rohani dalam
jemaat atau yang tidak berjawatan rohani  dalam jemaat
tetapi  telah  memiliki  karakter  kepribadian  rohani  yang
mantap dan terus loyal dan komitmen kepada Tuhan dan
Tubuh Kristus.

4)   Mengatur jenis-jenis kegiatan dan jadwal-jadwal kegiatan
dalam jemaat. Kegiatan jemaat Allah adalah :

 Mewujudkan  pola  ibadah  yang  benar  yang  bersifat
kekeluargaan dan tidak formil  seremonial  liturgis  tetapi
ada  hubungan  dan  persekutuan  Roh  yang  akrab  dan
mesra satu dengan yang lain.

 Mewujudkan hayat kehidupan doa bagi anggota.
 Pengajaran-pengajaran Firman Tuhan
 Perjamuan suci Tubuh dan Darah Tuhan
 Perjamuan kasih makan bersama
 Menciptakan kerukunan dan harmonisasi keluarga Allah
 Mewujudkan karakter missioner bagi anggota yaitu selalu

memberitakan injil  Firman Tuhan kepada orang disekitar
yang belum lahir baru dan buta visi.

c Mengerjakan  tugas-tugas  pelayanan  Firman  Tuhan  kepada
jemaat  walaupun ditengan kesukaran,  tantangan-tantangan,
hambatan-hambatan  karena  tugas-tugas  tersebut  adalah
merupakan  suatu  perjuangan  yang  baik  yang  terus
diperjuangankan dengan gigih, sabar, tabah dan tekun. Tugas
pekerjaan  Tuhan  yang  dijalankan  tidak  selalu  mulus
mendapatkan  kemudahan-kemudahan  dukungan  moril  dan
material  dari  orang-orang  dan  berhadapan  dengan  factor-
faktor  persoalan  dan  masalah  sebagai  ujian-ujian  dan
pencobaan-pencobaan yang ganas tidak kompromi dan tidak
bersahabat selalu  menantang dan menghambat.  Situasi  dan
kondisi  yang  sukar  ini  semakin  menantang  untuk
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membuktikan  jati  diri  dan  karakter  pribadi  para  pekerja-
pekerja  Kristus  untuk  tetap  bertahan  dan  berjuang  terus
dalam  perjuangan  kudus  dengan  selalu  memandang  dan
bergantung  penuh  dan  mutlak  pada  Tuhan  sehingga  tetap
eksis  dan  konsisten  berada  pada  garis  depan  perjuangan
pekerjaan Tuhan tanpa mundur tanpa patah semangat, tanpa
bersungut-sungut,  tanpa  menyalahkan  nasib,  tanpa
menyalahkan  keadaan,  tanpa  menyalahkan  orang-orang
disekelilingnya  baik  sebagai  pemimpin-pemimpinnya,  baik
sebagai  teman-teman  sekerja  atau  baik  sebagai  anak-anak
rohani dan akhirnya mengotori dan mencemarkan hati nurani.
Dan tiba pada gilirannya adalah pergi meninggalkan tugas visi
pekerjaan  pelayanan  pembangunan  Tubuh  Kristus  dan
mencari dan mendapatkan pekerjaan pelayanan Firman Tuhan
manusia  dan  duniawi  dengan  kemudahan-kemudahan
membantu,  mendukung  dan  mensuport  kebutuhan-
kebutuhan  pribadi  dan  kebutuhan-kebutuhan  pekerjaan
pelayanan.  Tidak lagi  menjadi  suatu  perjuangan kudus yang
terus diperjuangkan sebagai suatu peperangan rohani / iman,
sebagai suatu pertandingan / perlombaan rohani (II Tim.4:6-8;
Ibr.12:1-3)  yang  terus  dipertandingankan  melawan  musuh-
musuh yang tidak kelihatan yaitu egois kedagingan, keinginan
duniawi, iblis kuasa penguasa udara, penghulu kegelapan dan
roh-roh  setan  yang  jahat  dan  system  kemewahan  babilon
tetapi  justru  sebaliknya  pekerjaan  pelayanan  menjadi  suatu
lahan untuk mencari dan memperoleh uang, upah dan nafkah
serta berambisi mencari popularitas diri, kepujian kehormatan
diri,  dengan  memprofokasi  umat  /  masa  untuk  menjadi
pengikut-pengikutnya agar mendirikan persekutuan-perseku-
tuan  doa  yang  baru,  mendirikan  yayasan-yayasan  baru,
mendirikan  organisasi  gereja  baru  dan  bahkan  bergabung
dengan  satu  induk  organisasi  gereja  lain  dengan  membuka
cabangnya agar  pekerja-pekerja  yang bersangkutan menjadi
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pemimpin  tertinggi  dalam  perhimpunan  tersebut  sehingga
dengan  leluasa  memperoleh  pujian,  sanjungan  bahkan
memperoleh  kedudukan  /  kekuasaan  dalam  jemaat  serta
memperoleh uang, upah, nafkah yang banyak dan melimpah
untuk memperkaya diri dan menjadi jaminan masa depannya.

d Selalu  berjuang  untuk  membangun  sikap  hidup  dan
kepribadian  yang  luhur  dalam  menjaga,  memelihara  dan
memakai hati nurani agar tetap murni, suci dan kudus sebagai
standar  kehidupan  yang  mulia  dan  bermartabat  yang
merupakan pusat kehidupan rohani  yang benar,  kudus,  suci
penuh dengan kuasa, penuh dengan Roh, penuh tenaga/daya
rohani  yang  besar,  penuh  dengan  kekuatan  rohani,  penuh
dengan  kemampuan-kemampuan  rohani  sehingga  selalu
menghasilkan kuasa, kemampuan, kekuatan dan tenaga / daya
iman, daya percaya, daya keyakinan yang besar dan dahsyat
dari  Allah untuk percaya kepada kekuasaan kebesaran Allah
yang  membuahkan  keajaiban-keajaiban  dan  mujizat-mujizat
atas  kebutuhan  kehidupan  kita  dan  kebutuhan  pekerjaan
pelayanan  dari  pekerja-pekerjaNya.  Iman,  harapan  dan
kebergantunga  pekerja-pekerja  Kristus  selalu  tertuju  pada
Tuhan Yesus Kristus gunung batu keselamatan. Dalam segala
hal  baik  kebutuhan-kebutuhan  pribadi  dan  kebutuhan
pelayanan-pelayanan  yang  sulit  didapatkan  secara  manusia
tetapi  selalu timbul  dari  nurani  roh yang memberi  kemauan
dan  niat  serta  dorongan  untuk  berdoa,  bergumul,  puasa
memohon  kepada  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  dengan  iman
percaya  bahwa  Tuhan Yesus  Kristus  mendengar,  menjawab
dan  memberi  /  melakukan  pada  waktunya.  Pekerja-pekerja
Kristus  memiliki  naluri  roh  yang  selalu  cenderung  mencari
Tuhan dengan doa-doa dan memandang Tuhan serta percaya
berharap  penuh  pada  Tuhan  Yesus  Kristus  yang  akan
melakukan  segala  sesuatu  secara  ajaib  kepada  hamba-
hambaNya.
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e Ada pekerja-pekerja/petugas-petugas yang menerima penga-
turan-pengaturan  dan  penugasan-penugasan  tetapi  tidak
dijalankan  pada  prinsipnya  sehingga  mereka  mundur  dari
tugas pekerjaan pelayanan karena tidak menjaga, memelihara
dan memakai  hati  nurani  agar  tetap suci,  kudus,  benar  dan
murni  dan  tidak  memakai  naluri  iman percaya  mutlak  pada
Tuhan. mereka menolak dan tidak mau memakai hati nurani
yang suci dan murni sebagai standar kehidupan rohani yang
mulia, yang bermartabat dan layak bagi Tuhan dan pekerjaan
Tuhan.  Standar kehidupan mereka adalah egois kedagingan
kemanusiaan.  Dengan  bersandar  bergantung,  dan  mengan-
dalkan  jiwani  manusianya  yaitu  pikiran  kepintarannya,
kehendak kemauannya dan perasaan emosinya. Membiarkan
hal-hal  duniawi  keinginan-keingina  daging,  ambisi,  keangku-
han,  kesombongan  menguasai  pikiran,  kehendak  dan
emosinya  sehingga  mengotori  dan  merusak  hati  nuraninya.
Segala sesuatu yang dipikirkan, dibicarakan, dilakukan bukan
lagi  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kebesaran  Tuhan,
kehendak  Tuhan,  Firman  Tuhan,  Roh  Tuhan  dan  pekerjaan
Tuhan  tetapi  sebaliknya  adalah  hal-hal  duniawi,  hal-hal
babilon,  ambisi-ambisi  kedudukan  /  kekuasaan  dalam
pelayanan  pekerjaan  Tuhan,  politik-politik  kotor  dari
pemerintahan  duniawi  babilon,  kebohongan,  kelicikan,  tipu
muslihat dan semua hal tersebut memenuhi jalan-jalan pikiran
dan  jalan-jalan  hidupnya.  Roh  hati  nuraninya  rusak  dan
karamlah  imannya,  karamlah  kuasa  imannya  dan  karamlah
buah  kenyataan  mujizat  dari  imannya  sehingga  pekerja-
pekerja  tersebut  adalah  pekerja-pekerja  jahat,  seteru  salib
Tuhan yang diserahkan oleh Paulus kepada iblis. Situasi yang
demikian membuat pekerja-pekerja yang jahat tersebut tidak
biasa  rendah  hati  dan  merendahkan  diri  tunduk  dan  taat
mengikuti pimpinan Tuhan, tidak bisa mengikuti pengaturan-
pengaturan system bekerja yang rasuli   baik  kepada bapak-

15



bapak rohani, baik kepada teman-teman sekerja dan bahkan
juga  kepada  perhimpunan  jemaat  local  dimana  pekerja-
pekerja  itu  berada.  Sebaliknya  mereka  selalu  bersikap
berseberangan dengan menentang dan menghujat.

f Mewujudkan  jemaat  Tubuh  Kristus  setempat  yang  dewasa
dan stabil. Jemaat Tubuh Kristus setempat yang dewasa dan
stabil dilihat dari beberapa kenyataan sebagai berikut :
Tiap anggota jemaat memiliki hubungan, persekutuan dan

pengenalan yang jelas dan nyata dengan Allah /  Kristus
secara permanent.

Tiap  anggota  memiliki  kepribadian  yang  luhur  dari  sifat
tabiat Kristus sebagai pola hidup dan bawaan hidup tiap-
tiap hari  dalam kasih  Allah,  rendah hati  dan buah-buah
Roh Kudus (1 Kor. 13:4-6 ; Gal.5:22)

Tiap anggota jemaat memiliki visi Allah yang jelas tentang
pembangunan Tubuh Kristus, memiliki visi Allah tentang
keberadaan  Allah  dan  memiliki  visi  Allah  tentang
kekayaan kedudukan, kehormatan kemuliaan Tuhan serta
hak-hak warisan kita bersama Tuhan Yesus Kristus pada
masa  yang  akan  datang  sebagai  pengharapan  orang-
orang  suci  yang  terkandung  dalam  panggilan  Tuhan
(Ef.1:17; Fil.3:14; Rom.8:29-30).

Tiap  anggota  jemaat  memiliki  hayat  ber-Tubuh  Kristus
dengan  selalu  tunduk,  taat,  setia  dan  terikat  dalam
system  Allah  Rasuli  dalam  jemaat  yaitu  prinsip-prinsip
kehidupan  ber-Tubuh  Kristus  yang  mencakup  system
ibadah jemaat,  system  kepemimpinan  jemaat,  menyatu
dengan  aktivitas-aktivitas  jemaat  (jenis-jenis  kegiatan
jemaat)  dan  menyatu  dengan  jadwal-jadwal  kegiatan
jemaat  yang  terbagi  dalam  perhimpunan-perhimpunan
raya umum dan perhimpunan-perhimpunan jemaat Allah
kecil dirumah-rumah.
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Tiap  anggota  jemaat  memiliki  karuia-karunia,  talenta-
talenta dan jawatan sehingga memiliki fungsi-fungsi tugas
kerja dalam pembangunan Tubuh Kristus.

Tiap  anggota  memiliki  komitmen,  pengabdian  dan
loyalitas  dalam mengabdi  dan berkorban kepada Tuhan
dan pekerjaan Tuhan pembangunan Tubuh Kristus  baik
hal-hal rohani, hal-hal jasmni dengan mengorbankan diri
mereka,  mengorbankan  waktu  mereka  dan
mengorbankan   harta  benda  dan  uang  mereka  dalam
berbagai jenis korban persembahan yang diwajibkan oleh
Allah  dan  telah  tertulis  dalam  Alkitab  Firman  Tuhan
termasuk  diantaranya  korban  persepuluhan,  korban-
korban  khusus,  korban-korban  ucapan  syukur,  korban-
korban  nazar  dan  korban-korban  lainnya  (Ul.12:5-6;
Neh.10:35-39).
Hal-hal  yang  diuraikan  ini  adalah  kebenaran-kebenaran

dan kenyataan-kenyataan yang Allah sedang nyatakan dan lakukan
melalui  petunjuk wahyu Roh Kudus kepada Gereja Pekabaran Injil
Jalan Suci dalam pembangunan jemaat-jemaat ber-Tubuh Kristus di
tiap local  (GPI  Jalan Suci   Daerah dan GPI  Jalan Suci  Cabang se-
Indonesia) dan khususnya local-lokal di GPI Jalan Suci daerah Papua
dan  GPI  Jalan  Suci  cabang-cabang  di  Papua.  Allah  sendiri  telah
datang  melihat  dan  memperhatikan  dan  mengasihi  Zion  umat
miliknya  dengan  bekerja  melalui  kuasa  Roh  Kudus  dan  Hamba-
hamba  pilihanNya  untuk  memperbaiki,  memulihkan  reruntuhan-
reruntuhan  dalam  umatNya,  melengkapi  umatNya  dan
menyempurnakan  umatNya  agar  bertumbuh  kea  rah  Kristus
mencapai  kesempurnaan  kepenuhan  kehidupan  Allah  dalam
kemuliaan yang besar.

Allah  saat  ini  sedang  bekerja  membangun  dan
menyempurn-akan Tubuh KristusNya. Allah tidak membangun dan
menyempurn-akan gereja-gereja  Kristen dalam bentuk bangunan-
bangunan gedung gereja,  agama  Kristen dalam bentuk lembaga-

17



lembaga organisasi sebab hal ini adalah sarana-sarana pendukung
yang sifatnya jasmani dan sementara dan akan berakhir. Oleh sebab
itu  kita  mengucap  syukur  dan  memuji  Tuhan  karena  oleh
rahmatNya melayakkan kita untuk melihat, mengenal, mengerti dan
memiliki  hal-hal  ajaib  dari  Tuhan  ini  sebagai  kekayaan  surgawi
warisan kita.  Dengan demikian marilah kita  tetap setia,  rajin  dan
gigih  bersama  Tuhan  Yesus  Kristus  sebagai  teman  sekerja  kita
menyelesaikan dan menyempurnakan visi  dan misi  pembangunan
Tubuh Kristus  dengan selalu  mendengungkan kata-kata ini  dalam
hidup kita setiap saat.

“Kumau cinta Yesus / kumau cinta pembangunan
Tubuh Kristus selamanya 2x
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku
Ku tetap cinta pembangunan Tubuh Kristus selamanya”

Akhirnya,  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  kuasa  Roh  Kudus  selalu
menyertai  kita  mewujudkan rencanaNya yang besar  ini  yaitu visi
Allah yang mega besar pembangunan Tubuh Kristus dengan moto
kita.

“Sekali ber-Tubuh Kristus tetap ber-Tubuh Kristus
“Tiada hari tanpa ber-TUbuh Kristus
“Mari kita memasyarakatn Tubuh Kristus di tanah Papua
“Mari kita men-Tubuh Kristuskan masyarakat di tanah Papua

Allah  selalu  di  pihak  orang-orang  pilihanNya  maka  siapakah
yang  kita  apalagi  mengalahkan  kita.  Siapakah  yang  bisa
mengadu/mendakwa orang-orang pilihan Allah ?

Allahlah yang akan membenarkan (Rom.8:31-37)

Syaloom…………
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