
TETAP TEGUH DALAM MEMENUHI PANGGILAN PENGINJILAN DI AKHIR JAMAN
“Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah

itu barulah tiba kesudahannya”
 (Matius 24:14)

Puji Tuhan, oleh pertolongan dan anugerah Tuhan kita telah sampai di penghujung tahun 2022 ini. Tema kita di
sepanjang tahun 2022 ini adalah “Menjadi gereja yang semakin kokoh dan berbuah”  (Lukas 6:47-48; Yohanes
15:8). Melalui seluruh pemberitaan Firman Tuhan yang sudah disampaikan di hampir sepanjang tahun ini, kita
semua diajak untuk berjalan mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan-Nya. Tujuan-tujuan ini diterapkan
oleh  jemaat  mula-mula  di  dalam Kisah  Para  Rasul  2  dan  dijelaskan  oleh  Paulus  dalam  Efesus  4,  tetapi
semuanya dapat diringkas dalam Hukum Agung Kristus (Markus 12:30-31); Amanat Agung Kristus (Matius
28:19-20;  Markus  16:15-16)  dan  Doa Agung Kristus (Yohanes  17).  Inilah  tujuan-tujuan  Tuhan  bagi  kita
gereja-Nya, yang dapat disimpulkan dalam 7 hal di bawah ini:
1. “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu”:  Kita diciptakan untuk memuliakan Allah,  jadi

tujuan kehidupan kita ialah mengasihi Allah melalui penyembahan.
2. “Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri”: Kita dipanggil untuk melayani, sehingga tujuan kita ialah

menunjukkan kasih kepada sesama melalui pelayanan.
3. “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku”:  Kita diutus untuk sebuah misi,  jadi tujuan kita ialah

memberitakan pesan Allah melalui tugas misi dan penginjilan.
4. “baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus”: Kita dibangun untuk menjadi keluarga

Allah, jadi tujuan kita ialah berhubungan dengan gereja-Nya melalui persekutuan.
5. “ajarlah mereka melakukan segala sesuatu …”: Kita ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus,

jadi tujuan kita ialah bertumbuh menuju kedewasaan melalui pemuridan.
6. “kuduskanlah  mereka  dalam  kebenaran”:  Kita  dikuduskan  untuk  kebenaran,  jadi  tujuan  kita  ialah

melakukan segala sesuatu untuk kebenaran melalui pengudusan.
7. “supaya  mereka  menjadi  satu,  sama seperti  Kita  adalah  satu”:  Kita  dipersatukan  untuk  menyatakan

keesaan  Tuhan,  jadi  tujuan  kita  ialah  menyatakan  kepada  dunia  tentang  keesaan  gereja-Nya  melalui
kesatuan dan persatuan.

Komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakan Hukum Agung, Amanat Agung dan Doa Agung Kristus ini
akan  menjadikan  kita  sebagai  murid-Nya  yang  Injili  dan  missioner.  Kegiatan-kegiatan  Ibadah  Raya,  Doa
(HOPE Lokal & Global), Pemahaman Alkitab (KOMPAK), Kelompok Pembinaan Dasar (KOMPAS), komsel
keluarga (PERAK) dan komsel antar sahabat (PERKASA) yang diselenggarakan di jajaran GMI, semua itu
dimaksud supaya seluruh jemaat bisa saling membangun iman yang tidak terbatas dan dapat merealisasikannya
dalam kehidupan  ini.  Hal  itu  tidaklah  mudah,  namun  itulah  yang  menjadi  tanggung  jawab  kita  bersama
sebagai pengikut Kristus yang mau hidup semakin kokoh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Nya. Kita harus
maju  menjadi  semakin  serupa  Kristus.  Untuk  itu  sangatlah  penting  setiap  pribadi  bisa  sungguh-sungguh
tertanam dalam jemaat lokal yang telah ditetapkan oleh-Nya dengan mengikuti semua kegiatan yang ada di
dalamnya,  dan dengan secara berkala mengevaluasi  kesehatan rohani,  kemajuan rohani, dan  meneruskan
kepada orang lain apa yang sudah diterima dan dialaminya secara pribadi. Dan kita juga harus tetap teguh
dalam memenuhi panggilan penginjilan di akhir jaman ini, karena itulah target terakhir menjelang kesudahan
dunia  ini  (Mat.  24:14).  Jika  kita  berkomitmen  untuk  melakukannya,  maka  kita  akan  ikut  menggenapkan
Amanat  Agung Kristus.  Marilah  kita  semakin  memantapkan  tujuan-tujuan tersebut  dalam memasuki  tahun
2023 yang akan datang. Akhirnya, Selamat NATAL 2022 dan Selamat TAHUN BARU 2023! IMMANUEL,
ALLAH BERSERTA KITA!
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