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Buku ini didedikasikan: 

 

Untuk orang-orang Bhojpuri 

yang jatuh cinta dengan Yesus 

dan menjadi pengikut-pengikut 

Sang Jalan, yang diketahui 

maupun yang tidak, yang 

imannya dan ketaatannya 

menjadi model dan pengingat 

bahwa kitab Kisah Para Rasul 

terus berlanjut.  

 

Untuk istri saya yang tercinta, 

Solevi, yang kasih dan 

dukungannya yang penuh 

memperkaya dan mendorong 

saya dalam masa-masa 

ketidakjelasan dan kesepian. 

 



Untuk sifat Allah yang tidak 

berubah yang memampukan 

saya percaya bahwa hal yang 

mustahil bisa terjadi. 

  

Untuk semua yang membantu 

saya dalam bentuk apa pun, 

bahkan untuk jangka waktu 

yang pendek, dan menjadi 

bernilai dalam menceritakan 

karya-Nya.  

 

. 

 

  



Kata Pengantar  

 

Saya sering bertanya-tanya 

seperti apa rasanya hidup pada 

zaman gereja mula-mula. 

Belum lama ini, saya 

merasakan hal ini di India 

Utara di antara penutur bahasa 

Bhojpuri. Wilayah India ini 

membantu kelahiran Hindu dan 

Budha dan merupakan 

kampung halaman bagi banyak 

umat Muslim. Selama 200 

tahun tempat ini disebut 

sebagai “kuburan misi 

modern.” Ratusan dan ribuan 

tahun Hinduisme, Budhisme 



dan Islam memiliki pegangan 

yang kuat pada orang-orang 

Bhojpuri. Kolonialisme Barat 

telah menciptakan 

ketidakpercayaan yang 

mendalam pada “agama barat” 

Kristen. 

Sebuah tim kecil yang berusaha 

menjangkau 90+ juta penutur 

Bhojpuri menghadapi tugas 

yang tampaknya mustahil. 

Tetapi itu bukan tugas yang 

mustahil bagi Allah. Dua puluh 

lima tahun yang lalu Allah 

mulai melakukan hal baru di 

luar dari apa yang dapat kita 

minta atau bayangkan (Efesus 

3:20). Begitu rindu agar Allah 



bergerak, para pekerja Injil ini 

berdoa lebih dari yang pernah 

mereka lakukan. Terpaksa 

untuk mengesampingkan 

hikmat dan tradisi manusia, 

Tuhan membawa mereka 

kembali ke pendekatan-

pendekatan yang murni 

alkitabiah (yaitu Lukas 10) 

untuk menjangkau komunitas-

komunitas baru. Memiliki visi 

untuk menjangkau seluruh 90+ 

juta orang dan memiliki pekerja 

yang sangat sedikit, mereka 

memutuskan untuk kembali ke 

pola Perjanjian Baru. Hal ini 

berarti orang-orang percaya 

baru memimpin jemaat-jemaat 

dan para pemimpin baru yang 



dikaruniai secara apostolik 

bangkit untuk merintis jemaat-

jemaat baru dalam suku bahasa 

mereka sendiri dan suku-suku 

yang dekat. 

Saya merekomendasikan 

bahwa siapa pun yang 

mengatakan gerakan Bhojpuri 

tidak terjadi (yang masih 

dikatakan oleh beberapa orang) 

perlu datang dan melihat apa 

yang telah kami lihat. Segala 

macam orang biasa hanya 

melakukan apa yang mereka 

lihat dalam Alkitab. 

Pada tahun 2014, saya dan 

beberapa orang lainnya 



menghabiskan satu minggu 

untuk mengunjungi dan 

bertemu dengan para pemimpin 

di Varanasi dan daerah 

sekitarnya. Dalam satu 

pertemuan dengan sekitar 25 

pemimpin, kami bertemu 

dengan beberapa pemimpin 

“biasa”: Seorang siswa sekolah 

dasar kelas 12 yang telah 

merintis dua jemaat. Seorang 

wanita muda di universitas 

yang telah merintis tiga jemaat. 

Seorang pria muda, yang jarang 

berbicara di masa lalu, yang 

melihat saudari perempuannya 

dilepaskan dari banyak setan 

dan telah merintis10 jemaat. 



Dalam pertemuan jemaat 

rumah yang kami hadiri, para 

pemimpin meminta seorang 

gadis berusia delapan tahun 

yang pemalu untuk berdiri. Dia 

telah meninggal dan 

dibangkitkan kembali setelah 

sebuah kelompok berdoa 

untuknya. Di jemaat yang 

sama, seorang pria 

disembuhkan dari kebutaan dan 

seorang wanita disembuhkan 

dari kanker. Mereka melihat 

mukjizat-mukjizat ini sebagai 

hal yang biasa; Tuhan bekerja 

dengan cara ini dalam Alkitab 

sehingga tentu saja Dia akan 

melakukan hal yang sama hari 

ini. 



Ketika kami mengunjungi dan 

mendengarkan banyak orang, 

menjadi jelas bahwa gerakan 

Roh Kudus ini sangat holistik 

dalam segala hal. Gerakan ini 

menyentuh kebutuhan jasmani, 

rohani, emosi, sosial dan (yang 

paling penting) kekal. 

Kami mengunjungi pelayanan 

di antara anak-anak rel kereta 

api yang gerakannya telah 

dimulai di beberapa kota. 

Anak-anak yang ditinggalkan 

oleh puluhan ribu orang tinggal 

di stasiun kereta api di seluruh 

India. Mereka biasanya tidur 

hanya 2-3 jam sehari karena 

takut perampokan, 



pemerkosaan, dan pemukulan. 

Gerakan Bhojpuri telah 

memulai menyediakan rumah-

rumah untuk anak-anak ini. 

Ketika mereka pertama kali 

tiba, kebanyakan anak-anak ini 

sangat kelelahan sehingga 

mereka menghabiskan minggu 

pertama secara harfiah tidak 

melakukan apa-apa selain 

makan dan tidur. Para petugas 

penyelamat membantu anak-

anak belajar untuk percaya dan 

pulih dari trauma, kemudian 

mereka menyatukan anak-anak 

ini kembali dengan keluarga 

mereka. Mereka juga 

membantu keluarga anak-anak 

ini menjadi cukup sehat untuk 



merawat anak-anak, atau 

mereka mencarikan rumah asuh 

untuk anak-anak ini bersama 

keluarga-keluarga yang mereka 

kenal. Ada aliran terus-menerus 

anak-anak yang datang melalui 

pelayanan ini. Di dua rumah 

anak yang berbeda, kami 

mendengarkan dengan 

terpesona ketika anak-anak 

bernyanyi dalam bahasa 

setempat tentang kasih Tuhan. 

Di desa lain, kami bertemu 

dengan seorang wanita kasta 

rendah yang merintis sebuah 

jemaat di rumahnya kemudian 

juga merintis jemaat-jemaat di 

antara orang-orang kasta tinggi 



di dekatnya. Orang India lain 

yang berkunjung bersama kami 

terkejut dia bisa melakukan hal 

itu. Kami mengetahui bahwa 

setelah dia berdoa untuk 

kesembuhan bagi beberapa 

orang kasta tinggi dan Tuhan 

telah menyembuhkan mereka, 

mereka tidak peduli dari kasta 

mana dia berasal. Kebenaran 

dan kuasa Tuhan dapat 

menghancurkan semua tembok. 

Kami menghabiskan satu hari 

dengan seorang pria yang 

dulunya adalah pemabuk dan 

telah membunuh dua pria. 

Tuhan dengan penuh kuasa 

menyelamatkannya. Dia telah 



membantu merintis 100+ 

jemaat yang masing-masing 

memiliki pemimpinnya sendiri 

– sebagian besar dari mereka 

adalah pemimpin perempuan. 

Dia saat ini bekerja dengan 82 

pemimpin (para perintis jemaat 

yang merintis jemaat-jemaat di 

luar jemaat asal mereka sendiri) 

yang masing-masing merintis 

antara satu dan 30+ jemaat 

sendiri. Jumlah itu tidak 

termasuk pemimpin yang dia 

kembangkan yang sekarang 

mengulangi proses ini dengan 

kelompok kepemimpinan 

mereka sendiri. Pria ini dan 

timnya juga berbagi cerita 

tentang tiga orang yang hidup 



kembali setelah didoakan, 

meskipun ada keraguan dan 

ketakutan mereka sendiri ketika 

Tuhan menyuruh mereka 

berdoa untuk hal ini. 

Menariknya, kami mendengar 

beberapa orang mengatakan 

bahwa mukjizat kadang-kadang 

membuka pintu bagi orang-

orang percaya pertama di 

komunitas. Namun setelah itu, 

tampaknya penyembuhan 

penyakit dan kecanduan jauh 

lebih sering terjadi setelah 

orang percaya. Dan tidak 

semua orang disembuhkan – 

beberapa orang percaya masih 

bergumul dan berdoa dengan 



Tuhan berkata “tidak” atau 

“tunggu.” 

Kami menghabiskan satu hari 

di pertemuan kepemimpinan 

dengan 40+ orang lain yang 

semuanya memiliki kelompok 

kepemimpinan yang sama 

dengan 20, 40, 50, atau 80 

pemimpin, yang semuanya 

merintis jemaat-jemaat sendiri. 

Sepanjang kunjungan kami, 

kami dikejutkan oleh keinginan 

orang-orang ini untuk berbagi 

dengan kami. Berbagi 

makanan, meskipun mereka 

memiliki sangat sedikit. Ingin 

mendoakan kami setelah kami 



berdoa untuk mereka. 

Membagikan waktu dan cerita 

mereka sehingga kami dapat 

belajar dari mereka. Terlepas 

dari karya Allah yang luar 

biasa di antara dan melalui 

mereka, orang-orang ini rendah 

hati. Mereka terus berkata, 

“Kami perlu belajar dari orang 

lain dan kami terus membuat 

kesalahan,” dan “Bukankah 

Tuhan luar biasa!” 

Orang-orang percaya ini 

dengan senang hati berbagi 

dengan Tubuh Kristus global 

apa yang Tuhan ajarkan kepada 

mereka melalui Firman-Nya 

dan mereka menaati-Nya. 



Pelajaran-pelajaran ini juga 

membantu memicu gerakan di 

banyak negara lain. Saya 

sangat berterima kasih dan 

ingin terus belajar dan ingin 

lebih menaati Tuhan.  

Gerakan ini memiliki beberapa 

angka yang luar biasa. Para 

fundamentalis Hindu dengan 

upaya-upaya sensus politik 

tingkat paling dasar yang luas 

mengklaim sekarang ada 12 

juta orang Kristen di antara 

kelompok bahasa Bhojpuri di 

India Utara sedangkan 25 tahun 

yang lalu orang-orang Kristen 

semacam itu hampir tidak ada. 

Para pemimpin Bhojpuri sejak 



lama menyerah untuk mencoba 

menghitung, karena gerakan itu 

telah meledak di luar kendali 

dan pemantauan manusia. 

Audit luar oleh para peneliti 

misionaris selama 10 tahun 

terakhir menunjukkan dengan 

jelas puluhan ribu jemaat dan 

jutaan orang percaya yang 

dibaptis. 

Tetapi yang utama bukanlah 

laporan angka-angka yang luar 

biasa. Hal utama adalah bahwa 

semua orang percaya berpikir 

setiap orang bisa dan harus 

membagikan kabar baik, 

menyembuhkan yang sakit, 

mengusir setan, dan 



memperhatikan para janda dan 

anak yatim. Mereka tidak 

sempurna dan sama seperti kita 

semua, tetapi mereka memiliki 

keuntungan luar biasa. Mereka 

telah dilahirkan secara rohani 

dan dibesarkan dalam suatu 

gerakan yang membuat mereka 

berpikir bahwa ketika kita 

membaca Alkitab, kita harus 

percaya dan menaatinya. 

Mereka berpikir murid harus 

memperbanyak murid dan 

jemaat harus memperbanyak 

jemaat dan pemimpin harus 

memperbanyak pemimpin. 

Mereka tidak menyadari 

banyak “orang Kristen” di 



seluruh dunia tidak hidup 

seperti ini. Ketika mereka 

membaca atau mendengar 

tentang para murid Perjanjian 

Baru, mereka percaya bahwa 

mereka memiliki Bapa yang 

sama untuk mengajar mereka 

(Yohanes 6:44) dan Roh Kudus 

untuk membimbing mereka 

(Yohanes 16:13) dan 

memberdayakan mereka (Kisah 

Para Rasul 1:8). Apa yang akan 

terjadi jika kita semua percaya 

dan bertindak seperti itu? 

Stan Parks 

24:14 Salah satu Fasilitator dan 

Wakil Ketua Strategi Global 

untuk Beyond  



Pendahuluan 

 

Isi buku ini adalah milik Victor 

John dan para pemimpin 

gerakan Bhojpuri lainnya di 

India. Saya telah menyunting 

materi untuk kejelasan, tetapi 

konsep, cerita, dan informasi 

adalah milik mereka. Mereka 

telah membagikan materi ini 

kepada saya ketika saya 

mengunjungi mereka di 

berbagai lokasi. 

Suara utama di sebagian besar 

bab adalah suaranya Victor 

John. Tetapi banyak pemimpin 

lain, yang dibimbingnya, juga 



berkontribusi. Prakash, Satish, 

Anil, Ravi, Pradeep, Tiwari, 

Kavilash, Kumar, dan William 

telah bekerja sebagai tim untuk 

menggambarkan dinamika 

gerakan Bhojpuri. Demi 

keterbacaan, saya (dengan izin) 

menggabungkan kontribusi 

para pemimpin ini dengan 

narasi Victor, untuk 

menciptakan satu suara orang 

pertama kolektif untuk 

sebagian besar narasi. 

Saya telah menunjukkan dalam 

teks nama-nama pemimpin lain 

yang membagikan kesaksian-

kesaksian khusus. Demi alasan 

keamanan, saya hanya 

menggunakan nama depan 



untuk sebagian besar 

kontributor. Dalam beberapa 

kasus, saya telah menyediakan 

nama samaran yang ditandai 

dengan tanda bintang. Nama 

lokasi seringkali lebih umum 

daripada tingkat detail yang 

dibagikan dalam wawancara 

aktual. Saya memiliki nama 

dan lokasi yang lebih lengkap 

yang tidak dimasukkan dalam 

buku ini untuk tujuan 

keamanan. 

Setelah menyajikan latar 

belakang penting dalam bab 

satu, Victor dan yang lainnya 

menggambarkan awal dari 

gerakan Bhojpuri pada awal 

1990-an di bab dua. Karena 



kasta memainkan peran 

mendasar dalam kehidupan 

sosial India dan menghadirkan 

tantangan unik untuk 

penerapan kerajaan Kristus di 

sana, bab tiga menjelaskan 

pendekatan gerakan dan 

respons terhadap masalah 

kasta. 

Pelayanan holistik memainkan 

peran penting dalam 

memajukan kabar baik melalui 

gerakan ini. Pusat 

Pembelajaran Komunitas 

(PPK) berfungsi hanya sebagai 

satu bagian dari pelayanan 

holistik yang dilakukan melalui 

gerakan, tetapi PPK ini 

memainkan peran utama dalam 



banyak transformasi yang 

terjadi. Bab empat menjelaskan 

konsep dan penerapan ini. 

Bab lima kemudian 

menjelaskan pekerjaan Tuhan 

dalam transformasi komunitas, 

yang mencakup banyak 

referensi untuk PPK dan 

perannya dalam transformasi 

itu. Tanda-tanda heran dan 

mukjizat juga memainkan 

peran penting dalam gerakan 

ini, namun fungsinya sebagai 

bagian dari jalinan karya agung 

Allah. Buku ini menjelaskan 

banyak mukjizat yang terjadi, 

terutama dalam bab lima, tetapi 

tidak akan fokus pada 

mukjizat-mukjizat saja. Kami 



bertujuan hanya untuk secara 

jujur menggambarkan kuasa 

Allah yang ditampilkan ketika 

kehidupan dan komunitas 

diubah oleh kasih Kristus. 

Umat Allah mengalami 

penganiayaan, terutama ketika 

kerajaan-Nya maju dalam 

konteks yang sebelumnya tidak 

terjangkau. Bab 6 menjelaskan 

beberapa cara hal ini telah dan 

sedang dialami dalam gerakan 

Bhojpuri. 

Bab tujuh menggambarkan 

pelayanan unik di antara anak-

anak rel kereta api dan 

kebutuhan khusus mereka. Bab 

delapan menggambarkan 



penyebaran gerakan dari 

konteks pedesaan ke konteks 

perkotaan ibu kota India, New 

Delhi, dan kota-kota lain. 

Meskipun bagian terbesar dari 

gerakan ini telah terjadi di 

antara orang-orang Bhojpuri, 

gerakan ini juga telah 

menyebar ke berbagai 

kelompok bahasa lainnya. 

“Gerakan Bhojpuri” yang 

umumnya digambarkan 

sebenarnya terdiri dari 

beberapa gerakan perintisan 

jemaat, dengan dinamika 

kerajaan yang bereproduksi 

dari gerakan Bhojpuri mengalir 

dalam berbagai cara ke dalam 

suku-suku tetangga yang belum 



terjangkau. Bab sembilan 

menjelaskan penyebaran 

gerakan ke kelompok bahasa 

lain. Bab sepuluh menjelaskan 

dampak gerakan di kalangan 

umat Islam. 

Pengembangan kepemimpinan 

merupakan faktor kunci dalam 

multiplikasi gerakan. Bab 

sebelas menggambarkan 

sarana-sarana yang digunakan 

Tuhan untuk terus 

mengembangkan generasi 

pemimpin baru dalam gerakan. 

Bab dua belas merangkum 

beberapa prinsip panduan yang 

digunakan Tuhan untuk 

menghadirkan tingkat 



reproduksi dan umur panjang 

yang terlihat dalam gerakan ini. 

Laporan karya Allah yang luar 

biasa sering kali menimbulkan 

pertanyaan dalam pikiran kita, 

terutama ketika konteks budaya 

berbeda dari konteks budaya 

kita sendiri dan peristiwa-

peristiwa yang dijelaskan 

berada di luar pengalaman 

pribadi kita. Karena alasan itu, 

bab tiga belas menjawab lebih 

dari empat puluh pertanyaan 

yang sering diajukan tentang 

gerakan ini. Jika, pada akhir 

bab tiga belas, Anda masih 

memiliki pertanyaan yang 

belum dijawab, Anda dapat 

menulis ke alamat yang 



diberikan di sana dan kami 

akan mencoba menjawab 

sebanyak mungkin pertanyaan. 

Peluang juga akan disediakan 

untuk menghubungkan dan 

mungkin meminjamkan 

keterampilan, karunia, dan/atau 

sumber daya Anda untuk 

berperan dalam karya Allah 

dalam gerakan ini. Lampiran 

menunjukkan garis waktu 

singkat tentang perkembangan 

gerakan. 

Dinamika pelayanan ini 

berbeda dari pola perintisan 

jemaat yang sebagian besar dari 

kita di dunia Barat alami. 

Untuk alasan itu, saya ingin 

mengklarifikasi terlebih dahulu 



beberapa hal yang dapat 

dengan mudah menyebabkan 

kebingungan. 

1. Organisasi nirlaba yang 

didirikan oleh Victor 

John memainkan peran 

kunci dalam gerakan 

Bhojpuri. Tetapi seperti 

yang akan menjadi jelas 

dalam buku ini, ini 

bukan organisasi besar 

dan tidak mengarahkan 

atau mengendalikan 

gerakan. Menurut 

definisi, gerakan 

perintisan jemaat berada 

di luar kendali manusia 

atau organisasi. Itu 



adalah karya Roh Allah, 

di mana hamba-hamba-

Nya yang taat memiliki 

hak istimewa untuk 

berpartisipasi. 

Organisasi ini 

memainkan peran 

katalitik dalam 

memungkinkan 

penyebaran dan 

penguatan gerakan, dari 

tahun ke tahun. 

 

2. Gerakan Bhojpuri 

memiliki puluhan ribu 

pemimpin, dan struktur 

otoritasnya cukup datar. 

Jadi, ketika Anda 

membaca, dalam bab-



bab ini, bahwa 

“pemimpin kami” 

melakukan sesuatu, ini 

tidak merujuk kepada 

seseorang di posisi 

teratas dalam gerakan 

atau pemimpin dalam 

organisasi. Ini berarti 

seorang pemimpin lokal 

yang pembicara pimpin 

atau bimbing dalam 

beberapa bentuk – salah 

satu dari ribuan. Ini 

sebenarnya kebalikan 

dari seseorang dalam 

posisi otoritas atau 

pangkat yang lebih 

besar (seperti yang 

mungkin pertama kali 



muncul di benak orang 

ketika membaca 

“pemimpin kami”). Ini 

mencerminkan 

gambaran “terbalik,” 

sesuai dengan 

kepemimpinan yang 

Yesus perintahkan. 

Gerakan ini 

menghindari gelar 

agama yang terhormat, 

dan memberdayakan 

semua orang percaya 

untuk menjadi 

pemimpin dalam 

konteks mereka, 

menggunakan karunia-

karunia unik mereka. 

Paradigma 



kepemimpinan ini 

merupakan salah satu 

kunci dari reproduksi 

yang terus berlangsung. 

Setiap orang dalam 

gerakan tahu pemimpin 

mereka dan tahu siapa 

yang mereka pimpin, 

tetapi kepemimpinan 

benar-benar berfungsi 

sebagai sarana melayani 

daripada sebagai 

pangkat atau gelar. 

Tuhan telah melakukan dan 

sedang melakukan karya luar 

biasa di antara suku Bhojpuri 

dan suku-suku terdekat. Saya 

menganggap diri saya 

mendapatkan hak istimewa 



untuk mendengar dan 

menyatakan karya agung 

Tuhan dalam gerakan ini. Saya 

berdoa agar kemuliaan-Nya 

dapat dilihat dan umat-Nya di 

tempat lain di dunia dapat 

didorong, ditantang dan 

diinformasikan dengan 

membaca apa yang telah Dia 

lakukan dan masih sedang 

lakukan di India Utara. 

Saya bisa mengatakan lebih 

banyak, tetapi saya lebih suka 

membiarkan Anda mendengar 

suara-suara orang-orang yang 

sebenarnya terlibat dalam 

gerakan ini, dimulai dengan 

Victor John yang 

menggambarkan latar belakang 



terobosan Tuhan di antara suku 

Bhojpuri. 

 

Dave Coles 

Pendorong dan Penyedia 

Sumber Daya untuk Gerakan 

Perintisan Jemaat, melayani 

bersama pelayanan Beyond   



Bab 1.  Sebelum Terobosan  

 

Sekitar 12 tahun yang lalu 

Sashi*1 sangat sakit karena 

demam, jadi orang tuanya 

membawanya ke rumah sakit. 

Setelah dua hari kondisinya 

menjadi lebih serius dan dia 

dipindahkan ke ICU. Dia 

belum lama berada di sana 

ketika para dokter keluar dan 

memberi tahu orang tuanya, 

                                                           
1 Catatan Editor: Saya (Dave) 

bertemu ayah Sashi. Saya 

mengundangnya untuk bercerita lebih 

banyak, dan kemudian memastikan 

ceritanya dengan pembinanya.  



“Putri kalian sudah mati.” 

Ketika mereka melihat mayat 

itu, ibu Sashi mulai menangis 

dan menjerit. Ayahnya berkata, 

“Jangan menangis. Ayo 

berdoa.” 

Jadi mereka masuk, berlutut 

dekat tubuh Sashi dan mulai 

berdoa. Mereka berdoa dengan 

sungguh-sungguh selama 

sekitar 10 menit, lalu tiba-tiba 

mereka mendengar Sashi 

cegukan dan mulai bernapas 

lagi. Mereka memanggil 

dokter, yang datang dan 

memeriksanya dengan 

seksama. Akhirnya dokter 

berkata, “Dia benar-benar 

sembuh! Dia tidak 



membutuhkan perawatan lagi. 

Kalian bisa membawanya 

pulang sekarang.” Dia berada 

di ICU dengan demam tinggi 

lalu mengalami kematian 

kemudian menjadi benar-benar 

sehat dan langsung dapat 

berjalan pulang. Pekerjaan 

ajaib ini hanyalah satu dari 

banyak yang telah dilakukan 

Tuhan di antara suku Bhojpuri. 

Pekerjaan Allah yang kuat 

dalam gerakan ini bahkan telah 

berdampak pada orang-orang di 

luar India, termasuk orang-

orang yang skeptis. Pada tahun 

2000, seorang pendeta bernama 

Chris datang ke konferensi 

Bhojpuri. Dia tidak percaya 



pada kesembuhan ilahi atau 

karunia supranatural. Ketika 

dia bersama kami dia melihat 

banyak penyembuhan, 

mukjizat, dan pembebasan 

terjadi, tetapi masih tidak 

percaya. 

Suatu pagi, pada hari Chris 

akan berkhotbah, seorang 

teman pendeta lainnya ingin 

adu panco dengannya. Dia 

berkata, “Saya tidak bisa; saya 

memiliki cedera lama di 

pundak saya.” Tetapi temannya 

tetap memaksanya dan 

akhirnya Chris menyerah. 

Ketika mereka sedang bergulat, 

dia merasakan bunyi gedebuk, 

lalu pop, pop, pop. Dia tahu dia 



telah merobek beberapa 

ligamen atau tendon dan dia 

sangat kesakitan. 

Dia datang kepada saya dan 

berkata, “Victor, saya merobek 

ligamen di bahu saya dan saya 

kesakitan, saya tidak bisa 

berkhotbah malam ini.” 

Saya menunjuk ke salah satu 

pria di konferensi dan bertanya, 

“Apakah Anda ingin pendeta 

itu mendoakan Anda? Dia 

memiliki karunia 

penyembuhan.” 

Chris berkata, “Saya tidak 

percaya pada karunia 



penyembuhan. Penyembuhan 

tidak ada di zaman ini!” 

Saya berjalan pergi sambil 

tersenyum. Saya tidak berdebat 

dengannya atau bahkan 

mencoba meyakinkannya. 

Tetapi ketika dia berjalan pergi, 

Tuhan berbicara kepadanya dan 

berkata, “Kamu bodoh!”  

Tiba-tiba dia kembali dan 

berkata kepada saya, “Setelah 

dipikir-pikir, tolong minta 

orang itu mendoakan saya.” 

Jadi pendeta Bhojpuri dengan 

lembut meletakkan tangannya 

di bahu Chris dan mulai 

berdoa. Tiba-tiba Chris merasa 



seolah-olah api masuk ke 

bahunya dan dia merasakan 

otot, tendon, dan ligamennya 

berkedut dan menari. Ketika 

pendeta Bhojpuri selesai 

berdoa, Chris memutar 

bahunya dan dia benar-benar 

bebas dari rasa sakit. Bahkan 

bunyi klik dari cedera lama 

sudah hilang. Tuhan telah 

memberinya bahu yang baru! 

Ketika Chris pulang, dia 

mencari Tuhan lebih lagi dari 

yang sebelumnya. Dia 

mengalami perjumpaan baru 

dengan Roh Kudus, dan atas 

karunia Tuhan gerejanya 

diubah menjadi tempat di mana 

orang-orang secara konsisten 



mengalami pekerjaan Roh. 

Tuhan terus bergerak dengan 

kuat di sana setiap minggu 

dengan penyembuhan, dan 

kehadiran Tuhan menyentuh 

setiap orang yang datang.  

Ketika mendengar tentang 

gerakan Bhojpuri, orang sering 

bertanya kepada saya: “Apa 

yang Anda lakukan?” Atau 

“Apa hal pertama yang Anda 

lakukan?” 

Apa yang bisa saya katakan? 

“Saya makan, saya tidur; saya 

menonton TV; saya bekerja 

dengan setia.” Mereka 

menginginkan semacam 

jawaban dramatis dan sebuah 



formula. Tetapi setiap 

pekerjaan Allah bermandikan 

doa dan unik dalam desainnya. 

Kita tidak dapat memprediksi 

apa yang akan terjadi 

selanjutnya. Kami meminta 

hal-hal besar sesuai dengan 

kehendak-Nya, dan Allah kita 

yang berdaulat memilih 

bagaimana Dia akan menjawab. 

Yesus berkata, “Apa saja yang 

kamu minta dalam nama-Ku, 

Aku akan melakukannya, 

supaya Bapa dipermuliakan di 

dalam Anak. Jika kamu 

meminta sesuatu kepada-Ku 

dalam nama-Ku, Aku akan 

melakukannya” (Yohanes 

14:13-14). 



Tanda-tanda heran dan 

mukjizat telah menjadi bagian 

integral dari gerakan Bhojpuri. 

Kami telah melihat intervensi 

ilahi dalam situasi-situasi yang 

sulit, dan penyembuhan serta 

pengalaman kuasa telah 

dialami di mana pun jemaat-

jemaat bermunculan. 

 

Sebuah Daerah Kegelapan 

Kemuliaan Tuhan dalam 

gerakan ini bersinar lebih 

terang dibandingkan latar 

belakang sejarah daerah ini. 

Wilayah Bhojpuri di India 

subur dalam banyak hal – tidak 

hanya di tanahnya. Banyak 

sekali pemimpin agama dan 



guru lahir di sini. Buddha 

Gautama menerima 

pencerahannya dan 

memberikan khotbah 

pertamanya di daerah ini. Yoga 

dan Jainisme berasal dari sini 

juga. 

Wilayah Bhojpuri memiliki 

jumlah kasus pengadilan dan 

sengketa tanah terbanyak di 

bagian mana pun di India – 

seringkali terkait dengan 

masalah kasta. Hampir semua 

gerakan politik India dimulai di 

bagian negara ini. Perdana 

menteri pertama, kedua dan 

ketiga kami berasal dari negara 

bagian Uttar Pradesh dan 



Bihar, tanah kelahiran suku 

Bhojpuri. 



 

Daerah Bhojpuri 



Di masa lalu, wilayah ini 

sangat, sangat memusuhi Injil, 

yang dianggap asing. Wilayah 

ini dikenal sebagai “kuburan 

misi.” Ketika keasingan itu 

disingkirkan, orang-orang 

mulai menerima kabar baik. 

Namun bahkan dengan semua 

yang telah Tuhan lakukan 

dalam beberapa dekade 

terakhir, kita masih perlu 

mengikat orang kuat itu2 

melalui doa. 

Wilayah Bhojpuri telah 

digambarkan sebagai tempat 

kegelapan – tidak hanya oleh 

orang Kristen, tetapi juga oleh 

                                                           
2 Matius 12:29 



orang-orang non-Kristen. 

Pemenang Nobel V.S. Naipaul, 

setelah melakukan perjalanan 

sebagian besar di Uttar Pradesh 

Timur, menulis sebuah buku 

berjudul An Area of Darkness 

(Sebuah Daerah Kegelapan), 

menggambarkan dengan baik 

kesengsaraan dan kebobrokan 

wilayah tersebut. 

Ironisnya, seluruh Dataran 

Gangga sangat subur. 

Seseorang bisa melempar benih 

ke tanah dan benih itu akan 

tumbuh. Setiap tahun hujan 

menyapu tanah yang mati dan 

banjir membawa mineral segar 

dari Pegunungan Himalaya. 

Jadi tanahnya sangat subur dan 



airnya berlimpah. Namun 

kemiskinan dan sistem kasta 

telah membuat orang berada di 

bawah keterikatan.  

Banyak orang melihat tanah 

yang subur dan bertanya-tanya 

mengapa ada begitu banyak 

ketimpangan dan kejahatan. 

Mengapa begitu banyak orang 

mati kelaparan sementara 

jutaan ton gandum membusuk 

atau dimakan tikus? Kekuatan 

gelap telah bekerja untuk 

membuat orang tetap miskin 

dan terpecah, dan untuk 

mencegah Kekristenan 

berkembang di sini. 

 



Upaya-Upaya Misi di Koloni 

Inggris 

Selama lebih dari 150 tahun, 

sejak zaman William Carey (di 

India 1793-1834), Inggris 

menekan penjangkauan Kristen 

di wilayah tersebut sehingga 

mereka dapat mempertahankan 

wajah yang lebih baik untuk 

diri mereka sendiri dan terus 

mendapatkan keuntungan 

melalui bisnis. Melihat 

misionaris kulit putih duduk 

bersama orang India 

mempermalukan penguasa elit 

Inggris. Mereka tidak ingin 

misionaris bergaul dengan 

orang-orang biasa karena hal 

ini membuat malu Raj Inggris. 



Setelah tahun-tahun 

penentangan itu, dalam 40 

tahun pelayanan di antara suku 

Bhojpuri hanya 80-90 orang 

yang dibaptis. Banyak 

misionaris selama periode itu 

teritorial dan pengendali. 

Mereka pikir mereka harus 

menjaga pelayanan di tangan 

mereka sendiri agar 

berkembang. Mereka tidak 

percaya dapat memberikan 

pelatihan kepada para 

pemimpin lokal. Banyak 

misionaris juga hanya 

menjangkau orang-orang 

dengan pengaruh kecil di 

komunitas mereka – bukan 

pembuat keputusan. Orang-



orang ini menjadi orang-orang 

Kristen yang baik, tetapi 

mereka tidak memiliki kualitas 

kepemimpinan; tidak ada 

dalam hidup mereka atau latar 

belakang kasta mereka yang 

memberi mereka kepercayaan 

diri untuk menjalankan 

kepemimpinan. 

Sisi positifnya, para misionaris 

membawa kabar baik dan 

membawa harapan bagi orang-

orang terendah di masyarakat, 

dan mereka berusaha 

menaburkan kabar baik dengan 

berlimpah. Mereka 

membangun identitas Kristen, 

tetapi yang dirusak oleh 

ketergantungan terhadap dunia 



Barat dan kurangnya 

kepemimpinan pribumi. Orang 

India yang menjadi Kristen 

tetap sangat bergantung pada 

personel dan sumber daya 

asing. Pola pikir mereka 

mencegah mereka berfungsi 

tanpa bantuan dari luar. Orang 

asing biasanya 

menggembalakan gereja. Dan 

orang Kristen India mengira 

hanya misionaris Barat yang 

dapat menginjili atau 

memimpin sebuah gereja. 

Banyak orang berkasta tinggi 

percaya bahwa kaum Dalit 

(yang terendah di masyarakat) 

pindah ke Kekristenan karena 

keuntungan uang. Setelah 



Kemerdekaan pada tahun 1947, 

pemerintah memperkenalkan 

manfaat khusus dan bantuan 

keuangan untuk mengangkat 

suku Dalit. Beberapa orang 

berpikir hal ini akan 

menghentikan pertobatan ke 

dalam Kekristenan. 

 

Tak Terarah  

Pada tahun 1960-an, 

pemerintahan baru India 

membatasi jumlah visa 

misionaris asing, yang 

menyebabkan penurunan tajam 

dalam jumlah misionaris asing. 

Dengan kepergian mereka, 



aliran dana asing juga 

berkurang. Di banyak tempat 

para misionaris tidak 

meninggalkan kepemimpinan 

yang kuat, tetapi meninggalkan 

banyak lembaga yang perlu 

dikelola dengan biaya 

keuangan yang tidak dapat 

dilanjutkan. Mereka tidak 

membayangkan bahwa 

pelayanan dapat dipimpin oleh 

orang India, dan gereja-gereja 

Barat berhenti memberi secara 

finansial karena mereka tidak 

lagi memiliki perwakilan di 

negara itu. Dalam kekosongan 

itu, banyak orang India meraih 

kekuasaan, properti, dan dana. 

Kasus-kasus pengadilan yang 



selanjutnya berkontribusi 

terhadap pertikaian dan 

mentalitas yang tidak 

mempercayai orang lain di 

antara orang Kristen. Dalam 

kekacauan, visi misionaris 

gereja India sendiri berkurang 

dan kemudian menghilang. 

Di India Utara, beberapa orang 

Kristen sangat lemah dan tidak 

mandiri: minoritas kecil di 

lautan luas umat Hindu dan 

Muslim. Pola pikirnya adalah 

“kita vs. mereka.” “Kita” 

berarti minoritas kecil yang 

kekurangan sumber daya dan 

kepemimpinan yang memadai. 

Karena itu mereka berfokus 

sepenuhnya pada 



mempertahankanhidup sebagai 

orang Kristen daripada pergi 

untuk berbagi dengan orang 

lain. 

 

Kecurigaan menguasai pikiran 

mereka terhadap orang-orang 

non-Kristen yang datang ke 

gereja. Jika seorang non-

Kristen masuk ke sebuah 

gereja, anggota gereja berpikir: 

“Siapa dia? Apakah dia seorang 

mata-mata? Kenapa dia ada di 

sini?” daripada “Apakah dia 

seorang pencari? Mungkinkah 

dia terbuka untuk mendengar 

tentang Tuhan?” Kecurigaan 

mereka yang mendalam 



mengalahkan motivasi untuk 

melakukan penjangkauan. 

 

Gereja di India juga sangat 

kebarat-baratan dalam bahasa, 

budaya, dan gaya ibadah. 

Mereka tidak terhubung dengan 

sebagian besar orang di sekitar 

mereka. Alih-alih 

menggunakan kata Hindi lokal 

untuk Tuhan, mereka 

menggunakan kata Inggris 

untuk Tuhan. Kekristenan jenis 

ini, satu-satunya pesan Kristen 

yang tersedia sampai awal 

1990-an, tidak memberikan 

harapan nyata untuk 

menjangkau suku Bhojpuri atau 

suku lain di India Utara. 



 

Mencari Buah 

Saya tumbuh dalam lingkungan 

ini, sebagai bagian dari 

komunitas Kristen seperti yang 

telah saya jelaskan di atas. Saya 

mulai sungguh-sungguh 

mencari jawaban untuk 

pertanyaan-pertanyaan seperti: 

“Bagaimana kita bisa 

melampaui pola-pola tanpa 

hasil ini? Bagaimana kita bisa 

keluar dan memenangkan 

orang?” Saya bekerja selama 

15 tahun, berusaha untuk 

memenangkan orang dan 

membawa mereka ke gereja, 

tetapi tampaknya sia-sia. 

 



Saya menjadi bagian dari 

organisasi misi yang memulai 

pelayanan Bhojpuri pada tahun 

1910. Jadi bukannya upaya 

untuk menjangkau Bhojpuri 

tiba-tiba dimulai pada tahun 

1990-an. Tetapi mereka yang 

melakukan penjangkauan tidak 

menggunakan bahasa Bhojpuri 

dalam pendekatan mereka, 

meskipun dengan 90 juta 

penutur, Bhojpuri merupakan 

komunitas bahasa ke-12 

terbesar di dunia. Kearifan 

konvensional menganggap 

Bhojpuri sebagai bahasa 

primitif. Ketika kita berbicara 

sekarang tentang bahasa 

Bhojpuri, itu adalah unsur 



kunci dari strategi kami – pola 

pikir yang sangat berbeda. 

 

Saya telah mendengar tentang 

para misionaris yang 

sebelumnya melayani di daerah 

Bhojpuri – kisah-kisah kerja 

keras mereka serta kegagalan 

dan keberhasilan mereka. Saya 

berpikir: “Jika semua kerja 

keras ini dapat menghasilkan 

hasil sekecil itu, apa 

jawabannya? Apa yang 

menghalangi para misionaris 

untuk melihat panen yang 

berlimpah?” Jelas semua 

sumber daya yang signifikan, 

pelatihan tingkat tinggi dan 

kemitraan yang berkembang 



dengan baik tidak mencapai 

tujuan. Fakta ini membuat saya 

bertanya-tanya tentang upaya 

saya sendiri: “Apakah saya 

mengajukan pertanyaan yang 

benar? Atau apakah saya 

sebenarnya menyinggung 

orang-orang non-Kristen di 

sekitar saya?” 

 

Pada tahun 1989, saya 

menghadiri Kongres Lausanne 

di Manila, di mana saya 

bertemu dengan kaum Baptis 

Selatan (dari AS) yang 

berbicara tentang “orang 

Boldari” (nama samaran 

mereka untuk kelompok orang 

Bhojpuri) sebagai salah satu 



kelompok orang yang paling 

sedikit dijangkau di dunia. 

Pertanyaan besar saya adalah, 

“Apa lagi yang bisa dilakukan 

untuk menjangkau orang-orang 

ini?” 

 

Selama lebih dari 15 tahun 

pelayanan saya telah melihat 

semua jenis ide dan visi datang 

dan pergi. Saya telah 

mendengar pembicaraan 

tentang menjangkau yang 

terhilang, menganalisis 

populasi Hindu dan Muslim 

dan semacamnya. Tetapi 

diskusi berfokus pada 

penginjilan tanpa menyebutkan 

perintisan jemaat. Saya 



bergumul dengan, “Apa tujuan 

penginjilan?” 

 

Pada tahun 1980-an gereja-

gereja maha besar menjadi 

topik diskusi yang hangat. 

Majalah-majalah Kristen 

mencetak banyak cerita tentang 

gereja-gereja besar, memberi 

kesan bahwa lebih besar adalah 

lebih baik. Pembicaraan dan 

seminar pertumbuhan gereja 

ada di mana-mana, tetapi 

sangat sedikit orang yang 

berbicara tentang pemuridan 

berbasis ketaatan.3 

                                                           
3 Dalam pemuridan berbasis ketaatan, 

menaati Tuhan (menerapkan 

pengajaran Kristus) berfungsi sebagai 



 

Di tengah-tengah semua ini, 

saya menghadiri konferensi 

Pentakosta dunia untuk 

bertemu dengan seorang 

pendeta gereja maha besar yang 

memiliki 30.000 anggota gereja 

di Korea Selatan. Saya 

menjabat tangannya, berbicara 

dengannya, mengambil 

beberapa foto dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. Saya 

berpikir, “Mungkin dia akan 

memberikan pengurapan 

kepada saya!” Tetapi akhirnya 

saya menyimpulkan: “Tidak, 

satu gereja maha besar 

                                                           
karakteristik utama dari hidup sebagai 

murid-Nya.  



bukanlah jawabannya.” Hal ini 

membuat saya memikirkan 

kembali: “Apa gereja itu? 

Seberapa besar seharusnya 

gereja? Kapan itu harus disebut 

gereja?” Pada saat itu, orang 

hanya memberikan jawaban 

yang samar-samar untuk 

pertanyaan-pertanyaan seperti 

itu dan sepertinya tidak ada 

yang memiliki jawaban yang 

jelas.  

 

 

Visi untuk Bhojpuri 

Kontak-kontak Baptis Selatan 

saya datang mengunjungi saya 

beberapa kali pada tahun 1991. 



Dalam salah satu kunjungan 

mereka menyebutkan bahwa 

mereka memiliki misionaris 

yang ditempatkan di India, 

termasuk dua pasangan yang 

ditugaskan untuk bekerja 

dengan orang-orang Bhojpuri. 

Salah satu misionaris adalah 

David Watson, yang pada 

waktu itu tinggal di Delhi. 

David berkata, “Saya telah 

ditunjuk sebagai Koordinator 

Strategi untuk melakukan 

penelitian,” jadi saya 

mengundangnya ke daerah 

Bhojpuri dan menunjukkan 

kepadanya segala macam 

tempat di mana denominasi 

kami bekerja. Kami memiliki 



sekitar delapan gereja di 

seluruh wilayah itu dan saya 

membawanya ke gereja-gereja 

untuk berbagi tentang 

pendekatan misi modern untuk 

penginjilan dan mendirikan 

gereja-gereja baru. Dia 

berbicara tentang 

pengalamannya merintis di 

Malaysia dan memulai gereja-

gereja baru di sana. Kisahnya 

sangat menyenangkan dan saya 

berharap anggota gereja akan 

terinspirasi olehnya. Selama 

kunjungannya yang singkat, 

David dan saya berbicara 

tentang cara menjangkau suku 

Bhojpuri yang belum 

terjangkau dan tentang 



kegagalan orang Kristen India 

dalam usaha untuk menjangkau 

mereka. 

Setelah kunjungan itu, saya 

terus membagikan visi untuk 

menjangkau orang-orang 

Bhojpuri dengan delapan gereja 

itu, tetapi gagasan itu tidak 

masuk akal bagi gereja-gereja 

lokal. Mereka lebih suka 

menyimpan kabar baik hanya 

untuk diri mereka sendiri. 

Mereka merasa bahwa 

menjangkau yang terhilang 

harus dilakukan oleh misionaris 

Barat yang memiliki pelatihan 

khusus yang mereka sendiri 

tidak miliki. 



Saya merasa frustrasi dengan 

sikap gereja dan politik gereja 

yang berfokus hanya ke dalam. 

Saya memutuskan bahwa hal 

pertama yang perlu saya 

lakukan adalah membebaskan 

diri dari pelayanan pastoral. 

Jadi pada tahun 1992 saya 

mengambil cuti dua tahun 

tanpa gaji dari penggembalaan 

dan pindah ke Swedia untuk 

jangka waktu yang tidak 

terbatas. (Istri saya orang 

Swedia, dan dikirim ke India 

oleh instansi misi Swedia). 

Selama musim itu saya tetap 

berhubungan dengan David 

Watson, dan kami bertemu 

beberapa kali setahun. Bagi 



saya, berbicara dengan David 

sangat merangsang pikiran 

baru; dia sering mengatakan 

hal-hal menarik. Saya 

membagikan hati saya 

dengannya dan dia berkata, 

“Mungkin kita bisa bekerja 

bersama selama beberapa 

tahun, karena hal yang saya 

paling inginkan adalah 

perintisan jemaat-jemaat.” 

Tantangan Rohani 

Secara kebetulan, ketika saya 

mulai bekerja di antara suku 

Bhojpuri pada tahun 1992, 



fundamentalis4 Hindu memulai 

dorongan baru untuk 

menyebarkan Hinduisme 

radikal. Para ekstrimis 

menghancurkan masjid abad 

ke-16 di Uttar Pradesh, salah 

satu dari dua provinsi utama 

tempat tinggal orang-orang 

Bhojpuri. Penghancuran 

masjid, yang telah dibangun di 

situs tempat kelahiran 

mitologis dewa Hindu Rama, 

mengisyaratkan bahwa umat 

Hindu bermaksud menantang 

                                                           
4 Seperti dijelaskan di laporan-laporan 

yang diterbitkan, misalnya “Ayodhya 

dispute (Perselisihan Ayodhya),” 

diakses pada 5/29/2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_dispute
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_dispute


semua upaya kontrol oleh 

orang Kristen atau Muslim. 

Mereka juga meluncurkan 

kampanye melawan umat 

Kristen dan Muslim. Desain 

fundamentalis Hindu adalah 

untuk mencegah penginjil-

penginjil memasuki desa. 

Beberapa kelompok Kristen 

pada waktu itu mengumpulkan 

uang dan mengadakan 

pertemuan yang membawa 

penginjil asing terkenal. 

Mereka merencanakan dan 

mengumumkan berapa banyak 

orang Hindu dan Muslim yang 

dimenangkan bagi Tuhan. 

Mereka mengadakan 

pertemuan-pertemuan di 



seluruh kota dan memasang 

papan iklan tentang kampanye 

penyembuhan. Saya terus 

memberi tahu para pemimpin 

Kristen, “Ini semua akan segera 

berakhir. Kalian perlu 

mengubah strategi kalian.” Dan 

seperti yang telah saya 

perkirakan, pendekatan 

pelayanan itu berakhir dengan 

gelombang penganiayaan. 

Lebih banyak program TV 

religius mulai disiarkan pada 

awal 1990-an. Tampaknya 

saluran mana pun yang dilihat 

menayangkan seorang pria suci 

Hindu yang memberi khotbah. 

Yoga juga menjadi sangat 

populer di awal tahun 90-an. 



Dan pembatasan mulai 

diberlakukan pada 

pembangunan gedung gereja. 

Jadi beberapa hal terjadi pada 

saat yang sama saya berjuang 

untuk memulai karya yang 

terlihat di antara para Bhojpuri. 

Kembali ke India 

Saya tidak yakin ingin kembali 

ke India. Tetapi saya 

merasakan hasrat yang kuat 

untuk orang yang terhilang di 

India dan panggilan Tuhan 

untuk menjangkau yang belum 

terjangkau. Jadi saya dan istri 

saya Solevi, bersama dengan 

ketiga anak kami, memutuskan 

untuk kembali ke India. Kami 



pindah kembali pada tahun 

1994, dengan masa depan yang 

sangat tidak pasti menjulang di 

hadapan kami. 

David Watson menulis kepada 

saya pada waktu itu dan 

berkata, “Kami berada di 

Singapura dan organisasi kami 

sedang melakukan pelatihan 

satu bulan untuk Koordinator 

Strategi. Apakah Anda dan istri 

Anda bisa hadir?” 

Kami pergi ke Singapura untuk 

menghadiri pelatihan, dan 

kemudian kembali ke India, 

masih tidak pasti tentang 

bagaimana memulai sesuatu 

yang baru. Pelatihan 



Koordinator Strategi membantu 

saya belajar (1) tentang konsep 

sebuah suku, (2) bagaimana 

meneliti kelompok fokus, (3) 

bagaimana memobilisasi doa 

untuk suku tersebut, (4) 

bagaimana membuat 100 

pilihan untuk langkah 

selanjutnya dalam menjangkau 

kelompok fokus, kemudian (5) 

bagaimana mempersempit 

pilihan-pilihan tersebut dan 

memilih tiga untuk dilakukan. 

Saya juga belajar bagaimana 

melatih kontak lokal untuk 

melakukan pelayanan, 

kemudian keluar dari jalan 

mereka sebelum menciptakan 

ketergantungan (menyiapkan 



rencana keluar sebelum 

memulai). 

Melalui penelitian kami ke 

suku tertentu, kami dapat 

menyampaikan kebutuhan 

spesifik komunitas mereka, 

untuk memahami pandangan 

mereka, dan untuk 

mengantisipasi dan mengatasi 

hambatan yang akan datang 

dengan upaya-upaya kami 

untuk menjangkau mereka 

dengan Injil. 

Setelah pelatihan Koordinator 

Strategis di Singapura, saya 

mulai melakukan penelitian di 

kota Varanasi. Kota ini adalah 

pusat dari wilayah Bhojpuri, 



yang menghubungkan dua 

negara bagian India di mana 

orang-orang Bhojpuri 

kebanyakan tinggal: Uttar 

Pradesh dan Bihar. 

Ini adalah saat yang sulit dalam 

pelayanan. Saya bepergian 

sendirian, memobilisasi doa 

dan melakukan doa sambil 

berjalan di berbagai lokasi 

Bhojpuri. Saya terus berkata 

pada diri sendiri, “Jangan 

kehilangan visi.” Terkadang 

sulit untuk maju terus, tetapi 

saya merasa harus mengikuti 

visi yang diberikan Tuhan. 

Masalah saya meningkat 

karena saya tidak melihat 

banyak buah dan merasa sangat 



terisolasi. Itu bukan waktu 

yang mudah, seolah-olah saya 

baru saja muncul, melakukan 

mukjizat dan gerakan terjadi. 

Kami memiliki tantangan di 

setiap perubahan, namun Tuhan 

dengan anugerah-Nya 

mengizinkan gerakan dimulai.  



Bab 2.  Awal 

Terobosan  

 
 

Ketika keluarga saya dan saya 

kembali ke India pada tahun 

1994, hanya segelintir 

organisasi Kristen yang bekerja 

di wilayah Bhojpuri. 

Organisasi-organisai yang ada 

cukup teritorial dan terfokus 

pada penginjilan berbasis 

literatur, yang sangat populer 

pada waktu itu, terlepas dari 

kenyataan bahwa banyak 

literatur tersebut berbahasa 

Hindi, dan sebagian besar 

penduduknya adalah penutur 

Bhojpuri yang buta huruf. 



Kami lebih memilih untuk 

fokus pada pemuridan 

berdasarkan ketaatan. 

Pendekatan baru untuk 

penginjilan ini membawa 

reaksi negatif dari organisasi-

organisasi yang sudah ada. 

Tetapi Tuhan membawa 

sekelompok orang yang 

bersemangat menggunakan 

pendekatan bahasa Bhojpuri. 

Kami mengundang semua 

pendeta dan pemimpin gereja 

terdekat, termasuk Katolik 

Roma, ke Konsultasi Bhojpuri 

pertama, yang diadakan di 

Varanasi pada tahun 1994. 

Pada konsultasi terseebut kami 

membagikan visi kami untuk 



Gereja Bhojpuri: gereja-gereja 

yang sesuai budaya, yang 

memiliki cita rasa lokal dan 

berdasarkan Alkitab. Gagasan 

di balik visi Bhojpuri adalah 

untuk menghilangkan 

teritorialisme dari pendekatan 

kuno penginjilan dan perintisan 

gereja. Konsep baru akan 

memfasilitasi payung untuk 

komunikasi yang lebih baik 

mengenai visi, metode, dan 

pelaksanaan di antara mereka 

yang berkomitmen atau terbuka 

terhadap visi. Api suci 

dinyalakan di antara 80 

pemimpin yang berpartisipasi. 

Kami memulai survei 

sistematis semua wilayah 



Bhojpuri, untuk mengetahui 

siapa yang melakukan apa dan 

menilai tugas-tugas di depan 

kami. Survei menunjukkan 

bahwa dari hampir 100 juta 

orang Bhojpuri, hanya sekitar 

10.000 (0,0001 persen) yang 

menyebut diri mereka Kristen, 

dan kebanyakan dari mereka 

tidak begitu serius dengan iman 

mereka. 

Pada saat ini, apa yang 

sebelumnya menjadi visi 

pribadi saya dengan cepat 

menjadi visi bersama di antara 

banyak individu dan kelompok. 

Kami meluncurkan mobilisasi 

doa dan doa-doa sambil 

berjalan kaki, dan satu 



kelompok membawa tim doa 

penuh waktu. Kami tidak 

memulai dengan pola pasti 

tentang bagaimana pelayanan 

akan dibuka; semuanya 

berkembang selama bertahun-

tahun. 

Kami memulai pelatihan satu 

bulan tentang pemuridan dan 

kepemimpinan di tiga kota 

berbeda. Idenya adalah untuk 

membentuk sekelompok 

pemimpin yang siap untuk 

tuaian ketika itu terjadi, 

diperlengkapi dengan DNA 

bersama untuk pelipatgandaan 

jemaat. Dalam dua tahun telah 

terbentuk pola yang baik untuk 

meneruskan visi tersebut oleh 



siapa saja dan semua orang 

yang tertarik. 

Bekerja dalam bahasa Bhojpuri 

memanfaatkan tidak hanya 

bahasa tetapi juga budaya, 

sejarah, dan semua yang 

diwakili oleh orang-orang ini – 

melalui lagu, musik, dan 

drama. Pendekatan ini telah 

dilewatkan di masa lalu. Kami 

mengakui bahasa Bhojpuri 

sebagai bagian integral dari inti 

orang-orang Bhojpuri. 

Seiring bertambahnya jumlah 

persekutuan, kami 

meluncurkan Buku Lagu 

Bhojpuri pertama pada tahun 

1998. Buku itu berisi lagu-lagu 



pujian dan instruksi tentang 

pembaptisan, penyerahan anak, 

pernikahan, dan pemakaman, 

termasuk ayat-ayat Alkitab 

yang sesuai untuk digunakan 

pada masing-masing kegiatan 

tersebut. Hal ini diterima 

dengan sangat antusias dan 

sangat memperkuat komunitas 

penyembah setempat. Hal ini 

memfasilitasi penggunaan 

beragam lagu penyembahan, 

karena orang tidak lagi harus 

bergantung sepenuhnya pada 

lagu-lagu dalam bahasa Hindi 

yang diterjemahkan dari bahasa 

lain. Hal ini juga membangun 

rasa persatuan yang lebih luas 

karena semua persekutuan 



Bhojpuri dapat menyanyikan 

lagu-lagu serupa di masa-masa 

ibadah mereka. 

Terobosan nyata dengan 

jumlah yang signifikan terjadi 

pada tahun 1998 ketika kami 

merilis edisi pertama Perjanjian 

Baru dalam bahasa Bhojpuri. 

Setelah ini gerakan mulai 

tumbuh secara eksponensial. 

Pada tahun 2001, Audio 

Perjanjian Baru yang 

Didramatisir dalam Bahasa 

Bhojpuri diluncurkan. Audio 

ini membuat dampak yang luar 

biasa, karena orang buta huruf 

di antara suku Bhojpuri pada 

saat itu adalah lebih dari 60 



persen. Kami senang melihat 

peran Roh Kudus berbicara 

melalui teks Alkitab yang 

didramatisir ini kepada orang-

orang yang belum pernah 

mendengar kabar baik 

sebelumnya. 

Kaset video juga dirilis pada 

tahun 2001 dengan 18 lagu 

penyembahan Bhojpuri – yang 

pertama dari jenisnya. Lagu-

lagu itu berfokus pada 

keselamatan, menyembah 

Tuhan, dan bersukacita dalam 

keselamatan. Lagu-lagu ini 

bukan terjemahan dari bahasa 

lain; semua ditulis oleh orang-

orang Bhojpuri dalam bahasa 

mereka sendiri. Melalui 



penggunaan bahasa Bhojpuri, 

kabar baik dan penebusan telah 

menyentuh hati orang-orang 

ini. 

Berikut adalah kesaksian dari 

beberapa pemimpin yang telah 

bersama saya sejak awal. Yang 

pertama datang dari Kavilash, 

yang telah bekerja di antara 

suku Bhojpuri sejak 1991. 

Setelah dia dan saya bertemu, 

saya mencoba membantunya 

melepaskan beberapa pola 

pelayanan tradisionalnya. Dia 

sangat bernuansa Kristen – 

selalu mengatakan “Haleluya” 

dan mengusir setan. Saya 

mengatakan kepadanya, 

“Adalah baik untuk melakukan 



hal itu, tetapi Anda juga perlu 

memuridkan orang dan 

membimbing mereka.” 

Sekarang (25 tahun kemudian) 

30 persen orang di daerahnya 

telah menjadi pengikut Kristus. 

 

Kesaksian Kavilash  

Sebelum saya bertemu Victor 

John, saya sudah menjadi 

seorang Kristen; hanya anggota 

biasa dari gereja tradisional. 

Pada awal 1990-an, Saudara 

Victor biasa datang ke daerah 

saya untuk melakukan 

pengajaran dan pelatihan. Saya 

dan gembala saya membangun 

hubungan pribadi dengannya. 

Victor mengadakan konferensi 



di Varanasi dan mengundang 

kami. Hanya 60 atau 80 orang 

yang menghadiri konferensi 

Bhojpuri pertama itu. Namun 

begitulah cara pelayanan 

Bhojpuri dimulai dan 

bagaimana kami terlibat. 

Santosh Das adalah gembala 

saya, dan dia sangat terlibat 

sejak awal. Dia mendukung 

partisipasi saya dan mendorong 

saya di dalamnya. 

Pada konferensi itu kami 

menyadari bahwa wilayah 

Bhojpuri membutuhkan banyak 

pemberitaan Injil. Kami 

menjadi sangat bersemangat 

dan mulai bekerja di antara 

para Bhojpuri. Pada awalnya, 



kami bertujuan untuk 

memperlengkapi lebih banyak 

orang untuk pelayanan. Kami 

mulai berpuasa dan berdoa 

untuk penuai yang lebih 

banyak, dan perlahan-lahan 

jumlah pekerja meningkat. 

Pada saat itu, saya belum 

memiliki pola pikir untuk 

melatih semua orang percaya; 

kami terutama berfokus pada 

melatih para pekerja dan orang-

orang yang akan menjadi 

pekerja. Pada tahun pertama 

kami memulai pusat pelatihan 

di banyak daerah dan melatih 

70 atau 75 pekerja lapangan. 

Pada awalnya, kami memberi 

setiap orang pelatihan satu 



sampai tiga bulan tentang 

kebenaran dasar alkitabiah. 

Pelatihan itu berbeda dari 

pelatihan tradisional, di mana 

setelah pelatihan orang 

diharapkan menjadi penginjil 

yang dibayar. Kami tidak 

memberikan harapan itu. Kami 

mengajarkan tentang Tuhan, 

pentingnya persekutuan, 

pekerjaan Roh Kudus, dan 

pentingnya Firman Tuhan. 

Kami memperkuat iman 

mereka kepada Kristus dan 

mencontohkan pelayanan, 

menghabiskan sepanjang 

malam dalam doa, dan 

berpuasa berhari-hari. Kami 

mengajak mereka berdoa 



sambil berjalan kaki dan 

mengajar mereka bagaimana 

membagikan Kristus, terutama 

menekankan kesaksian yang 

tenang kepada teman dan 

keluarga. Kami membuatnya 

sangat sederhana. Kemudian 

pelayanan mulai bergerak maju 

dan jumlah pekerja mulai 

meningkat. Mereka semua 

sangat antusias, dan itulah 

bagaimana pelayanan mulai 

terbentuk pada awal 90-an dan 

menjadi sebuah gerakan. Ada 

api di seluruh area. 

Ketika saya pertama kali 

terlibat dengan pelayanan 

Bhojpuri, saya tidak begitu 

berpendidikan. Saya baru saja 



menyelesaikan kelas dua. 

Ketika saya terlibat dalam 

gerakan ini, saya mulai lebih 

terdidik – kebanyakan tidak 

dalam mata pelajaran sekolah 

biasa, tetapi dalam pendidikan 

alkitabiah. Kemudian saya 

menjadi bersemangat untuk 

belajar dan saya menyelesaikan 

hingga kelas delapan hanya 

dalam beberapa tahun. Saya 

paling senang dengan pelatihan 

yang kami lakukan, karena 

memungkinkan saya untuk 

belajar Alkitab dan lebih dalam 

memahaminya. 

Pada tahun-tahun awal, saya 

kebanyakan bekerja sendirian. 

Kemudian beberapa pemimpin 



lainnya mulai menemani saya. 

Victor adalah mentor utama 

saya. Gembala saya, Santosh 

Das, juga meninggalkan 

penggembalaan untuk fokus 

menjangkau orang-orang 

Bhojpuri. Dia sangat penting di 

awal pelayanan dan dia 

membimbing banyak orang 

sebelum dia meninggal pada 

tahun 2008. 

Selama bertahun-tahun, kami 

mengembangkan lebih banyak 

alat di samping materi 

pelatihan. Sebagai contoh, pada 

tahun 2001 saya mulai 

menggunakan Audio Alkitab 

Dramatisasi. Saya berkeliling 

dan memainkannya untuk 



orang-orang, dan hal itu 

memungkinkan saya untuk 

mulai melayani di banyak 

tempat. 

Jika saya membandingkan 

tahun-tahun awal dengan masa 

sekarang, banyak hal berbeda, 

tetapi beberapa hal tetap sama. 

Pelayanan sekarang jauh lebih 

besar, tetapi satu hal tidak 

berubah: sejak awal tidak 

pernah ada tekanan untuk 

membawa hasil. Pelayanan ini 

tidak berorientasi pada angka, 

jadi kami bisa bekerja dengan 

bebas tanpa tekanan. Kami 

melayani karena motivasi dari 

hati. Hal lain yang tidak 

berubah: ada hubungan kasih 



dalam organisasi kami. Hal itu 

tidak dijalankan dari atas ke 

bawah. Semua orang bergerak 

bersama. Pola itu telah 

berlanjut dari awal hingga 

sekarang, tidak hanya di dalam 

organisasi kami tetapi juga 

dengan organisasi lain yang 

terlibat dalam gerakan ini. 

Tentu saja orang-orang yang 

terlibat dalam gerakan telah 

berubah ketika kami telah 

bertumbuh dan dewasa dalam 

Tuhan. Hal itu telah menjadi 

perubahan positif. Pada 

awalnya sangat sedikit orang 

yang terlibat, sekarang ada 

begitu banyak lagi! Pada 

awalnya, fokusnya lebih 



sempit, lebih langsung pada 

pelatihan pekerja untuk 

lapangan. Sekarang 

pelayanannya jauh lebih besar 

dan lebih beragam. Semua jenis 

pelayanan perlahan 

ditambahkan, dengan 

pendekatan holistik, pelayanan 

pertolongan, pemberdayaan 

perempuan, pelayanan 

masyarakat, dan sebagainya. 

Selama bertahun-tahun 

pendekatan saya sendiri juga 

telah berubah. Alih-alih 

memulai interaksi dengan 

langsung berfokus pada hal-hal 

“rohani,” saya sekarang mulai 

dengan pendekatan holistik. 

Dan alih-alih hanya bekerja 



sendiri, saya sekarang belajar 

cara membangun tim dan 

bekerja sebagai tim. Selama 

tahun-tahun ini saya telah 

membimbing beberapa ribu 

pemimpin, yang sebagian besar 

telah membimbing orang lain 

dan mereproduksi lebih banyak 

kelompok dan pemimpin, rata-

rata hingga 10 generasi. Saat 

ini saya membimbing sekitar 

150 pemimpin kelompok. 

 

Kisah Nageshwar  

Saya mulai menjadi percaya 

pada tahun 1987. Kakak lelaki 

saya memiliki masalah 

kesehatan mental yang serius 

dan telah berobat ke banyak 



dokter, tetapi belum sembuh. 

Kemudian kami mengetahui 

tentang pendeta Santosh Das, 

dan mendengar bahwa banyak 

orang telah disembuhkan dalam 

persekutuannya. Jadi saya 

membawa saudara laki-laki 

saya ke Santosh Das dan di 

sana, dalam waktu satu jam 

doa, dia benar-benar sembuh! 

Saya sering membagikan 

kesaksian ini kepada orang-

orang sebagai cara membangun 

hubungan dan minat sebelum 

menyampaikan kabar baik. 

Setelah saya mulai beriman, 

saya hanyalah orang percaya 

biasa yang menghadiri gereja, 

meskipun kadang-kadang saya 



pergi dengan Santosh Das 

untuk membantunya dalam 

pelayanan. Saya menghargai 

hal itu, dan saya ingin belajar 

lebih banyak dan terlibat. Pada 

tahun 2001, kami mulai 

pelatihan untuk menggunakan 

Alkitab audio. Pelatihan 

memperlengkapi saya untuk 

pelayanan, dan itulah cara saya 

mulai terlibat dengan gerakan 

ini. 

Sejak itu saya telah 

membimbing beberapa ribu 

pemimpin yang telah memulai 

kelompok-kelompok dan 

membimbing orang lain. Rata-

rata, kelompok dan pemimpin 

ini telah mereproduksi diri 



hingga 10 generasi, misalnya, 

satu kelompok memulai 

kelompok yang lain, yang 

memulai kelompok yang lain, 

berlanjut 10 kali. Sekarang ini 

saya secara langsung 

membimbing sekitar 200 

pemimpin kelompok. 

Kesaksian Master 

Saya berada di konferensi 

Bhojpuri pertama, yang telah 

saya dengar dari pendeta saya, 

yang adalah teman dari Victor 

John. Kami hadir bersama, 

bersama dengan sekitar 80 

orang lainnya dan saya belajar 

tentang orang-orang Bhojpuri. 

Dari sana, semuanya mulai 

berubah. Kesan pertama saya 



adalah menyadari bahwa suku 

Bhojpur hampir tidak pernah 

diberikan kesaksian tentang 

kabar baik. Kami berpikir, “Hal 

ini adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan kami! 

Waktunya telah tiba untuk 

kaumku sendiri. ” Kami semua 

bersemangat dan saya menjadi 

bersemangat untuk melayani 

Tuhan. Saya juga menerima 

keberanian di konferensi itu, 

karena saya menyadari bahwa 

kami, sebagai orang-orang 

Bhojpuri, juga dapat 

melakukan sesuatu! 

Pelayanan saya berubah secara 

radikal sejak saat itu dan 

menambah kecepatan. Pada 



hari-hari itu kami pergi dari 

pintu ke pintu untuk berbicara 

dengan orang-orang. Kami 

membangun hubungan, dan 

terkadang kami tidak 

membagikan kabar baik selama 

berhari-hari. Tetapi ketika ada 

kesempatan – seseorang yang 

membutuhkan atau memiliki 

masalah – kami berdoa untuk 

mereka. Saya kagum dengan 

apa yang Tuhan lakukan. 

Terutama ketika kami bertemu 

di sebuah konferensi dan 

10.000 pemimpin berkumpul, 

kami sangat terdorong dengan 

apa yang Tuhan lakukan. Kami 

tidak pernah berpikir 



sebelumnya bahwa sejumlah 

besar orang itu akan beriman. 

Kisah William  

Saya telah bersama pelayanan 

sejak awal. Sejak awal, Saudara 

Victor John memiliki visi yang 

luar biasa. Pada hari-hari awal 

sangat sulit untuk melakukan 

pelayanan. Kami harus bekerja 

sangat keras untuk menjangkau 

orang. Kami mulai di satu 

ruangan kecil dan sebagian 

besar yang hadir tidak 

menyadari bahwa ada sesuatu 

yang terjadi. Banyak orang 

mengira gerakan Bhojpuri 

hanyalah sebuah nama yang 

dilemparkan. Banyak 

pemimpin organisasi tertawa 



dan berkata, “Mengapa kalian 

mencoba bekerja dengan orang 

Bhojpuri? Kalian hanya 

membuang-buang waktu saja.” 

Ketika buku lagu Bhojpuri 

diterbitkan, orang-orang itu 

berkata, “Ini tidak baik. Mereka 

bisa bernyanyi dalam bahasa 

Hindi. Mengapa repot-repot 

dengan bahasa Bhojpuri? Itu 

aneh!” Mereka mengira bahwa 

karena itu berbeda, karena itu 

bukan bahasa sastra, itu tidak 

baik. Banyak orang mencoba 

untuk mengecilkan hati kami, 

dan banyak yang patah 

semangat karena tidak ada 

Kitab Suci dalam bahasa 

Bhojpuri. Tetapi kami 



mencetak beberapa traktat dan 

membagikannya dan mencoba 

menjangkau komunitas dengan 

traktat-traktat tersebut.  

Kemudian kami mulai 

menerjemahkan Perjanjian 

Baru ke dalam bahasa 

Bhojpuri. Meskipun ada 

penentangan, Victor John terus 

maju. Dia mengabaikan semua 

kritik dan terus maju. Ada 

komitmen besar untuk terus 

bergerak maju dengan visi. 

Victor sendiri mengunjungi 

banyak tempat, bertemu dengan 

orang-orang, dan melakukan 

program-program yang 

membantu banyak orang. Dia 

sendiri melakukan banyak kerja 



keras bepergian dan bertemu 

orang-orang. 

Awalnya pelayanan itu sangat 

kecil tetapi sekarang telah 

menjadi sangat besar. Gerakan 

Bhojpuri dimulai dengan kerja 

keras dan komitmen serta visi 

yang besar. Dan sekarang 

jutaan orang Bhojpuri percaya 

kepada Yesus. 

 

Kesimpulan 

Allah telah bekerja dengan 

cara-cara yang mengejutkan 

dan membuka berbagai macam 

pintu untuk pelayanan melalui 

pertumbuhan lebih dari 20 



tahun. Dalam bab-bab 

berikutnya kami ingin berfokus 

pada masalah-masalah spesifik 

yang dihadapi gerakan ini, dan 

menunjukkan bagaimana 

Tuhan telah mengubah 

tantangan menjadi peluang 

untuk pertumbuhan kerajaan 

yang cepat.  



Bab 3. 

Terobosan 

dalam Kasta 

 

Pusat bahasa Bhojpuri 

berbatasan dengan negara 

bagian Uttar Pradesh dan 

Bihar. Sementara Uttar Pradesh 

mengelilingi ibu kota negara, 

Bihar terkenal karena 

sejarahnya yang sulit diatur dan 

perang kasta. Tahun 1990-an 

menyaksikan peperangan brutal 

antara kasta tinggi dan kasta 

rendah selama bertahun-tahun 

di negara bagian Bihar. Kedua 

kelompok memiliki pasukan 



tipe gerilya dan lebih dari 1.000 

orang tewas dalam kekerasan. 

Kelompok kami membawa 

kabar baik ke dalam konteks 

permusuhan, balas dendam, 

dan pembantaian manusia 

besar-besaran ini. Melalui doa 

peperangan dan pemberitaan 

kabar baik, peperangan kasta 

mereda dengan luar biasa. 

Pada tahun 1997, tahun yang 

sama dengan pertumpahan 

darah di Lakshmanpur Bathe5, 
                                                           
5 Lihat, misalnya “THE PATTERN 

OF ABUSE: RURAL VIOLENCE IN 

BIHAR AND THE STATE’S 

RESPONSE, (POLA PELECEHAN: 

KEKERASAAN DI DAERAH 

PEDESAAN DI BIHAR DAN 

https://www.hrw.org/reports/1999/india/India994-06.htm
https://www.hrw.org/reports/1999/india/India994-06.htm
https://www.hrw.org/reports/1999/india/India994-06.htm
https://www.hrw.org/reports/1999/india/India994-06.htm


                                                           
TANGGAPAN NEGARA)” dan 

“Class (And Caste) War Brewing In 

Bihar, India’s Poorest, Most 

Dangerous State” (Perang Kelas (dan 

Kasta) Menyala di Bihar, Daerah 

Termiskin dan Paling Berbahaya di 

India). Untuk menyebutkan hanya 

dua kekejaman yang patut 

diperhatikan: pada tahun 1992, MCC 

(pejuang kasta rendah) secara brutal 

membunuh 35 anggota kasta 

Brahmana di desa Bara di Bihar. 

Kelompok bersenjata MCC 

membawa 35 orang Bara ke tepi 

kanal terdekat, mengikat tangan 

mereka dan menggorok leher mereka. 

Balas dendam terjadi pada tahun 1997 

ketika milisi tuan tanah kasta atas, 

yang disebut Ranvir Sena, membantai 

58 Dalit di desa Lakshmanpur Bathe 

dalam serangan yang terencana dan 

terkoordinasi dengan baik. Sekitar 

http://www.ibtimes.com/class-caste-war-brewing-bihar-indias-poorest-most-dangerous-state-1515840
http://www.ibtimes.com/class-caste-war-brewing-bihar-indias-poorest-most-dangerous-state-1515840
http://www.ibtimes.com/class-caste-war-brewing-bihar-indias-poorest-most-dangerous-state-1515840


kami mulai melayani di Bihar, 

dan gerakan perintisan jemaat 

(GPJ) mulai bergerak ke daerah 

itu. Dalam waktu kurang dari 

dua tahun, kabar baik 

menjangkau banyak pejuang, 

yang hancur dan letih karena 

konflik dan pertumpahan darah. 

Pada tahun 1999, dua 

komandan wilayah dari 

kelompok-kelompok yang 

                                                           
100 aktivis Ranvir Sena bersenjata 

memasuki Lakshmanpur Bathe 

sekitar pukul 11 malam. Mereka 

masuk ke gubuk dan menembak 

orang dalam tidur mereka. Desa itu 

hampir hancur dalam serangan itu; 

korban termuda berusia kurang dari 

satu tahun. 



bertikai ini menerima Kristus 

dan diubah secara total. Alih-

alih memimpin serangan dan 

membasmi pesta pora, mereka 

mulai memimpin jalan untuk 

merintis jemaat. Transformasi 

ini berlanjut hingga saat ini, 

karena 19 mantan komandan 

wilayah kelompok milisi 

sekarang telah menerima 

Kristus dan menjadi perintis-

perintis jemaat. Jadi gerakan 

perintisan jemaat 

mempengaruhi perang kasta 

dan membantu menciptakan 

kedamaian alih-alih 

perselisihan. Tetapi perang 

kasta Bihar hanya menyoroti 

masalah yang jauh lebih luas. 



Memahami Sistem Kasta 

Sistem kasta berasal sekitar 

1500-500 SM, berdasarkan 

kepercayaan Hindu pada 

reinkarnasi dan karma, gagasan 

bahwa posisi seseorang dalam 

kehidupan adalah hasil dari 

perbuatan baik atau dosa 

mereka di kehidupan lampau. 

Jadi, jika seseorang dilahirkan 

dalam keluarga kasta rendah, 

itu dipandang sebagai 

konsekuensi adil dari dosa di 

kehidupan sebelumnya. Secara 

fungsional, kasta berarti bahwa 

masyarakat memiliki divisi 

untuk berbagai jenis pekerjaan. 

Dalam hal itu, ini mirip dengan 

situasi di masyarakat lain. 



Tetapi karena kepercayaan 

agama yang mendasari dan 

membakukannya, sistem kasta 

menjadi jauh lebih buruk. Hal 

ini tidak manusiawi karena 

memberi otorisasi agama untuk 

mendominasi, memanfaatkan 

dan bahkan membunuh mereka 

yang berada dalam komunitas 

kasta rendah. 

Menurut agama Hindu, dewa 

tertinggi (Brahma) 

menciptakan kasta tinggi 

Brahmana dari kepalanya.6 

                                                           
6 Lihat penjelasan dari sumber-

sumber ini: 

http://navsarjan.org/navsarjan/dali

ts/whoaredalits; 

http://navsarjan.org/navsarjan/dalits/whoaredalits
http://navsarjan.org/navsarjan/dalits/whoaredalits


Secara historis, para Brahmana 

berfungsi sebagai guru dan 

imam. Dari lengan dan dadanya 

ia menciptakan kasta 

Kshatriya: para pejuang, raja, 

tuan tanah, dan administrator. 

Raja-raja dan komandan utama 

di pasukan berasal dari kasta 

ini. 

Dari kakinya Brahma 

menciptakan Vaishya: kelas 

bisnis – para pedagang dan 

petani. Sekretaris raja berasal 

dari kelas ini: orang yang 

mengelola dan mencatat 

                                                           
http://creative.sulekha.com/manusmri

ti-epic-of-caste-system-and-

casteism_416485_blog. 

http://creative.sulekha.com/manusmriti-epic-of-caste-system-and-casteism_416485_blog
http://creative.sulekha.com/manusmriti-epic-of-caste-system-and-casteism_416485_blog
http://creative.sulekha.com/manusmriti-epic-of-caste-system-and-casteism_416485_blog


berbagai hal. Dari telapak kaki 

Brahma datanglah Shudra: 

kelas pekerja. Tugas mereka 

adalah membantu tiga kasta 

atas. Orang Dalit atau “yang 

tak tersentuh” (tidak disebutkan 

dalam kitab suci Hindu) 

dianggap kurang manusia, lebih 

rendah dari binatang. Di masa 

lalu Shudra dan Dalit tidak 

memiliki hak mereka sendiri. 

Di abad-abad sebelumnya, jika 

anak pertama keluarga Dalit 

adalah laki-laki, mereka harus 

mempersembahkannya kepada 

Bunda Gangga dengan 

melemparkannya ke sungai. Ini 

adalah cara menjaga agar para 

Dalit tunduk. Praktek ini 



dilarang oleh Inggris, bersama 

dengan praktik tidak 

manusiawi lainnya seperti sati 

(membakar janda hidup dengan 

mayat suaminya ketika dia 

meninggal). Namun, kejahatan 

terkait kasta masih terlalu 

sering terjadi di India Utara. 

Veda, kitab suci Hindu kuno, 

mengatakan bahwa Kaum 

Shudra tidak diperbolehkan 

untuk mendengarkan kitab suci 

(Hindu). Jika seorang Shudra 

mendengar tulisan suci, maka 

harus dituangkan timah cair ke 

telinganya, sehingga bahkan 

ingatan yang paling samar pun 

tentang ayat suci itu akan 

hilang. Tentu saja hal itu akan 



membunuh orang itu, tetapi 

itulah yang dilakukan; itu 

tertulis dalam tulisan suci 

mereka. 

Beberapa gadis dari kasta 

rendah dipersembahkan ke kuil 

sebagai devadasi. (Deva berarti 

dewa dan dasi berarti pelayan, 

jadi devadasi adalah pelayan 

dewa, pada dasarnya pelacur 

kuil.) Para Devadasi tinggal di 

kuil daripada di rumah mereka, 

sehingga imam akan selalu 

memiliki seseorang yang dekat 

yang dapat ia nikmati. Pada 

malam hari devadasi dapat 

pergi keluar dan melayani 

orang lain untuk menghasilkan 

uang, dan dari uang itu mereka 



memberikan persepuluhan ke 

kuil. Gadis-gadis itu harus 

mencari nafkah sendiri dengan 

dilecehkan siang dan malam. 

Itu juga bagian dari sistem 

kasta. 

Kasta tinggi menganggap diri 

mereka tercemar bahkan oleh 

bayangan orang berkasta 

rendah. Itu adalah sistem yang 

sangat tidak manusiawi: sangat 

merendahkan martabat 

manusia. 

Di wilayah tetangga, Haryana, 

misalnya, sistem kasta masih 

sangat kuat di kota-kota dan 

desa-desa. Itu mendominasi 

seluruh kehidupan; kasta sangat 



memengaruhi identitas setiap 

orang. Orang-orang masih 

dibakar hidup-hidup dan 

disiksa dalam kasus-kasus 

terkait kasta. Hewan dapat 

minum dari kolam-kolam 

tertentu, tetapi orang Dalit dan 

Sudra tidak diizinkan untuk 

menggunakan air itu. Menurut 

sebuah laporan oleh Human 

Rights Watch, “Dalit dan suku 

asli (dikenal sebagai Suku-

Suku Tak Tersentuh atau 

adivasis) terus menghadapi 

diskriminasi, pengucilan, dan 

tindakan kekerasan komunal. 

Hukum dan kebijakan yang 

diadopsi oleh pemerintah India 

memberikan dasar yang kuat 



untuk perlindungan, tetapi 

kadang-kadang tidak 

diterapkan dengan setia oleh 

otoritas lokal.”7 

Mengingat dinamika sosial 

seperti itu, mengapa kita ingin 

mengabadikan sistem kasta? 

Kami ingin melihat Kerajaan 

Allah maju, tanpa berfokus 

pada kasta. Kita melihat dalam 

Alkitab bahwa Kerajaan Allah 

terbuka untuk semua jenis 

orang. Namun ketika budaya 

memiliki sistem dehumanisasi 

                                                           
7 
https://www.hrw.org/legacy/englishw

r2k8/docs/2008/01/31/india17605.ht

m. Diakses 12/14/2016.  

https://www.hrw.org/legacy/englishwr2k8/docs/2008/01/31/india17605.htm
https://www.hrw.org/legacy/englishwr2k8/docs/2008/01/31/india17605.htm
https://www.hrw.org/legacy/englishwr2k8/docs/2008/01/31/india17605.htm


yang terorganisasi sedemikian 

rupa, Kekristenan muncul 

sebagai ancaman karena 

Kekristenan berbicara tentang 

kesetaraan di bawah Tuhan dan 

mencoba memberikan hak 

kepada orang-orang yang tidak 

memiliki hak. Hal ini 

menciptakan gangguan, karena 

tiba-tiba membawa seseorang 

yang selalu berada di bawah 

kaki orang lain ke posisi 

kesetaraan. 

Ketegangan Budaya  

Dalam konteks sosial India 

secara keseluruhan, kasta masih 

memainkan peran penting. 

Kasta mendasari ketegangan 

sosial dan memperkuat 



fundamentalisme Hindu. Pola 

pikir banyak orang sekarang 

berubah, dan orang berkasta 

tinggi sering tidak menuntut 

perlakuan khusus. Tetapi ketika 

sesuatu terjadi yang membuat 

mereka merasa terancam, 

kesadaran kasta segera muncul. 

Ketika saya berbicara dengan 

semua jenis orang, saya merasa 

bahwa sistem kasta masih ada 

dalam pola pikir mereka. 

Pandangan ini tetap ada 

terlepas dari posisi apa yang 

mereka pegang, pendidikan apa 

yang telah mereka terima, atau 

tempat apa yang mereka miliki 

dalam masyarakat. 



Karena demokrasi, kasta tinggi 

telah kehilangan banyak 

kekuasaan mereka sebagai 

penguasa. Sebagian besar 

penduduk berasal dari kasta 

rendah: kasta-kasta terjadwal8 

dan suku-suku terjadwal. 

Voting yang demokratis 

                                                           
8 “Kasta-Kasta Tak Tersentuh… dan 

Suku-suku Tak Tersentuh… adalah 

berbagai kelompok yang secara resmi 

ditunjuk sebagai penduduk asli yang 

kurang beruntung secara historis di 

India. Istilah-istilah tersebut diakui 

dalam Konstitusi India .... Dalam 

literatur modern, Kasta-Kasta Tak 

Tersentuh kadang-kadang disebut 

sebagai ... Dalit.” Wikipedia, diakses 

13/03/2017 

 



meningkatkan kekuatan untuk 

mayoritas itu. Juga banyak 

suku Dalit dan kasta rendah 

telah bangkit dan mendapatkan 

posisi tinggi dalam 

pemerintahan dan masyarakat. 

Jadi orang berkasta tinggi 

merasakan kekuatan sosial 

mereka berkurang. 

Nasionalisme Hindu telah 

muncul sebagai reaksi terhadap 

dinamika sosial yang berubah 

ini. Fundamentalis 

menyebarkan nasionalisme 

Hindu, sehingga minoritas 

Brahmana dapat memegang 

kekuasaan. Reaksi ini termasuk 

menyerang yang paling rentan, 

yang merupakan asal 



penganiayaan agama. Masalah 

sebenarnya bukanlah konversi 

tetapi reformasi sosial, yang 

membebaskan orang-orang 

kasta rendah dari penindasan. 

Ketika orang-orang kasta 

rendah mengetahui hak-hak 

mereka, mereka tidak lagi 

menderita secara diam-diam di 

tangan kasta tinggi. Jadi 

kelompok fundamentalis Hindu 

menyerang karena mereka tahu 

orang Kristen adalah 

pembaharu sosial. Kita 

mendidik orang, dan begitu 

orang-orang terdidik, mereka 

tidak lagi berfungsi sebagai 

budak kasta tinggi. Persamaan 

sosial berubah, yang 



menakutkan mereka yang ada 

di atas. Sebagian besar 

kelompok fundamentalis Hindu 

dijalankan oleh orang-orang 

berkasta tinggi yang takut 

kehilangan kekuasaan mereka, 

dan ketakutan itu menginspirasi 

penganiayaan. Dalam beberapa 

kasus mereka memiliki kerabat 

di polisi, sehingga mereka 

mengeluh kepada polisi dan 

meminta polisi melakukan 

sesuatu untuk menghentikan 

orang-orang Kristen. Tetapi 

masalah sebenarnya di balik 

penganiayaan tersebut adalah 

kontrol sosial dan kekuasaan. 

 

Tantangan Kasta  



Gerakan Bhojpuri telah 

membuat perbedaan besar 

dalam konteks yang didorong 

oleh kasta ini. Populasi wilayah 

Bhojpuri terdiri dari 20 persen 

orang kasta tinggi dan 80 

persen kasta rendah atau suku 

Dalit dan adivasi yang 

terbuang. Kabar baik 

cenderung lebih cepat 

memasuki kasta rendah 80 

persen dari populasi, sehingga 

gereja mencerminkan realitas 

sosial itu. Hal ini berarti kami 

harus mengatasi masalah nyata 

terkait kasta. Persekutuan 

Kristen yang muncul 

menghadapi tantangan 

kemiskinan, buta huruf, dan 



kepemimpinan karena orang-

orang kasta rendah belum 

dilatih untuk kepemimpinan. 

Mereka telah dilatih selama 

beberapa generasi untuk 

mengikuti perintah, bukan 

untuk mengambil inisiatif. Jadi 

kami perlu mengembangkan 

pelatihan pemuridan dan 

kepemimpinan khusus untuk 

memberdayakan setiap orang. 

Itulah satu perbedaan vital 

antara gerakan perintisan 

jemaat dan gerakan massa. 

Dalam gerakan ini setiap orang 

dimuridkan dan dibimbing. 

Tantangan lain dalam konteks 

kita adalah bahwa gereja-gereja 

tradisional masih sangat 



berfokus pada kasta. Orang-

orang dari gereja tradisional di 

India Selatan berasal dari 

gereja berbasis kasta. Mereka 

memiliki pembagian yang 

sangat berbeda antara gereja-

gereja, dengan gereja-gereja 

berkasta tinggi dan gereja-

gereja berkasta rendah yang 

tidak pernah berinteraksi satu 

sama lain. Mereka tidak 

memiliki hubungan atau 

persekutuan satu sama lain 

sebagai bagian dari pola 

interaksi sosial normal mereka. 

Namun, dalam gerakan 

Bhojpuri, kami tidak berbicara 

tentang para Brahmana dan 

Dalit dan semuanya. Kami 



berbicara tentang orang-orang 

terhilang. Kenyataannya adalah 

bahwa kecuali mereka 

mendengar kabar baik dan 

menerimanya, mereka akan 

tetap terhilang apakah mereka 

Brahmana atau Dalit. 

 

Bahasa Menyentuh Semua 

Kasta 

Terkadang orang berkata, 

“Mengapa kalian tidak fokus 

pada orang-orang berkasta 

tinggi?” Tetapi pendekatan 

kami di antara para Bhojpuri 

berbeda. Jika kasta tinggi di 

daerah kami hanya 2 persen 

atau 10 persen dari populasi, 

persentase yang sama juga 



tercermin di gereja-gereja. 

Berbeda dengan pelayanan di 

selatan India, persentase kami 

mencerminkan populasi 

nasional. Tuhan sedang bekerja 

di semua kasta. 

Selain itu, pelayanan yang 

berfokus pada kasta akan 

menjadi tidak praktis dalam 

banyak kasus. Di beberapa 

desa, mungkin hanya ada satu 

keluarga dari kasta tertentu. 

Anda tidak dapat memulai 

komunitas penyembahan hanya 

dengan satu keluarga, jadi 

Anda membutuhkan 

persekutuan multi-kasta. Kami 

fokus pada menjangkau orang-

orang berdasarkan bahasa, 



geografi, dan status ekonomi 

mereka, daripada kasta, karena 

hal itu membantu kabar baik 

untuk berakar di seluruh 

wilayah, dan menyebar. 

Kasta membagi kelompok 

tetapi bahasa menyatukan 

orang, jadi kami sengaja 

memilih untuk tidak fokus pada 

kasta. Kami berfokus pada 

bahasa, mulai dengan Bhojpuri 

kemudian menyebar ke banyak 

kelompok bahasa lainnya. 

Sebagian besar pejabat 

pemerintah berasal dari kasta 

tinggi. Namun, saat ini, karena 

sistem reservasi pemerintah 

(suatu bentuk tindakan 



afirmatif berbasis kuota untuk 

kasta yang lebih rendah), 

beberapa orang kasta yang 

lebih rendah bergerak naik 

status, tetapi mereka seringkali 

tidak begitu efisien. Beberapa 

orang berpikir, “Jika dia 

berasal dari kasta rendah, dia 

mungkin tidak akan dapat 

melakukan hal-hal dengan 

benar.” Mereka terus percaya 

bahwa kasta mencerminkan 

bagaimana orang dirancang 

daripada bagaimana mereka 

telah dididik atau dilatih. 

Ketika orang pindah ke kota, 

kasta menjadi lebih sedikit 

masalah daripada kelas. 

Beberapa orang pertama yang 



mulai beriman melalui 

pelayanan kami di Delhi adalah 

pekerja bangunan, namun 

mereka adalah Brahmana 

(kasta teratas). Orang-orang 

hanya melihat pada kasta 

mereka sendiri ketika berkaitan 

dengan sesuatu seperti 

pernikahan. Kalau tidak, orang 

tidak akan memperhatikannya. 

Di kota-kota, mereka dapat 

hidup bersebelahan dengan 

orang-orang dari kasta yang 

berbeda tanpa masalah. 

Di antara kaum Bhojpuri, 

Tuhan sekarang bergerak di 

antara setiap kasta, bahkan 

dengan orang kasta rendah 

yang menjangkau orang kasta 



atas. Orang-orang percaya dari 

kasta yang berbeda mungkin 

tidak banyak bersosialisasi satu 

sama lain, tetapi mereka 

memiliki pertemuan ibadah 

bersama dan berdoa bersama. 

Kami memiliki seorang wanita 

kasta rendah yang memimpin 

komunitas penyembahan di sisi 

kasta rendah desa, kemudian 

pergi ke sisi kasta tinggi desa 

dan memimpin komunitas 

penyembahan lain di sana. 

Meskipun ia berasal dari kasta 

rendah dan perempuan (yang 

membuatnya menjadi 

pemimpin yang tidak biasa di 

desa mana pun), Tuhan 

memakainya secara efektif 



dalam konteks kasta tinggi dan 

kasta rendah. 

Kesaksian Tiwari 

Salah satu pemimpin yang telah 

terhubung dengan gerakan 

Bhojpuri sejak awal datang 

kepada Kristus dari latar 

belakang Hindu berkasta tinggi. 

Dalam beberapa halaman 

berikutnya Tiwari membagikan 

kesaksiannya. Dia 

merenungkan dampak kasta 

dalam kehidupannya sendiri 

dan pada pergerakan selama 

bertahun-tahun. 

Saya adalah putra sulung dari 

seorang imam besar Hindu di 

daerah saya. Pada tahun 1980 



saya menjadi percaya kepada 

Kristus. Saya menganggap diri 

saya sebagai buah pertama dari 

kabar baik dari pihak 

Brahmana di daerah saya. Itu 

hal besar. Santosh Das, yang 

membawa saya kepada Tuhan, 

juga seorang Brahmana dari 

latar belakang Rajput. Dia 

adalah orang yang sangat 

rendah hati. Dia membayar 

mahal untuk imannya dan 

kehilangan banyak demi kabar 

baik. Dia tinggal seumur 

hidupnya di rumah sederhana 

dan apa pun yang dimilikinya 

dimiliki oleh Bapa. Dia 

memberi kami model yang luar 

biasa untuk menjalin 



pertemanan yang baik di 

seluruh komunitas. 

Suatu hari ketika Santosh 

menanam di ladang kecil di 

desanya, beberapa teman dan 

saya berpikir, “Orang ini 

banyak bicara, mari kita pergi 

dan mengejek dia.” Jadi kami 

pergi, dan teman-teman saya 

mengejek dan mengolok-

oloknya dan saya hanya 

menikmatinya sambil tertawa. 

Di tengah-tengahnya, dia 

berkata kepada saya, “Tiwari, 

suatu hari Tuhan akan 

menghakimi kamu, dan apa 

yang akan kamu jawab kepada-

Nya?” 



Saya berkata, “Mengapa saya?” 

Saya ingin tahu mengapa dia 

memilih saya, karena ada 

sembilan orang lainnya di sana. 

Dan saya adalah orang yang 

baik di desa; merekalah yang 

mengolok-oloknya. Saya hanya 

menikmatinya dengan tertawa. 

Saya menjadi marah dan 

berpikir, “Mengapa hanya saya 

yang dihakimi? Kenapa bukan 

mereka?” Jadi saya kembali 

kepadanya pada hari berikutnya 

untuk menanyakannya, dan dia 

memberi tahu saya tentang 

Yesus. 

Saya berpikir, “Oke, ini sesuatu 

yang berbeda, tetapi saya tidak 

perlu terlalu 



memperhatikannya.” Tetapi 

saya masih penasaran. 

Kemudian ketika saya pergi, 

dia berkata, “Hari ini ada 

pertemuan doa kecil di rumah 

saya. Datanglah!” 

Saya berpikir, “Mengapa saya 

perlu pergi ke pertemuan doa 

Anda? Saya memiliki banyak 

pertemuan doa Hindu lainnya 

di tempat saya sendiri.” Tetapi 

saya penasaran, jadi saya pergi 

untuk melihat pertemuan doa 

macam apa yang dia miliki. 

Ada seorang wanita di sana 

dari Pennsylvania, A.S.yang 

saya tidak tahu akan ada di 



sana. Dia memiliki karunia 

penyembuhan yang juga tidak 

saya ketahui. Ketika saya 

masuk, saya melihatnya dan 

berpikir, “Mengapa dia ada di 

sini? Orang-orang ini telah 

mengatur ini agar saya bertemu 

dengannya.” Saya pikir dia 

akan mencoba meyakinkan 

saya tentang agamanya dan 

kami akan beradu pendapat. 

Tetapi kami sebenarnya tidak 

berbicara satu sama lain, 

karena pada masa itu saya tidak 

bisa berbicara bahasa Inggris 

dan dia tidak berbicara bahasa 

Hindi. Kemudian di tengah 

pertemuan, dia meraih tangan 

saya dan berdoa selama 



setengah jam. Saya tertegun! 

Kemudian dia meraih kepala 

saya dan berdoa setengah jam 

lagi. 

Saya berpikir, “Apa kesalahan 

saya sehingga saya 

membutuhkan satu jam doa?” 

Saya hanya menonton ini 

terjadi dan merasa terhina. Dari 

semua teman saya, saya dipilih 

untuk diperingatkan akan 

penghakiman. Sekarang, dari 

semua orang di pertemuan ini, 

saya dipilih untuk didoakan 

selama satu jam! Setelah itu, 

pertemuan doa selesai. 

Bahkan sebelum saya pulang 

ke rumah malam itu, berita 



telah sampai ke ayah saya: 

“Seorang wanita asing telah 

melakukan sesuatu pada putra 

Anda. Tolong selesaikan itu 

atau sesuatu yang buruk akan 

terjadi.” Pada malam yang 

sama ayah saya mengusir saya 

keluar dari rumah dan saya 

tidak tahu apa yang akan saya 

lakukan selanjutnya. Saya tidak 

pergi ke rumah itu dengan 

maksud untuk menjadi seorang 

Kristen. Saya hanya pergi 

untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan saya tentang 

penghakiman Allah. Tetapi 

tiba-tiba saya menemukan diri 

saya sendiri tunawisma dan 

sendirian di dunia. Itu adalah 



malam yang dingin di bulan 

Desember dan semua cita-cita 

saya hancur. Saya tidak tahu 

apa yang harus dilakukan atau 

ke mana saya harus pergi. 

Enam bulan kemudian, saya 

mengetahui realitas Yesus, dan 

Dia menjadi Juru Selamat saya. 

Kemudian saya dibaptis dan 

dipenuhi oleh Roh Kudus. 

Tetapi saya butuh enam bulan 

untuk benar-benar memahami 

kabar baik. Ketika saya 

pertama kali percaya, saya 

merasa sulit berinteraksi 

dengan orang-orang dari kasta 

lain. Tetapi kabar baik 

menyentuh saya dan mengubah 

pandangan saya. 



Banyak orang percaya baru 

tidak memiliki banyak 

pemahaman pada awalnya. 

Orang-orang berkasta tinggi 

yang menjadi percaya perlu 

diajar: jangan menghancurkan 

budaya; ikuti saja kabar 

baiknya. Hal ini telah menjadi 

tema gerakan sejak awal – 

komunitas penyembahan yang 

relevan secara budaya. 

Beberapa orang mengatakan 

banyak hal yang bertentangan 

dengan budaya. Saya berkata, 

“Bahkan jika hal-hal ini buruk, 

mengapa mengkritiknya? 

Orang-orang membutuhkan 

kabar baik. Mereka 

membutuhkan kehidupan 



sehingga mereka dapat ditebus! 

Lebih baik fokus pada hal itu di 

tahap awal.” Berbagai 

penerapan budaya dapat 

muncul sesudahnya, ketika 

orang lebih dewasa dan lebih 

memahami ke arah mana 

mereka menuju. Saya percaya 

jika kita menangani hal-hal 

budaya dengan hati-hati dan 

bijaksana, banyak orang muda 

dan keluarga akan menjadi 

beriman. Jadi, kami bertujuan 

untuk mengajarkan kabar baik 

dengan baik. 

Saya sekarang berpikir sistem 

kasta adalah kejahatan di 

negara kita, tetapi orang-orang 

kasta tinggi juga menderita. 



Dari sudut pandang mereka, 

masalah besar adalah: “Kepada 

siapa kita dapat memberikan 

anak perempuan kita dalam 

pernikahan?” Dan, “Di mana 

kita bisa makan?” Ini masalah 

besar. Dalam bahasa Hindi kita 

mengatakan “roti dan betee.” 

Roti adalah roti; betee adalah 

anak perempuan. Ini adalah dua 

masalah utama untuk kasta 

tinggi, dan mereka tidak akan 

berkompromi dalam hal-hal ini. 

Di kota-kota mereka dapat 

beradaptasi sampai batas 

tertentu, tetapi di desa-desa 

masalah ini masih sangat kuat. 

Orang pertama yang percaya 

melalui kesaksian saya adalah 



pasangan berusia 70 tahun – 

tiga kali lebih tua dari saya 

pada waktu itu. Si suami adalah 

seorang kepala desa untuk lima 

desa yang berbeda. Tuhan 

membantu saya berbagi dengan 

mereka dan mereka berkata, 

“Anda adalah salah satu guru 

terbaik di planet ini; Anda 

membantu membimbing kami 

menuju keselamatan.” Segera 

setelah itu keponakan mereka, 

Vijay, menjadi orang percaya. 

Dia masih di daerah itu, 

merintis banyak persekutuan 

dan bahkan melihat orang mati 

dibangkitkan. Banyak mukjizat 

terjadi di sana dan dia memiliki 



22 generasi komunitas 

penyembahan di daerah itu. 

Saya sekarang telah 

meresmikan pernikahan untuk 

50 atau 60 pasangan. Setelah 

30, saya berhenti menghitung. 

Beberapa orang berkata, “Kami 

tidak ingin mempelai wanita 

mengenakan sari putih (sesuai 

dengan kebiasaan Kristen). 

Bisakah Anda menikahkan 

kami dengan pengantin wanita 

berpakaian sari merah 

(kebiasaan Hindu normal)?”  

Saya berkata, “Oke, tentu saja! 

Anda boleh menikah dengan 

warna apa pun yang Anda pilih. 

Pernikahan tidak tergantung 



pada warna gaun.” Jadi, 

Alkitab menuntun kita dalam 

memilih kebiasaan apa yang 

akan dilanjutkan atau ditolak 

dari budaya setempat. 

Saya menganggap penting 

untuk mengajar orang-orang 

percaya dari semua kasta untuk 

bertemu dan beribadah 

bersama, meskipun peka 

terhadap adat setempat. Saya 

juga melihat bahwa sangat 

membantu jika para Brahmana 

dapat mendengar kabar baik 

dari seseorang dari kasta 

mereka sendiri. Baru-baru ini, 

saya berbagi kabar baik dengan 

suami dan istri yang adalah 

dokter, dan seorang Brahmana 



lain kebetulan datang. Saya 

juga berbagi dengannya dan 

menjelaskan beberapa hal 

tentang Hindu yang 

membuatnya berpikir. Saya 

berkata, “Yesus tidak datang 

untuk membuat agama baru; 

dia membawa cara hidup. Dia 

datang hanya sekali dalam 

sejarah (bukan reinkarnasi). 

Dia datang hanya dengan satu 

wajah, tidak dengan banyak 

wajah yang membingungkan 

Anda.”  

Menurut pendapat saya, 

masalah dengan kasta tinggi 

adalah mereka berpikir, “Siapa 

yang akan menjaga 

kepercayaan Hindu di sini dan 



siapa yang akan melindungi 

bangsa?” Mereka takut 

kehilangan kendali atas 

mayoritas dan mengklaim 

bahwa orang Kristen merusak 

budaya. Saya percaya beberapa 

bagian budaya Hindu adalah 

hal-hal baik yang dilakukan 

generasi sebelumnya dengan 

baik. Kita harus memahami dan 

menghormati apa yang baik. 

Beberapa hal buruk ada dalam 

budaya apa pun, dan tentu saja 

kita harus berpaling dari itu. 

Saya pikir bersama dengan 

membagikan apa yang kami 

yakini, kami harus berteman 

baik sebanyak mungkin. 

Misalnya, desa asal saya berada 



di daerah di mana banyak 

orang Kristen dipukuli dengan 

sangat parah. Baru-baru ini 

saya mendapat telepon dari 

seorang pendeta yang 

memimpin persekutuan kecil di 

sana. Dia berkata, “Sudah 30 

tahun; Anda harus kembali ke 

desa Anda sendiri dan berbagi 

kabar baik.” 

Saya berkata, “Bapak benar; ini 

waktunya. Saya akan datang 

berkunjung pada tiga hari dari 

Jumat Agung hingga Paskah.” 

Jadi saya pergi ke sana dan 

berkhotbah selama tiga hari itu. 

Kebetulan seorang anggota 



RSS9 melewati desa. Pendeta 

adalah teman baik pria itu. Dia 

mengundangnya untuk datang 

dan mendengarkan khotbah, 

jadi dia datang. Pria itu 

bertanya kepada saya, “Siapa 

Anda?” 

Saya berkata, “Saya dari daerah 

ini. Saya dulu tinggal kurang 

dari satu mil jauhnya.” 

Dia bertanya, “Anda 

keluarganya siapa?” Saya 

                                                           
9 Rashtriya Swayamsevak Sangh, 

disingkat RSS, adalah sebuah 

organisasi paramiliter nasionalis 

Hindu sayap kanan. Para anggotanya 

pada umumnya tidak ramah terhadap 

kabar baik.  



memberi tahu dia nama kakek 

saya, dan dia berkata, “Oh, 

saya mengerti.” Dia mengerti 

bahwa saya berasal dari 

keluarga Hindu kasta tinggi. 

Tetapi karena persahabatan 

antara dia dan pendeta itu, 

semuanya baik-baik saja. 

Lima ratus orang datang ke 

gereja itu selama tiga hari. Pada 

hari terakhir (Paskah), orang-

orang duduk di bawah payung 

di bawah terik matahari di luar 

dan menikmati persekutuan. 

Setelah pertemuan itu, 11 orang 

ingin dibaptis. Di belakang 

gedung gereja ada sebuah 

tangki kecil, dan saya berkata, 

“Isi tangki itu.” Satu demi satu, 



11 orang mengakui iman 

mereka kepada Yesus dan 

dibaptis. Di tempat yang sama 

di mana banyak orang Kristen 

dipukuli, Tuhan memberi kami 

kesempatan yang diberkati ini. 

Itulah salah satu contoh nilai 

persahabatan. Saya pikir 

semuanya bisa berjalan dengan 

baik ketika kita menjalin 

persahabatan yang baik. Bukan 

berarti itu akan berjalan dengan 

baik di mana-mana. Beberapa 

orang akan selalu menjadi 

musuh tetapi sebisa mungkin 

kami berusaha menjadi teman. 

Contoh lain adalah rumah bagi 

para janda di dekat Varanasi. 



Para Brahmana 

menyumbangkan tanah untuk 

rumah itu dan mereka masih 

membawa sumbangan dari 

waktu ke waktu. Ada dokter 

baru di daerah ini yang 

menjalankan klinik kecil di 

desa. Dia berkata, “Karena 

Anda berdoa untuk saya, klinik 

saya berjalan dengan baik. 

Saya ingin memberikan 

perpuluhan saya ke rumah para 

janda.”  

Banyak hal dapat dilakukan 

dalam penjangkauan ke 

komunitas kasta tinggi. Mereka 

yang memiliki latar belakang 

kasta tinggi dapat makan 

bersama mereka. Orang-orang 



percaya dari kasta rendah dapat 

menyajikan air dan makanan. 

Mereka diizinkan di komunitas 

kasta tinggi, dan di lingkaran 

mereka, mereka dapat 

mempengaruhi komunitas itu. 

Tetapi pekerjaan Tuhan 

seharusnya tidak bergantung 

pada satu orang saja. Kami 

membutuhkan tim (termasuk 

anggota dari berbagai kasta) 

yang bekerja bersama untuk 

tujuan ini. Sebuah tim memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk 

multiplikasi, jadi itulah cara 

kami bekerja secara normal. 

Kesimpulan  

Melalui kabar baik tentang 

Kristus, orang-orang dari setiap 



kasta di India dibebaskan. 

Tidak hanya individu, tetapi 

seluruh keluarga dan kelompok 

menemukan jalan menuju 

persatuan dengan kuasa Roh 

Allah. Transformasi ini belum 

lengkap, tetapi pos-pos 

Kerajaan Allah menerangi jalan 

menuju cara hidup yang lebih 

baik daripada yang diturunkan 

dari leluhur mereka. Kuasa 

Allah dapat melakukan apa 

yang tidak dapat dicapai oleh 

manusia: merobohkan tembok 

permusuhan sosial yang 

memisahkan melalui kasih 

Yesus Kristus.  



Bab 4.  Terobosan melalui 

Pusat Pembelajaran 

Komunitas  

  

Community Learning Centres 

(Pusat Pembelajaran 

Komunitas/PPK) telah menjadi 

salah satu strategi yang paling 

sukses dan efektif dalam 

memfasilitasi dan mempercepat 

gerakan ini. Banyak pemimpin 

yang sebelumnya bergumul 

telah menjadi sangat berhasil 

dan berpengaruh dalam waktu 

singkat setelah mempelajari 

pendekatan PPK dan 

mempraktikkannya. 

Pendekatan ini juga memberi 



kami akses ke ladang misi 

paling bermusuhan di wilayah 

kami. 

  

 

Pada tahun 2001 Savender, 

salah satu pemimpin kami, 

menderita penganiayaan yang 

terorganisasi dengan baik 

terhadap jemaat-jemaat yang 



telah ia dirikan di satu daerah. 

Dia diusir dari daerah itu dan 

tidak diizinkan kembali. 

Pelayanan berhenti di daerah 

itu karena penganiayaan yang 

hebat. 

Enam tahun kemudian, pada 

2007, Savender memulai PPK. 

Ini memberinya jalan baru: 

orang-orang yang sama yang 

sebelumnya melecehkannya 

menyambutnya kembali ke 

daerah itu untuk melayani di 

sana. Orang-orang menyadari 

bahwa pelayanannya bukan 

hanya rohani, tetapi bermanfaat 

bagi mereka. Perubahannya 

begitu radikal sehingga mereka 

memberinya sebidang tanah di 



desa untuk membangun pusat 

komunitas, sehingga ia bisa 

menjalankan program. Dia 

membangun pusat komunitas 

menggunakan bambu dan 

bahan-bahan sederhana, lalu 

memulai program kesadaran 

anti-narkoba. Program tersebut 

berdampak tidak hanya bagi 

mereka yang datang ke gedung, 

tetapi juga menyentuh orang-

orang untuk radius dua hingga 

tiga mil. Sebagian besar 

kegiatan PPK terjadi di sekitar 

desa-desa, di jalan-jalan dan 

halaman. 

Setelah PPK berfungsi 

beberapa waktu dan Savender 

membangun hubungan yang 



solid, beberapa orang menjadi 

lebih terbuka terhadap iman. 

Beberapa dari mereka mulai 

mengikuti Kristus. Ketika 

orang-orang baru mulai 

beriman, tidak ada 

penganiayaan atau reaksi 

negatif. 

Savender berbagi, “Kami 

melihat sikap yang sama sekali 

baru setelah saya memulai 

PPK; semua kesalahpahaman 

berubah. Sekarang saya 

terhubung dengan baik dengan 

semua pemimpin komunitas. 

Banyak pemimpin politik 

datang dan berkata ‘Bisakah 

Anda mempromosikan kami? 

Bisakah Anda 



merekomendasikan kami?’ Jadi 

pengaruh dari PPK telah 

mengubah persamaan. Tidak 

perlu takut, malahan saya 

dihormati di komunitas. 

“PPK juga membantu saya 

mendapatkan keberanian dan 

kekuatan. Pertama kali 

penganiayaan datang, saya 

segera melarikan diri. Sejak 

memiliki PPK saya memiliki 

keberanian untuk bertahan dan 

telah mendapatkan reputasi 

positif. Dalam pemilihan 

berikutnya saya akan 

mencalonkan diri sebagai 

kepala desa. Dari menjadi 

terisolasi dan menjadi korban 

saya menjadi pemenang. 



Seperti Yusuf, yang diambil 

Tuhan dari budak menjadi 

perdana menteri, Tuhan telah 

membawa saya dari tragedi ke 

kemenangan. Tiga hingga 

empat ratus orang sekarang 

bertemu di gedung komunitas 

untuk beribadah dan tidak ada 

yang menentang pelayanan 

itu.” 

Selain kesadaran akan narkoba, 

PPK Savender juga 

memberdayakan perempuan 

dan menyediakan program 

pendidikan. Saat dia memimpin 

PPK, Savender melibatkan 

banyak orang lain untuk 

membantunya. Dia mencatat 

bahwa semua PPK menerapkan 



pola pengembangan 

kepemimpinan masyarakat 

setempat di tempat kerja. 

Pengaruh Holistik  

Salah satu pemimpin PPK 

kami, yang sebelumnya 

seorang imam kuil, 

menjangkaudan memuridkan 

seorang pengemis yang cacat 

secara fisik. Melalui konseling 

dan doa yang teratur, pria itu 

menjadi pengikut Yesus dan 

berhenti mengemis. Bersama 

dengan pemimpin PPK kami, ia 

telah menjangkau 12 pengemis 

lagi – beberapa di antaranya 

juga cacat secara fisik. Kami 

memuji Tuhan atas 

transformasi besar dalam 



kehidupan orang-orang ini. 

Mereka berhenti mengemis dan 

telah menjadi wiraswasta. 

Mereka mulai mencari nafkah 

dengan menjual kantong kertas, 

mainan, dan barang-barang 

serupa. Semuanya dimuridkan 

dan komunitas penyembahan 

telah dimulai di antara mereka. 

Sanjit* dulunya adalah anggota 

mafia di Haryana. Menjelang 

pertengahan usia dua puluhan, 

ia telah didakwa dengan lebih 

dari selusin kejahatan, 

termasuk penjualan narkoba, 

pencurian, dan pembunuhan. 

Dia juga kerasukan setan, yang 

menyebabkan banyak penyakit 

fisik. Ibunya juga kerasukan 



setan. Salah satu pemimpin 

PPK kami diminta untuk pergi 

ke rumahnya dan berdoa 

untuknya. Ketika pemimpin itu 

berdoa untuk Sanjit dan ibunya, 

mereka berdua segera 

menerima kesembuhan. Sanjit 

sekarang telah sepenuhnya 

berubah dan dia, bersama 

seluruh keluarganya, telah 

menerima Kristus. 

Visi PPK 

Tuhan telah memanggil kami 

untuk mempelopori perintisan 

persekutuan di antara seluruh 

komunitas. PPK telah 

membuka banyak pintu untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Sebuah PPK memungkinkan 



para pemimpin untuk fokus 

pada orang yang terhilang dan 

secara efektif terhubung 

dengan mereka. Melalui PPK, 

kami menjangkau dan 

“menginkarnasikan” kasih 

Kristus kepada orang-orang 

yang tanpa itu tidak pernah 

dapat mendengar kabar baik 

atau melihatnya dihidupkan 

dalam konteks mereka. 

PPK pertama kami dibuka pada 

tahun 2008, dan ini telah 

mengubah lapangan bermain 

untuk pengembangan 

kepemimpinan. Kami melatih 

para pemimpin lokal: (1) untuk 

bertindak sebagai agen 

perubahan, (2) untuk 



menggunakan program PPK 

untuk berbuat baik kepada 

semua orang (Galatia 6:10), 

dan (3) untuk menemukan 

“orang damai” (Lukas 10:5; 

Matius 10:11) dalam komunitas 

lokal mereka. Dengan 

memenuhi kebutuhan di 

masyarakat dan memecahkan 

masalah lokal, para pemimpin 

PPK membangun hubungan 

yang kuat di masyarakat, selalu 

dengan tujuan memajukan 

Kerajaan Allah. 

PPK mewujudkan pendekatan 

holistik untuk melayani. Setiap 

PPK bertujuan untuk 

menyediakan akses ke 

komunitas, menemukan orang 



damai, menyediakan sumber 

daya, melaksanakan layanan 

holistik yang relevan secara 

lokal, dan memenuhi 

kebutuhan orang-orang di 

tempat mereka tinggal. Ketika 

kebutuhan terpenuhi, kabar 

baik Kerajaan menemukan 

tanah yang subur, dan para 

pemimpin PPK dapat memulai 

proses pemuridan dan 

pelipatgandaan. Dengan 

menggunakan pendekatan PPK, 

kabar baik telah ditanam di 

tempat-tempat yang 

sebelumnya tandus. 

Sebuah Pola Reproduksi 

Sederhana 



1. Pemimpin dan asisten PPK 

pergi bersama (biasanya 

berdua-dua) ke desa yang 

belum terjangkau atau lokasi 

lain. 

2. Tim PPK berinteraksi 

dengan para pemimpin 

masyarakat untuk belajar 

tentang kebutuhan yang 

tidak terpenuhi atau sangat 

kurang terpenuhi di 

masyarakat. 

3. Tim PPK mengidentifikasi 

lokasi untuk disewa. Ini 

menjadi basis PPK.  

4. Tim PPK bekerja dengan 

para pemimpin masyarakat 

untuk mengadakan 



pelatihan, pendidikan, 

dan/atau program-program 

lain yang akan menjawab 

kebutuhan-kebutuhan 

komunitas itu. Mereka juga 

mencari bantuan pemerintah 

apa yang mungkin tersedia 

untuk semua program 

tersebut. 

5. Ketika tim dan komunitas 

PPK mulai melaksanakan 

program-program ini, pintu-

pintu terbuka dan pria dan 

wanita damai tertarik ke 

PPK. 

6. Pria dan wanita damai 

diidentifikasi. Hubungan 

terjalin dan pemuridan 

dimulai. 



7. Orang damai dan 

keluarganya dilatih untuk 

bereproduksi – untuk 

membuat lebih banyak 

murid yang akan membuat 

lebih banyak murid. Proses 

multiplikasi dasar dimulai di 

komunitas itu. 

 

 

Hubungan PPK dengan 

Pelayanan Lain  

PPK berfungsi sebagai titik 

akses di mana kami terhubung 

dengan orang-orang dan 

membangun hubungan yang 

baik dalam komunitas. Orang-

orang datang ke Pusat 

Pembelajaran Komunitas untuk 



membicarakan masalah 

mereka, dan pemimpin PPK 

membimbing mereka dalam 

cara mengakses sumber daya 

pemerintah yang akan 

memenuhi kebutuhan mereka. 

Mereka yang menerima 

bantuan merekomendasikan 

pemimpin PPK kepada orang 

lain. 

Ini berbeda dari pola lain dari 

pelayanan Tuhan. Selama 

bertahun-tahun banyak orang 

telah mengamati bahwa ketika 

seorang penginjil pergi ke suatu 

tempat hanya untuk 

penginjilan, tidak ada yang 

mau membantunya ketika 

masalah muncul atau seseorang 



keberatan dengan apa yang dia 

lakukan. Tetapi pendekatan 

PPK membangun hubungan 

positif dengan orang-orang di 

komunitas. Kemudian jika 

seseorang menimbulkan 

masalah dengan pelayanan 

PPK ini, mereka yang telah 

dibantu membela pemimpin 

PPK. 

Pemimpin PPK tidak memulai 

dengan melakukan pelayanan 

rohani. Mereka fokus pertama 

pada pemenuhan kebutuhan 

komunitas yang dirasakan. 

Selama berbulan-bulan saat 

memulai PPK mereka mencatat 

siapa yang tampaknya terbuka 

secara rohani, tetapi mereka 



tidak membagikan kabar baik 

pada waktu itu. Pemimpin PPK 

hanya tinggal di lokasi selama 

enam bulan hingga satu tahun, 

kemudian pindah ke lokasi lain. 

Selama waktu pemimpin di 

tempat pelayanan, beberapa 

orang lokal sering memintanya 

untuk datang ke rumah mereka 

mengatakan, “Saya ingin tahu 

mengapa Anda ada di sini. 

Saya merasa Anda tulus dan 

Anda memiliki sesuatu yang 

lebih untuk diberitahukan 

kepada saya.” Pada kesempatan 

lain doa untuk penyembuhan 

atau pembebasan memicu 

kesempatan untuk memuridkan 

individu atau seluruh keluarga. 



Ketika seseorang menunjukkan 

minat, pemimpin PPK mulai 

membagikan kabar baik. Ketika 

Tuhan bekerja dalam hati orang 

itu melalui firman Tuhan, dia 

menjadi orang percaya. Dengan 

orang-orang percaya baru dan 

mereka yang terbuka kepada 

Tuhan, pemimpin memulai 

persekutuan rumah dan 

membangkitkan para pemimpin 

lokal untuk menggembalakan 

kelompok itu. 

Pendekatan PPK dapat 

diadaptasi dengan banyak cara, 

tergantung pada kebutuhan 

komunitas. Hal ini juga 

memberi kami kesempatan 

untuk melatih, 



memberdayakan, dan 

membimbing orang dalam 

jumlah besar, tidak seperti pola 

pelatihan tradisional. Banyak 

organisasi telah mendekati 

kami untuk belajar dan 

menerapkan strategi PPK 

dalam pelayanan masing-

masing. PPK seperti payung, 

yang memberikan perlindungan 

dari beberapa masalah yang 

tidak diinginkan dan 

meminimalkan penganiayaan 

yang menindas. PPK 

menyediakan suasana non-

formal untuk pelatihan pekerja, 

pelatihan murid baru, pelatihan 

GPJ (Gerakan Perintisan 



Jemaat), dan pelatihan 

kepemimpinan. 

 

Peluncuran dan Tetap 

Terhubung dengan PPK 

Ketika kami meluncurkan 

pelatihan kepemimpinan baru 

di tingkat lapangan atau 

wilayah atau negara bagian, 

kami menghubungi para 

pemimpin dan bertanya apakah 

mereka memiliki pemimpin 

baru yang ingin mereka kirim 

ke pelatihan. Pelatihan untuk 

para pemimpin PPK 

berlangsung hanya satu hari, 

dan menyajikan konsep dan 

strategi PPK. Sebagian besar 

pemimpin PPK terus membuka 



PPK-PPK baru setelah berhasil 

dengan yang pertama. Sebagian 

besar pemimpin yang telah 

bekerja dengan kami selama 

setidaknya enam bulan telah 

membuka setidaknya tiga PPK. 

Jika mereka pindah ke daerah 

yang berbeda, mereka melatih 

pemimpin lain untuk 

mengambil alih pekerjaan 

holistik ketika mereka pergi. 

Kami memiliki ratusan mitra 

PPK, termasuk dua atau tiga 

(kadang-kadang empat atau 

lima) di setiap wilayah 

gerakan. Kami 

mempertahankan kontak 

berkala dengan para pemimpin 

PPK. Untuk beberapa orang, itu 



sekali setiap tiga atau enam 

bulan, untuk yang lain hanya 

setahun sekali. Kontak sering 

terjadi atas inisiatif mereka. 

Terkadang kami memanggil 

mereka atau bertemu mereka di 

pelatihan atau pertemuan. 

Konferensi juga berfungsi 

sebagai alat yang baik untuk 

mempertahankan hubungan 

dengan banyak pemimpin. 

 

Hasil Utama dari PPK 

Buah dari strategi PPK 

berlimpah dan beragam. Hasil 

utama termasuk: 



 Pintu masuk yang 

mudah ke area yang 

memiliki akses terbatas 

 Jalan sederhana untuk 

membangun hubungan 

 Kristus “menjelma” ke 

komunitas lokal dengan 

cara-cara yang 

sederhana 

 Berdampak melalui 

pemenuhan kebutuhan 

yang dirasakan 

 Maju di tengah 

penganiayaan 

 Multiplikasi murid, 

persekutuan, pemimpin, 

dan pengajaran yang 

cepat 



 Pertumbuhan pesat 

dalam gerakan 

perintisan jemaat 

 Pengembangan 

kepemimpinan 

multilayer 

 Intervensi dan 

transformasi sosial 

 Manfaat positif bagi 

banyak organisasi 

 Menghilangkan stigma 

proselitisasi 

(mengkristenkan) 

 Meminimalkan 

penganiayaan 

 Melibatkan pemimpin 

dan anggota masyarakat 



 Membangun hubungan 

yang luas dengan tokoh 

masyarakat dan politik 

 Membawa perubahan 

sikap terhadap 

kejahatan sosial 

 Menjangkau semua 

segmen masyarakat 

 Memungkinkan 

transformasi sosial yang 

lengkap 

 

Berikut adalah beberapa contoh 

pekerjaan Tuhan melalui PPK. 

Pelatihan Efektif 

Menghasilkan Buah  



Salah satu pemimpin PPK 

kami, AK, telah mulai 

komunitas penyembahan di 12 

wilayah berbeda dalam satu 

tahun terakhir. Dia merintis ini 

saat menjalankan bisnis 

keluarganya, dan istrinya 

melayani di antara wanita. Dia 

telah melatih lima orang 

lainnya yang telah mulai 

memuridkan orang sambil terus 

bekerja di pekerjaan reguler 

mereka atau melanjutkan studi 

mereka. 

Pemberdayaan Perempuan  

Kami telah menjalankan 

beberapa pelatihan dan 

kelompok untuk 

memberdayakan perempuan. 



Pelatihan ini termasuk 

menjahit, kursus kecantikan, 

dan kelompok swadaya. 

Akibatnya, para wanita 

sekarang mulai mendukung 

keluarga mereka secara 

finansial. Banyak dari mereka 

yang dimuridkan pada saat 

yang sama. 

Lebih dari 160 anak perempuan 

sekolah menengah baru-baru 

ini menghadiri seminar yang 

diselenggarakan oleh salah satu 

pemimpin wanita kami. Dalam 

seminar ini, dua dokter 

memberikan presentasi yang 

menciptakan kesadaran di 

antara para gadis remaja ini, 



terutama yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan. 

 

Menjangkau Pemuda 

Lebih dari 400 remaja telah 

dikonseling, dilatih, dan 

dijangkau dengan Injil melalui 

PPK kami dalam enam bulan 

terakhir. Mereka telah 

menemukan solusi dan terbebas 

dari depresi, kecemasan, 

kecanduan, masalah pra-nikah 

dan perkawinan, trauma masa 

kecil, konflik keluarga, dan 

kemarahan. 

Sebagai satu contoh, Nitin* 

ditangkap dalam aktivitas ilegal 

dan dipenjara. Keluarganya 



yang prihatin mendekati salah 

satu pemimpin PPK kami yang 

berdoa untuknya. Nitin 

menerima Perjanjian Baru di 

penjara dan mulai 

membacanya. Kami bersyukur 

kepada Tuhan bahwa ia segera 

dibebaskan dari penjara. 

Melalui konseling dan doa 

yang rutin, kami dapat 

memuridkannya dan 

membimbingnya menjauh dari 

pergaulan yang buruk. 

Mejangkau Profesional  

Melalui PPK kami dapat 

menjangkau para profesional 

dari berbagai latar belakang di 

berbagai tingkatan, termasuk 

pengacara, perawat, dan 



pemimpin olahraga. Para 

pemimpin kami sekarang 

sedang memuridkan para 

profesional ini. Seorang 

pemimpin memulai kelompok 

persekutuan di antara 15 

perawat di kotanya. 

Menjangkau Anak-Anak  

Selama liburan musim panas 

2016, para pemimpin PPK 

melakukan sekitar 67 program 

untuk anak-anak di berbagai 

lokasi. Program-program ini 

termasuk Kamp Musim Panas, 

Pembelajaran Alkitab di Waktu 

Liburan dan retret satu hari, 

yang berdampak pada sekitar 

2.000 anak. 



Penyembuhan Ajaib  

Seorang pria berusia 35 tahun 

dari Varanasi telah menderita 

HIV/AIDS selama lebih dari 

setahun. Selama enam bulan 

terakhir ia jatuh dalam 

keputusasaan, karena para 

dokter mengatakan tidak ada 

harapan baginya untuk 

bertahan hidup. Suatu hari 

kesehatannya memburuk secara 

serius dan dia berada di 

ambang kematian. Kerabatnya 

membawanya pulang, dan 

menurut ritual terakhir Hindu 

sebelum kematian, mereka 

mulai meneteskan beberapa 

sendok air Sungai Gangga ke 



dalam mulutnya.10 Kemudian 

pemimpin PPK dan beberapa 

orang lainnya datang dan mulai 

berdoa untuknya. Mereka terus 

berdoa selama delapan hari di 

rumahnya dan dia 

disembuhkan! Dua belas orang 

di lingkungan itu menjadi 

beriman dan sekarang 

pemimpin kami telah memulai 

komunitas penyembahan baru 

di desa ini. 

                                                           
10 Untuk penjelasan mengenai ritual 

ini, lihat misalnya“Hindu Funeral 

Traditions” (Tradisi Upacara 

Pemakaman Hindu) atau “Srimatham 

- Introduction to death & dying” 

(Srimatham – Perkenalanan terhadap 

Kematian dan Kesengsaraan) 

https://www.everplans.com/articles/hindu-funeral-traditions
https://www.everplans.com/articles/hindu-funeral-traditions
http://www.srimatham.com/death-samskara.html
http://www.srimatham.com/death-samskara.html


Jalan Pagi  

Salah satu pemimpin PPK kami 

memiliki kebiasaan bangun jam 

5:00 pagi setiap hari untuk 

berjalan pagi 45-60 menit. 

Teladannya mendorong 

tetangga-tetangganya, dan 10 

orang lainnya dari desanya 

mulai bergabung dengannya 

untuk jalan-jalan hariannya. 

Selama jalan pagi mereka 

sering berhenti di satu tempat 

untuk melakukan beberapa 

olahraga tambahan, kemudian 

secara bertahap mereka mulai 

membahas masalah yang 

berkaitan dengan daerah 

mereka: politik, pertanian, dan 

berbagai topik lainnya. 



Setelah beberapa diskusi, 

pemimpin ini mendorong 

mereka untuk berdoa untuk 

masalah ini, tetapi mereka tidak 

tahu apa yang harus didoakan 

atau bagaimana cara berdoa. 

Jadi dia mengajar mereka untuk 

berdoa. Kemudian ia mulai 

membagikan satu ayat Alkitab 

setiap hari dan menutup dengan 

doa untuk masing-masing 

orang. Ini sekarang telah 

menjadi rutinitas biasa: 

sekelompok lebih dari 20 orang 

berkumpul setiap pagi, berdoa 

dan memuji Tuhan. Beberapa 

di antara mereka telah menjadi 

orang yang percaya kepada 

Kristus sementara yang lain 



terbuka untuk Injil dan 

dimuridkan terhadap iman. 

Pusat Menjahit  

Das, salah satu pemimpin PPK 

kami, menjalankan pusat 

menjahit di area SP di Delhi. 

Dua puluh wanita dari berbagai 

latar belakang agama menerima 

pelatihan kejuruan di sana. Das 

telah mencurahkan hatinya 

untuk melayani para wanita ini, 

dan melalui hubungan ini para 

wanita secara bertahap mulai 

membuka hati mereka dan 

berbagi beban mereka. 

Perlahan dan dengan peka Das 

mulai berbicara tentang 

kesakitan mereka dengan 

membagikan kabar baik. Dia 



menjelaskan bahwa hanya 

melalui Yesus dan 

pengorbanan-Nya di kayu salib 

seseorang dapat ditebus dan 

memiliki hidup yang kekal. Dia 

berkata, “Jika Anda percaya 

dengan sepenuh hati, hidup 

Anda akan berubah.” 

Dari 20 wanita, tujuh telah 

beriman. Sejak menerima 

Yesus, kehidupan mereka 

benar-benar telah berubah. 

Mereka telah memulai dua 

komunitas penyembahan di 

daerah mereka dan sedang 

dalam proses memulai 

komunitas ketiga. Salah satu 

wanita juga melayani lebih dari 

100 anak. Melalui persekutuan-



persekutuan ini dan karya Allah 

yang berkelanjutan dalam 

hidup mereka, semakin banyak 

orang menaruh iman mereka 

kepada Kristus. Meskipun 

kelompok ini dimulai dengan 

wanita, sekarang mencakup 

banyak pria dan mereka fokus 

untuk menjangkau seluruh 

keluarga. 

 

Bebas dari Hutang  

Hutang adalah masalah 

ekonomi yang mengerikan di 

India. Para rentenir di sini telah 

mempermudah orang terjebak 

dalam hutang yang tak 

terhindarkan. Jika seseorang 

meminjam 6500 Rupee (kl Rp. 



1,5 juta) dari pemberi pinjaman 

uang, pemberi pinjaman 

mengambil 10 persen terlebih 

dahulu. Jadi, jika orang tersebut 

meminjam 6500 Rupee, mereka 

hanya menerima 5850 Rupee 

(Rp. 1,35 juta), tetapi catatan 

mengatakan mereka berutang 

6500. Bulan berikutnya 

peminjam harus membayar 

kredit 10 persen: 650 Rupee 

Rp. 150,000 dalam contoh 

kita). Jika mereka tidak dapat 

membayar 10 persen itu, 

mereka mungkin meminjam 

lebih banyak dari rentenir dan 

mendapatkan lebih banyak 

hutang. Segera mereka sampai 

pada titik di mana mereka tidak 



pernah bisa keluar dari hutang. 

Begitu seseorang terjerat dalam 

hutang, itu menjadi masalah 

generasi. Mereka terus 

membayar rentenir, yang 

menggigit terus menerus. 

Dalam satu komunitas, kami 

melakukan penelitian beberapa 

tahun yang lalu dan 

menemukan masalah utama 

mereka: semua orang di 

komunitas itu berhutang. Di 

PPK di sana kami mulai 

membicarakan masalah ini. 

Kami berkata, “Untuk saat ini 

kami bahkan tidak akan 

memikirkan program lain yang 

mungkin (kesehatan, 

pendidikan, dll.); mari kita 



fokus membantu orang keluar 

dari hutang.” 

Kami mulai bekerja dengan 

satu keluarga kelas menengah 

di masyarakat. Mereka 

memiliki tiga anak perempuan 

dan memiliki banyak hutang. 

Kami berkata kepada mereka, 

“Mari kita kerjakan keuangan 

Anda. Berapa banyak yang bisa 

Anda tabung? Berapa yang bisa 

kamu bayar? Bagaimana kita 

bisa menghilangkan hutang 

Anda?” Kami membimbing 

mereka dan membantu mereka, 

kemudian mulai membantu 

banyak orang lain di 

komunitas. Kami menemukan 

bahwa seiring dengan 



tantangan keuangan, orang 

biasanya memiliki masalah 

pribadi lainnya: masalah 

keluarga, masalah dikuasai roh 

jahat, penyakit, atau masalah 

lain. Jadi kami menggunakan 

pendekatan holistik dalam 

membantu keluarga-keluarga 

ini. 

Seorang wanita di komunitas 

tersebut menjadi pemimpin dari 

seluruh rencana tabungan. Pada 

saat yang sama, ia juga menjadi 

orang yang percaya kepada 

Kristus. , aKami telah berbicara 

sebelumnya dengannya tentang 

Kerajaan Allah dan dampaknya 

pada setiap bagian kehidupan 

kami. Setelah dia mengenal 



Tuhan, dia memimpin banyak 

orang lain kepada Kristus, dan 

komunitas penyembah pun 

lahir. 

 

Layanan PPK 

 Salah satu pemimpin 

PPK kami menjangkau 

para pecandu narkoba, 

dan membimbing serta 

memuridkan mereka. 

 Salah satu pemimpin 

kami membantu 

mengatur layanan 

pemakaman bagi 

mereka yang tidak 

mampu.  



 Para pemimpin PPK 

membantu sekitar 200 

orang dalam proses 

mendapatkan kartu ID 

nasional mereka 

(disebut kartu Aadhaar, 

yang menyediakan 

nomor Jaminan Sosial). 

 Ratusan orang telah 

dibebaskan dari 

keterikatan Iblis. Hal ini 

adalah bagian penting 

dari pemuridan, karena 

banyak yang terlibat 

dalam sihir dan ilmu 

hitam. 

 

 Para pemimpin PPK 

telah bermitra dengan 



banyak lembaga 

pemerintah dalam 

berbagai proyek. Ini 

termasuk membangun 

jalan, menyediakan 

toilet umum, membawa 

listrik ke desa-desa, 

membantu orang 

mencari pekerjaan, dan 

membantu orang 

mendapatkan perawatan 

medis gratis. PPK juga 

telah membantu ratusan 

anak mendapatkan izin 

masuk ke berbagai 

sekolah, yang bisa 

sangat sulit di India. 



Hal-hal ini merupakan hanya 

contoh buah dari Pusat 

Pembelajaran Komunitas. 

 

Kesimpulan 

Pusat Pembelajaran Komunitas 

berfungsi sebagai alat fleksibel 

yang telah Tuhan berikan 

kepada kami untuk memenuhi 

kebutuhan orang-orang yang 

terhilang, membuka pintu-pintu 

untuk Injil, dan meletakkan 

dasar untuk kepemimpinan 

yang efektif. Kami memberikan 

semua kemuliaan bagi Tuhan 

atas karya-Nya melalui PPK 

untuk menyentuh kehidupan 

orang-orang, memfasilitasi dan 

mempercepat Gerakan 



Perintisan Jemaat, dan 

membawa transformasi ke 

bagian dunia ini. 

 
  



Bab 5.  Mengubah Komunitas  

 

Dua tahun lalu kami mulai 

melayani di sebagian kecil 

daerah kumuh Yarpur, dekat 

Patna di Negara Bagian Bihar. 

Pada saat itu, sangat tidak 

menyenangkan untuk 

memasuki daerah kumuh 

karena gaya hidup masyarakat. 

Tempat itu sangat kotor dan 

anak-anak bermain di luar 

telanjang. Para pemuda 

komunitas duduk sepanjang 

hari tanpa melakukan apa pun; 

tidak ada pekerjaan. Kami 

melihat potensi untuk memulai 

pelayanan di sana. Setelah 



perencanaan awal kami, kami 

memulai program kesehatan 

dan kebersihan. Kami 

memberdayakan mereka yang 

tinggal di perkampungan 

kumuh, dan mengajari mereka 

nilai kehidupan manusia, 

pentingnya menjaga kesehatan, 

dan cara menjaga kesehatan. 

Kami juga mengajari mereka 

cara membersihkan tempat 

tinggal mereka – rumah mereka 

dan desa mereka. 

Setelah beberapa waktu, 

beberapa pemuda tertarik untuk 

duduk dan berbicara dengan 

kami. Kami tidak memulai 

dengan berbicara langsung 

dengan mereka tentang Alkitab. 



Kebanyakan dari mereka 

adalah orang-orang yang buta 

huruf tetapi sangat berbakat, 

dan terampil. Kami ingin fokus 

pada pengembangan 

keterampilan mereka. Mereka 

menyukai perlombaan, jadi 

kami memulai pelayanan 

olahraga untuk mereka. Hal itu 

membawa terobosan untuk 

daerah tersebut. Ketika kami 

mendapatkan rasa hormat 

mereka, orang-orang muda 

mendatangi kami dan berkata, 

“Kami siap, Pak. Pimpin 

kami!” 

Salah satu anggota kami adalah 

pelatih olahraga, jadi kami 

memintanya untuk datang dan 



melatih mereka, terutama 

dalam sepakbola.Dalam satu 

tahun mereka mengembangkan 

tim yang hebat dan tim lain 

mulai mengenali mereka. 

Ketika kami menyelenggarakan 

turnamen dengan tim lain, tim 

ini cukup sering menang. 

Kami ingin terus mendorong 

mereka, jadi kami 

menyumbangkan dana untuk 

pembelian seragam, sepatu bola 

dan bola sepak. Mereka juga 

berkontribusi. Pada saat yang 

sama dengan pelatihan, pelatih 

kami mulai mengajar remaja 

tentang moral dan gaya hidup: 

bagaimana menjalani 

kehidupan yang sehat. Dia 



mengajarkan pentingnya 

kesehatan dan kebersihan, dan 

para remaja merasa dibesarkan 

hati. Kemudian kami 

memperluas untuk melibatkan 

pemuda di seluruh daerah 

kumuh Yarpur. 

Kami juga memulai banyak 

program untuk wanita dan 

anak-anak. Daerah kumuh ini 

berada di dekat stasiun kereta 

api dan banyak anak kecil ada 

di sekitarnya. Pada hari-hari 

itu, semua anak biasa pergi ke 

peron kereta api untuk 

mengemis dan mengumpulkan 

botol. Ketika kami memulai 

program literasi di Yarpur, 

pelayanan ini mengurangi 



jumlah anak yang nongkrong di 

stasiun kereta api. Mereka 

menjadi sangat tertarik untuk 

belajar. Para wanita juga 

tertarik untuk mempelajari 

keterampilan kerja tangan, jadi 

kami memulai program 

menjahit di sana. 

Dalam dua setengah tahun, 

kami melihat perubahan di 

seluruh masyarakat Yarpur. 

Bukan hanya para wanita; 

bukan hanya anak-anak. Bukan 

hanya pemuda, tetapi semua 

orang. Sekarang siapa pun 

dapat pergi ke sana dan 

merasakan, “Oh, ini adalah 

tempat yang baik untuk 

tinggal.” Seseorang dapat 



duduk dengan nyaman bersama 

orang-orang dan berbicara 

dengan mereka. Tuhan 

membawa perubahan besar 

dalam dua setengah tahun; ini 

hanyalah salah satu contoh 

transformasi komunitas. 

Tuhan menggunakan layanan 

holistik untuk mengubah 

seluruh komunitas. Orang bisa 

melihat kekuatan kasih-Nya 

dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Anak-anak Tuhan 

hidup dengan cara yang 

memberkati komunitas di 

sekitar mereka – sebagai 

pembuka pintu bagi kabar baik, 

saksi bagi kabar baik, dan hasil 

dari kabar baik. Kami tidak 



memiliki ketegangan antara 

pekerjaan sosial versus 

pelayanan rohani. Keduanya 

cocok dengan kasih Tuhan 

untuk seluruh pribadi. 

Gerakan perintisan jemaat telah 

menjadi gerakan transformasi 

komunitas. Jemaat telah 

membuat dampak di bidang 

belas kasihan, perubahan, dan 

membantu orang. Meskipun 

mereka ini adalah jemaat yang 

miskin secara ekonomi, mereka 

adalah jemaat yang hidup dan 

bersemangat, membawa 

perubahan sosial-politik dalam 

masyarakat. Kami tidak dapat 

mengetahui apa yang akan 

terjadi di masa depan, tetapi 



sampai sekarang gerakan ini 

membawa transformasi sosial 

yang substansial dan 

berkelanjutan. 

Bahkan sebelum gerakan ini 

dimulai, umat Kristen di India 

melakukan pelayanan 

masyarakat. Namun di masa 

lalu pelayanan tersebut selalu 

berbasis di kompleks misi. 

Masyarakat setempat merasa 

terintimidasi oleh empat 

dinding kompleks dan merasa 

enggan untuk masuk. 

Sebaliknya, pendekatan kami 

berbasis komunitas; alih-alih 

mengundang mereka ke kami, 

kami pergi ke komunitas. Kami 

menilai setiap situasi, seperti 



yang dilakukan Paulus di 

Athena, dan melihat peluang 

dan tantangan apa yang 

dimiliki masing-masing lokasi. 

Setiap konteks adalah unik, jadi 

kami tidak menggunakan 

pendekatan yang sama di setiap 

area. 

 

Di Banyak Bidang Sosial  

Banyak orang percaya kami 

ingin sekali belajar, tetapi tidak 

bisa membaca atau menulis, 

jadi kami memulai sekolah 

Alkitab lisan. Kami membuat 

kursus enam bulan, 

menggunakan Alkitab gambar, 

drama, menceritakan kisah dan 

pendekatan pembelajaran lisan. 



Setiap peserta dalam pelatihan 

ini belajar membaca Alkitab. 

Ini, pada gilirannya, memiliki 

pengaruh besar dalam 

masyarakat karena mereka 

sekarang dapat membagikan 

kisah-kisah Alkitab dan 

kesaksian mereka. Kursus ini 

telah menjadi alat yang sangat 

efektif untuk meningkatkan 

literasi dan juga untuk 

menyebarkan kabar baik. Pada 

tahap awal pelayanan kami, 

menurut statistik pemerintah, 

tingkat melek huruf hanya 30 

persen. Namun di antara 

mereka yang berpartisipasi 

dalam kelompok Alkitab lisan 

dan pendengar kami, tingkat 



melek huruf segera meningkat 

menjadi 70 persen. 

Dampaknya bukan hanya pada 

pendidikan dan literasi. 

Gerakan Bhojpuri juga 

berdampak pada ekonomi 

masyarakat. Saat ini jemaat 

Bhojpuri adalah jemaat mandiri 

yang mendukung dan 

menyediakan dan berkembang 

biak secara mandiri. Jemaat 

tidak tergantung pada saya atau 

orang lain. Jika saya tidak ada 

di sana besok, gerakan ini tidak 

akan berhenti. 

Melalui gerakan Bhojpuri, pria, 

wanita dan anak-anak telah 

mengalami transformasi dalam 



literasi, ekonomi dan 

kesehatan. Transformasi ini 

berakar pada ketaatan pada 

Alkitab. Menjadi murid Yesus 

berarti menerapkan ajaran-Nya 

dengan saling mengasihi dan 

memperhatikan. 

Gerakan Bhojpuri juga 

memiliki dampak besar pada 

kesetaraan gender dalam 

kehidupan sehari-hari. Masalah 

gender adalah masalah besar di 

masyarakat India utara. Pria 

dan wanita memperlakukan 

satu sama lain dengan sangat 

berbeda setelah menerima 

Kristus daripada sebelumnya. 

Mereka sekarang menunjukkan 

kasih dan kepedulian yang 



menentang semua kebiasaan 

dan tradisi sebelumnya. Pria 

dan wanita berbagi tanggung 

jawab yang sama dalam 

membagikan kabar baik dan 

meneruskannya. Mereka juga 

berbagi tanggung jawab yang 

sama dalam melipatgandakan 

murid, pemimpin, dan jemaat.  

Komunitas tidak dapat diubah 

dalam sekejap. Jadi kami 

biasanya memulai dengan 

seorang individu. Mengikuti 

model Yesus dalam Lukas 10, 

kami mulai dengan 

menemukan seseorang yang 

damai. Orang itu membuka 

pintu untuk keluarga mereka. 

Dari keluarga itu, pintu terbuka 



untuk seluruh komunitas. 

Memulai dengan satu orang 

hanya memerlukan risiko 

minimal, entahkah kami 

berhasil atau gagal. Jadi 

prosesnya umumnya berjalan 

dari individu ke keluarga ke 

komunitas. 

Akses (seperti PPK) bekerja di 

tingkat praktis dan membangun 

jembatan ke masyarakat. Hal 

ini juga meletakkan dasar untuk 

mengubah komunitas. 

Pendekatan holistik membawa 

transformasi, karena 

berdampak pada tubuh, jiwa, 

dan roh orang. Tuhan 

menciptakan ketiganya, jadi 

kami memfokuskan ketiganya. 



Kami tidak ingin membatasi 

Tuhan dan mengatakan orang 

hanya bisa percaya jika 

seseorang menyampaikan 

khotbah dengan tiga butir. 

Untuk mempengaruhi orang 

secara holistik, kami perlu 

mempertimbangkan kehidupan 

dari sudut pandang mereka. Ini 

adalah kunci nyata keefektifan. 

Tidak semua orang bangun 

pada hari Minggu pagi dan 

berpikir untuk pergi ke gereja. 

Beberapa orang membawa 

anak-anak mereka ke 

pertandingan sepak bola, 

mengunjungi kerabat, dan 

melakukan semua hal lain yang 

mereka anggap penting. Orang-



orang Kristen sering merusak 

banyak dari hal-hal itu, 

sehingga orang bereaksi negatif 

karena orang Kristen tidak 

mendengarkan apa yang 

penting bagi mereka. Meskipun 

kami memiliki kabar baik, itu 

tidak terasa sebagai kabar baik. 

Itu terasa sebagai gangguan. 

Peka terhadap kebutuhan orang 

lain membuat perbedaan. Itulah 

yang terjadi di komunitas yang 

dijelaskan dalam bab 

sebelumnya: mereka 

membutuhkan kebebasan dari 

hutang sebelum kabar baik 

dapat terwujud secara efektif. 

Kabar baik mencakup 

pembebasan semacam itu; 



kabar baik memerdekakan 

orang. Kabar baik menjadi 

nyata dan hidup dari sudut 

pandang mereka. Kemudian 

ketika orang diubahkan, 

mereka menjadi agen 

perubahan dan mulai 

membantu orang lain. 

Kasih dan Hubungan  

Membawa transformasi ke 

komunitas membutuhkan kasih 

yang tulus. Hal itu ditunjukkan 

dalam tindakan seorang 

pemimpin dan waktu yang 

mereka berinvestasi pada 

orang. Tidaklah berhasil kalau 

mengirim seseorang untuk 

menginjili atau memiliki 

agenda yang sudah 



direncanakan. Kami pergi ke 

suatu tempat dan membangun 

hubungan dengan orang kami 

menghabiskan waktu bersama 

orang-orang dan mencoba 

memahami mereka seperti yang 

dilakukan Yesus. Hal ini sangat 

relasional. 

Kami bergaul sampai kami 

menemukan orang damai 

seperti wanita Samaria. Dia 

akan menjadi orang yang akan 

memimpin orang kepada 

Kristus. Wanita Samaria tidak 

memiliki pelatihan khusus; dia 

baru saja bertemu Yesus. 

Ketika komitmen segar, gairah 

menular. Itulah sebabnya kita 



berbicara tentang “murid yang 

segera memuridkan.” 

  

Yang Cacat secara Fisik  

Layanan kami di antara para 

penyandang cacat memelopori 

fokus pada rehabilitasi 

masyarakat – sebuah program 

berbasis masyarakat – daripada 

menampung orang di lembaga-

lembaga. Kami 

mendemonstrasikan pentingnya 

mobilitas, kontak sosial, dan 

peningkatan pendapatan bagi 

mereka yang cacat fisik. 

Pelayanan kami telah 

menunjukkan bahwa 

menangani ketiga faktor ini 



dengan baik menghasilkan 

hasil yang jauh lebih baik 

daripada mengirim orang cacat 

ke lembaga-lembaga. Kami 

menemukan bahwa untuk 

diakui dan menjadi anggota 

keluarga dan masyarakat yang 

berkontribusi, orang cacat 

memerlukan mobilitas dan 

mereka membutuhkan 

pendapatan. Hal-hal itu 

mengubah situasi secara 

dramatis. Dan kontak sosial 

penting bagi setiap manusia. 

Ketika kami mengajukan izin 

untuk melayani orang-orang 

yang cacat fisik, pejabat 

pemerintah berkata, “Kami 

tidak akan memberi Anda izin 



kecuali Anda mempunyai 

gedung dan menampung 

mereka.” Ia menyarankan agar 

kami membangun sebuah pusat 

seperti yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok Kristen 

lainnya. 

Saya berkata, “Tidak. Jika 

Anda membawa semua orang 

cacat ke satu tempat dan 

menampung mereka di sana, 

Anda menjadi penjaga mereka 

selama sisa hidup Anda. 

Keluarga mereka akan 

melepaskan tanggung jawab 

mereka dan tidak akan 

berusaha untuk merawat 

mereka atau tidak akan pernah 

mengambil mereka kembali. 



Dan orang-orang cacat itu 

sendiri terbiasa dengan fasilitas 

di lembaga, sehingga mereka 

tidak akan pernah bisa kembali 

ke kehidupan normal. Saya 

berjuang melawan pola pikir 

dan sikap orang terhadap orang 

cacat.” 

Dia hanya menatap saya dan 

berkata, “Semoga beruntung!” 

Pertanyaan selanjutnya adalah, 

“Apa yang akan saya lakukan 

dalam kenyataan?” Saya 

menemukan beberapa pria yang 

sangat membantu. Saya 

merekrut mereka dan mereka 

melakukan pekerjaan dengan 

baik untuk 



mengimplementasikan ide-ide 

saya. Kami memulai program 

pinjaman mikro dan memiliki 

tingkat pengembalian modal 

lebih dari 90 persen dari 

pinjaman itu. Dan kami melihat 

orang-orang cacat menjalani 

kehidupan yang produktif dan 

menikah, dengan demikian 

membuka jalan baru bagi 

mereka yang cacat fisik. 

 

Transformasi melalui PPK  

PPK telah bekerja di banyak 

tempat dan konteks yang 

berbeda. Ketika seorang 

pemimpin pergi ke daerah baru, 

tujuannya lebih dari sekadar 

memuridkan. Pendekatan 



holistik kami adalah 

pendekatan yang tulus, bukan 

hanya alasan untuk menginjili. 

Transformasi sosial itu nyata. 

Di satu desa tempat para 

pemimpin PPK pergi, kepala 

desa dan hampir semua orang 

di desa kecanduan alkohol. 

Orang-orang menghabiskan 

sebagian besar penghasilan 

mereka untuk alkohol dan 

situasinya sangat melemahkan. 

Di desa-desa seperti itu, kepala 

desa memainkan peran yang 

kuat, jadi pemimpin PPK 

pertama-tama mendekati kepala 

desa, sebagai pemain kunci 

bagi seluruh desa. Dalam hal 

ini, kepala desa sebenarnya 



adalah orang yang menjual 

alkohol kepada semua orang di 

desa. Jadi ketika pemimpin 

berubah, dia berhenti menjual 

alkohol dan perubahan dalam 

hidupnya membawa 

transformasi ke seluruh desa. 

Sekarang desa itu bebas 

alkohol.  

Salah satu pemimpin PPK di 

Delhi membantu 6.500 

keluarga mendapatkan air 

minum bersih dan menyiapkan 

toilet untuk mereka. Dia 

melaksanakan bantuan ini 

melalui advokasi dengan 

pejabat pemerintah yang tepat. 

Dia menghubungi Anggota 

Parlemen setempat, yang 



menghubungi departemen 

pemerintah terkait dan 

merekomendasikan mereka 

untuk menyediakan air bersih. 

Jadi pemerintah mengurus 

memperbaiki pipa dan 

mendirikan toilet. Tempat-

tempat seperti ini memiliki 

kebutuhan yang sedemikian 

besar sehingga bila 

memungkinkan, para pemimpin 

PPK terhubung dengan sumber 

daya pemerintah yang tersedia. 

Kami tidak mampu melakukan 

semua proyek ini sendiri. Jadi 

kami mulai dengan sumber 

daya pemerintah yang dapat 

diperoleh dan kemudian 

menyediakan apa pun yang 



kami bisa. Melalui fasilitas 

dasar seperti air minum bersih 

dan toilet, Tuhan membawa 

transformasi menyeluruh ke 

area ini dan banyak daerah 

lainnya mengalami hal yang 

mirip. 

Pada bulan Desember 2015, 

dua pemimpin muda di Delhi 

(satu berumur 16 tahun dan 

yang lainnya 20 tahun) berkata, 

“Kami ingin melakukan 

program Natal di lingkungan 

kami. Kami ingin itu menjadi 

program untuk semua orang, 

bukan hanya khusus untuk 

orang Kristen.” 



Saya berkata, “Bagus. Saya 

tidak ingin mengecewakan 

Anda, tetapi saya tidak punya 

uang untuk itu.” 

Mereka berkata, “Tidak, kami 

tidak meminta uang. Kami 

akan mengurusnya!” Jadi 

mereka bekerja bersama 

masyarakat untuk mengatur 

segalanya dan mewujudkannya. 

Salah satu wanita di daerah itu 

berkata, “Saya akan membayar 

tenda.” 

Seorang wanita lain berkata, 

“Saya akan memasak makanan 

untuk semua orang.” 



Ada sebuah kuil lokal di 

dekatnya, dan pemimpin kuil 

berkata, “Kami akan membawa 

sound sistem kami dan 

mengaturnya untuk Anda.” 

 

Sembilan puluh orang hadir, 

dan ini adalah pertama kalinya 

dalam hidup mereka 

menghadiri program Natal. 

Para pemuda ini belum pernah 

menyusun sebuah program, 

tetapi mereka mengatur 

segalanya dan mewujudkannya 

dengan bekerja bersama 

penduduk setempat. Kami 

memiliki banyak kesaksian 

seperti itu, tentang masyarakat 

lokal yang memiliki program. 



Inisiatif lokal dan sumber daya 

lokal adalah kunci untuk 

kesanggupan pelipatgandaan 

dalam gerakan ini. 

 

Karya Allah dalam peristiwa-

peristiwa itu menghasilkan 

buah baik lainnya juga. Salah 

satu wanita yang membantu 

program Natal mengalami 

kesulitan untuk menikahkan 

kedua putrinya. Dalam 10 hari 

dia menerima proposal yang 

bagus dan mereka berdua 

menikah. Wanita yang telah 

membayar tenda juga diberkati. 

Dia telah memiliki sengketa 

properti yang berlangsung 

selama 30 tahun, dan masalah 



itu selesai dalam waktu satu 

bulan. Hal-hal luar biasa seperti 

ini mulai terjadi, dan sebagai 

hasilnya para pemuda yang 

menyusun program ini menjadi 

pemimpin di komunitas 

mereka. 

 

Karya Kuasa Allah  
Di daerah lain, seorang wanita 

hamil memiliki banyak 

komplikasi dan dokternya 

berkata, “Sangat mungkin dia 

tidak akan selamat.” Dua dari 

pemimpin kami pergi dan 

berdoa untuknya sesuai 

pimpinan Tuhan, hari demi 

hari. 



Pada hari kedua, ketika mereka 

sedang dalam perjalanan ke 

rumah sakit untuk berdoa, 

mereka jatuh dari sepeda motor 

mereka dan karenanya ada 

goresan dan memar di seluruh 

tubuh mereka. Mereka berkata 

satu sama lain, “Ini buruk, 

tetapi mari kita pergi dan 

berdoa dulu, lalu kita bisa 

kembali dan mendapatkan 

pertolongan pertama.” Ketika 

mereka selesai berdoa dan 

pergi, mereka mendapati bahwa 

mereka tidak lagi memar! 

Mereka sepenuhnya sembuh! 

 

Selama empat hari mereka 

pergi secara teratur untuk 



berdoa bagi wanita itu, lalu 

berkata, “Besok pagi semuanya 

akan baik-baik saja.” Dan 

itulah yang terjadi. Wanita itu 

disembuhkan dan melahirkan 

normal, yang membuka pintu 

bagi kabar baik. Pasien di 

sebelah wanita ini di rumah 

sakit, melihat dan mendengar 

semua yang terjadi, menaruh 

kepercayaannya pada Tuhan. 

 

Salah satu pemimpin kami 

adalah seorang gadis muda 

yang bekerja untuk seorang 

pria yang sangat kaya yang 

memiliki sejumlah besar 

properti. Gadis tersebut 

membagikan kisah-kisah 



pekerjaan Tuhan ini: “Putra 

atasan saya sangat sakit dan 

tidak mau makan cukup lama. 

Jadi orang tuanya 

membawanya ke dokter. Ketika 

mereka ada di sana, saya 

kebetulan bertemu mereka di 

sana dan saya menawarkan 

untuk berdoa untuk putranya. 

Setelah saya berdoa, dia segera 

disembuhkan dan mulai makan 

dan minum, dan hal ini 

memberi kesan pada orang 

tuanya. Dalam beberapa hari 

bos memanggil saya dan 

berkata, “Istri saya ingin 

menghabiskan waktu 

bersamamu, karena ketika dia 

berbicara denganmu dia merasa 



damai. Jadi kami mengirim 

mobil untuk menjemputmu dan 

membawamu ke rumah saya.” 

Jadi saya pergi, karena saya 

ingin memuridkan, dan sang 

istri ingin tahu: ‘Tentang apa 

sebenarnya ini?’  Hal ini 

memberi saya kesempatan 

untuk membagikan kabar baik. 

 

“Saya juga telah membagikan 

kabar baik dengan wanita yang 

merupakan atasan langsung 

saya (bukan bos utama) dan 

berdoa untuknya. Suatu hari dia 

memanggil saya dan berkata, 

‘Saya ingin bertemu Anda 

malam ini.’ Jadi kami pergi ke 

McDonalds dan di sana dia 



berkata, ‘Saya ingin menerima 

Yesus, karena Anda telah 

berbagi dengan saya. Hari ini 

Anda tidak akan pulang ke 

rumah kecuali saya bertemu 

Yesus.’ Jadi kami berdoa, dan 

dia berdoa untuk pertama 

kalinya dalam hidupnya. 

 

 “Ketika kami membuka mata, 

kami dikelilingi oleh semua 

orang di McDonalds yang 

berkata, ‘Apa yang kalian 

lakukan? Suhunya sudah 

berubah. Meskipun AC 

menyala, panas di sini. Kami 

semua berkeringat! Doa macam 

apa ini?’” 

 



Karya kuasa Allah telah 

membuka pintu bagi banyak 

orang untuk melihat dan 

mendengar kenyataan dari 

kabar baik-Nya. Seperti yang 

kita baca di kitab Kisah Para 

Rasul, orang-orang melihat 

karya-karya besar dan mereka 

kagum dan takut akan Tuhan. 

Banyak orang telah membuka 

hati mereka terhadap kabar 

baik karena mereka melihat 

kuasa Allah. 

 

Kami melihat hal-hal 

menakjubkan ini terjadi, dan 

bagian terbaiknya adalah saya 

tidak menyuapi mereka. Saya 

tidak memberi tahu para 



pekerja, “Beginilah cara Tuhan 

bekerja.” Hal-hal ini dapat 

terjadi secara spontan ketika 

orang diberdayakan. Mereka 

mengalami kuasa-Nya dan 

melihat apa yang dapat 

dilakukan Allah di dalam dan 

melalui kehidupan mereka. 

Dalam pelayanan Kristen, 

kebanyakan orang memanggil 

para pemimpin mereka untuk 

berbagi masalah dan 

pergumulan. Tetapi sebagian 

besar waktu para pemimpin ini 

menelepon saya, mereka 

bersemangat untuk 

membagikan hal-hal besar yang 

sedang dilakukan Tuhan! 

 



Pembebasan dari roh jahat juga 

berperan dalam membuka pintu 

bagi kabar baik untuk maju. 

Misalnya, pada konferensi 

Bhojpuri pada tahun 2014, 

seorang wanita mulai 

memanifestasikan kesurupan. 

Dia ingin percaya kepada 

Yesus tetapi sedang bergumul. 

Di desa asalnya, orang-orang 

takut kepadanya karena dia 

sering berlarian dengan pisau 

dan mengancam orang. Jadi 

ketika dia mulai bermanifestasi 

di konferensi, beberapa orang 

mencoba untuk membawanya 

keluar tenda doa sehingga dia 

tidak mengganggu pertemuan 

itu. Tetapi dia sangat kuat 



sehingga dia membuang 10 pria 

darinya. Saya ada pada 

platform berbicara pada saat itu 

dan dia menantang saya untuk 

melawannya. Para pemimpin 

mulai berdoa untuknya dan 

kemudian berhasil 

membawanya ke tenda doa dan 

berdoa untuk pembebasan. 

 

Ketika dia pulang, seluruh 

desanya berubah ketika mereka 

melihat transformasi dalam 

hidupnya. Satu tahun 

kemudian, dia membawa ke 

konferensi Bhojpuri 250 orang 

yang dia menangkan kepada 

Tuhan melalui kesaksiannya 

dan pemuridan. 



Laydaar adalah salah satu 

pemimpin kunci dalam 

Gerakan Perintisan Jemaat. Dia 

telah merintis jemaat di lebih 

dari 200 desa di India Utara 

dan melatih banyak pendeta 

dan pemimpin lainnya. Ia 

adalah manusia biasa yang 

melakukan hal-hal luar biasa 

untuk Kerajaan Allah. Dia 

sangat rendah hati dan 

berdedikasi untuk mematuhi 

perintah-perintah Yesus. Suatu 

ketika dia berdoa untuk seorang 

anak dan anak itu dibangkitkan 

dari kematian. Anak itu telah 

mati selama beberapa jam, 

tetapi setelah Laydaar 

meletakkan tangannya di 



atasnya dan berdoa untuknya, 

Tuhan menghidupkan kembali 

bocah itu. Melalui mukjizat ini 

banyak orang datang kepada 

Kristus dan menerima tidak 

hanya penyembuhan fisik tetapi 

juga kehidupan kekal. 

Kerajaan Allah maju setiap hari 

melalui ketaatan dan dedikasi 

pria dan wanita seperti 

Laydaar. Orang-orang desa 

mengamati semua yang terjadi 

di sekitar mereka, jadi ketika 

mukjizat seperti ini terjadi, 

mereka melihatnya dan mereka 

percaya pada kekuatan Allah 

yang hidup. Hal itu membuka 

pintu bagi banyak orang yang 

tidak percaya untuk mendengar 



dan menerima kabar baik, dan 

orang-orang yang dimuridkan 

menjadi lebih serius tentang 

benar-benar mengikuti Tuhan. 

Inisiatif Lokal 

Transformasi yang terjadi di 

masyarakat tidak hanya fisik 

tetapi juga transformasi hati 

dan sikap masyarakat. Pada 

awal pelayanan kami di daerah 

kumuh Yarpur, staf kami 

mengatur program untuk acara-

acara khusus seperti Hari 

Kemerdekaan. Tetapi setelah 

sekitar dua tahun, orang-orang 

muda yang telah dibimbing 

mengambil inisiatif untuk 

mengatur program Hari 

Kemerdekaan. Mereka 



mengatur segalanya dan 

membuat semua persiapan 

sebelumnya. Mereka 

mengundang seorang tamu 

utama, mengatur kursi dan 

sound sistem dan mengatur 

program tari. Mereka 

mengumpulkan uang untuk 

menutupi pengeluaran dan 

memberi tahu kami, “Kami 

telah menyiapkan segalanya. 

Anda datang saja dan menjadi 

pemimpin upacara.” 

 

Seluruh komunitas 

berpartisipasi, dan kami 

memuji Tuhan karena melihat 

perubahan seperti itu di seluruh 

komunitas. Segalanya diatur 



dengan sangat baik; hal itu 

menakjubkan. Permukiman 

kumuh biasanya tidak 

menghasilkan inisiatif lokal, 

kepemimpinan yang berkualitas 

dan partisipasi masyarakat. 

Tuhan membawa perubahan 

besar ke Yarpur. 

 

Ketika kami berbicara tentang 

program, kami fokus pada 

memengaruhi orang. Kami 

bertujuan untuk menjangkau 

setiap bagian masyarakat. 

Ketika kami ingin memulai 

suatu program di desa atau 

panchayat tertentu, hal pertama 

dan terpenting yang kami 

lakukan adalah menemukan 



orang damai, seperti yang 

dijelaskan dalam Lukas 10 

(ayat 5-7). Ketika kami 

berinteraksi dengan orang itu, 

kami mendorongnya untuk 

mengidentifikasi kebutuhan 

orang-orang di komunitas itu. 

Mereka mungkin memerlukan 

jalur atau akses jalan yang 

lebih baik, fasilitas untuk air 

minum, bantuan untuk 

membersihkan lingkungan 

yang kotor atau 

mengembangkan kerja sama di 

antara masyarakat, atau yang 

lainnya. 

Pemimpin program 

menemukan hal-hal yang dapat 

dia bantu dan mengatur 



program. Misalnya, untuk 

memberdayakan masyarakat 

dalam kebersihan, mereka 

mengatur pertemuan dan 

mengundang seorang guru atau 

beberapa dokter untuk 

berbicara. Ketika mereka 

membuat program, mereka 

dikenal oleh masyarakat dan 

memenuhi kebutuhan kecil. 

Kemudian ketua program 

mungkin kembali kepada kami 

dan berkata, “Saya pikir akan 

baik jika kita memiliki program 

literasi di sana sehingga kita 

dapat mempersiapkan anak-

anak untuk pergi ke sekolah.” 

Jika kami memiliki dana, kami 

menyediakan sejumlah kecil 



uang untuk mempekerjakan 

orang lokal (mungkin tidak 

berkualitas tinggi, tetapi harus 

orang lokal) untuk mengajar 

anak-anak. Kami kemudian 

memberi mereka pendidikan 

pra-sekolah. Kami memberi 

tahu pekerja setempat bahwa 

pelatihan ini tidak hanya agar 

mereka dapat mendidik anak-

anak, tetapi untuk membantu 

mereka masuk ke sekolah yang 

baik. Kami mendorong orang 

tua anak-anak untuk membayar 

biaya sekolah dan buku. 

Dalam pendekatan 

komprehensif kami, kami fokus 

pada orang dewasa dan 

keluarga dengan mengatur 



program kesadaran dan 

kebersihan dan semacamnya. 

Pada saat yang sama kami juga 

fokus pada kebutuhan anak-

anak. Selain itu kami terkadang 

mengatur pusat kejuruan untuk 

melatih wanita – untuk 

mengajari mereka cara 

membuat sesuatu. Kami fokus 

pada pemberdayaan 

perempuan. Untuk kaum muda, 

kami memiliki pelayanan 

olahraga. Kami mengirim 

pelatih kami selama beberapa 

hari untuk mengatur sebuah tim 

di desa itu dan mengajari 

mereka beberapa hal tentang 

cara bermain pertandingan dan 

juga etika yang baik 



(sportivitas) dalam melakukan 

pertandingan. 

Kami fokus pada individu dan 

berbagai segmen masyarakat 

tetapi menolong komunitas 

secara keseluruhan. Jadi 

masyarakat melihat pemimpin 

PPK sebagai orang baik yang 

memiliki beban untuk 

komunitas mereka. Dengan 

begitu pemimpin mendapat 

pengakuan di tempat itu. 

Misalnya, ketika ia memiliki 

banyak orang dari komunitas di 

belakangnya, ia dapat 

mengambil lima atau enam dari 

mereka dan pergi melakukan 



advokasi ke kantor blok11 atau 

kantor administrator wilayah 

terdekat dan meminta bantuan 

pemerintah untuk hal-hal yang 

merupakan hak komunitas. 

Proses advokasi ini benar-benar 

mengubah pola pikir 

masyarakat lokal, karena 

mereka menyadari bahwa 

mereka dapat mengklaim hak-

hak mereka dan bantuan 

pemerintah untuk daerah 

kumuh. 

Dengan cara ini, seluruh 

komunitas akan berubah. 

                                                           
11 Di India, satu blok adalah 

kelompok 5–10 desa, tergantung 

populasinya.  



Seluruh komunitas menjadi 

bersatu karena mereka melihat 

manfaat dari bekerja bersama. 

Ketika lima atau enam orang 

pergi bersama-sama ke kantor 

publik atau rumah sakit, 

instansi-instansi tersebut mulai 

mempedulikan kebutuhan 

masyarakat dengan cara yang 

jauh lebih baik. Sistem 

distribusi publik sudah ada, dan 

orang yang bertanggung jawab 

atas pencairan mulai dengan 

jujur memberi masyarakat porsi 

mereka. Hal ini menunjukkan 

kepada orang-orang manfaat 

dari bersatu dan bekerja 

bersama untuk memajukan 

komunitas mereka. 



Biasanya dalam beberapa tahun 

setiap orang dapat melihat 

perubahan besar di seluruh 

komunitas. Bukan hanya 

individu yang diubah; seluruh 

komunitas diubahkan. Olahraga 

mengubah perilaku remaja dan 

anak-anak mulai bersekolah. 

Perempuan diberdayakan. 

Pemerintah memberikan 

manfaat yang dibutuhkan. 

Melalui ini pemimpin PPK 

menjadi lebih populer dan 

menarik pebisnis dan 

pemimpin politik di daerah itu. 

Mereka kemudian mulai 

mempekerjakan lebih banyak 

orang dari daerah itu. Hal ini 

memberikan gambaran umum 



tentang apa yang sering terjadi. 

Di bawah ini adalah beberapa 

contoh spesifik. 

Pusat Literasi Anak  

Empat tahun lalu Gena D, 

suaminya dan keenam anaknya 

pindah ke Delhi untuk mencari 

kehidupan yang lebih baik. 

Gena dan keluarganya sangat 

menderita di Delhi. Suaminya 

bukan pekerja terampil, yang 

membuatnya kesulitan mencari 

pekerjaan di kota besar ini. Dia 

mendapatkan pekerjaan 

sambilan yang mendatangkan 

penghasilan bagi keluarga, 

tetapi seringkali tidak 

mencukupi. Keuangan keluarga 

menjadi semakin menipis 



ketika salah satu anak 

perempuannya sakit kronis. 

Mereka menghabiskan 

sebagian besar penghasilan 

mereka untuk biaya 

pengobatannya. Gena dan 

suaminya juga prihatin tentang 

masa depan pendidikan anak-

anak mereka. 

Pada waktu itu kami membuka 

pusat literasi di daerah kumuh 

Delhi tempat Gena dan 

keluarganya tinggal. Gena 

bergabung dengan pusat 

sebagai asisten. Dia bekerja 

dengan rajin dan banyak 

keluarga di daerah kumuh 

menjadi senang dengan dia. 

Situasinya berubah sangat 



membaik. Dia bersaksi: 

“Kondisi keluarga saya telah 

berubah. Setelah saya 

bergabung dengan proyek 

literasi tim Anda, saya selalu 

merasakan suasana keluarga 

yang hangat. Para pemimpin 

berdoa untuk putri saya dan dia 

sembuh sepenuhnya dari 

penyakitnya. Putra dan putri 

saya yang lebih tua lulus dari 

sekolah menengah dan mereka 

juga menjadi sukarelawan di 

pusat literasi. Saya tidak lagi 

khawatir tentang masa depan 

mereka. Melalui nasihat Anda, 

mereka telah memperoleh 

pendidikan yang lebih baik. 

Keluarga saya hidup dalam 



kedamaian dan kebahagiaan. Di 

atas segalanya, kami telah 

menemukan kemurahan hati 

dari Allah yang Mahakuasa. 

Sekarang sebagai keluarga 

kami duduk bersama untuk 

berdoa, membaca Kitab Suci, 

dan bersekutu.” 

Teman-teman Gena juga 

memperhatikan perubahan pada 

dirinya. Mereka datang 

kepadanya untuk berdoa dan 

konseling. Dia merasa 

terhormat untuk berperan 

dalam pekerjaan Tuhan melalui 

pusat-pusat literasi. 

Dari Perkampungan Kumuh 

ke Sekolah Medis 



Hasina berasal dari 

perkampungan kumuh dekat 

stasiun kereta Varanasi. Orang 

tuanya mencari nafkah sebagai 

pemulung. Mereka tidak pernah 

berpikir bahwa suatu hari nanti 

mereka akan melihat putri 

mereka bersekolah. Melalui 

pelayanan kami, Hasina 

bersekolah dan situasinya 

membaik secara luar biasa. Dia 

sekarang masuk perguruan 

tinggi dan semua gurunya 

menggambarkannya sebagai 

siswa yang sangat cerdas. Dia 

berharap menjadi perawat atau 

dokter. 

Transformasi melalui 

Sekolah  



Ketika kami mulai bekerja di 

beberapa desa, pendidikan 

hampir tidak ada. Di kamp 

kumuh di sepanjang jalur 

Delhi, tidak ada anak yang 

bersekolah. 

Orang tua yang bekerja sebagai 

pemulung memiliki kehidupan 

yang tidak bahagia dan 

berharap sesuatu yang lebih 

baik untuk anak-anak mereka. 

Tetapi mereka membutuhkan 

inspirasi dan jalan yang jelas 

untuk memberi harapan akan 

sesuatu yang lebih baik. 

Setelah kami membantu 

mereka memahami nilai 

pendidikan, kami mendirikan 

beberapa pusat untuk 



mempersiapkan anak-anak ke 

sekolah. Beberapa dari mereka 

berusia delapan atau sepuluh 

tahun dan belum pernah 

sekolah. Jadi pertama-tama 

kami menyiapkan mereka 

untuk belajar di kelas. 

Sekarang, ratusan anak-anak itu 

bersekolah. Itu adalah bagian 

dari apa yang telah Tuhan 

lakukan dalam enam atau tujuh 

tahun terakhir. Kami mendidik 

anak-anak, menekankan nilai 

kemanusiaan, dan mengajar 

orang tua tentang pentingnya 

menyekolahkan anak-anak 

mereka. Para orang tua mulai 

melakukan pekerjaan mereka 

dengan lebih baik, karena 



mereka melihat anak-anak 

mereka mendapatkan 

pendidikan. Sekolah telah 

membawa transformasi besar di 

daerah ini. 

Transformasi Radikal  

Kami melatih masyarakat 

tentang kebersihan dasar – 

mengajarkan pentingnya mandi 

secara teratur, memakai 

pakaian bersih, dan sebagainya. 

Di setiap bidang kehidupan, 

orang melihat transformasi. 

Transformasi ini tidak hanya 

menyentuh satu sektor, tetapi 

banyak aspek kehidupan dan 

komunitas masyarakat. 



Kami bekerja dengan seorang 

wanita yang buta huruf yang 

mendapatkan pengakuan di 

komunitasnya melalui 

keterlibatannya dalam program 

literasi anak, program menjahit 

dan program kesadaran 

kesehatan. Dia sungguh-

sungguh merasa bertanggung 

jawab dalam hal-hal ini dan 

berbagi, “Saya dulu bukan 

siapa-siapa, tetapi karena 

pelayanan ini saya telah 

menjadi seseorang.” Dia 

sekarang memiliki harga diri. 

Ketika dia berjalan melewati 

area tersebut, semua orang 

menyapanya dengan, “Selamat 



pagi, Ibu.” Kami telah memulai 

persekutuan di komunitasnya. 

Sekitar enam bulan yang lalu, 

dua staf wanita kami 

melakukan program untuk 

gadis-gadis muda di daerah 

kumuh dekat rel. Program ini 

diadakan di luar ruangan, 

pengaturan yang sangat 

mendasar dan umum. Sekitar 

20 gadis hadir, dan sesuatu 

yang supranatural terjadi 

selama pertemuan. Semua 

gadis mulai menangis dengan 

sedih di hadirat Tuhan dan 

mengakui dosa-dosa mereka. 

Wanita-wanita lain yang berdiri 

juga mulai menangis. Roh 

Allah bekerja dan banyak orang 



datang kepada iman dan 

persekutuan diadakan di sana. 

Sekarang tugas utama staf di 

sana adalah untuk 

membangkitkan pemimpin 

lokal untuk persekutuan. 

Mereka kembali sekitar dua 

kali sebulan untuk memimpin 

persekutuan, dan kelompok 

lokal sering bertemu tanpa 

mereka. 

Kisah Anoop  

Sebelum saya terhubung 

dengan organisasi ini, saya 

terlibat dalam pelayanan, tetapi 

saya tidak berhasil bekerja di 

komunitas. Saya tidak tahu 

bagaimana terhubung dengan 

baik dengan orang-orang. 



Kemudian saya belajar dari 

mereka bagaimana terhubung 

dengan baik dengan komunitas 

dan para pemimpinnya. Mereka 

memulai sekolah di daerah 

saya, dan melatih saya untuk 

memberikan pendidikan kepada 

anak-anak. Saya mulai bertemu 

dengan orang tua anak-anak 

dan memberi mereka nasihat 

tentang hal-hal seperti 

bagaimana membesarkan anak-

anak dan peran keluarga dalam 

membantu anak-anak 

bertumbuh dengan baik. 

Perlahan-lahan saya menjadi 

orang yang terkenal di 

masyarakat. Karena peran saya 

dalam mendidik anak-anak 



mereka, para orang tua 

menghormati saya. 

Saya juga memulai sebuah 

pusat konseling, pusat literasi, 

program tabungan dan 

program-program lainnya, 

dengan hasil bahwa saya 

sekarang sangat disukai di 

masyarakat dan orang-orang 

menghormati saya. Orang-

orang mengenali saya sebagai 

pemimpin mereka karena 

pelayanan yang saya lakukan 

untuk komunitas. 

 

Bahan-Bahan Penting 

Transformasi adalah milik 

Tuhan, tetapi kita harus selalu 



bersedia dan mendengarkan 

Roh Kudus dan komunitas. 

Kepekaan terhadap konteks dan 

kebutuhan lokal menjadi dasar 

yang penting. Setiap daerah 

dan orang itu unik, sehingga 

pekerjaannya harus sesuai 

dengan konteks setiap daerah. 

Kepekaan terhadap Roh Kudus 

memberi kami wawasan unik 

mengenai perspektif Allah 

tentang suatu bidang. Kami 

selalu perlu mengingat siapa 

pahlawan dan bos dalam 

pekerjaan ini: Tuhan Yesus 

Kristus. Bahkan jika seorang 

pekerja melakukan segalanya 

dengan benar, mereka mungkin 

tidak melihat hasil, karena itu 



adalah pekerjaan Tuhan, bukan 

milik kami. Hal itu tidak 

tergantung pada kami; itu 

tergantung pada Tuhan. Pada 

saat yang sama, pelayanan 

adalah kemitraan dengan 

Tuhan; dan dalam kemitraan 

ini, salah satu mitra itu tidak 

pernah salah. Jadi jika kami 

tidak melihat buah, kami harus 

bersedia untuk mengevaluasi 

dan bertanya kepada Tuhan: 

“Apakah ada yang salah? 

Bisakah kami melakukan 

sesuatu yang lebih baik di 

sini?” 

 

Insiatif Perintisan Jemaat 

yang Berkelanjutan  



Kami bertujuan untuk 

transformasi sesuai dengan 

perintah Alkitab dan nilai-nilai 

kerajaan Allah. Kami tidak 

ingin menjauhkan orang dari 

keluarga mereka atau 

mengubah gaya hidup mereka 

agar sesuai dengan pola budaya 

asing. Kami tidak mencoba 

mengubah budaya orang karena 

hal itu tidak membantu 

pemberitaan kabar baik; itu 

menghalanginya. Transformasi 

alkitabiah memajukan 

penyebaran kabar baik 

sementara mengimpor pola-

pola asing menghambatnya. 

Pada tahun 2010 kami 

mengadakan diskusi tentang 



perintisan jemaat berkelanjutan 

dan mengundang para 

pemimpin untuk berbagi. 

Tujuan kami dengan 

“keberlanjutan” bukanlah soal 

keuangan, tetapi lebih 

mendukung inisiatif perintisan 

jemaat dalam konteks mereka. 

Namun, mereka yang hadir 

lebih memperhatikan soal 

keuangan. Sejumlah besar 

pemimpin biasa dan pemimpin 

organisasi datang dan 

membahas berbagai masalah 

keberlanjutan, dan kami 

melakukan tiga konsultasi 

berikutnya tentang masalah ini. 

Hal itu menghasilkan gagasan 

yang bermanfaat bagi beberapa 



pemimpin organisasi besar. 

Banyak dari mereka memulai 

program keuangan mikro 

bersamaan dengan perintisan 

jemaat mereka, yang membantu 

para pemimpin untuk mulai 

membuka toko dan sekolah. 

Dalam satu organisasi, 

pemimpin sekarang membantu 

para pekerjanya untuk 

mendirikan bisnis dan mencari 

nafkah pada bisnis tersebut 

sehingga di masa depan mereka 

tidak akan bergantung padanya. 

Banyak hal baik muncul dari 

inisiatif perintisan jemaat yang 

berkelanjutan tersebut, seperti 

usaha mikro, membesarkan 

pemimpin bivokasional, 



kepercayaan terhadap 

pendekatan holistik, dan 

membantu masyarakat untuk 

mengambil kepemilikan atas 

masalah-masalah mereka. 

Inisiatif ini menciptakan 

kesadaran dan keterlibatan 

yang lebih efektif. 

Diskusi kami juga mencakup 

soal keberlanjutan dalam 

konteks budaya. Banyak 

pekerja berasal dari gereja 

tradisional. Mereka telah dilatih 

dan dibimbing dalam pola 

gereja tradisional. Ketika 

mereka membagikan kabar 

baik dan seseorang percaya, 

mereka cenderung 

mengeluarkan orang tersebut 



dari konteks budayanya. Untuk 

mengatasi masalah 

keberlanjutan ini, banyak 

pemimpin berpikir, “Kami 

membutuhkan daftar hal-hal 

yang boleh dan yang tidak 

boleh dilakukan untuk para 

pemimpin, dan organisasi-

organisasi yang bekerja di 

bidang ini.” Tetapi kami 

mengklarifikasi bahwa 

memiliki daftar saja tidak akan 

mencapai tujuan. Para pekerja 

perlu tahu bagaimana 

berhubungan dengan orang-

orang dan peka terhadap 

mereka dan konteks mereka, 

menggunakan Alkitab sebagai 



standar daripada latar belakang 

budaya mereka sendiri. 

Sebagai contoh, banyak orang 

gereja datang dari India Selatan 

dan sangat konservatif. Ketika 

seseorang menjadi orang 

percaya, mereka 

memberitahunya untuk tidak 

mengenakan gelang, sari 

berwarna, bindi (titik merah 

yang dikenakan di tengah dahi, 

umumnya oleh wanita Hindu 

dan Jain)12 dan sebagainya. Di 

                                                           
12 Bindi adalah simbol dari “mata 

ketiga,” mata yang melihat 

melampaui dunia material. Simbol 

penuh makna ini sangat sesuai dengan 

pandangan Kristen bahwa ada 

kenyataan rohani yang bisa saja 



India Utara larangan semacam 

itu sangat tidak sensitif secara 

budaya. Di Bihar, misalnya, 

jika seorang wanita pergi ke 

kota tanpa hal-hal itu, orang-

orang menatap dan 

memandangnya dengan cara 

yang sangat buruk. 

Ketidakpekaan terhadap 

masalah-masalah rumit seperti 

itu kadang-kadang 

mengundang penganiayaan 

yang tidak perlu. 

                                                           
sangat berbeda daripada yang 

dinyatakan oleh dunia material 

kepada kita.  



 

Wanita India dengan Bindi 

Perintisan jemaat yang 

berkelanjutan termasuk 

berhubungan dengan budaya 

dengan cukup baik sehingga 

kabar baik tidak terlihat atau 

terasa seperti agama asing. 



Inisiatif perintisan jemaat yang 

berkelanjutan membantu 

banyak pekerja dan organisasi 

mulai melayani dengan cara 

yang lebih sesuai dengan 

konteks lokal. Kami baru saja 

memulai diskusi. Tuhan 

menggunakannya untuk 

membantu banyak kelompok 

bergerak menuju pelayanan 

yang lebih efektif. 

 

Transformasi melalui Doa 

Berkat  

Sebelum PPK dimulai di 

lokasinya, Vipul* dulunya 

sering memimpin kebaktian 

dengan menggunakan banyak 

instrumen. Penduduk desa 



menentangnya. Kemudian dia 

mendapatkan pelatihan PPK, 

dan mulai menggunakan 

pendekatan PPK, termasuk 

pelatihan literasi, pusat 

menjahit, kelompok swadaya 

dan pusat konseling. Dia 

bertemu dengan kepala desa 

dan tokoh masyarakat lainnya 

dan mengundang mereka 

semua untuk berpartisipasi 

dalam program ini. Melalui 

pendekatan ini dia menjadi 

sangat populer di komunitas, 

meskipun semua orang tahu dia 

adalah seorang Kristen dan dia 

menjalankan pusat ibadah. 

Selama kampanye pemilihan, 

salah satu kandidat meminta 



untuk bertemu dengan Vipul 

agar dia bisa berdoa untuknya 

dan meminta berkat Tuhan 

dalam pemilihan yang akan 

datang. 

Vipul berdoa untuknya, dan 

dengan rahmat Tuhan orang itu 

memenangkan pemilihan. 

Orang-orang mulai berkata, 

“Pria ini memenangkan 

pemilihan karena doa Vipul.” 

Karena itu Vipul mendapat 

dukungan di seluruh desa. Pria 

yang memenangkan pemilihan 

mulai membantunya, dan ia 

menjadi cukup terkenal di 

seluruh wilayah. 



Ketika pemilihan berikutnya 

tiba, banyak orang yang 

mencalonkan diri berpikir, 

“Saya juga akan meminta doa 

berkat dari Vipul.” Sebagian 

besar dari mereka yang 

meminta doa memenangkan 

pemilihan mereka, sehingga 

seluruh area mulai percaya ada 

kekuatan dalam doa Vipul. 

Doanya membawa perubahan 

besar ke daerah itu. Banyak 

komunitas penyembah dimulai 

dan banyak orang menerima 

Tuhan. 

Transformasi di Negara 

Bagian Haryana  

Haryana adalah salah satu 

negara bagian yang paling 



kurang diinjili di India: daerah 

yang secara rohani tidak 

bersahabat, dengan sistem kasta 

yang kuat, dan pola pikir kuno 

di antara masyarakatnya. 

Sebagian besar pembunuhan 

demi kehormatan di India 

terjadi di Haryana. Kasta Dalit 

menerima perlakuan yang 

sangat buruk di sana. Belum 

lama ini (2015) beberapa orang 

Dalit mengendarai truk kecil 

melalui sebuah desa dan orang-

orang mencurigai mereka 

mengangkut sapi, jadi mereka 

membakar orang-orang Dalit 

itu hidup-hidup.13 Seorang 

                                                           
13 Lihat “Five Dalits Done to Death 

for ‘Killing’ a Cow” (Lima Kaum 



Dalit minum air dari sumur 

kasta tinggi, akibatnya mereka 

melemparkan asam ke 

wajahnya. Banyak gadis, 

terutama dari kaum Dalit dan 

                                                           
Dalit Dibunuh karena ‘Membunuh’ 

seekor Sapi”) 

(http://www.milligazette.com/Archive

s/01112002/0111200292.htm) dan 

“Haryana's Brutal Cattle 

Vigilantes…Appear to be Above the 

Law” (Orang-Orang Haryana yang 

Main Hakim Sendiri secara Brutal 

atas Kasus Sapi … Tampak Kebal 

terhadap Hukum) 

(http://www.ndtv.com/india-

news/haryanas-brutal-cattle-

vigilantes-notorious-for-youtube-

videos-appear-to-be-above-the-law-

748444). 

http://www.milligazette.com/Archives/01112002/0111200292.htm
http://www.milligazette.com/Archives/01112002/0111200292.htm
http://www.ndtv.com/india-news/haryanas-brutal-cattle-vigilantes-notorious-for-youtube-videos-appear-to-be-above-the-law-748444
http://www.ndtv.com/india-news/haryanas-brutal-cattle-vigilantes-notorious-for-youtube-videos-appear-to-be-above-the-law-748444
http://www.ndtv.com/india-news/haryanas-brutal-cattle-vigilantes-notorious-for-youtube-videos-appear-to-be-above-the-law-748444
http://www.ndtv.com/india-news/haryanas-brutal-cattle-vigilantes-notorious-for-youtube-videos-appear-to-be-above-the-law-748444
http://www.ndtv.com/india-news/haryanas-brutal-cattle-vigilantes-notorious-for-youtube-videos-appear-to-be-above-the-law-748444


kasta rendah, diperkosa dan 

dibakar hidup-hidup.14 

Ironisnya, walaupun Haryana 

cukup keras, daerah ini juga 

salah satu negara bagian paling 

maju di India, dengan sumber 

daya dan kekayaan yang 

melimpah. Daerah ini sangat 

kaya di bidang pertanian dan 

                                                           
14 Ratusan kasus kasta terkini yang 

berkaitan dengan kekejaman (banyak 

di Haryana) telah direkam dan 

diposting 

http://www.annihilatecaste.in/atrocity

-all-case-studies, dan pencarian 

Google menggunakan tiga kata 

“Haryana,” “kasta” dan “kekejaman” 

membawa lebih dari 100.000 hasil 

(per 12/14/2016). 

http://www.annihilatecaste.in/atrocity-all-case-studies
http://www.annihilatecaste.in/atrocity-all-case-studies


industri, dan banyak 

perusahaan IT multinasional 

memiliki pangkalan pusat 

panggilan di sana. 

Ketika Delhi diperluas, 

Gurgaon (sebuah kota besar di 

Haryana, hanya 32 km barat 

daya dari New Delhi) menjadi 

pusat dari banyak perusahaan 

IT dan perusahaan 

multinasional lainnya. Banyak 

petani di sekitar Delhi dan 

Haryana menjual tanah mereka 

dengan harga yang sangat 

tinggi, dan menjadi jutawan 

instan. Hal ini menyebabkan 

anak-anak mereka tumbuh 

menjadi sombong dan 

menganggur, dengan uang dan 



kekuasaan memelihara pola 

pikir kriminal. Akibatnya, 

banyak kejahatan datang ke 

Delhi dari daerah itu. Delhi 

dicap sebagai ibukota 

pemerkosaan India, dengan 

banyak insiden kebrutalan dan 

kejahatan terkait. 

Haryana sangat keras ketika 

kami mulai melayani di sana, 

jauh lebih keras daripada 

kebanyakan daerah lain. Saya 

terkadang meragukan terobosan 

akan terjadi di Haryana. Tetapi 

iman mengatasi ketakutan saya 

dan pendekatan PPK memberi 

kami terobosan di sana. 

Melalui PPK, kami memulai 

pelayanan kami di sana dengan 



dua orang dan kami sekarang 

memiliki 150-160 komunitas 

penyembahan di Haryana. Jika 

kami berbicara tentang 150 

komunitas penyembahan di 

antara kaum Bhojpuri, itu 

bukanlah hal yang besar. Tetapi 

di Haryana, ini adalah hal 

besar. Berubah dari 0 ke 100 

adalah hal yang sangat besar di 

daerah yang belum pernah 

melihat gerakan perintisan 

jemaat dan yang tidak tahu 

tentang hal-hal ini sebelumnya. 

 

Membuka Pintu di Haryana 

Setelah kami memulai PPK 

pertama kami di Haryana, 

seorang pria berlatar belakang 



Kristen datang dan memberi 

tahu orang-orang di desa: 

“Hati-hati dengan orang-orang 

ini; PPK adalah alat untuk 

Kristenisasi.” Jadi pusat PPK 

tersebut harus ditutup. 

Apa yang harus kami lakukan 

ketika segalanya berantakan? 

Menyerah? Atau memikirkan 

hal lain? Kami percaya 

kepemimpinan harus proaktif. 

Jadi kami bertujuan untuk tidak 

pernah mundur; kami mencoba 

memikirkan hal lain. Itulah 

salah satu sebabnya pendekatan 

holistik kami memiliki banyak 

aspek, tergantung pada 

konteksnya: kebutuhan dan 

peluang. Setelah PPK itu 



ditutup, pemimpin memberi 

tahu saya, “Dalam diskusi saya 

dengan orang-orang di sini, 

saya perhatikan bahwa gulat itu 

sangat populer.” 

Saya berkata, “Mengapa kamu 

tidak melakukan sesuatu 

dengan itu?” Jadi dia mengatur 

turnamen gulat. Seorang 

menteri negara bagian 

menyumbangkan semua dana 

untuk pelatihan pegulat dan dia 

menghadiri turnamen. Itu 

adalah acara besar dan 26 

pegulat datang dari seluruh 

daerah. Saudara yang 

mengaturnya menjadi 

pemimpin instan. Alih-alih 

menggunakan PPK, ia 



memfasilitasi gulat. Hari ini ke-

26 pegulat telah menjadi 

perintis-perintis jemaat. 

Salah satu pegulat dalam 

persaudaraan pegulat lokal 

tidak dapat berpartisipasi dalam 

turnamen karena dia lumpuh 

dan memiliki kelumpuhan 

wajah. Dia menjadi depresi 

karena dia tidak bisa lagi 

bergulat. Dia juga memiliki 

stigma di desanya karena 

cacatnya; tidak ada yang mau 

bergaul dengannya. Dia tidak 

bisa tidur di malam hari, 

meskipun dia minum banyak 

pil tidur. Kemudian dua orang 

percaya berbagi dengannya 

bahwa Yesus dapat 



menyembuhkannya. Mereka 

mendoakannya tetapi tidak ada 

yang terjadi. Malam itu, di 

tengah malam tanpa tidur, 

pegulat ini berdoa dan berkata, 

“Tuhan Yesus, saya tidak tahu 

siapa Engkau, tetapi jika 

Engkau benar-benar Tuhan, 

sembuhkanlah saya dan saya 

akan melayaniMu.” Di pagi 

hari dia bangun dan dia bisa 

berjalan! Hari ini dia memiliki 

bisnis fotografi dan telah 

memulai tiga komunitas 

penyembahan. 

Saudara yang lain sedang 

bergumul karena pengantin 

barunya telah meninggal segera 

setelah pernikahan mereka. 



Karena masalah mas kawin15 

dan kehormatan keluarga, 

kematiannya membawa 

masalah besar antara kedua 

desa mereka. Dewan besar 10 

desa16 bertemu untuk 

                                                           
15  
Sistem mahar di India mengacu pada 

barang tahan lama, uang tunai, dan 

properti nyata atau bergerak yang 

diberikan keluarga pengantin wanita 

kepada mempelai laki-laki, orang 

tuanya, atau kerabatnya sebagai 

syarat pernikahan.” “Tren di India 

saat ini, dengan ekonomi yang sedang 

naik, sekarang mendorong harga 

pengantin yang semakin tinggi di 

antara semua strata sosial ekonomi. 

Namun kenaikan harga pengantin 

membawa peningkatan kekerasan 

terhadap perempuan. 



                                                           
Kekerasan mahar biasanya 

dilakukan oleh suami atau mertua 

dalam upaya untuk mengambil mahar 

yang lebih tinggi dari keluarga 

pengantin wanita. Harga mahar yang 

dibayarkan pada saat pernikahan 

mungkin signifikan, tetapi 

keserakahan suami dan mertua dapat 

meningkat setelah menikah. Ini sering 

menjadi kekerasan fisik, mental atau 

seksual terhadap pengantin wanita…. 

Meskipun mencari mas kawin 

telah dilarang di India sejak 1961, 

larangan itu merupakan tantangan 

untuk ditegakkan. Amandemen 

undang-undang pada tahun 1986 

mengamanatkan bahwa kematian atau 

kekerasan dalam tujuh tahun pertama 

pernikahan akan diadili terkait dengan 

mahar.” Sumber: Wikipedia dan “The 

Dowry System in India: Is the Trend 

Changing?” (Sistem Mahar di India: 



menyelesaikan kasus ini. 

Sementara itu, pemimpin lokal 

kami pergi ke ayah pengantin 

wanita dan bertanya, “Sekarang 

putri Anda sudah mati, apa 

yang Anda inginkan?”  

Dia berkata, “Saya memberikan 

Rp. 3.380.000 kepada ayah 

pengantin pria. Saya ingin uang 

itu kembali, karena mereka 

tidak memberinya perawatan 

                                                           
Apakah Trennya Berubah?) 

https://pulitzercenter.org/projects/asia

-india-dowry-marriage-violence-

against-women-brid-culture-husband-

phicalical-mental-mental-sexual-

suicide. Diakses 12/15/2018 

 16 Sebuah satuan sosial yang dikenal 

sebagai mahapanchayat. 



yang dia butuhkan untuk 

sembuh.” 

Kemudian pemimpin pergi dan 

berbicara dengan ayah 

mempelai pria dan berkata, 

“Apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikan ini?” 

Dia berkata, “Saya siap 

melakukan apa pun, tetapi 

orang ini tidak mendengarkan.” 

Pemimpin membawa ayah 

pengantin perempuan dan ayah 

pengantin pria bersama-sama 

dan mereka menyelesaikan 

kasus ini. Kemudian mereka 

pergi ke dewan 10 desa dan 

memberi tahu mereka, “Kami 



tidak punya masalah; kami 

sudah menyelesaikan 

masalahnya.” 

Beberapa orang di dewan 

menjadi geram karena mereka 

berharap mendapatkan uang 

dari kesepakatan, tetapi 

kasusnya sudah diselesaikan. 

Akibatnya, pemimpin kami 

menjadi sangat berpengaruh di 

10 desa itu. Di India, jika Anda 

membantu seseorang dengan 

satu hal, mereka pikir Anda 

dapat membantu segalanya. Hal 

itu membuka pintu bagi orang-

orang untuk mendatangi Anda 

dengan masalah mereka. Hal 

ini membantu saudara kami ini 



memulai banyak komunitas 

penyembahan. 

Melalui akses holistik kami 

telah melihat banyak terobosan 

seperti ini. Kami sekarang 

memiliki komunitas 

penyembahan di hampir setiap 

daerah di Haryana. 

 

Iman Baru 

Seringkali, agen transformasi 

adalah orang lokal, bukan staf 

organisasi. Ketika orang-orang 

melihat perubahan hidup pada 

orang-orang yang mereka kenal 

di komunitas mereka, 

kehidupan mereka juga 

disentuh dan diubah. Di salah 



satu area di mana kami 

memulai komunitas 

penyembahan, beberapa 

pemuda menerima konseling 

dan mulai beriman. Ketika 

orang tua lain melihat 

kehidupan para pemuda ini 

berubah, banyak dari mereka 

mulai mendatangi para 

pemimpin dan berkata, “Apa 

pun yang diperlukan, saya 

ingin putra saya juga menjadi 

seperti itu. Putri saya juga 

harus menjadi seperti itu.” 

Sekarang tidak ada orang 

dewasa muda di daerah itu 

yang membuang waktu mereka. 

Mereka semua memiliki 

pekerjaan, dan komunitas 



menjadi sangat berbeda. Setiap 

orang bertanggung jawab dan 

bekerja di suatu pekerjaan, 

ketimbang malas dan 

bergantung pada orang lain  

serta melakukan aktivitas 

berbahaya. Perubahan dalam 

kehidupan beberapa orang saja 

mengilhami keluarga-keluarga 

lain di komunitas untuk 

memandang kepada Allah dan 

kepada umat Allah untuk 

transformasi yang meluas. 

 

Peran Orang Percaya Setiap 

Hari  

Selain menyediakan akses, 

PPK juga memberdayakan 

orang percaya untuk 



membagikan kesaksian mereka. 

Terkadang kesaksian pemimpin 

PPK menarik orang ke arah 

transformasi. Tetapi di mana 

pun ada orang percaya, 

sebagian besar pekerjaan awal 

untuk membawa orang kepada 

iman terjadi melalui kesaksian 

orang-orang yang sudah 

mereka kenal. 

Selama lima tahun terakhir, 80 

persen dari mereka yang telah 

beriman datang melalui 

kesaksian orang-orang percaya 

setempat yang mereka kenal. 

Hanya 20 persen yang menjadi 

percaya karena inisiatif seorang 

pemimpin. Jika seorang 

pendeta atau pemimpin pergi 



ke suatu tempat dan 

membagikan kesaksiannya, 

orang mungkin berpikir, “Dia 

datang ke sini membagikan ini 

untuk mencoba 

mempertobatkan kami.” Tetapi 

setiap orang percaya setempat 

dapat membagikan kesaksian 

mereka sebagai bagian dari 

percakapan sehari-hari. Orang-

orang merasa lebih cenderung 

mendengarkan kesaksian itu. 

Setiap hari kesaksian 

memainkan peran yang sangat 

penting dalam penyebaran 

kabar baik. 

Peran Pendeta  

Pendekatan PPK sangat 

membantu para pendeta yang 



telah mengalami penganiayaan 

dan protes ketika menggunakan 

pendekatan langsung. Ke mana 

pun mereka pergi, orang-orang 

berpikir, “Dia datang ke sini 

untuk mempertobatkan orang,” 

jadi sulit bagi mereka untuk 

membuat kemajuan dalam 

pelayanan. Tetapi ketika 

mereka menggunakan 

pendekatan PPK holistik, orang 

menjadi lebih menerima. 

Ketika pelayanan mengubah 

orang menjadi lebih baik, 

mereka juga tidak keberatan 

dengan interaksi rohani.  

Ketika suatu tempat memiliki 

orang percaya baru, kesaksian 

mereka sering membuat orang 



lain beriman. Orang percaya 

baru sering tidak menyadari 

pentingnya membagikan 

kesaksian mereka, sehingga 

pemimpin mereka 

memperlengkapi dan 

mendorong mereka untuk 

membagikan kesaksian mereka. 

Kesaksian mereka sederhana; 

itu terdiri dari kehidupan 

mereka sebelum bertemu 

Kristus, bagaimana mereka 

bertemu Kristus, dan seperti 

apa kehidupan mereka sejak 

bertemu Kristus. Setelah 

mereka belajar bagaimana 

membagikan kesaksian mereka, 

kesaksian mereka sering 

memainkan peran paling 



penting dalam membawa orang 

lain kepada iman. Pikirkan 

tentang kawanan domba: 

gembala memelihara ternak, 

tetapi reproduksi dilakukan 

oleh domba sendiri, bukan oleh 

gembala. 

Ketika seseorang memasuki 

area untuk memulai PPK, kami 

hanya memanggil mereka 

“pemimpin.” Beberapa orang 

lebih suka disebut “pendeta” 

daripada dikenal sebagai 

“pemimpin komunitas.” Jadi 

setelah beberapa saat dalam 

pelayanan beberapa orang 

mendapatkan sebutan 

“pendeta,” mungkin karena itu 

mendapatkan lebih banyak 



kehormatan. Hal itu adalah 

masalah psikologis manusia. 

Tetapi kami mendorong 

mereka untuk dikenal sebagai 

pemimpin komunitas daripada 

sebagai seorang pendeta. 

Berbagai Keahlian 

Jika seorang sukarelawan 

datang kepada kami dari negara 

lain, kami dapat menggunakan 

keterampilan apa pun yang 

mereka miliki. Mereka 

mendapatkan kesempatan 

untuk pengalaman langsung 

berinteraksi dengan non-

Kristen dengan cara yang 

bertujuan untuk transformasi. 

Mereka dapat membangun 

hubungan di sini dan 



mengalami layanan yang 

merupakan bagian dari GPJ. 

Beberapa orang datang sebagai 

sukarelawan jangka pendek dan 

baik membantu pelayanan di 

sini maupun diperlengkapi 

dengan lebih baik. Sebagai 

contoh, seorang perawat yang 

datang ke sini dari Texas 

menemukan cara memuridkan, 

kemudian kembali ke AS dan 

menjadi sangat efektif dalam 

hal itu. Dia sangat efektif 

dalam memuridkan, dia 

meninggalkan pekerjaannya 

dan bergabung dengan staf 

gerejanya sebagai pencetak 

murid. 



Banyak orang kembali ke AS 

dengan mengatakan, “Ah, 

sekarang saya tahu bagaimana 

membagikan iman saya dan 

memuridkan!” kemudian mulai 

melakukannya. Kami ingin 

memberikan kesempatan dan 

pemaparan seperti itu kepada 

tubuh global Kristus: datang, 

jadilah berkat dan diberkati. 

Ketimbang membagikan 

brosur, lebih baik mengajarkan 

sesuatu, seperti videografi atau 

keterampilan apa pun yang 

dimiliki orang tersebut. Hal ini 

dapat berfungsi sebagai bagian 

dari proyek akses atau cara 

untuk memperlengkapi orang 

percaya. 



 

Transformasional vs 

Tradisional  

Anirudh adalah pemimpin PPK 

dan pria yang sangat sederhana. 

Dia memiliki sedikit 

pendidikan dan dia adalah 

seorang Dalit (tak berkasta), 

jadi dia dulu memiliki 

pengaruh yang sangat kecil. 

Ketika ia pertama kali memulai 

dalam pelayanan, tidak ada 

yang mau berbicara dengannya. 

Dia mengatakan, “Pada tahun 

2009 saya datang ke pelatihan 

PPK dan belajar tentang akses: 

program kesadaran dan 

program pemberdayaan. Saya 

ingin mencoba menerapkan ini, 



jadi saya mulai menjalankan 

PPK dan mengatur program 

kesadaran di sejumlah desa.” 

Daerah Anirudh memiliki 

tingkat melek huruf yang 

sangat rendah. Semua wanita 

dan sebagian besar pria buta 

huruf. Pemerintah telah 

mengumumkan banyak 

program untuk orang-orang di 

bawah garis kemiskinan. Tetapi 

karena orang-orang tidak bisa 

membaca, mereka tidak tahu 

tentang program pemerintah. 

Jadi Anirudh mulai memberi 

tahu orang-orang di desa 

tentang program-program 

pemerintah yang menjadi hak 

mereka. Dia juga mengajari 



mereka cara mengisi aplikasi 

dan mengakses program. 

Melalui hal-hal ini dia 

membangun hubungan yang 

baik dan mendapatkan 

kepercayaan orang. Dia 

menjadi pemimpin komunitas 

yang sangat efektif dan semua 

orang mulai mengenali: “Dia 

melakukan hal-hal baik untuk 

kita!” 

Meskipun dia adalah seorang 

Dalit (sebuah kasta yang tidak 

tersentuh), dia mendapatkan 

rasa hormat dari semua orang 

di komunitasnya, termasuk 

orang-orang kasta tinggi. 

Seluruh komunitasnya 

mengalami perubahan yang 



patut dicatat. Semua orang di 

daerah mendapat manfaat dari 

pelayanannya. Dalam beberapa 

bulan dia telah memulai tiga 

komunitas penyembahan. 

Dia menjadi sangat populer 

sehingga selama kampanye 

pemilihan negara bagian, para 

pemimpin politik 

mengundangnya untuk 

berbicara di rapat umum 

mereka. Mereka bahkan 

memberinya penggunaan 

kendaraan untuk datang ke 

pertemuan dan berbicara atas 

nama mereka. Dia memberi 

tahu mereka, “Jika saya datang, 

saya ingin memulai pertemuan 

dengan doa. Saya seorang yang 



percaya kepada Yesus Kristus, 

dan apa yang terjadi di 

komunitas saya telah terjadi 

oleh rahmat Allah. Jadi, apa 

pun yang kita lakukan, kita 

selalu mulai dengan doa kepada 

Yesus.” 

 “Mereka berkata, 'OK, tidak 

masalah.'” Jadi pada semua 

pertemuan itu, dia memulai 

pidatonya dengan doa. 

 

Pada suatu waktu dia sakit dan 

dokter, seorang lelaki berkasta 

tinggi, mengenalinya dan 

memberinya pengobatan gratis. 

Dokter berkata, “Anda seperti 

kakak saya, jadi saya akan 

memberikan pemeriksaan 



secara gratis dan menanggung 

biayanya.” Hal ini 

mencerminkan tingkat 

penghormatan mendalam yang 

telah diperoleh Anirudh. 

 

Dua tahun kemudian, kami 

pikir ia bisa bekerja secara 

mandiri, karena ia mendapat 

hormat dari semua orang di 

daerah itu. Kami berkata, 

“Silakan terus melayani, dan 

kami akan tetap berhubungan 

dan mengundang Anda ketika 

kami memiliki pelatihan yang 

akan datang.” 

 

Tetapi kemudian dia 

dipekerjakan sebagai anggota 



staf oleh instansi misi lain. 

Mereka menawarkan uang dan 

pendidikan yang baik untuk 

anak-anaknya. Dia berpikir, 

“Jika saya bekerja dengan 

mereka selama beberapa tahun, 

saya bisa mendapatkan uang 

untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga saya.” Jadi, alih-alih 

bekerja sebagai mitra kami, ia 

menjadi staf mereka, dan mulai 

menggunakan pendekatan 

pelayanan mereka: berkhotbah 

secara langsung dan 

membagikan traktat dan 

Alkitab. Dia bersaksi: “Mereka 

menawarkan saya uang dan 

saya benar-benar terganggu. 

Jadi saya bergabung dengan 



organisasi itu, tetapi saya tidak 

senang dengan pelayanannya.” 

 

Pada suatu kesempatan ia dan 

beberapa rekan kerjanya pergi 

ke sekolah negeri dan, tanpa 

izin, membagikan Alkitab 

kepada semua anak dan mulai 

mengambil foto. Mereka 

berkata, “Perlihatkan 

Alkitabmu,” dan mengambil 

foto. Hal ini melanggar 

konstitusi India, yang melarang 

pemaksaan agama pada anak di 

bawah 18 tahun. 

 

Seluruh komunitas sangat kesal 

dengan Anirudh. Meskipun 

mereka sebelumnya 



mencintainya, mereka 

memukulinya dengan sangat 

parah hingga harus dirawat di 

rumah sakit. Dia hampir 

dijebloskan ke penjara, tetapi 

karena pekerjaan sebelumnya, 

beberapa orang datang dan 

menyelamatkannya. 

 

Beberapa bulan kemudian dia 

kembali kepada kami dan 

menceritakan kisah itu kepada 

kami. Dia berkata, “Ketika saya 

berada di rumah sakit, saya 

ingat Anda dan bahwa Anda 

adalah mentor saya.” Dia 

meminta kami untuk melayani 

dia dan berdoa untuknya. Dia 

menyadari bahwa dia telah 



berada di tempat yang lebih 

baik sebelumnya, jadi dia 

berkata, “Tolong maafkan saya 

dan terimalah saya lagi. Saya 

tidak ingin kehilangan 

pendekatan dan efektivitas dari 

pelayanan. Saya ingin kembali 

memulai komunitas 

penyembahan, menggunakan 

pendekatan yang saya pelajari 

dari Anda.” 

 

Dia sekarang menyadari 

perbedaan antara pendekatan 

holistik dan pendekatan 

penginjilan langsung. Dia telah 

mengalami sendiri buah dari 

dua pendekatan yang berbeda, 

dan komunitasnya juga telah 



melihat perbedaannya. 

Pendekatan yang digunakan 

sangat mempengaruhi dampak 

dalam suatu komunitas. 

Pelatihan pekerja kami 

mencakup wawasan tentang 

cara bekerja di komunitas. 

Terkadang kami juga harus 

mengajarkan keterampilan 

sosial dan cara terbaik untuk 

berhubungan dengan orang 

lain. 

 

Kami juga mengajarkan para 

pemimpin perbedaan antara 

gereja dan intervensi sosial. 

Berita baik perlu dibagikan 

tidak hanya dengan kata-kata, 

tetapi juga melalui tindakan 



dan karakter seseorang. Kami 

menggabungkan semua hal ini 

menjadi satu paket utuh. 

 

Anirudh melanjutkan 

kesaksiannya: “Dua tahun lalu 

saya meninggalkan organisasi 

lain itu dan mulai membangun 

kembali hubungan saya dengan 

orang-orang. Hal pertama yang 

saya lakukan adalah pergi ke 

stasiun kereta api, karena 

organisasi ini telah memberi 

saya dasar yang baik untuk 

melayani jenis orang yang 

ditemukan di sana. Saya 

melihat banyak orang di stasiun 

kereta api di kota Gaya 

kecanduan menghirup lem. 



Banyak anak lelaki berusia 14 

atau 15 tahun mengendus lem 

dan menyuntikkan heroin dan 

menjual heroin dan obat-obatan 

lainnya. Mereka juga mencuri 

dari orang untuk mendukung 

kebiasaan narkoba mereka. 

 

“Jadi saya pergi ke stasiun 

kereta api dan mulai berbagi 

makanan dengan anak-anak ini. 

Saya menyewa sebuah kamar 

di dekat stasiun kereta untuk 

mengajar mereka, 

menggunakan lagu dan cerita. 

Lalu kami memberi mereka 

makan. Anak-anak tersebut 

merasa sangat dicintai oleh 

kami dan mereka berkata, “Pak, 



kami ingin pergi bersama 

Anda. Kami tidak ingin tinggal 

di stasiun seperti ini.” Saya 

mulai berdoa agar Tuhan 

menyediakan sarana untuk 

memulai rumah untuk anak-

anak, dan Dia membantu saya 

memulai rumah anak-anak 

pada Oktober 2015. 

 “Bersama dengan pelayanan 

anak-anak, kami membangun 

persekutuan – melatih para 

pemimpin dan merintis 

komunitas penyembahan. Kami 

sekarang memiliki 14 

pemimpin lain yang pergi ke 

desa-desa dan merintis 

komunitas penyembahan. Pada 

tahun 2016 kami memetakan 



lokasi 83 persekutan yang telah 

dirintis oleh kelompok kami 

(bukan hanya oleh saya). 

Semua 83 ini adalah 

persekutuan baru (generasi 

pertama). Beberapa dari 

persektuan ini memiliki orang 

percaya generasi kedua. 

 

Kesimpulan  

Tuhan menggunakan pelayanan 

holistik untuk mengubah 

seluruh komunitas. Ketika 

kasih Allah menjadi nyata 

dalam kehidupan sehari-hari, 

kekuatan kabar baik menjadi 

nyata. Ketika anak-anak Tuhan 

hidup dengan cara yang 

memberkati komunitas di 



sekitar mereka, gaya hidup itu 

membuka pintu bagi kabar 

baik, menyatakan kabar baik 

dan memanifestasikan kabar 

baik. Tuhan menerima 

kemuliaan ketika pelayanan 

holistik menyentuh manusia 

dan mengubah seluruh 

komunitas. 
  



Bab 6.  Terobosan dengan 

Penganiayaan  

 

Tepat sebelum Natal tahun 

2005, setelah pengaduan oleh 

pihak-pihak anti-Kristen, polisi 

datang ke ibadah gereja dan 

membawa semua orang di 

gereja ke kantor polisi. Petugas 

itu mulai menanyai mereka: 

“Apa yang kalian lakukan di 

gereja?” 

Mereka berkata, “Kami 

menyanyikan lagu.” 



Dia berkata, “Oke, nyanyikan 

beberapa lagu jadi saya tahu 

apa itu.” 

Jadi mereka menyanyikan 

beberapa lagu penyembahan. 

Lalu dia berkata, “Apa lagi 

yang kalian lakukan?” 

“Kami berdoa.” 

Jadi petugas itu berkata, “Oke, 

berdoa.” 

Pemimpin itu mengangkat 

tangannya dan mulai berdoa 

untuk petugas itu. 



Petugas itu segera berteriak, 

“Berhenti! Berhenti! Apa yang 

sedang kalian lakukan? Doa 

macam apa ini? Bulu kuduk 

saya berdiri. Kami juga berdoa, 

tetapi tidak seperti ini!” Lalu 

dia bertanya, “Bisakah kalian 

datang ke rumahku?” 

Jadi semua orang dibebaskan 

dan pemimpin serta beberapa 

lainnya dibawa ke rumah 

petugas. Petugas polisi berkata, 

“Istri saya sakit, dan saya 

membayar segala macam 

dukun, tetapi tidak ada yang 

bisa menyembuhkannya.” 

Orang-orang percaya 

menyadari bahwa istrinya 

dirasuki roh jahat, maka 



mereka berdoa dan dia 

dibebaskan. Sekarang petugas 

polisi dan istrinya adalah 

bagian dari gereja itu.  

Menanggapi Penganiayaan  

Alkitab mengatakan bahwa 

setiap orang yang ingin 

menjalani kehidupan yang 

kudus di dalam Kristus Yesus 

akan dianiaya. Penganiayaan 

datang bukan karena seseorang 

hanya percaya kepada Kristus 

tetapi ketika dia 

mempraktikkan apa yang 

dikatakan Kristus: ketika dia 

menjadi taat dan menerapkan 

ajaran-ajaran-Nya. Hal itu 

memulai seseorang bergerak 

melawan arus. 



Dalam konteks kami, 

penganiayaan tidak 

berlangsung selamanya, jadi 

saya tidak suka menarik orang 

keluar dari penganiayaan. 

Kadang-kadang, dalam situasi 

antara hidup dan mati, kami 

perlu memindahkan orang dari 

lokasi, setidaknya untuk 

sementara. Kami memiliki 

rumah yang aman, terutama 

untuk pelayanan di kalangan 

umat Islam. Tetapi dalam 

banyak kasus, penganiayaan 

adalah reaksi terhadap 

kehidupan baru orang-orang di 

dalam Kristus. Hal ini seperti 

ketika bayi baru lahir di sebuah 

rumah tangga: beberapa orang 



terganggu oleh kebisingan bayi 

baru, dan gangguan terhadap 

pola-pola lama. Jadi saya tidak 

ingin mendramatisir 

penganiayaan dan mengatakan 

betapa buruknya itu, tetapi 

pada saat yang sama saya tidak 

ingin meremehkannya dan 

terdengar seolah itu bukan 

tantangan. 

Iblis ingin menghancurkan 

pekerjaan Tuhan, dan salah 

satu metode favoritnya adalah 

untuk mengecilkan hati umat 

Tuhan sehingga mereka tawar 

hati dan menyerah. 

Penganiayaan seringkali 

merupakan bagian dari strategi 

Iblis untuk membawa 



keputusasaan, dan itu datang 

dengan berbagai cara. 

Meskipun tidak ada orang kami 

yang terbunuh, beberapa dari 

mereka telah dipukuli dan 

dipenjara. Yang lainnya 

mengalami kerusakan properti. 

Misalnya, tepat sebelum waktu 

panen, 20 atau 30 orang datang 

dan menginjak-injak ladang 

orang percaya sehingga 

gandum atau beras mereka 

tidak dapat dipanen. Cukup 

mengejutkan ketika seseorang 

bangun di pagi hari dan 

mendapati seluruh lahan 

tanaman di mana mereka telah 

bekerja keras menjadi hancur. 

Yang bisa mereka lakukan 



adalah mencoba 

mengumpulkan dengan tangan 

apa pun yang bisa 

diselamatkan. Itu adalah situasi 

yang sulit, tetapi kebanyakan 

orang percaya dalam gerakan 

ini terbiasa mengalami 

beberapa penganiayaan. Petrus 

berkata jika engkau menderita 

karena Kristus, engkau 

diberkati (1 Petrus 3:14-17). 

Banyak dari orang-orang kami 

telah mengalami penganiayaan: 

dipenjara, dipukuli, 

dihancurkan propertinya, dan 

sebagainya. Biasanya hal-hal 

itu hanya bertahan selama 

beberapa hari dan kemudian 

sirna. Tetapi jika orang tersebut 



melarikan diri, penganiayaan 

dapat bertahan selamanya. Iblis 

menggunakan ketidakhadiran 

mereka untuk membangun 

tembok di antara mereka dan 

komunitas. Ketika mereka 

mencoba untuk kembali, 

mereka tidak dapat kembali ke 

komunitas mereka sendiri. Saya 

sudah sering melihat hal ini 

terjadi. Jadi saya biasanya 

mendorong orang untuk rendah 

hati dan bertahan sampai 

penganiayaan berlalu. 

Masalah yang lebih besar 

muncul ketika orang luar 

masuk dan memberikan 

penyelamatan segera. Kami 

membutuhkan kepekaan 



terhadap situasi untuk 

mengetahui kapan seseorang 

benar-benar perlu 

diselamatkan. Tetapi tidak 

semua orang membutuhkan hal 

ini, dan sering kali hati kita 

yang lembut dan baik hati 

menyebabkan masalah yang 

lebih besar. Orang tersebut 

sudah memiliki masalah; 

mereka tidak membutuhkan 

kita menjadi hakim. Mereka 

hanya membutuhkan dukungan 

moral dan spiritual. 

Kami memberikan dukungan 

moral ketika kami bisa, tetapi 

tidak pada hari yang sama. 

Bereaksi terlalu cepat akan 

menghasilkan ketergantungan. 



Lalu setiap kali mereka 

memiliki masalah kecil, mereka 

akan lari ke kami untuk 

meminta bantuan. Hal itu akan 

menciptakan lingkaran setan 

dari mana kita tidak pernah 

bisa melarikan diri. Setiap kali 

sesuatu terjadi pada orang itu 

mereka harapkan seseorang 

untuk menyelamatkan mereka 

dengan memberi mereka uang, 

atau melakukan sesuatu yang 

lain untuk membantu. Pilihan 

mana pun tidak baik: menjadi 

tergantung pada uang luar atau 

pada bantuan lainnya. 

Untuk melihat gerakan 

berkembang membutuhkan 

kebijaksanaan dan 



pengendalian diri. Penting 

untuk tidak menciptakan 

ketergantungan. Kita dapat 

memberikan dukungan 

spiritual, seperti berdoa untuk 

mereka (tidak hanya 

mengatakan kita akan berdoa). 

Seperti yang Yesus katakan, 

“Ketika kalian berdua atau 

bertiga sepakat akan sesuatu, 

anggap itu sudah terjadi” 

(Matius 18:19, diparafrasekan). 

Karena hukum India 

mengizinkan kebebasan 

beragama, adalah tepat untuk 

pergi ke polisi dan melaporkan 

penganiayaan. Dengan begitu 

penganiaya menjadi sadar 

bahwa mereka tidak bisa lolos 



begitu saja. Sebagai warga 

negara kami memiliki 

persamaan hak dan kebebasan 

beragama. 

Pada saat yang sama, kami 

tidak perlu membicarakan hak-

hak kami sepanjang waktu. Jika 

kami hanya fokus pada hak 

asasi manusia, kami mungkin 

melupakan peran penderitaan 

yang sesuai Alkitab. Beberapa 

kelompok internasional 

memiliki materi hebat tentang 

hak asasi manusia, tetapi para 

pemimpin lokal menjadi 

bingung dan tidak tahu harus 

berbuat apa dengan itu. Setelah 

orang luar pergi, yang mereka 

miliki hanyalah manual, yang 



tidak dikenali oleh polisi. 

Kebanyakan orang India adalah 

orang-orang lisan, dan adalah 

tidak berhasil untuk hanya 

memberikan manual kepada 

orang-orang lisan. Mereka 

perlu dibimbing. 

Saya tidak mendorong orang-

orang kami untuk terlibat 

dalam demonstrasi jalanan 

menentang penganiayaan. 

Mengingat betapa banyak 

penganiayaan yang kami 

hadapi, jika kami 

memperjuangkan hak-hak 

konstitusional kami setiap saat, 

itu hanya akan memperburuk 

keadaan. Kami membutuhkan 

hikmat Tuhan untuk 



mengetahui kapan menerapkan 

pendekatan mana. 

Kekuatan melalui 

Penganiayaan  

Ketika penganiayaan terjadi, 

kami tidak langsung 

memberikan bantuan. Umat 

Allah perlu belajar untuk 

bertahan hidup dan 

menghadapinya. Kapan pun 

memungkinkan, orang harus 

tetap dan tidak lari dari 

penganiayaan. Dalam 

pengalaman kami, komunitas 

akhirnya mengakomodasi 

keyakinan baru orang. 

Saya belajar pelajaran luar 

biasa beberapa tahun yang lalu. 



Di sebuah desa dengan 

sekelompok orang percaya baru 

dari kasta rendah, beberapa 

orang kasta tinggi tidak 

menyukai orang-orang ini 

mengikuti Yesus. Rumah-

rumah di desa ini semuanya 

memiliki atap jerami, dan 

selama musim panas, angin 

kering yang panas mulai 

berhembus dari barat. Di 

tengah hari ketika semua orang 

sedang beristirahat, orang-

orang kasta tinggi menyuruh 

orang gila untuk menyalakan 

api. Mereka berpikir, “Apa 

yang akan dilakukan orang 

terhadap pria seperti ini? 

Semua orang tahu dia gila. 



Polisi tidak akan mau 

menangkapnya dan 

memenjarakannya; mereka 

punya cukup banyak masalah 

di penjara! ” 

Pria gila itu pergi dan 

membakar rumah orang 

percaya. Rumah terbakar 

sangat cepat dengan atap jerami 

dan semuanya. Segala sesuatu 

di dalam mulai terbakar: semua 

makanan, semua pakaian 

mereka, semua yang mereka 

miliki. Rumah terbakar sangat 

cepat sehingga mereka tidak 

punya waktu untuk 

mengeluarkan apa pun. 



Saya bepergian cukup dekat 

dengan desa itu pada waktu itu, 

jadi saya pergi ke sana 

keesokan harinya dengan 

beberapa pemimpin lainnya. 

Saya tidak tahu harus berkata 

apa atau melakukan apa. Saya 

tiba di sana tampak sedih dan 

berkata, “Saya sangat 

menyesal.” Saya pikir mereka 

mungkin akan meminta uang, 

dan saya tidak punya uang. 

Saya bertanya-tanya, “Siapa 

yang bisa saya minta uang 

untuk membantu mereka 

membangun kembali rumah 

mereka?” Saya melihat 

keadaaan dan meneteskan air 

mata, karena semua yang 



mereka miliki seperti arang: 

beras dan gandum, semua 

makanan dan semua harta 

mereka. Saya berkata, “Saya 

benar-benar menyesal hal ini 

terjadi. Saya tidak tahu 

bagaimana cara menolong.” 

Sang ayah berkata, “Bantuan 

apa? Kami tidak menderita 

karena Anda. Kami menderita 

karena Kristus.” 

Saya merasa seperti seseorang 

memukul saya dengan palu. 

Saya berpikir, “Wow, saya 

tidak memiliki iman seperti 

pria ini! Jika rumah saya 

terbakar, saya tidak akan bisa 

mengatakan apa yang baru saja 



dikatakannya. Pria ini adalah 

orang percaya baru dan saya 

seharusnya menjadi orang 

Kristen yang dewasa, tetapi ia 

memiliki iman yang lebih 

daripada saya!” 

Orang-orang dalam gerakan 

mendapatkan kedewasaan dan 

iman seperti itu dalam waktu 

singkat dan itu sangat kuat. 

Saya percaya Roh Kudus 

berbicara kepada saudara itu 

dan menyelamatkan saya dari 

segala jenis beban. Orang-

orang menemukan cara untuk 

mengatasi masalah mereka. 

Dan ketika mereka menghadapi 

masalah, lebih baik jika mereka 

keluar sendiri dengan bantuan 



Tuhan daripada orang lain yang 

menarik mereka keluar. Sekali 

seseorang selamat dari 

penganiayaan, mereka tidak 

akan sama. Mereka 

menyingkirkan rasa malu dan 

ketakutan serta kekhawatiran 

mereka. Mereka menjadi sangat 

berani. 

Kami mendengar kesaksian 

yang luar biasa dari beberapa 

orang percaya yang telah 

ditangkap dan dipukuli dan 

semuanya. Jika beberapa orang 

bertanya, “Apakah Anda tidak 

takut dengan apa yang bisa 

terjadi lain kali?” mereka 

berkata, “Apa yang dapat 

mereka lakukan terhadap saya? 



Menangkap saya lagi? 

Memukul saya lagi? Saya 

siap.” 

Saya berpikir, “Itu pastilah 

pekerjaan Roh Kudus. Karena 

jika saya mengatakan kepada 

mereka untuk menderita seperti 

itu, mereka akan memukuli 

saya setelah mereka keluar dari 

kantor polisi!” Tetapi mereka 

melakukannya untuk Yesus, 

sehingga mereka menjadi lebih 

berani. Mereka berkata, “Yang 

paling bisa mereka lakukan 

adalah membunuh saya. 

Terus?” 

Dan saya pikir, Anda berada di 

jalur yang benar. Teruskan! 



Tuhan telah memanggil kami 

untuk menjadi rekan kerja-Nya. 

Yang artinya itu adalah karya-

Nya. Kami melakukan bagian 

kami dan Tuhan melakukan 

bagian-Nya. Mengatasi 

penganiayaan adalah pertama 

dan terutama di tangan Tuhan. 

Kami tidak dapat melakukan 

bagian Tuhan. Kadang-kadang 

sikap kami adalah, “Ya Tuhan, 

aku akan mengurus ini,” jadi 

kami membuat masalah bagi 

diri kami dan murid-murid 

kami. 

Saya memikirkan tentang 

gereja sebagai mempelai 

wanita Kristus. Saya mungkin 

menjadi teman baik Anda, 



tetapi begitu Anda bertemu 

dengan mempelai laki-laki, 

saya tidak perlu menghalangi 

hubungan itu. Jika saya 

mencoba memenuhi semua 

kebutuhan Anda, saya akan 

menciptakan gesekan dan 

kesalahpahaman antara 

pengantin wanita dan pengantin 

pria. Begitu orang terhubung 

dengan Kristus, mereka berlari 

terlebih dahulu kepada-Nya, 

seperti orang yang rumahnya 

terbakar. Dia dipukul dengan 

keras, tetapi dia tidak berlari ke 

saya. Dia berlari kepada 

Kristus, yang dia pilih untuk 

diikuti sebagai Juru 

Selamatnya. 



Berfokus hanya pada 

pencegahan dan penyelamatan 

dari penganiayaan menghambat 

pertumbuhan orang percaya 

dan gerakan. Kami perlu 

berdoa agar Tuhan menguatkan 

umat-Nya untuk bertahan dan 

berlipat ganda melalui 

penganiayaan. 

Di sisi lain, saya pernah 

mendengar orang berkata, 

“Mungkin kita tidak bertumbuh 

banyak karena kita tidak 

mengalami penganiayaan. 

Mungkin kita perlu lebih 

banyak penganiayaan.” 

Saya berkata, “Tidak! Jika 

Anda tidak mengalami 



penganiayaan saat ini, nikmati 

kebebasan Anda. Bersyukurlah 

dan manfaatkan banyak 

peluang yang Anda miliki. 

Anda tidak tahu bagaimana 

jadinya jika Anda harus 

menanggung penganiayaan.” 

Hal ini seperti waktu para 

murid memberi tahu Yesus: 

“Aku dapat minum dari cawan 

yang Engkau minum.” Yesus 

memberi tahu mereka, “Engkau 

tidak tahu apa yang kamu 

bicarakan” (Matius 20:22, 

diparafrasekan). 

Berikut ini hanya beberapa 

contoh cara Allah mengizinkan 

dan menggunakan 



penganiayaan dalam 

pertumbuhan gerakan ini.  

Parade Nanhelal 

“Pada satu titik, 70 orang 

datang untuk menganiaya saya, 

tetapi mereka mulai berkelahi 

di antara mereka sendiri. 

Mereka ingin mempermalukan 

saya dengan meletakkan saya 

di atas keledai, menghitamkan 

wajah saya, meletakkan tali 

sepatu di leher17 saya, dan 

mengarak saya di sekitar desa. 

                                                           
17 Dalam budaya India, tali sepatu 

dianggap penghinaan terendah, sangat 

memalukan. Ini kebalikan dari 

karangan bunga, yang digunakan 

untuk menghormati seseorang. 



Saya hanya terus berdoa dan 

kemudian mereka mulai 

berkelahi di antara mereka 

sendiri. 

“Beberapa mengatakan, ‘Dia 

bukan orang jahat, sehingga 

kita harus menghitamkan 

wajahnya.’ 

“Lalu yang lain berkata, ‘Dia 

bukan orang jahat sehingga kita 

harus menaruhnya di keledai. 

Tetapi kita harus tetap 

mengaraknya di sekitar desa 

agar orang-orang tahu untuk 

mewaspadainya.’ 

“Mereka akhirnya setuju, ‘Oke, 

mari kita bawa dia keliling 



desa.’ Jadi saya melipat tangan 

saya seperti seorang pemimpin 

agama dan mereka mengarak 

saya di sekitar desa dengan 70 

orang mengikuti saya. Orang-

orang di desa mengira saya 

adalah pemimpin agama yang 

dihormati! Terkadang Tuhan 

menggunakan penganiayaan 

untuk kebaikan-Nya. Saya 

diberkati untuk mengatakan 

bahwa pria yang membawa 

kalung sepatu hari itu untuk 

menghina saya, sekarang 

mengasihi Tuhan dan 

memainkan drum di gereja 

saya.” 

Kesaksian Ravi  



Sebelum saya pindah ke 

kepemimpinan, saya 

melakukan perintisan jemaat. 

Suatu hari setelah saya pindah 

ke peran pelatih, saya mengajar 

orang-orang tentang perintisan 

jemaat dan salah seorang siswa 

berkata kepada saya, “Mudah 

untuk mengajar, tetapi apakah 

Anda sudah melakukannya?” 

Saya berkata, “Ya, saya benar-

benar sudah melakukannya.” 

Tetapi saya tidak lagi terlibat 

langsung dalam perintisan 

jemaat. Saya terus sibuk fokus 

pada pelatihan dan 

kepemimpinan dan hal-hal lain, 

sehingga tantangan saudara itu 

menyentuh saya. Saya 



memutuskan untuk memulai 

sebuah jemaat yang baru 

dirintis pada saat yang sama 

dengan semua hal lain yang 

saya lakukan. Saya segera 

mulai membimbing orang, 

tetapi pada awalnya sangat 

sulit. 

Salah satu orang yang saya 

bimbing adalah seorang janda, 

seorang pemimpin lokal di 

daerah itu dan terbuka terhadap 

prinsip-prinsip perintisan 

jemaat. Butuh sekitar tiga bulan 

untuk memperlengkapi dia, 

kemudian dia mulai 

membimbing dua atau tiga 

orang lagi. Saya memulai 

persekutuan di rumahnya 



dengan hanya beberapa orang 

selama beberapa bulan 

pertama. Dalam beberapa bulan 

berikutnya persekutuan di 

rumahnya tumbuh menjadi 18 

atau 20 orang, kemudian 

pertumbuhan mandek. 

Selama musim itu, sepasang 

suami istri dengan anak laki-

laki kembar datang ke 

persekutuan, yang salah 

satunya bisu. Dia normal 

sampai usia tiga tahun. Tetapi 

kemudian dia dirasuki oleh roh 

jahat dan tidak dapat berbicara. 

Dia sering menggelengkan 

kepalanya dengan cara yang 

aneh dan mengalami kejang. 



Saya dan beberapa orang 

lainnya mulai berdoa untuk 

anak lelaki ini. Proses 

pembebasan membutuhkan 

sekitar dua bulan doa. Bocah 

itu dirasuki banyak setan. 

Setiap minggu setan baru 

keluar dari bocah itu, dan 

saudara kembarnya juga 

dibebaskan dari setan. Selama 

pertemuan ibadah kami, kami 

sering mengatakan “Haleluya,” 

dan ketika anak lelaki bisu itu 

mulai berbicara, suara 

pertamanya adalah mirip 

“Haleluya.” Kemudian dia 

dapat mengucapkan seluruh 

kata itu dan mulai berbicara 

secara normal. Dia benar-benar 



sembuh! Berita 

penyembuhannya menyebar 

seperti api dan orang-orang 

mulai datang ke rumah janda 

itu untuk doa dan 

penyembuhan. Persekutuan 

memiliki awal yang baru dan 

berlipat ganda dalam dua bulan 

berikutnya. Saya menjadi 

sangat berpengaruh di daerah 

itu dan banyak mukjizat terjadi 

di situ. 

Tetapi kami punya masalah 

baru. Setiap kali saya 

meninggalkan desa, orang-

orang kasta tinggi di desa 

mengancam janda itu. 

Akhirnya dia (merasa tidak 

berdaya) memberi tahu kami, 



“Maaf, tetapi tolong jangan 

mengadakan persekutuan lagi 

di rumah saya.” Jadi kami 

memindahkan persekutuan ke 

rumah pria lain. 

Kemudian orang-orang 

berkasta tinggi melaporkan 

kami ke polisi, mengatakan 

kami punya rencana besar 

untuk mengubah orang menjadi 

Kristen. Jadi polisi datang ke 

pertemuan kami, berencana 

untuk menangkap saya dan 

menutup pertemuan doa. 

Mereka bertanya, “Apa yang 

kamu lakukan di desa ini? 

Mengapa kamu menjalankan 

persekutuan di sini?” Tetapi 

sebelum menangkap saya, 



polisi duduk di persekutuan dan 

mendengarkan apa yang saya 

bagikan. Dia sangat terkesan 

sehingga dia berkata, 

“Sepertinya kamu melakukan 

hal-hal yang baik; saya tidak 

melihat kamu melakukan 

kesalahan. Tetapi saya masih 

perlu memintamu untuk tidak 

melakukan ini, karena kamu 

tidak tinggal di desa ini dan 

situasi politiknya sangat 

sensitif. Jika kamu kembali ke 

sini, saya perlu menangkapmu 

dan menuduhmu melanggar 

hukum anti-konversi.” 

Orang-orang setempat, 

terutama orang tua dari si 

kembar, memprotes dan 



berkata, “Anda telah melihat 

anak-anak kami. Anda tahu 

betapa buruk keadaan mereka 

sebelumnya. Melalui doa 

saudara ini, mereka sekarang 

sehat dan bahagia. Dia telah 

banyak membantu kami! 

Mengapa Anda menganiaya 

dia?” 

Tetapi pihak berwenang 

bersikeras: “Jangan kembali ke 

sini atau kami akan 

menangkapmu.” 

Beberapa penduduk setempat 

ingin tetap bertemu, sementara 

yang lain ingin berhenti. Dan 

saya mendapat peringatan 

untuk tidak kembali. Para 



penganiaya menerbitkan 

masalah ini di surat kabar 

untuk mengancam saya. 

Laporan itu mengatakan: 

“Seorang pendeta dari Varanasi 

datang untuk mengkristenkan 

orang. Kami telah 

memukulinya dan mengirimnya 

kembali ke Varanasi” 

(meskipun hal ini tidak terjadi). 

Saya memberi tahu orang-

orang di persekutuan: “Mari 

kita berhenti bertemu selama 

beberapa bulan dan 

membiarkan semuanya menjadi 

tenang, maka kita bisa mulai 

bertemu lagi.” 



Tetapi mereka berkata, “Tidak! 

Kami tidak ingin berhenti. 

Kami ingin lanjut.” 

Saya keluar selama dua minggu 

dan mencari Tuhan. Kemudian 

saya merasakan Tuhan berkata 

untuk kembali dan memberi 

tahu penduduk setempat untuk 

mendapatkan izin dari 

pemerintah untuk mengadakan 

pertemuan ibadah. Maka, 

seorang saudara setempat pergi 

ke polisi dan meminta izin. 

Polisi berkata, “Kami tidak 

berwenang untuk memberikan 

izin ini.” Maka, saudara itu 

pergi ke gedung pengadilan 

setempat dan mengajukan 



permohonan kepada Hakim 

Wilayah untuk mendapat izin 

mengadakan persekutuan. 

Dalam sekitar 20 hari dia 

menerima izin. Selama waktu 

itu, persekutuan terus bertemu 

secara diam-diam.  

Setelah mereka mendapat izin, 

tidak ada yang punya cara 

untuk protes karena mereka 

memiliki izin resmi. Polisi 

masih enggan, tetapi mereka 

mengizinkan orang-orang 

percaya untuk beribadah, 

namun dengan peringatan 

untuk tidak mempertobatkan 

siapa pun. Ketika orang-orang 

mendengar bahwa kelompok 

kami memiliki izin resmi, 



gereja mulai bertemu lagi 

secara teratur dan saya dapat 

bergabung dengan mereka lagi. 

Beberapa bulan kemudian, 

salah seorang wanita di 

persekutuan itu berkata, “Saya 

punya sepupu yang sangat sakit 

di desa lain. Bisakah Anda 

pergi dan berdoa untuknya?” 

Jadi saya pergi dan berdoa, dan 

seminggu kemudian saya pergi 

lagi. Dia disembuhkan, dan 

empat orang lagi datang ke 

rumahnya untuk berdoa. 

Begitulah persekutuan baru 

dimulai di daerah itu. Jadi saya 

punya dua persekutuan di 

daerah itu. Saya memilih empat 

atau lima orang dari dua 



persekutuan itu dan 

membimbing mereka 

bagaimana memimpin sebuah 

jemaat. Setelah itu saya 

memberi mereka tanggung 

jawab untuk memimpin 

persekutuan. Sekarang orang-

orang lokal memimpin kedua 

kelompok itu. 

Dalam dua tahun berikutnya, 

23 persekutuan dimulai di 

daerah itu. Kami sekarang 

memiliki 13 pemimpin yang 

baik menjalankan kelompok-

kelompok ini. Saudara yang 

berani mengajukan izin resmi 

untuk kelompok itu kini telah 

mengambil alih tanggung 



jawab untuk pelayanan di 

seluruh wilayah itu. 

Selama dua tahun itu, kami 

mengadakan dua kebaktian 

besar di daerah itu yang 

didukung oleh penduduk 

setempat. Di salah satu 

kebaktian, 900 orang datang 

dari 23 persekutuan. Saya terus 

membimbing orang-orang di 

daerah itu dan saya berharap 

tahun ini kami akan 

mengadakan kebaktian 5.000 

orang di sana. 

Kebaikan Kerajaan  

Pada tahun 1998, banjir besar 

melanda Uttar Pradesh Timur 

dan Bihar Barat, menyebabkan 



kerusakan besar. Kami 

menerima tantangan untuk 

melakukan pekerjaan bantuan 

di dua daerah itu. Hal ini 

memberi kami kesempatan 

untuk terhubung dengan tokoh 

masyarakat dan pejabat 

pemerintah. Mereka semua 

bekerja sama dengan baik dan 

membuka jalan bagi kami 

untuk memberkati komunitas 

yang menderita. 

Di satu desa yang kami 

kunjungi, sekelompok orang 

percaya dilecehkan oleh para 

pemimpin desa. Ketika kami 

tiba, orang-orang percaya tahu 

siapa kami karena konferensi 

Bhojpuri, Alkitab Audio, dan 



buku-buku nyanyian, sehingga 

mereka menyambut kami 

dengan penuh sukacita. Setelah 

melihat hubungan kami dengan 

orang-orang percaya dan 

bagaimana mereka 

berhubungan dengan kami, 

kepala desa datang dan 

meminta maaf karena 

“kesalahpahaman” antara dia 

dan orang-orang percaya. Dia 

kemudian berjanji bahwa 

mereka akan diizinkan untuk 

beribadah dengan bebas. Kami 

membagikan materi bantuan 

kepada semua orang di desa, 

dan orang-orang percaya 

bergabung dengan kami dalam 

memberikan pasokan bantuan 



kepada para penganiaya 

mereka. 

Bergerak Maju  

Pada tahun 2014 Vinod 

dianiaya dan dipenjara karena 

memuridkan, tetapi ia tidak 

berkecil hati. Dia terus 

membagikan kabar baik. 

Selama tahun berikutnya ia 

memulai 13 jemaat rumah baru 

di daerah yang sama dan 

membangkitkan 11 pemimpin 

baru yang berkomitmen dan 

mandiri. 

Kesaksian Savender  
 “Pada tahun 2001, saya 

memimpin persekutuan rumah 

hanya satu atau dua tahun. Pada 



waktu itu penganiayaan yang 

terorganisasi dimulai dekat 

Varanasi. Ada sebuah kuil 

Budha besar di sana, tempat 

Buddha menyampaikan 

khotbah pertamanya. Para 

penganiaya mulai mencari 

lokasi semua pertemuan jemaat 

di daerah tersebut. Saya punya 

pelayanan di sebuah desa tidak 

jauh dari sana. Karena 

beberapa orang percaya di sana 

memiliki kerabat dalam 

persekutuan saya, para 

penganiaya mengetahui tentang 

saya dan pelayanan saya. 

 

“Salah satu persekutuan rumah 

saya bertemu setiap hari. 



Seorang jurnalis dari partai 

nasionalis Hindu datang untuk 

memata-matai. Dia mendengar 

beberapa orang bernyanyi 

sehingga dia datang ke 

persekutuan kami dan berkata, 

“Jangan takut, saya benar-benar 

suka mendengarkan musik 

kalian, jadi saya datang untuk 

mendengarkan lagu-lagu 

kalian.” Dia merekam semua 

lagu saat orang bernyanyi. 

Setiap hari kami bertemu di 

rumah yang berbeda, jadi dia 

melihat berapa banyak tempat 

ibadah yang kami miliki di 

daerah itu, dan ia 

mengumpulkan lebih banyak 

informasi setiap hari. Dia terus 



berbicara kepada orang-orang 

percaya dan meminta lebih 

banyak detail tentang 

persekutuan lain di daerah itu. 

“Kemudian dia menerbitkan 

laporan di media dan berkata: 

‘Seluruh kota ini telah 

dikonversi menjadi Kristen 

dengan uang dan daya tarik 

lainnya!’ Maka para penyerang 

mulai berkeliling dan 

menganiaya semua jemaat. Itu 

adalah penganiayaan yang 

terorganisasi dengan baik dan 

saya langsung diserang. Orang-

orang menganiaya saya dan 

saya diusir dari daerah itu dan 

tidak diizinkan untuk kembali. 

Pelayanan berhenti di daerah 



itu karena penganiayaan yang 

parah. Saya fokus melayani di 

lokasi-lokasi lain. 

“Enam tahun kemudian (seperti 

dijelaskan dalam bab empat), 

saya memulai PPK yang 

memungkinkan saya untuk 

kembali melayani di daerah itu. 

Yang menarik, jemaat baru 

hampir seluruhnya terdiri dari 

orang-orang baru. Dari mereka 

yang sebelumnya terlibat dalam 

persekutuan rumah, hanya 10 

atau 12 yang kembali. Sisanya 

yang menderita penganiayaan 

tidak menentang kami, tetapi 

tidak ikut. Mereka berkata, 

“Kami akan datang, kami akan 



datang,” tetapi kemudian tidak 

pernah muncul. 

“Saya memuji Tuhan untuk 

ratusan orang yang sekarang 

menjadi beriman di desa itu 

selama bertahun-tahun sejak 

penganiayaan itu. Lebih dari 

300 orang sekarang beribadah 

secara terbuka di gedung 

komunitas. Penganiayaan 

memiliki dampak yang 

menghancurkan, tetapi 

kekuatan Tuhan bahkan lebih 

besar.” 

Penganiayaan Menjadi 

Perayaan 



Dalam penganiayaan tahun 

2001, satu kelompok orang 

percaya menerima ancaman 

bahwa mereka akan dipaksa 

kembali ke Hindu dalam 

sebuah upacara yang disebut 

Ghar Wapsi.18 Orang-orang 

                                                           
18 Menurut Wikipedia, “Ghar Wapsi 

(bahasa Hindi yang berarti “Pulang ke 

Rumah”) adalah serangkaian kegiatan 

konversi agama ... untuk 

memfasilitasi konversi non-Hindu ke 

Hindu.” Artikel “India: ‘Ghar Wapsi’ 

[Pulang ke Rumah] dan Ancaman 

Sangh yang tidak terselubung” 

melaporkan: “Saya memiliki 

kesempatan untuk 

mendokumentasikan peristiwa Ghar 

Wapsi di berbagai desa di Orissa, ... 

di mana prosesnya melibatkan 

mencukur kepala pria dan wanita, 



yang mengancam mereka 

berkata, “Pada hari tertentu, 

kami akan datang dan 

mengubahmu menjadi Hindu.” 

Maka pada hari itu, lima imam 

Hindu datang dari Varanasi. 

Tim mereka mendirikan tenda, 

                                                           
pemurnian mereka melalui campuran 

kotoran sapi dan urin sapi, nyanyian 

mantra di sekitar api dan, jika 

mungkin, pembakaran buku-buku 

“asing” seperti Alkitab .... 

Pengamatan saya sendiri setelah studi 

lapangan adalah bahwa Ghar Wapsi 

merupakan gerakan yang 

menggunakan kekuatan bersenjata 

dan kekerasan, tentu saja ancaman 

kekerasan, menuju konversi orang-

orang neo-Kristen menjadi Hindu. ” 

(http://www.sacw.net/article4747.htm

l, diakses 12/14/2016) 



menyiapkan makanan, dan 

menyiapkan urin sapi untuk 

penyucian orang-orang Kristen 

yang kembali ke Hindu. 

Mereka mengatur segalanya 

dan memaksa semua orang 

untuk keluar dari rumah 

mereka dan menghadiri 

pertemuan itu. 

Ketika upacara dimulai, para 

imam menggunakan sound 

sistem untuk menyampaikan 

pidato-pidato kasar terhadap 

orang-orang Kristen. Tiba-tiba 

lima wanita di kerumunan 

menjadi kerasukan setan. 

Mereka sangat kejam. Para 

imam melemparkan air ke 

mereka untuk mencoba 



menyingkirkan setan-setan itu. 

Tetapi para wanita menjadi 

lebih kejam. Jadi kelima imam 

itu menjadi takut. Mereka 

mengemasi barang-barang 

mereka, masuk ke mobil 

mereka dan kembali ke 

Varanasi. 

Panggung telah didirikan, 

orang-orang sudah berkumpul, 

ada tenda dan sound sistem, 

dan makanan disiapkan. 

Semuanya siap untuk perayaan. 

Jadi orang-orang percaya 

mengusir setan dan lima wanita 

itu dibebaskan. Kemudian 

orang-orang percaya naik ke 

atas panggung dan 

menggunakan sound sistem 



untuk memberitakan kabar baik 

dan membagikan kesaksian 

mereka. Mereka berkata, 

“Kami mengikuti Yesus karena 

pilihan bebas kami sendiri; 

bukan karena bujukan atau 

alasan lain.” Banyak orang 

menjadi beriman melalui 

peristiwa ini dan banyak 

lainnya menjadi simpatisan 

kabar baik. Sementara itu, surat 

kabar mencetak gambar tenda 

yang telah didirikan dan 

dengan keliru melaporkan 

bahwa 200 orang telah kembali 

ke Hindu! 

Orang-Orang Percaya Palsu 

Di salah satu desa dekat 

Varanasi, beberapa pria datang 



memegang Alkitab di tangan 

mereka, menempel di dada 

mereka. Dan kepada semua 

orang yang mereka temui di 

desa, mereka berkata, “Jai 

Masih Ki” (“Puji Tuhan”), 

sebuah salam yang normal di 

antara orang-orang Kristen di 

sini. 

Setelah beberapa saat orang-

orang percaya mulai keluar, 

berpikir, “Ini kedengarannya 

seperti orang percaya; ayo kita 

bertemu mereka.” 

Kemudian tiba-tiba orang-

orang itu mulai membuat 

segala macam ancaman 

terhadap orang-orang Kristen 



dan mengatakan hal-hal yang 

kasar tentang Yesus. Mereka 

berkata, “Jika kalian tidak 

kembali ke Hindu dalam waktu 

seminggu, kami akan 

membunuh kalian.” Pertama-

tama mereka ingin tahu: “Siapa 

pemimpinnya?” 

Orang-orang percaya berkata, 

“Kami semua adalah 

pemimpin! Terkadang pria ini 

memimpin, terkadang pria itu, 

terkadang wanita itu juga. 

Kami semua adalah 

pemimpin.” 

Kemudian para pria itu ingin 

tahu, “Siapa orang luar di balik 

ini?” Tetapi tidak ada. Jadi 



mereka menjadi sangat marah 

dan pergi, mengatakan, “Kami 

akan kembali dan membunuh 

kalian jika kalian tidak kembali 

ke Hindu.” 

 
Kuil Durga Kund Foto oleh Kusum Sanu 

dari Scrapbook- Sebuah Blog Perjalanan 

 

Pada hari festival, kelompok 

yang merencanakan melawan 

orang-orang percaya 

berkumpul di dekat Kuil Durga 



Kund abad ke-18 yang terkenal 

(juga dikenal sebagai “Kuil 

Kera”) di Varanasi. Mereka 

berkumpul untuk 

merencanakan apa yang akan 

mereka akan lakukan kepada 

orang-orang percaya. Tetapi 

hal-hal aneh mulai terjadi 

selama pertemuan mereka. 

Pertama mereka mulai 

berkelahi di antara mereka 

sendiri. Lalu tiba-tiba awan 

hitam tebal naik dan datang 

tepat ke kuil. Di atap kuil ada 

trisula, dan keluar dari awan 

datang kilat yang menghantam 

trisula dan mematahkannya di 

tengah. Setelah itu, orang-

orang di daerah itu menjadi 



sangat ketakutan. Untuk 

sementara waktu mereka sama 

sekali tidak mengancam orang-

orang Kristen. 

 

Kesaksian Mengatasi 

Penganiayaan  

Salah satu pemimpin kami 

sedang merencanakan perayaan 

Natal di desanya, tetapi 

sebelum dia bisa mengaturnya, 

seseorang mengeluh dan polisi 

datang dan menangkapnya dan 

memasukkannya ke penjara. 

Ketika polisi mulai menanyai 

dia, dia membagikan 

kesaksiannya dengan mereka 

dan menjelaskan sebabnya dia 

membagikan kabar baik kepada 



orang-orang. Ketika dia 

berbicara dengan polisi, 

beberapa orang percaya lain 

dari jemaatnya tiba. Mereka 

juga mulai membagikan 

kesaksian mereka dengan 

polisi. Hal ini berlanjut selama 

waktu yang lama. Hal itu 

memiliki efek sehingga para 

polisi menahannya di kantor 

polisi sepanjang hari dan 

sepanjang malam, berbicara 

dengannya selama sebagian 

besar waktu itu. 

Akhirnya mereka diyakinkan 

oleh kesaksiannya dan 

penjelasan tentang 

pelayanannya. Jadi mereka 

tidak hanya membebaskannya, 



tetapi mereka kembali ke 

desanya keesokan paginya dan 

memanggil pemimpin setempat 

yang telah mengeluh. Mereka 

memberinya nasihat dan 

mengatakan kepadanya bahwa 

mereka telah mendengarkan 

kesaksian saudara ini dan dia 

tidak melakukan kesalahan apa 

pun. Jadi meskipun pemimpin 

ini tidak dapat merayakan Natal 

pada hari yang dijadwalkan, ia 

kemudian mengadakan festival 

di desa dan sekarang ia 

mendapat dukungan dari polisi 

setempat. 

Penganiayaan Membawa 

Perubahan Strategi  



Di desa lain di wilayah yang 

sama (sekitar 45 km dari desa 

dalam kesaksian di atas), Ram 

Das biasa memimpin 

persekutuan besar dengan 

sekitar 300 orang berkumpul 

untuk beribadah. Suatu hari 

gerombolan 50 atau 60 orang 

datang dengan tongkat dan 

memukuli semua orang percaya 

dan para pemimpin dengan 

buruk. Kami yang berada 

dalam kepemimpinan mencoba 

melindungi orang-orang dan 

memprotes, tetapi itu adalah 

gerombolan besar dan tidak 

bisa dihentikan. Kami 

mengajukan pengaduan ke 

polisi, tetapi insiden seperti itu 



terus berlanjut. Jadi kami masih 

bertemu, tetapi tidak lagi dalam 

kelompok besar dengan 300 

orang. Kami sekarang bertemu 

sebagai persekutuan rumah 

kecil di wilayah itu. 

Dari Hampir Mati hingga 

Multiplikasi  

Seorang dokter Ayurvedic 

(holistik) bernama Prem tinggal 

di Varanasi. Setelah ia 

menerima Yesus pada tahun 

2004, ia menghentikan 

praktiknya sebagai dokter 

untuk melayani penuh waktu. 

Dalam tiga tahun, ia telah 

melayani di 28 desa. 

Penganiayaan yang 

terorganisasi muncul terhadap 



jemaat-jemaatnya dan semua 

jemaat diserang secara 

bersamaan. Prem dan satu 

pemimpin lainnya dihina dan 

dipukuli di depan orang-orang 

percaya. Mereka dipukuli 

dengan sangat buruk hingga 

kehilangan kesadaran dan 

hampir mati. Semua murid di 

sana menjadi sangat takut 

karena kekerasan tersebut. 

Untuk sementara waktu, 

sepertinya itu akan menjadi 

akhir dari pelayanan di desa-

desa itu. 

Prem mengalami cedera yang 

sangat serius. Kakinya patah, 

tangannya patah dan batok 

kepalanya retak. Banyak dokter 



mengatakan bahwa mereka 

tidak berharap dia selamat. 

Tetapi dia tidak menyerah. 

Butuh enam atau tujuh bulan 

baginya untuk pulih secara 

fisik, tetapi ia berhasil. Dia 

telah menjadi pencari nafkah di 

keluarganya dan tidak ada yang 

membantunya secara finansial. 

Kami berdiri di sampingnya 

dan membantunya sedikit, 

karena itu menghabiskan 

banyak biaya selama berbulan-

bulan perawatan. Tetapi 

kebutuhan jauh melebihi 

sumber daya yang tersedia. 

Ketika seseorang mengalami 

penganiayaan, masalahnya 

seringkali bukan hanya rasa 



sakit atau kehilangan fisik. 

Prem juga mengalami trauma 

emosional akibat kekerasan. 

Dan, seperti yang kadang-

kadang terjadi dalam kasus 

seperti itu, pemimpin lain tidak 

ingin bergaul dengannya, 

karena mereka tidak ingin 

pelayanan mereka terpengaruh. 

Seperti dalam kasus Prem, 

setelah penganiayaan seringkali 

melibatkan isolasi, penolakan, 

penderitaan, dan kerugian 

finansial. 

Setelah Prem pulih, ia memulai 

praktik medisnya lagi dan 

membagikan kabar baik 

melalui itu. Dia selalu memberi 

tahu pasiennya, “Ketika Anda 



minum obat ini, minumlah 

dalam nama Yesus,” dan semua 

orang yang mendapat obat 

darinya disembuhkan. 

Kemudian dia menghadiri 

pelatihan PPK dan mulai juga 

menerapkan konsep itu. Hari 

ini dia membimbing lebih dari 

25 pemimpin dalam berbagai 

generasi. 

Pemimpin lain yang dipukuli 

bersamaan dengan Prem 

mundur karena beberapa 

alasan. Dia bergumul dengan 

banyak pertanyaan dan 

keraguan seperti, “Mengapa 

Tuhan mengijinkan peristiwa 

ini?” Fokusnya menjadi salah 

tempat, dan ia mundur dan 



jatuh ke dalam dosa. Dia tidak 

pernah pulih dari efek 

penganiayaan. 

Prem, bagaimanapun, 

mempertahankan fokusnya di 

tempat yang tepat dan Tuhan 

membantunya pulih 

sepenuhnya, termasuk 

kehidupan rohaninya, 

keuangannya, dan 

pelayanannya. Ke 25 pemimpin 

yang dia bimbing sebelumnya 

adalah anggota jemaat rumah 

yang dipimpinnya. Pada waktu 

itu mereka adalah anggota 

jemaat biasa; sekarang mereka 

semua melayani secara 

bivokasional (melayani sambil 



mencari nafkah melalui 

pekerjaan lain), memimpin 

komunitas-komunitas 

penyembahan dan 

melipatgandakan diri mereka 

sendiri. Beberapa belajar di 

tingkat pascasarjana dengan 

satu yang masih berjuang untuk 

meraih gelar S3. 

 

Penganiayaan dan 

Nasionalisme  

Nasionalisme sering 

dihubungkan dengan fasisme, 

komunisme, atau fanatisme 

agama. Beberapa pemerintah 

meniadakan kebebasan 

berbicara dan membenarkan 



pelanggaran hak asasi manusia, 

memenjarakan, dan bahkan 

membunuh orang atas nama 

nasionalisme. 

Gereja seringkali menjadi yang 

pertama diserang. Hal ini 

memiliki logika spiritual dan 

sosial, karena gereja 

mendukung keadilan, 

kesetaraan, dan kepedulian 

terhadap orang miskin dan 

tertindas. Gereja bertujuan 

untuk menghilangkan kejahatan 

dalam masyarakat, sangat 

berbeda dari beberapa ideologi 

lainnya. Di mana pun gereja 

dimulai, ia memulai proses 

transformasi dengan individu, 



keluarga, dan komunitas. 

Proses ini menimbulkan 

konflik langsung dengan 

kejahatan apa pun yang ada di 

masyarakat, yang mengarah ke 

peperangan rohani. 

Pertimbangkan apa yang terjadi 

dalam skala besar di Jerman 

pada zaman Hitler dan di Uni 

Soviet, dan Tiongkok. Atau apa 

yang terjadi pada skala yang 

lebih kecil di Vietnam, dan di 

Kamboja dengan Khmer Merah 

menewaskan 25 persen 

rakyatnya sendiri. 

Banyak orang tidak mengerti 

bahwa hal seperti itu bisa 



terjadi di mana saja dalam 

semalam. Kami bertujuan 

untuk merancang jemaat agar 

dapat dengan cepat menjadi 

jemaat bawah tanah jika 

diperlukan, namun juga terus 

aktif dan bereproduksi. Apa 

yang terjadi di Tiongkok 

selama tahun-tahun Komunis 

itu mungkin tidak terjadi di 

sini, tetapi kami harus bersiap 

untuk yang terburuk. 

 

Mengurangi Penganiayaan  

Sering kali, orang Kristen 

dianiaya karena mereka 

menyerang praktik-praktik 

agama orang lain dan berbicara 



menentang dewa dan dewi 

mereka. Beberapa orang 

menghabiskan lebih banyak 

waktu mengkritik budaya 

daripada memberitakan kabar 

baik. Kami mengajar orang 

percaya untuk menghormati 

budaya, bukan menghancurkan 

budaya. Kami mendorong 

orang untuk merayakan acara 

dan hari raya dengan tetangga 

mereka dan berbagi 

keprihatinan mereka. Jika 

tetangga mereka adalah 

vegetarian, kami mendorong 

orang percaya untuk 

menghormatinya. Beberapa 

kelompok Kristen memiliki 



bangunan besar dan fasilitas 

besar. Hal ini menciptakan 

kecemburuan dan menjadikan 

mereka sasaran empuk 

penganiayaan. Hal ini terjadi 

terutama ketika mereka tidak 

memiliki banyak hubungan 

dengan masyarakat lokal atau 

jika koneksi mereka terutama 

berfokus pada masalah bisnis. 

Kami lebih suka menggunakan 

bangunan (normal) yang ada di 

masyarakat dan memanfaatkan 

fasilitas kami sebagai sumber 

daya masyarakat. 

 

Beberapa kelompok orang 

Kristen mengenakan seragam 



agama khusus. Jika ada 

masalah muncul, orang lain 

dapat dengan mudah 

mengidentifikasi dan 

menyerang mereka. Kelompok-

kelompok yang terlibat dalam 

gerakan Bhojpuri dan gerakan 

terkait cenderung hidup cukup 

seperti orang lain – dalam 

pakaian sehari-hari dan dengan 

makanan yang mereka makan. 

Seseorang yang melihat dari 

luar tidak dapat dengan mudah 

melihat perbedaannya. 

Perbedaannya ada di hati, sikap 

dan kesalehan, bukan penanda 

eksternal. Hal ini membantu 

orang percaya menghindari 



penganiayaan yang tidak perlu. 

Penganiayaan datang karena 

ketaatan pada kabar baik; kami 

tidak ingin melakukan hal-hal 

yang membuatnya lebih 

mudah. 

 

Kesimpulan  

Kebanyakan orang percaya 

dalam gerakan ini mengalami 

beberapa bentuk penganiayaan. 

Tetapi itu biasanya tidak 

bertahan selamanya. Dan 

Tuhan menguatkan umat-Nya 

melalui penganiayaan. Kami 

mendorong orang percaya 

untuk membagikan Kristus dan 

hidup untuk-Nya dengan cara 



yang relevan secara budaya. 

Dan kami bertujuan untuk 

menjadi berkat bagi semua 

orang di setiap komunitas. Hal 

ini mengurangi penganiayaan 

yang tidak perlu, jadi ketika 

penganiayaan datang, hal itu 

menunjukkan kemuliaan 

Kristus di tengah-tengah kami.   



Bab 7.  Terobosan dengan 

Anak-Anak Rel Kereta Api  

 

Di ratusan stasiun kereta api di 

seluruh India hidup ratusan ribu 

anak-anak yang telah diusir 

dari rumah mereka, 

ditinggalkan, dan bahkan 

dibuang dari kereta api oleh 

keluarga mereka. Anak-anak 

ini, sebagian berumur tiga 

tahun, berjuang untuk 

kehidupan sehari-hari. Mereka 

telah menjadi bagian dari 

pemandangan masyarakat di 

stasiun kereta api India – 

dilupakan dan dibuang oleh 

dunia. 



 

Tuhan punya rencana untuk 

anak-anak ini. Kami ingin 

menjadi “tangan dan kaki” 

Bapa kita di surga untuk 

melayani anak-anak yang 

terlupakan dan terlantar ini. 

Kami ingin menyelamatkan 



mereka dari gaya hidup 

tunawisma yang destruktif dan 

memberi mereka harapan dan 

masa depan. 

Pada tahun 2004, kami mulai 

melayani anak-anak kereta api, 

dimulai di Gorakhpur. Ketika 

kami pertama kali mulai, kami 

menemukan anak-anak sangat 

sulit dihubungi karena mereka 

takut, dilecehkan dan rentan. 

Beberapa rekan kerja dan saya 

mulai membangun hubungan 

dengan beberapa dari anak-

anak ini dan kemudian mereka 

menghilang. Saya bertanya, 

“Ke mana mereka pergi?” 

Setelah mengintai di stasiun 

kereta api, kami menemukan ke 



mana mereka bisa pergi. Jadi 

kami pergi ke stasiun lain, lalu 

ke stasiun lain, mencari 

mereka. Ketika kami mengejar 

satu anak laki-laki, kami 

berakhir di Kolkata (Benggala 

Barat) – lebih dari 890 km 

jauhnya!19 

 

Latar Belakang Benggala 

Barat  

Saya sudah berdoa selama 40 

tahun untuk Benggala Barat. 

Wilayah ini memiliki budaya 

                                                           
19 Kami sangat merekomendasikan 

film 2016 “Lion (Singa),” yang 

dengan kuat menggambarkan kasus 

yang mirip dengan ini. 



yang sangat tinggi, namun 

Kekristenan telah membuat 

sedikit kemajuan di sana. 

Orang-orang Bengali 

cenderung sangat angkuh, 

religius dan cerdas. 

Kebanyakan orang yang 

melayani di antara orang 

Bengali bukan orang Bengali. 

Mereka datang dari negara 

bagian lain. Saya berpikir: 

“Mengapa kita tidak bisa 

membangkitkan pemimpin 

lokal di Benggala?” 

Saya juga mencatat bahwa 

kebanyakan orang yang bekerja 

di antara orang Bengali bekerja 

dengan para pengungsi 

Bangladesh, yang terpinggirkan 



dan sangat membutuhkan. Para 

pengungsi ini akan menerima 

apa saja karena posisi mereka 

yang rentan. Orang-orang 

berkata, “Kami melayani di 

Benggala Barat; kami memiliki 

gereja Bengali,” tetapi dalam 

kenyataannya sangat sedikit 

orang Bengali yang datang 

kepada iman. 

Saya ingin melihat sesuatu 

terjadi di Benggala Barat, 

melihat orang Bengal 

mengalami Tuhan, dilatih 

dalam kepemimpinan dan 

mengambil kepemimpinan. 

Jadi ketika kami mulai 

melayani anak-anak kereta api 

di Benggala Barat, kami ingin 



juga membangun komunitas 

penyembah. Kami 

memperkenalkan Pusat 

Pembelajaran Komunitas 

(PPK) dan konsep Gerakan 

Perintisan Jemaat melalui 

seminar untuk para pendeta dan 

pemimpin. Hal ini memberi 

kami akses ke banyak area di 

Benggala Barat dan Kolkata. 

Kami menerima tantangan 

untuk menemukan seorang 

lelaki asal Bengali yang 

memahami masyarakat dan 

budayanya sendiri. Kami 

menginginkan seseorang yang 

dapat kami latih dan bekerja 

bersama. Kami menemukan 

pria seperti itu. Dia telah 



melakukan pelayanan yang 

baik di sana dan kami sekarang 

memiliki sekitar 20 komunitas 

penyembahan di satu area di 

Benggala Barat. 

Kehidupan di Stasiun Kereta 

Api  

Di Kolkata, kami memulai 

pelayanan kami dengan 

berfokus terutama pada anak-

anak kereta api dan anak-anak 

yang hilang (kebanyakan 

melarikan diri). Sebagian besar 

stasiun kereta api di India 

dihuni oleh anak-anak yang 

menghirup lem dan terlibat 

dalam kebiasaan buruk lainnya: 

merokok, penyalahgunaan 

alkohol, dan pelecehan seksual. 



Tantangan pertama kami 

adalah bahwa anak-anak tidak 

ingin berbicara dengan siapa 

pun. Mereka hidup di dunia 

mereka sendiri, menghirup lem 

dan sangat kecanduan. Kami 

berusaha keras agar mereka 

berinteraksi bahkan selama 

lima menit. 

Untuk mencari nafkah mereka 

mengumpulkan botol-botol air 

kosong dan menjual kembali 

plastik, atau kadang-kadang 

mereka mencuri. Kemudian 

mereka menghabiskan uang 

untuk membeli lem untuk 

dihirup. Kadang-kadang 

bahkan ketika mereka punya 

uang, mereka tidak membeli 



makanan; mereka membeli lem 

sebagai gantinya. Jika mereka 

menyimpan uang bersama 

mereka, beberapa orang yang 

lewat akan mengambilnya dari 

mereka. 

Pemuda yang lebih tua di 

stasiun kereta api sering 

memaksa yang muda untuk 

bekerja untuk mereka. Mereka 

mengumpulkan uang dari anak-

anak yang lebih muda ini dan 

sebagai gantinya, mereka 

menyediakan lem untuk 

dihirup. Mereka tidak 

menyediakan makanan atau 

pakaian atau apa pun yang 

bermanfaat. Mereka hanya 

mengajari anak-anak yang 



lebih muda cara mendapatkan 

uang, dan kemudian memberi 

mereka lem. 

Stasiun memiliki hirarki 

kegiatan tidak sehat, dengan 

anak-anak yang lebih tua 

berfungsi sebagai bos yang 

ditunjuk sendiri di atas. Para 

bos dengan cepat mengenali 

pendatang baru dan mencoba 

merekrut mereka untuk bekerja 

bagi mereka. Anak yang lemah 

atau takut lebih mudah 

dikendalikan oleh bos. 

Beberapa anak yang sangat 

pintar bertahan hidup sendiri 

tanpa bos. Namun, seringkali, 

mereka sendiri akhirnya 

menjadi bos. 



Bahkan hingga saat ini, ketika 

kami datang untuk melayani, 

para bos biasanya tidak 

menghadapi kami secara 

langsung dan secara fisik. 

Namun mereka mengancam 

kami secara tidak langsung, 

jadi kami harus tetap waspada. 

Ketika kami bertemu dengan 

mereka, kami memperingatkan 

mereka: “Menganiaya anak-

anak ini adalah ilegal,” tetapi 

mereka melakukannya secara 

diam-diam. Mereka juga 

mengancam anak-anak dan 

berkata, “Jangan memberi tahu 

siapa pun aku bosmu atau aku 

akan merusak tanganmu atau 



matamu atau aku akan menjual 

ginjalmu.” 

Dalam konteks yang sulit ini 

kami perlu bekerja dengan 

sangat hati-hati. Melalui 

pengalaman kami telah belajar 

di mana dan bagaimana bos ini 

beroperasi. Mereka tetap 

berada di luar stasiun, dan kami 

tidak pergi ke sana. Kami tidak 

mencoba mengubah apa yang 

terjadi di luar stasiun. Kami 

tidak dapat mengubah semua 

orang dan semua kota 

sekaligus. Kami mulai dengan 

menghadapi apa yang terjadi 

pada stasiun kereta api dan 

kami berusaha mengatasinya 

dengan baik. 



Melayani di Stasiun Kereta 

Api 

Ketika kami mulai menjangkau 

anak-anak di stasiun kereta api, 

kami awalnya hanya 

mengunjungi dan membangun 

persahabatan. Salah satu cara 

untuk menjalin pertemanan 

adalah menyediakan makanan, 

karena kadang-kadang anak-

anak belum makan selama 

sehari atau lebih. Kami duduk 

bersama mereka dan bertanya 

tentang masalah mereka dan 

mendengarkan mereka. 

Biasanya tidak ada yang 

memperhatikan mereka, jadi 

kami menghabiskan waktu 

mendengarkan dan mereka 



mulai berbagi masalah mereka. 

Mereka mengatakan bagaimana 

polisi biasa memukul mereka, 

orang-orang mencopet uang 

mereka, dan pergumulan 

lainnya. Kami mulai memberi 

tahu mereka tentang bahaya 

menghirup lem, dan kami 

menyediakan makan siang 

untuk mereka setiap hari. 

Mereka secara bertahap mulai 

mempercayai kami dan 

menyimpulkan, “Mereka ini 

orang-orang baik.” Setiap kali 

kami berkunjung, mereka 

datang dan mengelilingi kami. 

Kami mulai mengajari mereka 

alfabet dan angka – di sana di 

platform stasiun. Kami 



mengenakan kartu identitas, 

sehingga polisi dan yang 

lainnya tahu siapa kami dan 

bahwa kami memiliki izin 

untuk berinteraksi dengan 

anak-anak di stasiun. Kami 

sekarang memiliki hubungan 

yang sangat baik dengan 

berbagai lembaga pemerintah, 

pemimpin politik lokal, dan 

rumah sakit setempat. 

Prinsip Dasar  

 “Selama bertahun-tahun saya 

telah melihat bahwa sebagian 

besar panti asuhan berfungsi 

seperti gudang. Alih-alih 

mengkritik, saya ingin mencari 

cara yang lebih baik untuk 

melakukan jenis layanan itu. 



Sejak awal, prinsip panduan 

kami yang paling utama adalah: 

“Ketika kami berurusan dengan 

anak-anak, baik anak yatim 

atau semi-yatim atau anak 

jalanan, kami tidak ingin 

membuat gudang anak-anak.” 

Kedua, pada setiap anak, saya 

melihat orang dewasa masa 

depan dan saya melihat 

keluarga. Hati saya bertanya, 

“Bagaimana kami bisa 

memelihara kehidupan yang 

indah ini, sehingga ia bisa 

menjadi apa yang saya lihat? 

Seorang pria muda yang 

tampan20 dengan keluarga yang 

                                                           
20 Kami tidak memiliki izin untuk 

bekerja dengan anak perempuan, 



indah suatu hari.” Kami 

bertujuan untuk melihat hal itu 

terjadi. 

Pelayanan kami dengan anak-

anak telah memberi kami 

reputasi yang baik dengan 

pemerintah karena kami 

bekerja sama dengan polisi dan 

pejabat pemerintah dan 

mendapatkan izin yang tepat. 

Ketika kami memulai 

pelayanan di Kolkata, kami 

bukan pemula. Kami membawa 

keahlian dari kantor pusat kami 

di Uttar Pradesh. Kami telah 

mempertajam pendekatan 

                                                           
yang melibatkan lebih banyak 

masalah. 



holistik kami seperti yang 

dijelaskan dalam bab-bab 

sebelumnya. 

Dalam layanan kami untuk 

anak-anak kereta api, kami 

berfokus terutama pada 

pemulihan keluarga mereka. 

Kami terlibat dengan mereka 

untuk mencari tahu dari mana 

mereka berasal, siapa mereka 

dan bagaimana mereka 

akhirnya tiba di tempat ini. 

Kemudian kami bekerja sama 

dengan pemerintah dan polisi 

dan melakukan apa yang kami 

bisa untuk mengembalikan 

mereka kepada keluarga 

mereka. Kami mulai dengan 

anak-anak kereta api, dan 



pelayanan itu meluas ke banyak 

daerah lain, termasuk panti 

asuhan, pelayanan untuk daerah 

kumuh, pendidikan dan 

membangun persekutuan. 

Tuhan jelas telah memberkati 

anak-anak yang kami layani. 

Kami mendengar pejabat 

pemerintah mengatakan, 

“Kalian merawat anak-anak ini 

dengan lebih baik daripada 

banyak orang lainnya.” Banyak 

lembaga pemerintah sekarang 

merujuk orang ke panti asuhan 

kami – sebagai pusat 

pembelajaran di mana mereka 

dapat datang untuk studi 

banding. Jika seseorang ingin 

membuka panti asuhan, 



pemerintah memberi tahu 

mereka, “Pergi dan kunjungi 

panti kelompok ini.” Kami 

berterima kasih kepada Tuhan 

atas kesaksian itu. Apa pun 

yang kami lakukan, kami 

berusaha membuatnya terpuji, 

sehingga orang-orang berbalik 

kepada Tuhan dan berkata, 

“Puji Tuhan, Anda melakukan 

pekerjaan yang luar biasa.” 

Panti Asuhan 

Kami selalu memiliki 

setidaknya satu orang dewasa 

di lokasi 24/7 di panti asuhan 

dan yang lainnya siap siaga jika 

mereka diperlukan. Staf kami 

senang bekerja dengan anak-

anak dan mereka 



melakukannya dengan sangat 

baik. Beberapa anaktinggal di 

sana sampai mereka dapat 

dikembalikan ke keluarga 

mereka. Yang lain tidak 

memiliki orang tua dan tinggal 

lebih lama. 

Ketika seorang anak pertama 

kali datang ke panti, kami 

biasanya melakukan proses 

awal dan dokumen dalam 

bahasa Hindi, karena semua 

orang yang melek huruf tahu 

bahasa Hindi. Tetapi kadang-

kadang anak-anak berasal dari 

kelompok bahasa yang 

berbeda, jadi jika 

memungkinkan, kami 

menggunakan konselor yang 



dapat berbicara dengan mereka 

dalam bahasa ibu mereka. Hal 

itu membantu anak-anak 

menjadi lebih terbuka ketika 

kami mengenal mereka, latar 

belakang mereka dan dari mana 

mereka berasal. 

Semua orang di staf di panti 

asuhan memiliki pelatihan 

dalam memproses asupan awal 

anak-anak. Kemudian kami 

memiliki konselor dengan gelar 

master yang menindaklanjuti 

dengan anak-anak. Konseling 

memainkan peran utama dalam 

mengenal anak-anak dan 

membantu mereka memproses 

apa yang telah mereka alami. 

Mereka perlu merasa aman 



dengan konselor dan 

mengetahui bahwa konselor 

memiliki minat terbaik dalam 

pikiran mereka, seperti kakak 

laki-laki atau teman. 

Jika seorang anak belum 

pernah ke sekolah, kami 

melayaninya selama tiga atau 

empat bulan untuk 

mengajarinya dasar-dasar dan 

membuatnya siap untuk masuk 

sekolah. Jika seorang anak lari 

dari rumah, kami tidak segera 

memasukkannya ke sekolah 

biasa, karena ia mungkin lari 

dari sekolah. Jadi kami 

pertama-tama mengajar anak-

anak itu di rumah selama tiga 

hingga enam bulan. 



Kapan pun memungkinkan 

kami bertujuan untuk 

mengembalikan anak-anak ke 

keluarga mereka. Bulan ini di 

Patna saja, empat anak 

dikembalikan ke keluarga 

mereka, dan tiga dikembalikan 

bulan lalu. Kami memiliki 

omset reguler di rumah; jumlah 

anak terus meningkat dan 

menurun. 

Terkadang anak-anak tinggal di 

panti hanya tiga atau empat 

hari sebelum kami dapat 

menyatukan mereka kembali 

dengan keluarga mereka, tetapi 

biasanya mereka tinggal antara 

15 hari dan beberapa bulan. 

Mereka mempelajari hal-hal di 



lingkungan panti asuhan yang 

dapat mereka bagikan ketika 

mereka kembali ke keluarga 

mereka. 

Kami bertujuan tidak hanya 

mengembalikan anak-anak ke 

keluarga mereka, tetapi juga 

untuk membimbing mereka dan 

memberi mereka nilai-nilai 

keluarga yang sehat dan 

pengajaran tentang Kristus. 

Beberapa pemimpin PPK 

menindaklanjuti dengan 

keluarga setelah anak-anak 

pulang. Hal ini telah 

mengakibatkan banyak 

keluarga datang kepada 

Kristus. Tindak lanjutnya 

adalah proses jangka panjang, 



meskipun anak-anak mungkin 

hanya tinggal di rumah kami 

selama tiga atau empat hari.  

Tantangan dan Peluang  

Kami selalu berusaha 

membantu anak-anak untuk 

kembali ke keluarga mereka. 

Tetapi ketika anak-anak 

pertama kali datang kepada 

kami, mereka terkadang tidak 

mengatakan yang sebenarnya 

tentang diri mereka sendiri. 

Mereka mungkin takut kami 

akan membawa mereka ke 

polisi atau memaksa mereka 

untuk kembali ke situasi yang 

buruk. Mereka mungkin telah 

lari dari rumah, mungkin 

karena orang tua tiri yang 



kejam atau hukuman oleh 

orang tua mereka. Beberapa 

anak telah digunakan untuk 

pekerja anak. Pada usia delapan 

atau sepuluh atau dua belas 

tahun, mereka dikirim untuk 

bekerja di rumah pribadi atau 

rumah sakit, dan pekerjaan itu 

sulit,21 sehingga mereka 

                                                           
21 Beberapa bentuk pekerja anak yang 

paling umum termasuk bekerja di 

rumah atau hotel sebagai pembantu 

rumah tangga: membersihkan, 

mengepel, dan membawa air. Tidak 

semua tempat memiliki akses 

langsung ke air mengalir sehingga air 

kadang-kadang harus dibawa jarak 

jauh. Pekerjaan lain termasuk 

membersihkan toilet di rumah sakit 



melarikan diri dan datang ke 

stasiun kereta api. 

Terkadang tiga atau enam 

bulan berlalu sebelum mereka 

cukup mempercayai kami 

untuk mengatakan yang 

sebenarnya tentang dari mana 

mereka berasal. Sementara 

anak-anak tinggal di panti 

selama bulan-bulan itu, kami 

menggunakan kesempatan itu 

untuk membagikan kabar baik. 

Kami berdoa untuk mereka, 

dan mereka mulai belajar doa 

dan ayat-ayat Alkitab dan 

mengadakan saat teduh. Kami 

                                                           
dan beberapa jenis pekerjaan 

terburuk.  



tidak memaksakan kegiatan 

rohani pada mereka, tetapi 

kami sangat terbuka bahwa 

kami adalah orang percaya dan 

staf kami berdedikasi kepada 

Tuhan. Jadi kami mengadakan 

saat teduh dan mereka 

dipersilakan untuk ikut jika 

mereka mau. Kami 

menganggap hal ini sebagai 

hak istimewa untuk 

membagikan kabar baik dan 

berdoa untuk mereka. 

Kami memberi anak-anak 

suasana keluarga di panti, 

sangat berbeda dari apa yang 

banyak dari mereka alami di 

rumahnya sendiri. Kami tidak 

memukul mereka atau 



menghukum mereka dengan 

keras. Kami tahu mereka 

memiliki masalah, dan itulah 

sebabnya kami membuka panti 

asuhan: untuk melayani mereka 

dan membantu mereka 

memiliki kehidupan yang lebih 

baik. 

Terkadang pemerintah 

memanggil dan meminta kami 

untuk membantu lebih banyak 

anak daripada yang bisa kami 

tangani. Suatu kali 80 anak dari 

Bangalore (India Selatan) 

diselamatkan dari bekerja di 

pabrik kaca di Bihar – lebih 

dari 2.080 km dari rumah 

mereka! Departemen 

Kesejahteraan Sosial 



memanggil staf kami di rumah 

anak-anak dan berkata, “Kami 

telah menyelamatkan 80 anak; 

berapa banyak yang bisa kalian 

ambil?” 

Staf kami berkata, “Kami bisa 

mengambil lima.” 

Dia berkata, “Tidak, tidak. 

Lima anak tidak cukup! 

Mengapa tidak mengambil 

20?” 

Staf itu menjawab, “Dana kami 

berasal dari sumbangan dan 

kami memiliki kapasitas 

terbatas. Jika Anda memberi 

kami dana pemerintah untuk 

tempat yang lebih besar, kami 



akan mengambil 20 atau 50. 

Tetapi dengan dana kami saat 

ini, kami hanya dapat 

mengambil lima” Kami harus 

realistis tentang keterbatasan 

fasilitas kami. 

Seorang Pencerita Dongeng  

Beberapa anak lari dari rumah 

mereka, kemudian setelah 

beberapa bulan mereka 

merindukan rumah mereka dan 

ingin kembali. Namun, kadang-

kadang, butuh berbulan-bulan 

sebelum mereka cukup 

mempercayai kami untuk 

menceritakan kisah nyata 

mereka kepada kami. 



Beberapa tahun yang lalu KKA 

(Komite Kesejahteraan Anak) 

mengirim seorang anak lelaki 

berusia delapan tahun ke rumah 

anak-anak kami. Bocah itu 

memberi tahu kami, “Ayah 

saya adalah seorang polisi dan 

seorang teroris datang dan 

membunuhnya serta ibu saya. 

Mereka mencoba membunuh 

saya, tetapi saya melarikan diri. 

Sekarang saya seorang yatim 

piatu.” Kami mempercayai 

kisahnya dan menghiburnya 

dan berdoa bersamanya dan 

semua. Setelah tiga bulan 

melayaninya di rumah anak-

anak, kami memasukkannya ke 

sekolah. Setelah enam bulan 



dia datang kepada saya dan 

berkata, “Paman, dalam hidup 

saya, saya telah membuat 

beberapa kesalahan besar. Di 

sekolah saya belajar bahwa 

seorang pria yang mengakui 

kesalahannya adalah pria 

paling berani dari semuanya.” 

Jadi saya bertanya kepadanya, 

“Apa yang ada di hatimu?” 

Dia berkata, “Saya berbohong 

kepada Paman. Kisah yang 

saya ceritakan tentang orang 

tua saya tidak benar. Ayah saya 

sebenarnya adalah penjual 

makanan ringan keliling di 

stasiun kereta api dan ibu saya 



adalah seorang ibu rumah 

tangga.” 

Saya berkata, “Kamu seorang 

pemuda pemberani untuk 

memberi tahu saya ini. Tetapi 

mengapa kamu menceritakan 

kisah yang berbeda 

sebelumnya?” 

Dia berkata, “Saya takut jika 

saya memberi tahu Paman 

bahwa saya telah lari dari 

rumah, Paman akan mengirim 

saya kembali. Saya melarikan 

diri karena saya tidak ingin 

pergi ke sekolah. Tetapi 

sekarang saya ingin pulang.” 



Kami bersukacita pada 

perkembangan ini dan kami 

pergi ke desanya bersamanya. 

Keluarganya senang 

melihatnya, karena mereka 

pikir dia hilang selamanya atau 

terbunuh atau dijual bagian-

bagian tubuhnya. Mereka 

sangat heran, dan kami tampak 

seperti malaikat bagi mereka. 

Kami menjelaskan bahwa 

mereka perlu menyiapkan 

semua dokumen yang tepat 

untuk persetujuan pemerintah 

atas kepulangannya. Jadi, 

dalam dua hari mereka 

mengumpulkan semua 

dokumen dan kami bisa 

menikmati momen hebat ketika 



keluarga dipersatukan kembali. 

Ibunya menangis dan bocah itu 

menangis dan kami semua 

bersukacita atas kebaikan 

Tuhan. 

Anak yang Hilang  

Sekitar delapan bulan lalu, 

seorang bocah lelaki berusia 

enam tahun pergi ke pasar yang 

sangat besar bersama ibunya. 

Sementara sang ibu sibuk 

berbelanja, putranya tersesat di 

tengah kerumunan. Dia mulai 

menangis dan mengatakan dia 

kehilangan ibunya, tetapi 



orang-orang tidak 

membantunya.22  

Entah bagaimana dia berakhir 

di stasiun kereta api dan mulai 

mengemis. Beberapa orang 

memberinya sedikit uang, jadi 

dia naik kereta dan berakhir di 

Varanasi. Dari Varanasi, orang-

                                                           
22 Masyarakat umum sering merasa 

tidak aman untuk membantu anak 

yang hilang karena polisi akan 

mengajukan pertanyaan dan jika ada 

masalah muncul, mereka mungkin 

akan dituduh melakukan perdagangan 

anak. Sebuah LSM dapat membantu 

anak yang tidak didampingi, tetapi 

masyarakat umum mengambil risiko 

besar kalau mencoba membantu. 



orang di Saluran Bantuan23 

menemukannya dan 

merujuknya ke KKA (Komite 

Kesejahteraan Anak) yang 

merujuknya ke panti asuhan 

kami di Varanasi. Ketika 

mereka memberikan konseling 

kepadanya, mereka 

menemukan bahwa dia berasal 

                                                           
23 Saluran Bantuan adalah program 

pemerintah untuk membantu anak-

anak kereta api. Waktu pelayanan 

kami di stasiun kereta api terbatas 

(lima hingga enam jam sekaligus, tiga 

hari seminggu), sedangkan Saluran 

Bantuan dikelola 24 jam sehari 24/7. 

Mereka sering merujuk kasus kepada 

kami ketika orang menelepon, jika 

seorang anak hilang atau dalam 

kesulitan. 



dari Bihar (negara bagian yang 

berbeda), jadi kami harus 

mengikuti aturan antarnegara 

bagian khusus. Mengembalikan 

anak-anak yang hilang ke 

keluarga mereka tidaklah 

mudah. KKA Varanasi perlu 

bekerja dengan KKA Patna, 

yang menghubungi panti 

asuhan Patna, yang 

menerimanya. Dia memberi 

tahu kami nama desanya dan 

nama orang tuanya, yang 

merupakan semua informasi 

yang ia ketahui. 

Kami belum pernah mendengar 

tentang desa tempat asalnya 

sehingga kami mencari di 

internet dan menemukannya: 



perjalanan sehari penuh dari 

panti kami di Patna. Desa itu, 

bagaimanapun, memiliki kantor 

polisi di dekatnya. Kami 

menghubungi polisi di sana dan 

memberi tahu mereka bahwa 

kami memiliki bocah yang 

hilang yang datang melalui 

KKA pemerintah dan kami 

membutuhkan bantuan. Kami 

memberi mereka nama anak itu 

dan nama desanya. 

Polisi menghubungi keluarga 

yang mengatakan, “Ya, kami 

telah kehilangan seorang putra 

dengan nama itu.” Tetapi 

ternyata bocah ini bukan putra 

mereka! Ini adalah bocah 

hilang yang berbeda dengan 



nama yang sama dengan bocah 

hilang lainnya dari desa itu. 

Kami berbicara dengan bocah 

itu lagi, dan dia memberi tahu 

kami nama sekolah kakak 

perempuannya. Kami 

meneruskan informasi itu 

kepada polisi dan mereka pergi 

ke sekolah dan kemudian 

menemukan orang tua yang 

sebenarnya dari bocah itu. 

Mereka kemudian mengatur 

agar kami berbicara dengan 

orang tua melalui telepon. 

Kami menjelaskan kepada 

mereka prosedur yang harus 

mereka ikuti untuk datang dan 

mengklaim putra mereka – 

untuk membawa bukti identitas 



dan rekomendasi dari kepala 

desa dan polisi setempat. 

Mereka membawa semua 

dokumentasi itu ke KKA Patna. 

Kami membawa bocah itu ke 

sana, dan ia dikembalikan ke 

keluarganya. 

Syukurlah kami bisa 

berjejaring dengan baik dengan 

para polisi dan pemimpin dan 

mitra PPK di berbagai tempat. 

Hal itu memungkinkan kami 

membantu lebih banyak anak. 

Untuk secara fisik pergi dan 

mencari semua keluarga dan 

membuat semua koneksi 

sendiri pasti membutuhkan 

biaya besar dan investasi waktu 

terlalu besar. 



Pelarian karena Dipukuli  

Seorang anak laki-laki kelas 

enam lari dari sekolah karena 

gurunya telah memukulnya. 

Dia tidak ingin pulang dan 

memberi tahu orang tuanya 

tentang pemukulan, karena 

takut orang tuanya juga akan 

memarahinya karena 

kesalahannya. Dia naik kereta 

api dari Darbhanga dan 

berakhir di stasiun kereta 

Patna, lebih dari 160 km 

jauhnya. Setelah beberapa 

waktu, dia menyadari bahwa 

dia akan lebih baik kembali ke 

rumah. Saluran Bantuan 

menerima telepon tentang dia 

dan mengirimnya ke KKA 



Patna, yang melaporkannya ke 

panti asuhan kami. Kami 

melakukan konseling 

dengannya dan dia memberi 

kami nomor telepon keluarga 

dan informasi penting lainnya. 

Kami menelepon kakak laki-

lakinya, dan keluarganya 

menuntut sekolah dan gurunya 

karena gurunya telah 

memukulnya. 

Pejabat sekolah dan keluarga 

bocah itu telah berusaha 

menemukannya, jadi mereka 

sangat lega ketika kami 

menelepon. Kami memberi 

tahu mereka bahwa dia aman 

bersama kami dan jika mereka 

membawa semua dokumen 



yang diperlukan, mereka bisa 

membawanya pulang. Kepala 

departemen pendidikan datang 

secara pribadi ke panti asuhan 

kami dan mewawancarainya. 

Dia menjelaskan bahwa 

peraturan melarang seorang 

guru memukuli seorang murid 

dan berjanji hal itu tidak akan 

terjadi lagi. Kami memuji 

Tuhan bahwa kami dapat 

menyatukan kembali bocah ini 

dengan keluarganya. 

Anak yang Tidak Diinginkan  

Kami memiliki beberapa kasus 

anak-anak yang orang tuanya 

tidak ingin anak mereka 

kembali. Pada tahun 2011 kami 

menyelamatkan seorang anak 



lelaki berusia sekitar sembilan 

tahun dari stasiun kereta api. 

Kami membawanya ke panti 

asuhan kami dan memberi tahu 

KKA dan polisi di kota kami. 

Kami memberinya semua tes 

medis24 yang biasa dan tidak 

menemukan penyakit serius, 

tetapi salah satu matanya rusak, 
                                                           
24 Seorang dokter datang sebulan 

sekali ke panti asuhan untuk 

memberikan pemeriksaan umum 

untuk semua anak, untuk memastikan 

mereka sehat dan tidak memiliki 

penyakit. Kami juga memiliki kamar 

khusus di panti asuhan di mana anak-

anak baru tinggal selama lima atau 

enam hari sampai mereka dapat dites 

untuk memastikan mereka tidak 

memiliki penyakit menular seperti 

HIV/AIDS, TBC atau Hepatitis B. 



jadi dia tidak bisa melihat 

dengan benar. Setelah sekitar 

tiga bulan konseling 

dengannya, kami mengetahui 

alamat rumahnya. 

Kami mengetahui bahwa 

ayahnya telah meninggalkan 

keluarga, lalu ibunya menikah 

dengan pria lain. Ayah tiri ini 

biasa memukul bocah itu tanpa 

alasan kecuali bahwa dia tidak 

menyukainya. Maka bocah itu 

sering berlari ke stasiun 

kereta.25 Kami mengetahui 

                                                           
25 Untuk seorang anak miskin yang 

buta huruf di desa terpencil, kereta 

api tampaknya mewakili harapan – 

tempat yang berbeda, masa depan 



bahwa desanya hanya 9,6 km 

jauhnya, jadi kami 

membawanya ke rumahnya. 

Ibunya sangat senang 

melihatnya. Kami berpikir, 

“Sekarang pekerjaan kami 

sudah selesai.” 

Tetapi kemudian ibunya mulai 

menangis dan berkata, “Tuan, 

saya dengan rendah hati 

meminta Anda membawa putra 

saya. Karena jika Anda 

meninggalkannya, besok atau 

lusa dia akan pergi lagi dan 

pergi ke stasiun kereta api. Ini 

adalah kesembilan belas 

                                                           
yang berbeda, yang meskipun tidak 

diketahui, pastilah lebih baik. 



kalinya dia melarikan diri! Jadi 

tolong bawa dia bersamamu.” 

Kami berkata, “Bocah ini 

berhak bersama ibunya. 

Kenapa Anda tidak 

menerimanya?”  

Dia berkata, “Suamiku tidak di 

rumah. Dia tidak menyukai 

anak saya, dan dia akan 

memukulinya lagi. Saya tidak 

tahan melihatnya.” 

Jadi kami memberi tahu KKA 

tentang situasinya dan KKA 

berkata, “Oke, kalian bisa 

menjaganya.” 



Lalu tahun lalu (sedikit lebih 

dari empat tahun kemudian), 

ayah tirinya meninggal. Sang 

ibu mendatangi kami dan 

berkata, “Sekarang tidak ada 

masalah; saya ingin anak saya 

kembali.” Jadi dia akhirnya 

dikembalikan kepada ibunya. 

Pelarian Terbaru  

Ketika Govinda berusia 13 

tahun, Saluran Bantuan 

menemukannya di stasiun 

kereta Patna. Mereka 

merujuknya ke KKA yang 

merujuknya ke panti kami. 

Saya mulai mengkonseling dia, 

menghabiskan waktu 

bersamanya, dan mengajukan 

beberapa pertanyaan 



kepadanya. Dia berbagi bahwa 

dia telah melarikan diri dari 

rumah, tetapi bukan karena 

masalah dengan orang tua atau 

keluarganya. Saat dia 

mengendarai sepedanya, dia 

secara tidak sengaja menabrak 

seorang wanita tua dan 

melukainya. Dia takut dan 

tidak tahu harus berbuat apa. 

Dia berpikir, “Jika saya pulang, 

orang tua saya akan dipukuli 

dan desa saya akan memiliki 

masalah besar.” Jadi dia 

membuang sepeda dan 

melarikan diri, akhirnya 

berakhir di stasiun kereta api 

yang jauh dari rumah. 



Saya bertanya apakah dia 

punya nomor telepon atau cara 

untuk menghubungi 

keluarganya. Dia buta huruf 

dan belum pernah ke sekolah, 

dan dia tidak tahu nomor 

telepon apa pun. Tetapi dia 

tahu nama desa asalnya, dekat 

Gaya, sekitar 96 km dari Patna. 

Kami memiliki mitra yang 

bekerja di Gaya. Jadi saya 

menghubungi mitra kami, dan 

menceritakan kisah itu kepada 

mereka, termasuk nama bocah 

itu dan desanya. 

Ketika saya mengatakan nama 

desanya, mitra kami 

mengenalinya dan berkata, 

“Saya tahu desa itu dengan 



sangat baik. Saya akan segera 

berkunjung ke sana dan melihat 

apa yang bisa saya temukan.” 

Keesokan harinya dia 

mengunjungi keluarga Govinda 

dan berbicara dengan orang 

tuanya. Dia memberi tahu 

mereka, “Putra kalian ada di 

Patna, aman dan sehat. Dia 

berada di rumah anak-anak 

yang dikelola oleh organisasi 

ini.” 

Kami berbicara dengan orang 

tuanya melalui telepon dan 

menjelaskan situasinya. Kami 

berkata, “Govinda ada di sini 

dan kami ingin dia pulang. 

Kami hanya membutuhkan 

kalian untuk membawa 



dokumen yang tepat dan kami 

akan menjalani prosedur 

dengan Komite Kesejahteraan 

Anak untuk mengembalikannya 

kepada kalian.” Dengan begitu, 

satu lagi anak hilang 

dipertemukan kembali dengan 

orang tua yang bersukacita 

karenanya. 

Kemitraan dalam 

Pengembalian Anak kepada 

Keluarganya  

Setiap kali seorang anak hilang, 

orang tuanya perlu melaporkan 

kepada polisi, memberi mereka 

informasi dasar tentang anak 

tersebut. Ketika kami 

menemukan seorang anak, 

kami memeriksa dengan polisi 



untuk melihat apakah mereka 

memiliki informasi tentang 

anak yang hilang yang cocok 

dengan deskripsi anak yang 

kami temukan. Kami juga 

memposting di web nama dan 

foto anak-anak di panti asuhan 

kami. Jika seseorang 

kehilangan anak, mereka dapat 

memeriksa web untuk melihat 

apakah kami telah menemukan 

anak mereka. Kami bekerja 

dengan polisi, KKA dan 

lembaga pemerintah dalam 

proses ini. Kami memiliki 

hubungan baik dengan mereka. 

Mereka tahu kami adalah 

pengikut Kristus yang peduli 

pada kesejahteraan anak-anak. 



Ini adalah bagian dari 

kesaksian kami dalam budaya 

ini. 

Ketika kami terhubung dengan 

keluarga anak yang tidak 

terlalu jauh, kami mengunjungi 

orang tua anak secara langsung. 

Dalam kasus Govinda, mitra 

kami di daerah Gaya 

mengunjungi orang tuanya. 

Kami memiliki mitra di hampir 

semua wilayah di Bihar dan 

Uttar Pradesh bagian timur. 

Kami tidak membayar mitra 

kami. Kami melatih mereka, 

memperlengkapi mereka, dan 

bersekutu dengan mereka. 

Mereka menganggap hal ini 

lebih berharga daripada uang. 



Ketika seorang anak kembali 

ke keluarganya, kami 

menghubungkan keluarga 

dengan mitra kami di daerah 

tersebut. Jika kami tidak 

memiliki mitra di daerah itu, 

pemimpin terdekat kami akan 

mengunjungi mereka dan 

berdoa untuk mereka. Jadi dua 

jenis interaksi terus berlanjut. 

Pertama, kontak penuh kasih 

dengan keluarga untuk 

ditindaklanjuti dengan anak. 

Hal ini memungkinkan kami 

untuk melihat bagaimana anak 

itu diperlakukan dan 

mengurangi kemungkinan dia 

melarikan diri lagi. Kedua, 

anak dan mitra kami atau 



pemimpin PPK berbagi kabar 

baik dengan keluarga. Dengan 

cara ini, banyak keluarga telah 

menerima Kristus. Dalam kasus 

Govinda, seluruh keluarganya 

mulai menghadiri gereja yang 

digembalakan oleh mitra kami. 

Pelayanan Kereta Api ke 

Pelayanan Daerah Kumuh  

Ada 200-250 anak yang tinggal 

di stasiun kereta api di Patna. 

Setiap hari, tiga hingga lima 

anak baru tiba di stasiun. 

Ketika kami menganalisis data 

kami untuk cari tahu dari mana 

anak-anak kereta api ini 

berasal, kami menemukan 

bahwa sebagian besar dari 



mereka berasal dari daerah 

kumuh. 

Suatu kali kami membantu 

seorang anak lelaki kembali ke 

keluarganya di perkampungan 

kumuh dekat stasiun kereta api 

Patna, dan seminggu kemudian 

kami melihatnya di stasiun itu 

lagi, sedang mengemis. Hal itu 

benar-benar mengecewakan 

kami. Kami berpikir, “Jika 

kami hanya bekerja dengan 

anak-anak di stasiun, upaya ini 

tidak akan berhasil.” Jadi, kami 

mulai bekerja di daerah kumuh 

terdekat dan mengkonseling 

para orang tua. Kami memberi 

tahu mereka, “Anak-anak 

kalian pergi ke stasiun kereta 



api, daerah yang sangat 

berbahaya, dan kecanduan 

kebiasaan buruk yang merusak 

tubuh mereka.” 

Terkadang masalahnya adalah 

pengabaian sederhana, tetapi 

beberapa orang tua menyuruh 

anak-anak mereka untuk 

melakukan pekerjaan seperti 

penjualan kecil-kecilan di 

stasiun kereta api. Kami 

mengajarkan mereka tentang 

Undang-Undang Pekerja 

Anak26 dan hukuman bagi 

                                                           
26 Undang-undang Pekerja Anak 

(Larangan dan Peraturan), 1986 

menguraikan di mana dan bagaimana 



orang tua yang menyuruh anak-

anak mereka untuk bekerja di 

luar rumah: mereka bisa masuk 

penjara. Kami melakukannya 

dengan penuh kasih dan 

mencoba menasihati keluarga 

untuk keuntungan mereka. 

Kami juga melakukan banyak 

program kesadaran di daerah 

kumuh secara berkelanjutan. 

Akibatnya lebih sedikit anak 

sekarang datang ke stasiun 

kereta api dari daerah kumuh. 

Ketika kami melakukan 

program penyadaran, itu 

berlangsung hanya satu jam. 

                                                           
anak-anak dapat bekerja dan di mana 

mereka tidak boleh bekerja. 



Kami memasang pengeras 

suara dan mengundang orang; 

biasanya 100-200 orang 

berkumpul. Kami 

menggunakan poster dan 

menyertakan soal kebersihan, 

efek merokok pada tubuh, dan 

kesadaran akan bahaya alkohol, 

menghirup lem, dan pekerja 

anak. Orang tidak suka diajari, 

jadi kami menggunakan drama 

dan gambar untuk berbagi 

informasi. Kami juga 

melakukan sandiwara tentang 

hak-hak anak dan nilai 

pendidikan. 

 

Melayani di Daerah Kumuh  



Ketika kami pergi ke 

perkampungan kumuh, 

pertama-tama kami bertemu 

anak-anak dan mengumpulkan 

mereka. Kami mendengarkan 

mereka dan mencari tahu 

tentang kebutuhan dan 

keinginan mereka. Lalu kami 

dapat membantu. Jika mereka 

ingin belajar, kami mulai 

mengajar mereka di pusat 

literasi kami di sana. Mereka 

selalu menikmati permainan, 

jadi kami membantu mereka 

bermain permainan. Seiring 

dengan permainan, kami 

mengajarkan pelajaran yang 

berkaitan dengan nilai-nilai 

yang baik. Kami juga 



menyampaikan soal kebersihan 

dan mengajari mereka tentang 

kebersihan. 

Orang tua di daerah kumuh 

kebanyakan buta huruf, dengan 

banyak pernikahan anak 

termasuk pernikahan paksa. 

Terkadang orang tua takut 

bahwa kami akan menyesatkan 

anak-anak mereka, jadi kami 

berinteraksi dengan orang tua 

untuk membantu mereka 

memahami apa yang kami 

lakukan, dan menghilangkan 

ketakutan mereka. Kami 

mengklarifikasi bahwa kami 

tidak datang untuk 

menyesatkan anak-anak mereka 

tetapi untuk membimbing 



mereka di jalan yang baik. 

Kami memberi tahu mereka 

tentang hak dan pendidikan 

anak-anak. Karena orang tua 

buta huruf, mereka cenderung 

tidak menghargai pendidikan 

dan kadang-kadang memaksa 

anak-anak untuk bekerja. 

Selain memberi tahu mereka 

tentang Undang-Undang 

Pekerja Anak, kami 

menjelaskan bahwa agar anak-

anak tumbuh sehat, mereka 

perlu waktu untuk belajar dan 

bermain dan berolahraga. 

Kami baru-baru ini 

mengadakan program melukis 

untuk anak-anak daerah kumuh 

dan mengundang polisi dan 



pejabat pemerintah untuk 

datang dan melihat lukisan 

kreatif yang telah dibuat oleh 

anak-anak. Para pejabat sangat 

senang melihat anak-anak 

membuat lukisan alih-alih 

melakukan kejahatan di jalan. 

Kami memiliki tim drama yang 

terdiri dari sekitar 15 orang 

muda dari daerah kumuh, dari 

usia enam hingga enam belas 

tahun. Mereka melakukan 

drama di jalan-jalan dan 

kadang-kadang di tempat-

tempat pemerintah. Hal ini 

telah diterima dengan sangat 

baik. 

Kami telah menyelenggarakan 

klub sepakbola dengan 



beberapa remaja di daerah 

kumuh dekat stasiun kereta api. 

Sekarang klub sepakbola ini 

diakui dan memiliki reputasi 

baik. Beberapa pemain masih 

bersekolah dan beberapa dari 

mereka memiliki pekerjaan, 

tetapi di malam hari mereka 

datang ke lapangan dan 

bermain sepak bola. 

Berbarengan dengan sepak 

bola, kami memberi mereka 

ajaran moral. Semua pemain 

sepak bola telah meninggalkan 

kebiasaan buruk mereka – 

merokok dan menggunakan 

narkoba dan sebagainya. Jika 

ada di antara mereka yang 

ketahuan merokok atau 



menggunakan narkoba, mereka 

dilepaskan dari tim. Jika 

mereka meminta maaf dan 

berjanji untuk tidak 

melakukannya lagi, mereka 

diterima kembali ke tim. Hal 

ini menunjukkan rahmat 

Tuhan. Kami memiliki pelatih 

olahraga yang datang dari kota 

lain untuk membantu. Ketika 

dia tidak ada, staf lokal kami 

yang menjadi pelatih mereka. 

Kami juga berdoa dan 

menyanyikan lagu-lagu 

bersama anak-anak kumuh, 

tetapi tidak ada tekanan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan 

rohani apa pun. Ini sepenuhnya 

opsional. Kami belum pernah 



mendengar seorang anak pun 

mengatakan dia tidak ingin 

menjadi bagian dari waktu doa. 

Kami tidak mengalami masalah 

dengan pelayanan kami di 

daerah kumuh karena berbagai 

agama. Beberapa staf kami 

berasal dari latar belakang 

agama lain. Secara hukum 

tidak ada yang bisa 

memaksakan agama apa pun 

pada anak-anak di India atau 

mencoba untuk 

mempertobatkan mereka. 

Namun kami memiliki 

kebebasan untuk 

mempraktikkan agama kami 

sendiri dan menjalankan kabar 

baik. 



Hak dan Pendidikan Anak 

Dalam program kesadaran 

kami di daerah kumuh, kami 

memberi tahu orang-orang 

tentang hak-hak anak. 27 Kami 

berusaha membantu orang 

memahami bahwa makanan 

dan pakaian dasar adalah hak 

asasi manusia yang mendasar 

bagi seorang anak. Penyedia 

mungkin orang tua mereka 

sendiri, agen pemerintah atau 

panti asuhan. Empat hak dasar 

anak adalah: 

                                                           
27 Pada tahun 1992, India meratifikasi 

Konvensi PBB tentang Hak Anak 

(UN Convention on the Rights of the 

Child/UNCRC). 



1. Hak untuk bertahan hidup 

2. Hak atas perlindungan  

3. Hak untuk berkembang  

4. Hak untuk berpartisipasi. 

Pendidikan dipandang sebagai 

bagian dari hak untuk 

berkembang. Selain hak-hak 

dasar ini, kami juga 

mengetahui artikel khusus 

UNCRC terkait dengan hak 

anak-anak. Hal ini membantu 

kami ketika kami berbicara 

dengan polisi tentang kasus 

tertentu. Kami dapat merujuk 

artikel yang relevan saat kami 

mendorong mereka untuk 

mengambil tindakan yang tepat 

demi kebaikan anak-anak. 



Banyak anak putus sekolah 

karena orang tuanya buta huruf. 

Mereka tidak bisa mendapatkan 

bantuan dengan pekerjaan 

rumah mereka, dan guru 

mereka menghukum mereka 

karena tidak melakukannya. 

Karena hal ini terus terjadi, 

akhirnya anak-anak 

memutuskan mereka lebih suka 

berhenti sekolah daripada terus 

dihukum setiap hari. Orang tua 

yang buta huruf sering tidak 

melihat banyak nilai dalam 

pendidikan. Mereka sering 

berpikir, “Jika saya tetap 

menaruh anak ini di rumah, 

mereka dapat membantu anak-

anak yang lebih kecil. Lalu 



saya bisa pergi bekerja dan 

mencari nafkah.” Mereka juga 

terkadang meminta anak-anak 

yang lebih besar untuk 

membantu pekerjaan mereka. 

Pusat literasi kami di daerah 

kumuh menyediakan 

pendidikan dasar untuk anak-

anak berusia sekitar enam 

hingga sepuluh tahun. Pusat ini 

bekerja dengan mereka selama 

tiga hingga enam bulan untuk 

mempersiapkan mereka pergi 

ke sekolah. Guru-guru kami 

mengajar mereka dengan cara 

yang baik, termasuk 

menggunakan permainan dan 

lagu. Ketika anak-anak sudah 

siap, guru kami kemudian pergi 



ke sekolah terdekat dan 

memberi tahu kepala sekolah: 

“Saya punya beberapa anak 

yang ingin saya daftarkan di 

sekolah Anda. Jika Anda 

memerlukan surat dari 

organisasi kami, kami dapat 

menyediakannya.” 

Pada tahun 2015, di setiap kota 

tempat kami memiliki 

pelayanan anak-anak, kami 

menyiapkan dan mengirim 

rata-rata 50 anak ke sekolah 

formal. Bersamaan dengan itu, 

kami terus mendorong orang 

tua tentang hak anak-anak 

mereka. Kami mengajar 

mereka: “Untuk saat ini Anda 

mungkin tidak melihat mereka 



memiliki pekerjaan, tetapi jika 

mereka belajar, mereka bisa 

mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik di masa depan dan 

memiliki kehidupan yang lebih 

baik.” 

Untuk remaja, setelah kelas 

pendidikan mereka, kami 

melakukan kelas konseling dan 

kebersihan untuk anak 

perempuan. Banyak di daerah 

kumuh memiliki kebersihan 

yang sangat buruk, yang 

menyebabkan banyak infeksi 

dan penyakit. Setelah 

menghadiri kelas konseling dan 

kebersihan, para gadis 

membersihkan ruang hidup 

pribadi mereka dan mengajar 



serta mendorong orang lain 

yang ada di sekitar mereka 

untuk melakukan hal yang 

sama. Hal ini mengurangi 

timbulnya berbagai penyakit. 

Kami sekarang memiliki 

jejaring tim perempuan di 

daerah kumuh yang telah 

pindah ke daerah kumuh 

berikutnya untuk melakukan 

program penyadaran. Daerah 

kumuh tempat kami melakukan 

program ini masing-masing 

memiliki sekitar 1.200 

keluarga. 

Dampak pada Perintisan 

Jemaat 

Pelayanan kami di permukiman 

kumuh telah berdampak positif 



dalam membangun komunitas-

komunitas ibadah. Ketika kami 

pertama kali mulai melayani di 

daerah kumuh, kami fokus 

pada anak-anak dan remaja. 

Kemudian kami memulai PPK, 

yang sekarang memiliki 

dampak yang lebih luas. 

Setelah enam bulan satu 

komunitas ibadah dirintis 

langsung melalui PPK di 

daerah kumuh itu. Seorang 

wanita telah disembuhkan dari 

penyakit, dan ingin 

mengadakan pertemuan doa di 

rumahnya. Kami memulai 

pertemuan doa di halaman 

rumahnya. Orang-orang mulai 

datang karena mereka 



penasaran melihat apa yang 

terjadi. Banyak yang hadir 

menerima kesembuhan dan 

berkat lainnya. Kemudian 

kelompok ini mulai 

mengadakan pertemuan 

mingguan dengan antara 10 dan 

15 orang. 

Ketika grup bertambah menjadi 

25 orang, mereka tidak 

memiliki ruang untuk lebih 

banyak orang, jadi mereka 

memulai pertemuan lain di 

rumah yang berbeda. (Orang-

orang di permukiman kumuh 

tidak memiliki rumah besar.) 

Kami juga memiliki pusat 

ibadah anak muda dan tiga 

komunitas ibadah di daerah 



kumuh itu. Kami berencana 

untuk membangun lebih 

banyak komunitas 

penyembahan di sana, sehingga 

lebih banyak orang dapat 

mengenal Kristus. 

Pelayanan Penyelamatan 

Dengan begitu banyak anak-

anak yang rentan, perdagangan 

manusia adalah masalah besar 

di India, dan pelayanan kami 

termasuk memulihkan anak-

anak yang diselamatkan dari 

pelecehan dan perdagangan 

manusia. Banyak anak 

diperdagangkan dari Nepal ke 

Bihar. Gorakhpur berada pada 

rute langsung dari Kathmandu 

ke Varanasi, sehingga telah 



menjadi persimpangan untuk 

perdagangan manusia. 

 

Sementara kami berinteraksi 

secara mendalam dengan anak-

anak yang diselamatkan dari 

perdagangan manusia, kami 

tidak secara langsung 

menyelamatkan mereka. Anti-

perdagangan manusia 



melibatkan pekerjaan berisiko 

tinggi yang unik yang 

karenanya kami tidak memiliki 

kapasitas. Ketika kami 

menemukan bahwa suatu kasus 

melibatkan perdagangan 

manusia, kami melaporkannya 

ke polisi. Kami juga memiliki 

staf yang bertugas di komite 

pemerintah di Gorakhpur. 

Kelompok ini membantu 

menangani masalah kebijakan 

dan meningkatkan kerja sama 

yang terkait dengan 

perdagangan manusia. 

Kesimpulan  

Kami percaya Tuhan 

memberikan anak-anak sebagai 

hadiah dan berkat bagi generasi 



berikutnya. Kami ingin melihat 

sebanyak mungkin anak 

memiliki kesempatan untuk 

mencapai potensi yang 

diberikan Tuhan. Hal ini 

mencakup kesempatan untuk 

pemeliharaan, pendidikan, 

kebebasan dari kecanduan, 

kehidupan keluarga yang sehat, 

dan hubungan yang 

menyelamatkan dengan Bapa 

Surgawi mereka. Kami tidak 

dapat menyelamatkan semua 

orang, tetapi kami melakukan 

apa yang kami bisa, dengan 

sumber daya yang kami miliki, 

untuk melihat Kerajaan Allah 

ditanam dan mengubah mereka 

yang paling membutuhkan. 



Tuhan telah membuka pintu 

besar untuk pelayanan, dan 

kami percaya Dia bermaksud 

untuk melakukan hal-hal yang 

lebih besar lagi. 

  



Bab 8.  Terobosan di Wilayah 

Perkotaan 

 

Ketika kami ingin mulai 

pelayanan di salah satu daerah 

kumuh besar di Delhi, kami 

menghubungi pemimpin daerah 

kumuh. Dia sangat anti-Kristen 

tetapi putrinya sangat sakit. 

Jadi kami berkata, “Kami ingin 

berdoa untuknya; apakah 

boleh?” Kami berdoa dan 

putrinya disembuhkan. 

Intervensi supernatural itu 

menyentuh hatinya. Tuhan 

memakainya untuk membuka 

pintu bagi pelayanan kami. 

Pemimpin ini, yang adalah 



seorang wanita, menjadi orang 

percaya dan menjadi salah satu 

pemimpin kami. Kami bertanya 

kepadanya, “Bagaimana kalau 

Ibu memimpin pelayanan di 

sini?” Kami sekarang memiliki 

komunitas penyembahan yang 

bersemangat di daerah kumuh 

itu. 

Delhi adalah pusat kekuasaan 

bagi India, demokrasi terbesar 

di dunia. Ini adalah pusat kota 

yang berkembang pesat, dan di 

antara lima kota terpadat di 

dunia.28 Sebagai salah satu kota 

                                                           
28 Berbagai daftar memberikan 

peringkat yang berbeda, tergantung 

pada apa yang disertakan. Beberapa 



tertua di dunia yang terus 

dihuni, Delhi saat ini 

menghadapi dua tekanan: 

pembangunan dan populasi 

yang terus meningkat. 

Urbanisasi India mencapai 40 

persen, diperkirakan akan 

segera mencapai 50 persen. 

Negara ini memiliki 497 kota 

dengan populasi lebih dari 

100.000, termasuk 46 kota 

dengan masing-masing lebih 

dari satu juta orang.29  

                                                           
daftar menaruh Delhi pada peringkat 

# 2, # 3, # 4 atau # 5. 
29 Lihat 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_

cities_in_India_by_population. 

Diakses pada 1/13/2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_India_by_population.%20Diakses%20pada%201/13/2017
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_India_by_population.%20Diakses%20pada%201/13/2017
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_India_by_population.%20Diakses%20pada%201/13/2017


Ketika Tuhan memberkati 

gerakan di antara suku 

Bhojpuri dan kami berbagi 

dengan orang lain tentang 

pelayanan itu, beberapa orang 

memberi kami tantangan ini: 

“Semua ide kalian dapat 

berhasil di desa tetapi tidak 

akan berhasil di kota.” Ketika 

saya memimpin seminar di 

negara-negara Barat, saya dapat 

melihat orang-orang berpikir, 

“Itu tidak akan berhasil di sini.” 

Dengan tantangan ini 

ditambahkan ke statistik 

urbanisasi cepat, saya berpikir: 

“Saya ingin melakukan sesuatu 

untuk menjangkau daerah 

                                                           
 



perkotaan. Tetapi bagaimana 

saya memulai? Pindah ke 

Delhi? Bukan itu yang Tuhan 

inginkan.” 

Langkah Pertama menuju 

Delhi 

Saya sering bepergian melalui 

Delhi dalam perjalanan ke 

suatu tempat; saya pernah 

mendarat di sana siang dan 

malam. Jadi saya mulai berdoa 

tentang tantangan kota besar 

ini. Suatu hari ketika saya 

sedang sarapan di sebuah hotel 

di Delhi, Tuhan berkata: 

“Bagaimana kalau sarapan 

bersama seseorang, untuk 

membicarakannya?” 



Saya berpikir, “Itu ide yang 

bagus.” Jadi saya bertanya 

kepada hotel tempat saya 

tinggal, “Karena saya biasa di 

sini, apakah Anda mengizinkan 

saya mengundang satu tamu 

untuk bergabung dengan saya 

untuk sarapan?” Mereka setuju, 

jadi saya mulai membimbing 

beberapa orang saat sarapan 

ketika saya berada di kota; 

kami berbicara tentang 

pemuridan.  

Bagi saya, mengingat Delhi 

terasa seperti Daud berdiri di 

hadapan Goliat: tanpa 

pengalaman langsung namun 

berharap dapat mengalahkan 

raksasa itu. Jadi saya mulai 



dengan mengambil “lima batu 

halus” kami. Sekitar waktu ini, 

Tuhan memperkenalkan saya 

kepada Prakash, yang ingin 

melayani secara khusus di 

Delhi. Dia tidak ingin 

melanjutkan apa yang telah dia 

lakukan dengan pelayanan 

pemuda, jadi saya berkata, 

“Bagaimana kalau memulai 

sesuatu yang baru?” 

Dia berkata, “Oke. Saya akan 

merekrut lebih banyak orang.” 

Saya hanya meminta satu orang 

kepada Tuhan dan ternyata 

menjadi banyak orang! 

Kelompok yang dikumpulkan 

Prakash memiliki ide untuk 



menawarkan seminar dengan 

saya sebagai pembicara. Empat 

atau lima orang tampil ke 

depan di akhir seminar ini dan 

saya juga berbicara dengan 

yang lain. Saya bertemu 

banyak orang, tetapi saya tidak 

punya apa-apa untuk 

menunjukkan kepada mereka 

bagaimana melakukan 

pelayanan perkotaan. 

Pada saat itu saya memberi 

tahu Prakash, “Saya pikir Anda 

siap memimpin pelayanan kita 

di Delhi. Jika Anda mau, 

mundurlah secara resmi dari 

peran Anda saat ini dan saya 

akan membawa Anda melalui 

‘proses penghapusan’ karena 



Anda mungkin harus 

melepaskan beberapa pola 

pelayanan Anda sebelumnya.” 

Pada saat itu kami telah 

melayani anak-anak kereta api 

selama empat tahun di kota-

kota lain, jadi kami merasa 

yakin tentang melayani anak-

anak kereta api. Tetapi kami 

menemukan bahwa banyak 

organisasi sudah melayani 

anak-anak kereta api di Delhi. 

Jadi kami memutuskan untuk 

fokus pada bidang yang 

berbeda. 

Sebuah perkampungan kumuh 

di dekat sana memiliki lebih 

dari 800 anak dan kami 



berpikir, “Bisakah kami 

membentuk orang-orang ini?” 

Jadi kami menghubungi 

pemimpin daerah kumuh, 

wanita yang kisahnya kami 

sebutkan di awal bab ini. 

Pada saat yang sama, saya 

membimbing Prakash ke dalam 

model kepemimpinan baru. 

Saya mengenalkannya dengan 

prinsip-prinsip baru dan dia 

menjadi sangat bersemangat. 

Dia banyak menyerap dari saya 

dan mulai membimbing orang 

lain. 

Sementara masih 

merundingkan rincian 

pelayanan perkotaan, kami 



memulai dua komunitas ibadah 

di Delhi. Kami menyerahkan 

dua komunitas itu kepada para 

pemimpin lokal dan mereka 

terus bertumbuh. 

Perkotaan versus Pedesaan 

Pelayanan perkotaan berbeda 

dengan pelayanan pedesaan 

dalam banyak hal. Pelayanan 

pedesaan berbasis masyarakat, 

dengan kelompok yang lebih 

homogen secara sosial, jadi 

dalam satu hal itu jauh lebih 

mudah. Pelayanan perkotaan 

cenderung terfragmentasi dan 

terputus. Kebanyakan orang 

bukan orang lokal; mereka tiba 

dari desa atau negara bagian 

lain, sehingga masyarakat 



memiliki banyak lapisan untuk 

dipertimbangkan. 

Di daerah pedesaan, Anda 

sering bertemu orang yang 

sama di tempat yang sama, dan 

perubahan terjadi secara 

perlahan. Bahkan ketika orang 

pindah, keluarga mereka tetap 

ada. Kota lebih sementara. 

Dalam pelayanan perkotaan, 

ketika seseorang pindah, 

mereka menghilang; seluruh 

keluarga pindah. Kami harus 

mengatasi tantangan besar ini. 

Langkah-Langkah Prakash 

menuju GPJ di Delhi  

Ketika saya mulai melakukan 

pelayanan pada tahun 1991, 



saya melakukan segala hal: 

berkhotbah di jalan, KKR, 

semua yang saya bisa. 

Kemudian seseorang 

mengatakan kepada saya, 

“Untuk benar-benar melakukan 

pelayanan, Anda harus pergi ke 

seminari untuk mendapatkan 

pelatihan.” Jadi saya pergi ke 

seminari, dan kembali dengan 

lebih bingung. 

Saya memiliki beban untuk 

kaum muda, dan terlibat dalam 

pelayanan kaum muda selama 

sembilan tahun berikutnya. 

Kami kemudian melakukan 

survei dan mengetahui bahwa 

mayoritas India adalah kaum 

muda: 35 persen dari populasi 



berusia di bawah 15 tahun, 54 

persen di bawah 24 tahun dan 

60 persen di bawah usia 30 

tahun. Pada waktu itu saya 

tidak tahu tentang data ini; saya 

hanya punya beban untuk 

mereka. 

Pada masa itu, ketika saya 

menjangkau kaum muda, saya 

mendorong mereka untuk pergi 

ke gereja. Tetapi gereja-gereja 

tidak siap untuk murid-murid 

baru dan murid-murid baru itu 

tidak siap untuk budaya gereja. 

Jadi mereka pergi sekali atau 

dua kali dan kemudian keluar. 

Mereka menyukai persekutuan 

yang kami adakan sesekali. 



Dan saya ingin melakukan 

sesuatu untuk membuat mereka 

terus bertumbuh dalam Tuhan, 

tetapi saya tidak tahu “Apa 

selanjutnya?” Sementara saya 

bergulat dengan hal itu saya 

bertemu Victor John. 

Tuhan telah menanamkan visi 

dalam hati Victor untuk melihat 

Gerakan Perintisan Jemaat di 

Delhi. Mendengar visinya 

membawa kejelasan yang saya 

cari. Dia berbagi visi ini 

dengan beberapa orang di 

Delhi, dan saya juga mulai 

menyebarkan visi itu. Saya 

pikir saya akan bergabung 

dengan sesuatu yang sudah 

terjadi tetapi Victor berkata, 



“Tidak, Anda memulai sesuatu 

yang baru di Delhi.” Ketika 

kami melanjutkan pertemuan 

untuk membahas hal ini, 

kelompok kami menjadi lebih 

besar. Segera sebuah tim yang 

terdiri dari empat orang 

dibangun untuk memulai 

pelayanan perkotaan di Delhi. 

Ini adalah tantangan besar, 

tetapi kami merasa: “Lebih 

baik mencoba dan gagal 

daripada tidak mencoba.” Kami 

ingat kisah Daud dan Goliat, 

bagaimana Daud mendapat 

kepercayaan dari apa yang 

telah Allah lakukan untuk 

memberinya kemenangan atas 

singa dan beruang (1 Samuel 



17:34-36). Dengan cara yang 

sama, kami mengingat apa 

yang telah Tuhan lakukan di 

antara suku Bhojpuri. Jadi kami 

menerima tantangan 

menerapkan prinsip-prinsip 

GPJ dalam konteks perkotaan 

yang sangat berbeda. Kami 

melihat, lebih dari sebelumnya, 

bahwa kemenangan datang dari 

kepercayaan penuh pada 

Tuhan. 

Kami mulai dengan doa dan 

penelitian, yang bekerja 

bersama. Doa memandu 

penelitian dan memberikan 

kebijaksanaan untuk 

menafsirkan dan menerapkan 

hasil penelitian. Setiap 



kelompok dan daerah unik. 

Penelitian mengungkapkan 

informasi penting tentang 

masalah utama orang dan titik 

akses potensial yang sesuai. 

Sementara doa mempersiapkan 

jalan, dan mempersiapkan para 

pekerja. 

Penelitian kami menunjukkan 

orang dewasa muda menjadi 

kelompok yang paling strategis 

untuk diprioritaskan. Pertama, 

mereka lebih dari 60 persen 

populasi India. Kedua, pemuda 

memiliki kapasitas belanja. 

Beriklan untuk produk apa pun 

menargetkan dewasa muda. 

Apa pun yang mereka ingin 

sukseskan menjadi sukses. 



Kami berpikir, “Mengapa tidak 

memanfaatkan dinamika ini 

untuk Kerajaan?” 

Untuk mulai menciptakan 

kesadaran, kami mengadakan 

pertemuan pengantar di Delhi. 

Pada pertemuan ini, kami 

memperkenalkan konsep 

pemuridan dan GPJ kepada 25 

orang muda yang hadir. 

Proses kami bertujuan untuk 

memengaruhi tiga kelompok 

orang: 

1. Memperlengkapi yang 

tertarik. Ketika orang-

orang menunjukkan 

minat, kami dengan 



cepat mulai 

memperlengkapi 

mereka. 

2. Memberdayakan 

penggagasnya. Kami 

segera memberdayakan 

mereka yang memulai 

sesuatu, sehingga 

mereka dapat 

memimpin orang lain. 

3. Melibatkan mereka 

yang tinggal di daerah 

itu. Kami sepenuhnya 

melibatkan mereka 

yang tinggal lebih lama 

di lokasi tertentu. 

 



 

Pertama datang akses, lalu 

membangun hubungan. 

Hal ini mengarah pada 

pemuridan, kemudian 

bimbingan dan 

pelipatgandaan. 

 

Akses 

Hubungan 

Pemuridan 

GPJ Bimbingan 



Fokus pada Pemuda 

Perkotaan30 

Tuhan adalah Tuhan generasi, 

bukan hanya rencana dua 

tahun. Perspektif ini 

memungkinkan kami untuk 

berjalan dengan pemuda 

perkotaan melalui bagian-

bagian kehidupan. Kami 

membantu mereka melihat 

gambaran yang lebih besar 

tentang pekerjaan Tuhan: tidak 

hanya di dalam mereka, tetapi 

di seluruh keluarga dan 

jaringan mereka, untuk saat ini 

                                                           
30 Suara naratif sekarang kembali ke 

Victor, Prakash, dan para pemimpin 

lainnya bersama-sama. 



dan untuk generasi yang akan 

datang. 

 

Pada tahun 2009, setelah 

banyak penelitian oleh tim 

pelayanan perkotaan kami, 

Pelayanan Pemuda Perkotaan 

kami menerima tantangan 

untuk memperkenalkan Yesus 

kepada generasi muda 

perkotaan ini. Penelitian kami 

menunjukkan bahwa gaya 

hidup yang serba cepat dan 

perkembangan kota yang cepat 

telah mendorong sejumlah 

masalah sosial yang serius, 

termasuk depresi, bunuh diri, 

pemerkosaan, perceraian, 

kejahatan remaja, pembunuhan, 



keluarga yang hancur, dan 

hubungan tidak bermoral. Kami 

ingin mempersiapkan kaum 

muda, yang rentan terhadap 

kejahatan seperti itu, untuk 

menjadi generasi yang 

bertanggung jawab. 

 

Kami bertujuan untuk 

memperlengkapi pemuda 

perkotaan sebagai pemimpin 

dan pencetak murid yang 

efektif. Untuk mencapai itu, 

kami fokus untuk memulai 

gerakan di antara kaum muda, 

untuk menjangkau yang belum 

terjangkau di komunitas 

mereka. Pelayanan Pemuda 

Perkotaan memperluas model 



yang sudah ada yang dipelopori 

di antara suku Bhojpuri dari 

konteks pedesaan ke perkotaan. 

 

Langkah-Langkah Tindakan  

Penelitian kami menemukan 

sejumlah besar orang muda 

yang bermigrasi ke Delhi untuk 

belajar dan alasan lain. Banyak 

yang menghadapi kesepian, 

isolasi, stres, krisis identitas, 

dan kejutan budaya. Mereka 

mengalami kesulitan mengatasi 

hal-hal ini dan sering terlibat 

dalam perilaku berisiko tinggi. 

Mereka sering berubah ke arah 

kekerasan atau menarik diri. 

Banyak yang datang dari rumah 

dan keluarga yang bermasalah, 



sehingga sulit bagi mereka 

untuk berhasil dalam hidup. 

Tanpa sistem pendukung yang 

mendorong dan menantang 

mereka, mereka cenderung 

mengambang dalam hidup 

tanpa ambisi atau keterampilan 

apa pun. 

Kami menyimpulkan bahwa 

pemuda itu membutuhkan 

konseling dan dukungan 

kelompok. Upaya memulai 

percakapan reguler selalu 

mendapat respons: “Saya tidak 

punya waktu.” Tetapi melalui 

konseling mereka mulai 

bergaul dan ingin bicara. 

Konseling menjadi alat untuk 

menjangkau kaum muda. Hal 



itu memenuhi kebutuhan dan 

membantu kami memulai 

komunitas penyembahan di 

antara mereka. 

 

Kami membuka pusat 

konseling di mal terdekat, di 

mana lebih dari 1.700 orang 

muda telah mengunjungi pusat 

konseling tersebut setiap tahun 

sejak dibuka. Melalui 

konseling, kami memulai 

kelompok-kelompok 

pendukung untuk mengatasi 

masalah isolasi. Kelompok-

kelompok ini berfungsi sebagai 

kelompok pra-pemuridan 

penginjilan, yang menghasilkan 

terobosan. 



 

Pada tahun-tahun berikutnya 

kami memulai program 

pengembangan keterampilan, 

kursus bahasa Inggris, dan 

pusat bimbingan belajar untuk 

siswa yang lebih lemah. Semua 

ini membantu kami 

mendapatkan akses tambahan 

ke kaum muda. Pusat 

Konseling dan Pusat Pelayanan 

Pemuda Perkotaan menjadi 

titik akses kami yang paling 

efektif di penjangkauan Delhi. 

 

Penjangkauan Holistik 

Bersama dengan Pusat 

Pembelajaran Komunitas 

(dijelaskan dalam bab 4), Pusat 



Pelayanan Pemuda Perkotaan 

(PPPP) berfungsi sebagai 

komponen kunci dari strategi 

kami untuk menjangkau kaum 

muda perkotaan di India. PPPP 

pertama kali dimulai di Delhi 

dan sejak itu dibuka di kota-

kota besar lainnya di India. 

 

Mengingat masalah-masalah 

unik anak muda perkotaan, 

hanya berbagi kabar baik 

dengan mereka tidak 

menyentuh situasi mereka. 

Ibadah-ibadah yang khas 

dengan berkhotbah juga tidak 

menjawab kebutuhan atau 

perspektif mereka. 

 



Pusat Pelayanan Pemuda 

Perkotaan (PPPP) memenuhi 

kebutuhan yang dirasakan 

dengan memberikan bantuan 

pada saat kesulitan, program 

bimbingan karir, bantuan biaya 

kuliah dan pelatihan 

keterampilan. PPPP juga 

memberikan tempat yang unik 

bagi kaum muda untuk 

berkumpul dan memulai 

hubungan yang bermakna. Hal 

ini memberikan akses kepada 

kaum muda dan 

memungkinkan kami untuk 

menemukan orang-orang damai 

(Lukas 10). Strategi ini sudah 

terbukti efektif di antara kaum 

Bhojpuri. Karena orang-orang 



di daerah perkotaan sering 

memiliki sedikit waktu luang, 

kami menemukan bahwa 

pertemuan kecil (komunitas 

penyembahan non-

konvensional) sangat efektif 

karena peningkatan 

fleksibilitas. 

 

Memulai GPJ di Delhi 

Pada tahun 2009, kami 

memulai dua proyek PPK di 

Delhi dan merintis tiga 

komunitas ibadah. Tahun 

berikutnya kami memulai lebih 

banyak proyek PPK di tiga 

lokasi lain. Para pemimpin 

politik dan kepala daerah 

meresmikan proyek-proyek 



tersebut, dan banyak 

profesional medis datang untuk 

mendukung inisiatif kami. 

Kami juga mulai bekerja 

dengan perguruan tinggi, yang 

membuka pintu untuk melatih 

banyak anak muda. 

 

Pada bulan Desember 2009, 50 

pemimpin dan pendeta 

menghadiri seminar GPJ, yang 

memperkenalkan konsep GPJ 

dan berbagi beban bagi mereka 

yang belum terjangkau di 

Delhi. Hal ini menghasilkan 50 

program pelatihan untuk 

memfasilitasi dan mempercepat 

proses GPJ di Delhi. Kami 

melatih banyak pemimpin yang 



sudah terlibat dalam pelayanan, 

tetapi tidak tahu bagaimana 

menjangkau orang. Banyak dari 

mereka memimpin jemaat 

stagnan yang hanya terdiri dari 

20 atau 25 anggota dan 

berpikir, “Saya rasa ini sudah 

cukup baik.” Kami melatih 

mereka dalam penjangkauan 

yang lebih efektif dan mereka 

sekarang memiliki ratusan anak 

muda di jemaat-jemaat mereka. 

 

Sebagai hasil dari pelatihan ini 

banyak orang terlibat dalam 

perintisan jemaat. Kami juga 

bekerja dengan organisasi lain 

untuk melakukan beberapa 

pelatihan kepemimpinan. 



Pelatihan-pelatihan ini 

memperlengkapi staf dan 

pendeta dari berbagai 

pelayanan dan gereja dalam 

prinsip-prinsip GPJ. Para 

hadirin belajar bagaimana 

membangkitkan para pemimpin 

baru dan memperlengkapi para 

murid yang memuridkan. 

 

Tiga Kelompok Fokus 

Kami fokus untuk menjangkau 

tiga kelompok besar di Delhi: 

kelas menengah, migran dan 

yang terpinggirkan. Kelompok-

kelompok ini membentuk lebih 

dari 90 persen penduduk kota. 

India memiliki kelas 

menengah yang baru sekitar 



300 juta orang. Seringkali 

kaum urban muda, mereka 

berpendidikan, makmur dan 

berpengaruh. Menjangkau 

kelompok ini membutuhkan 

bentuk-bentuk baru 

penyembahan, persekutuan, 

pemuridan dan pengembangan 

kepemimpinan berskala besar. 

 

Dilihat dari perspektif strategis 

negara ini memiliki beberapa 

orang elit (pembuat keputusan), 

sedangkan kelas menengah 

adalah para pembuat opini. Elit 

menginvestasikan uang tetapi 

kelas menengah memutuskan 

di mana mereka akan 

menginvestasikan uang. Elit 



mengatur industri sementara 

kelas menengah memutuskan 

di mana mengatur industri dan 

dari mana tenaga kerja akan 

berasal. Jadi kelas menengah 

India sangat berpengaruh – 

tidak hanya untuk kelas elit 

tetapi juga untuk kelas bawah. 

Karena itulah kami percaya 

bahwa kabar baik harus 

menembus kelas menengah, 

jadi kami memulai fokus utama 

di sana. Kami memulai 

pelayanan ini melalui konseling 

dan bimbingan. Konseling 

menjadi hit instan dan alat yang 

efektif untuk penginjilan. 

Fokus kaum muda perkotaan 

kami adalah bagian dari upaya 



kami untuk menjangkau kelas 

menengah. 

 

 

 

Kedua, kami mulai fokus pada 

migran, karena Delhi penuh 

dengan migran, dan ketika 

orang pindah ke Delhi mereka 

memiliki banyak masalah dan 

pergumulan, termasuk 

Kaya 

Kelas Berpengaruh  

Miskin (Di atas garis kemiskinan)  

Miskin (Di bawah garis kemiskinan)  

Injil  

Pembentuk Opini 

Pembuat Keputusan 



tantangan dalam pekerjaan. 

Untuk menjangkau kelompok 

ini diperlukan pendekatan yang 

berbeda dari menjangkau kelas 

menengah. Kami membantu 

migran untuk mendapatkan 

kartu identitas dan 

mendapatkan pekerjaan melalui 

pelatihan kejuruan. Kami juga 

menunjukkan kepada mereka 

bagaimana menggunakan 

fasilitas pemerintah untuk 

menerima bantuan. 

Kami memulai dua jenis PPK 

di Delhi. PPK semi-perkotaan 

melayani daerah kumuh atau 

daerah marginal/migran, yang 

disebut “desa.” PPK semi-

perkotaan ini berfungsi hampir 



seperti PPK di daerah 

pedesaan. PPK perkotaan lebih 

fokus pada konseling, bantuan 

karir, pekerjaan, dan 

penempatan kerja. PPK 

tersebut menyampaikan 

informasi terkait pendidikan 

dan program pengembangan 

keterampilan untuk kaum 

muda. Kami telah belajar dari 

survei kami bahwa banyak 

orang memiliki pendidikan 

tetapi tidak memiliki 

keterampilan vital. Jadi kami 

fokus pada pengembangan soft 

skill: keterampilan 

interpersonal, keterampilan 

komunikasi, penetapan tujuan, 

dan kecerdasan emosional. 



Kami mengajarkan 

keterampilan tersebut kepada 

mahasiswa tingkat sarjana, 

mereka yang sudah bekerja dan 

mereka yang mencari pekerjaan 

yang lebih baik. 

Setelah kami memulai 

pelayanan perkotaan ini, 

pemerintah menerbitkan survei 

yang membuktikan apa yang 

telah kami lakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa karena 

kurangnya keterampilan 

praktis, hanya 33 persen dari 

semua lulusan di India yang 

dapat dipekerjakan. Tuhan 

sudah menunjukkan pada kami 

kebutuhan ini sebelumnya. 



Ketiga, kami fokus pada kaum 

marginal, yang merupakan 30 

persen dari populasi yang 

tinggal di daerah kumuh 

perkotaan dan di jalanan. 

Pelayanan kami di antara 

mereka mencakup jenis-jenis 

pelayanan di daerah kumuh 

yang dijelaskan dalam bab-bab 

sebelumnya. Hal-hal seperti 

program penyadaran, 

mendorong pendidikan anak-

anak dan membantu orang 

dewasa untuk mendapatkan 

kartu identitas nasional 

sehingga mereka dapat 

dipekerjakan. 

Kami mulai bekerja di antara 

semua kelompok ini secara 



bersamaan, tetapi fokus utama 

kami adalah kaum muda 

perkotaan dan kelas menengah. 

Hal itu mulai membuahkan 

hasil di semua sektor. 

 

Berkembang! 

Pelayanan perkotaan menjadi 

sangat sukses karena sebab 

berikut. Pertama, karena kami 

memiliki model yang terbukti 

berhasil di antara kaum 

Bhojpuri. Kami menerapkan 

prinsip-prinsip GPJ dan 

menggunakan akses untuk 

memberkati orang-orang dan 

mencari orang yang damai, 

yang kemudian menjadi kunci 



untuk menjangkau jaringan 

hubungan mereka. 

Kedua, Tuhan membantu kami 

melakukan penelitian dan doa 

dan bergerak ke arah yang 

benar untuk belajar cara yang 

efektif untuk akses. Pendekatan 

akses perkotaan jelas perlu 

berbeda dari yang di pedesaan. 

Ketiga, kami tidak menunggu 

orang untuk datang kepada 

kami. Kami secara aktif 

menjangkau orang-orang. 

Melalui pelayanan konseling 

kami pergi ke sekolah dan 

perguruan tinggi. Kami 

memberikan program 

kesadaran di sana tentang topik 



yang relevan seperti pelecehan 

anak, pelecehan seksual, dan 

pilihan karir. Program-program 

ini mendapat sambutan hangat 

di kalangan kaum muda. 

Sebagian besar pemuda Kristen 

dengan siapa kami terhubung 

merasa tidak dihargai di gereja-

gereja mereka. Mereka ingin 

melakukan sesuatu yang 

bermanfaat, tetapi gereja hanya 

ingin mereka tetap hadir secara 

teratur. Kami memberi tahu 

mereka, “Kalian dapat 

melayani di banyak tempat; 

tidak hanya di gereja. Kalian 

dapat mengambil inisiatif untuk 

menjangkau, bukan hanya 

menunggu kesempatan yang 



muncul.” Mereka sangat 

menyukainya, dan beberapa 

dari mereka memulai 

persekutuan. 

Misalnya, seorang mahasiswa 

keperawatan memulai 

persekutuan di institusi 

keperawatannya. Beberapa pria 

muda memulai sebuah grup di 

BPO (Business Processing 

Outsourcing - call center) 

mereka. Kami tidak memiliki 

model yang tepat untuk seperti 

apa gereja urban seharusnya. 

Kami memiliki orang-orang 

yang memulai komunitas 

penyembahan di kafe dan mall 

dan semua jenis tempat. 



Pemuda sangat menyukai 

pendekatan-pendekatan kreatif 

ini, jadi kami membuat grup 

WhatsApp dengan semua jenis 

sumber daya. Kami ingin 

terhubung dengan baik dengan 

para pemuda. Karena mereka 

menggunakan Facebook dan 

WhatsApp dan nongkrong di 

kafe dan mall, kami 

menggunakan sarana-sarana itu 

untuk terhubung dengan 

mereka. 

Pada saat yang sama kami 

melatih dan memperlengkapi 

para pendeta dan pemimpin 

yang memiliki kepemilikan 

terhadap model baru dan mulai 

melakukan pelayanan yang 



sangat efektif. Kami 

menggunakan pendekatan 

beragam karena taburan yang 

berlimpah membawa tuaian 

berlimpah. 

Tuhan telah membangun tim 

kami dan membawa banyak 

buah. Dalam enam tahun 

terakhir kami telah melihat 

beberapa ribu komunitas 

penyembahan dirintis di Delhi. 

Saya tidak akan mencoba 

menyebutkan angka pastinya, 

tetapi kami tahu kelompok-

kelompok tersebut telah 

berlipat ganda menjadi generasi 

ke-5 dan ke-6. Persekutuan-

persekutuan ini menjangkau 

kelompok maupun individu. 



Baik pendekatan kelompok 

maupun individu telah 

membuahkan hasil besar di 

Delhi. Dalam kedua 

pendekatan ini menemukan 

seseorang yang damai adalah 

kuncinya. Jika saya 

menemukan satu orang yang 

terbuka, saya ingin membantu 

dia melihat tempat kerja atau 

sekolahnya sebagai ladang 

panennya. Sehingga orang 

damai itu mulai menjangkau 

sekelompok kontaknya. 

“Komunitas” perkotaan ini 

sangat berbeda dari komunitas 

pedesaan, namun kabar baiknya 

menyebar di antara mereka. 



Terobosan di antara Pecandu 

Narkoba  

Pelayanan kami di antara para 

pecandu narkoba terjadi di 

daerah yang dekat dengan 

perbatasan Haryana. Daerah itu 

memiliki banyak penjahat dan 

pecandu narkoba. Orang-orang 

kecanduan narkoba kemudian 

terlibat dalam kejahatan untuk 

membiayai kebiasaan narkoba 

mereka. 

Victor George adalah salah 

seorang pendeta yang datang 

kepada kami untuk pelatihan. 

Butuh enam bulan baginya 

untuk melepaskan beberapa hal 

dan mempelajari pola-pola 

baru. Kemudian dia mulai 



terhubung dengan orang-orang 

di daerah ini melalui PPK. Dia 

menemukan banyak orang tua 

kesal dan sedih karena anak-

anak mereka terlibat dalam 

kejahatan dan narkoba. Dia 

mulai menjangkau para 

pecandu dan penjahat ini – 

memberi konseling kepada 

mereka dan mengasihi mereka. 

Tuhan melakukan hal-hal 

menakjubkan melalui 

pelayanan Victor George. Saya 

belum pernah melihat 

seseorang keluar dari 

kecanduan narkoba atau 

alkohol tanpa melalui program 

detoks. Tetapi itu terjadi secara 

konsisten melalui pelayanan 



Victor George, meskipun ia 

bukan konselor profesional. 

Melalui konseling dan doa saja, 

ia membaptis 65 mantan 

pecandu dan penjahat dalam 

dua tahun pertama. Sebuah 

terobosan besar! Dengan 

fasilitas yang minim dan 

investasi yang sangat sedikit, 

Tuhan memakainya dengan 

cara khusus untuk menjangkau 

orang-orang ini. 

Victor George menjadi model 

bagi seluruh denominasi 

Baptisnya. Orang-orang mulai 

belajar darinya dan bertanya: 

“Bagaimana Anda melakukan 

itu? Bagaimana Anda 

mengumpulkan orang?” Dia 



membagikan bagaimana Tuhan 

melaksanakan hal-hal 

menakjubkan ini. Tuhan 

menggunakannya dengan kuat 

selama empat tahun – empat 

tahun terakhir dalam hidupnya. 

Pada tahun 2015 ia meninggal 

karena gagal ginjal. Dia telah 

merintis 15 jemaat sebelum 

kematiannya, dan yang dia 

jangkau masih menjalankan 

pelayanan. Atas karunia Tuhan, 

beberapa pecandu yang 

menjadi percaya sekarang 

memimpin jemaat-jemaat. 

Kami tidak mengklaim 

pelayanan ini sebagai milik 

kami, tetapi kami melakukan 

apa yang kami bisa untuk 



membantu. Yang penting 

bukanlah apakah seseorang 

termasuk dalam organisasi 

kami atau bukan. Kami 

merayakan terobosan besar di 

antara pecandu narkoba dan 

penjahat dan perintisan jemaat 

di antara mereka, yang masih 

berlanjut. 

 

Terlepas dari 

Ketergantungan Narkoba  

Dhaval* adalah seorang 

pecandu narkoba dan penjahat 

lokal di daerahnya di Delhi. 

Hidupnya berputar ke bawah. 

Dia merasa putus asa untuk 

mengatasi kecanduannya. 



Kemudian dia memasuki pusat 

konseling dan bertemu dengan 

salah satu pemimpin kami. 

Setelah banyak doa dan 

konseling, dia menyerahkan 

hidupnya kepada Kristus. 

Sekarang, setelah dimuridkan 

oleh para pemimpin kami, 

Dhaval telah merintis sebuah 

jemaat di antara keluarga dan 

teman-temannya. Ia juga 

menjadi saksi yang kuat bagi 

pecandu dan penjahat narkoba 

lainnya di lingkungannya. 

Tantangan  

Kami telah memiliki beberapa 

tantangan dan kemunduran 

besar dalam pelayanan 

perkotaan. Pertama, banyak 



organisasi dan orang-orang 

yang datang ke pelatihan 

berpikir bahwa kami akan 

memberi mereka bantuan 

keuangan. Kami berkata, 

“Tidak, kami berusaha 

membantu Anda melayani 

dengan efektif.” 

Beberapa dari mereka tidak 

dapat mengerti dan mulai 

mengeluh: “Orang-orang ini 

tidak membantu secara 

finansial, mereka hanya 

memberikan pelatihan!” 

Kami menjelaskan: “Kami 

bukan agen uang. Kami tidak 

bisa memberi Anda uang.” 



Kedua, orang kota sering 

memiliki banyak transisi, dan 

sering pindah tempat. Ada 

mungkin hanya dua atau tiga 

tahun untuk mempengaruhi 

seseorang sebelum dia pindah. 

Ketika kami memulai sebuah 

jemaat di desa, orang-orang 

umumnya tidak pindah tanpa 

alasan khusus. Desa adalah 

kampung halaman mereka. 

Namun di daerah perkotaan, 

orang sering berpindah-pindah. 

Mungkin untuk melanjutkan 

studi, untuk mengambil 

pekerjaan yang lebih baik di 

tempat lain atau menikah. 

Mereka selalu bergerak. 



Hal itu bisa dilihat sebagai 

kemunduran: kami 

mempersiapkan orang, 

kemudian setelah beberapa saat 

mereka pindah. Mereka maju 

dengan cukup baik, tetapi 

kemudian mereka pergi. Jadi 

saat kami melayani di kalangan 

pemuda perkotaan, kami tidak 

selalu dapat menghitung berapa 

banyak orang terlibat. Pada saat 

yang sama, mobilitas ini dapat 

menjadi keuntungan. Ke mana 

pun orang-orang ini pergi, 

mereka dapat memulai sesuatu 

yang baru. Mereka 

menyebarkan kabar baik dan 

konsep GPJ ke mana pun 

mereka pindah.  



Tantangan jenis ketiga datang 

dari gereja tradisional. Sebagai 

contoh, kami melatih seorang 

gadis dari gereja tradisional 

yang memulai enam kelompok 

dalam beberapa bulan. 

Kemudian, dalam waktu 

setengah tahun, keenam 

kelompok itu menjadi delapan 

kelompok. Pada saat itu dia 

mendapat perhatian dari 

pendetanya, yang menyerap 

pelayanannya sepenuhnya. 

Gerejanya menganggap penting 

untuk meluncurkan delapan 

kelompok. Tetapi dari delapan 

kelompok mereka hanya dapat 

merawat dua kelompok. Dan 

sekarang gadis itu tidak lagi 



memuridkan sama sekali. Dia 

benar-benar kehilangan gairah 

untuk hal ini ketika orang-

orang di gereja memberikan 

kehormatan dan status 

kepadanya. Kami menganggap 

itu sebuah kemunduran – bukan 

karena dia tidak melayani 

dengan kami, tetapi karena dia 

tidak lagi melakukan pelayanan 

besar yang dapat dia lakukan 

untuk memuridkan dan 

meluncurkan kelompok-

kelompok orang percaya baru. 

Tantangan keempat: terkadang 

pendeta, ketika mereka menjadi 

“sukses,” merasa puas dan 

kehilangan minat untuk melihat 

kabar baik menyebar. Beberapa 



pendeta yang kami ajarkan 

tentang GPJ merasa sangat 

senang ketika gereja mereka 

memiliki 200 atau 300 anggota. 

Ketika mereka mencapai 300, 

mereka berpikir, “Itu cukup; 

tidak diperlukan lagi 

penambahan. Saya punya 

cukup uang untuk bertahan 

hidup,” jadi mereka tidak 

melanjutkan dengan 

penjangkauan serius. Setelah 

gereja mereka penuh, mereka 

berhenti fokus pada GPJ. 

Di sisi lain, kami juga memiliki 

beberapa pendeta yang, 

meskipun pada awalnya 

menolak, tetapi mengikuti 

dengan sangat baik. Sebagai 



contoh, kami melatih seorang 

pendeta denominasi yang 

awalnya tidak begitu 

menerima. Dia berkata, “Saya 

seorang pendeta; tugas saya 

adalah memimpin ibadah.” 

Saya berkata, “Tidak. Anda 

dipanggil untuk memuridkan 

orang.” Butuh enam bulan 

baginya untuk mengerti. Tetapi 

kemudian dia memahami 

konsep itu, membaptis 65 

orang percaya baru dan 

memulai 14 jemaat. 

Pelayanannya diubah. 

Banyak pemimpin telah 

mengubah hidup mereka dari 

cara mereka berpikir dulu dan 



cara mereka melayani 

sebelumnya. Tuhan telah 

memberikan buah yang lebih 

besar daripada yang pernah 

mereka impikan! 

 

Lima Prinsip Panduan  

Kami menerapkan lima prinsip 

panduan dalam pelayanan 

perkotaan kami: 

1. Konteks: Seperti yang 

telah disebutkan, India 

mengalami urbanisasi 

dengan cepat, dengan 

migrasi besar ke kota-

kota. Meskipun India 

secara historis 



merupakan negara desa, 

urbanisasi sudah 

mencapai 40 persen, 

diperkirakan akan 

segera mencapai 50 

persen. Anak-anak di 

bawah 15 tahun 

merupakan 35 persen 

dari populasi dan 

mereka yang di bawah 

24 tahun berjumlah 54 

persen. Kami melayani 

dengan cara yang sesuai 

dengan setiap konteks 

unik dan kebutuhannya. 

2. Karakter: Karakter 

berkembang melalui 

hubungan. Membangun 



hubungan 

membutuhkan interaksi 

yang tidak mengancam. 

Hal ini penting untuk 

pemuridan. Setelah 

suatu hubungan terjalin, 

pemuridan yang 

disengaja dapat tumbuh 

darinya. 

3. Koneksi: Kemitraan 

adalah aspek kunci dari 

perkembangan 

pelayanan. Kami 

membina hubungan 

dengan mitra yang 

berpikiran sama yang 

bekerja sama dengan 

kami. Hal ini 



memfasilitasi dan 

mempercepat proses 

GPJ. Kami juga 

bermitra dengan 

organisasi lain dalam 

pelatihan dan kami 

menyelenggarakan 

seminar GPJ di 

berbagai lokasi. Kami 

dengan sengaja 

melakukan pelatihan ini 

dengan kelompok yang 

terdiri dari 25 hingga 30 

orang, bukan dalam 

pertemuan besar. Dalam 

membangun kemitraan 

dengan orang-orang 

percaya setempat, kami 



mendorong mereka 

untuk memulai dengan 

apa pun yang sudah 

mereka miliki (seperti 

dalam kisah Yesus 

memberi makan 5000 

orang hanya dengan 

lima roti dan dua ikan). 

4. Kreativitas: Kami 

mendorong alat inovatif 

seperti konseling dan 

pendekatan holistik 

lainnya, dengan tujuan 

akhir memuridkan. 

Kami juga menyediakan 

acara komunitas dan 

pendidikan komunitas. 

Program sudah 



termasuk bantuan biaya 

sekolah, konseling, 

pelatihan musik, 

mentoring, bimbingan, 

dan bantuan dengan 

proses lamaran 

pemerintah. 

5. Perwalian: Kami 

memastikan bahwa para 

pemimpin lokal pemuda 

perkotaan merasa 

“memiliki” GPJ, 

membuat gerakan ini 

berkelanjutan untuk 

jangka panjang. Kami 

menjaga keberlanjutan 

pelayanan jangka 



panjang dengan 

mengembangkan 

budaya pemberdayaan 

daripada 

ketergantungan. Kami 

fokus pada 

memperlengkapi para 

pemimpin di antara 

pembuat tenda (pekerja 

bivokasional) dan 

meneruskan DNA GPJ. 

Kami juga 

memaksimalkan 

layanan sukarelawan. 

 



 
Hubungan adalah dasar untuk 

pemuridan 

 

 

Untuk terhubung dengan 

komunitas perkotaan, kami 

melatih para pemimpin kami 

untuk melakukan lima hal: 

1. Ubah/sesuaikan 

prioritas Anda. 

Pemuridan 

Pertemanan 

Akses Kepedulian 

Kepercayaan 

 

Komunikasi 



Layanan yang kami 

senang untuk lakukan 

atau telah dilakukan 

sebelumnya mungkin 

tidak sesuai dengan 

kebutuhan orang-orang 

yang ingin kami 

jangkau. Jika kami tidak 

menyesuaikan diri, 

kami mungkin 

kehilangan kesempatan 

yang diberikan Tuhan, 

seperti yang dilakukan 

imam dalam kisah 

Orang Samaria yang 

Baik Hati. Kami perlu 

memprioritaskan 

kegiatan-kegiatan yang 

menggerakkan kami 



secara efektif menuju 

tujuan. 

2. Ubah/sesuaikan jadwal 

Anda. Kami perlu 

menyesuaikan diri 

untuk mengakomodasi 

jadwal orang. Misalnya, 

mungkin lebih nyaman 

bagi kami untuk 

bertemu seseorang di 

pagi hari, tetapi mereka 

mungkin hanya punya 

waktu di malam hari. 

3. Ubah/sesuaikan 

harapan Anda. Kami 

biasanya ingin orang 

lain datang kepada kami 

dan melakukan hal-hal 



dengan cara kami. Kami 

mungkin berasumsi, 

“Jika orang ini tertarik 

pada hal-hal rohani, 

mereka akan memenuhi 

harapan saya.” Tetapi 

perspektif mereka 

mungkin, “Saya 

terjebak dengan semua 

jenis masalah. Adakah 

yang bisa membantu 

saya dalam situasi ini? 

Adakah yang dapat 

mengasihi saya?” 

Harapan kami harus 

cocok dengan 

kenyataan situasi 

kehidupan mereka. 

 



4. Melibatkan orang 

sebelum Anda 

memperlengkapi 

mereka. Pemuridan 

dimulai dengan 

hubungan. Hal pertama 

yang Yesus katakan 

kepada murid-murid-

Nya adalah, “Datang 

dan lihatlah,” atau 

“Ikuti Aku.” Orang-

orang ini tidak tahu 

sebabnya mereka 

mengikuti Yesus. 

Mereka hanya 

menghabiskan waktu 

bersama dulu, lalu Dia 

mulai memperlengkapi 

mereka. Dia pertama-



tama melibatkan 

mereka, kemudian 

memperlengkapi 

mereka, kemudian 

memberdayakan 

mereka. 

 

5. Pergi ke tempat orang-

orang berada. 

Ketimbang menunggu 

orang datang kepada 

kami, kami pergi ke 

tempat mereka. Inilah 

yang dilakukan Yesus: 

sebelum memanggil 

kita untuk datang 

kepada-Nya, Dia datang 

kepada kita. Jadi alih-

alih menunggu orang 



muda datang ke gereja, 

kami membawa gereja 

ke mereka. 

Kami juga melatih para 

pemimpin untuk fokus pada 

empat hal penting yang 

dibutuhkan setiap gereja untuk 

mereproduksi dirinya sendiri: 

1. Pemuridan harus 

berlipatganda dengan 

sendirinya. 

2. Pemimpin harus 

memperbanyak diri. 

3. Jemaat harus memperbanyak 

diri. 



4. Pengajaran harus 

memperbanyak diri. 

Jika salah satu dari ini tidak 

mereproduksi diri mereka 

sendiri, gerakan ini menderita. 

Para pemimpin juga perlu 

memastikan seluruh proses 

perintisan jemaat adalah: 

1. Sederhana. Bukan 

sesuatu yang rumit yang 

hanya dapat dilakukan 

oleh beberapa orang. 

Yesus mengajarkan hal-

hal yang dapat 

dipahami dan diikuti 

oleh siapa pun. Salah 

satu pujian terbaik yang 



pernah kami terima 

pada pengajaran GPJ 

kami adalah: “Ini sangat 

sederhana!” 

2. Dapat dilakukan. Tidak 

membantu jika proses 

itu digambarkan sebagai 

sesuatu yang 

spektakuler, 

mengatakan hal-hal 

seperti, “Selama 500 

hari saya berdoa. Saya 

berpuasa selama 

berminggu-minggu.” 

Sebaliknya, dalam 

intervensi sosial kami 

mendorong para 

pemimpin untuk 

awalnya melakukan 



sesuatu yang akan 

membuahkan hasil 

hanya dalam beberapa 

hari. Hal itu 

meningkatkan iman 

mereka sehingga 

nantinya mereka dapat 

melakukan sesuatu 

dengan seluruh 

komunitas yang akan 

menghasilkan buah 

jangka panjang. Semua 

orang dapat merintis 

jemaat. Jika prosesnya 

sederhana, orang-orang 

yang berpendidikan 

dapat melakukannya, 

juga orang yang buta 

huruf. Tetapi jika rumit, 



hanya beberapa ahli 

yang dapat 

melakukannya. 

3. Dapat bereproduksi. 

Pelayanan harus 

dilakukan sedemikian 

rupa sehingga ia 

mereproduksi dirinya 

sendiri. Kalau tidak, 

semuanya akan mati 

dengan generasi 

pertama. Kami 

bertujuan untuk 

membuatnya sehingga 

orang berkata, “Saya 

juga bisa melakukan hal 

ini,” bukan agar mereka 

berkata, “Saya tidak 

pernah bisa melakukan 



apa yang Anda 

lakukan.” 

 

4. Berkelanjutan. Kami 

selalu bertujuan untuk 

mengeluarkan diri dari 

kebergantungan pada 

kami.. Kami melayani 

sedemikian rupa 

sehingga pelayanan 

tidak akan runtuh saat 

kami tidak ada. Kami 

memberi tahu para 

pemimpin: “Jika orang 

lain tidak melakukan 

apa yang kalian 

lakukan, pelayanan itu 

akan runtuh tanpa 

kalian.” Kita perlu 



memperlengkapi orang 

lain untuk melakukan 

apa yang kita lakukan. 

Yesus tidak 

menciptakan 

ketergantungan; Dia 

memberi murid-murid-

Nya otoritas. Kami 

tidak ingin melakukan 

apa pun yang 

menciptakan 

ketergantungan pada 

kami. Yesus adalah 

mempelai laki-laki; 

kami hanya teman-Nya. 

Pria pendamping 

mempelai laki-laki 

membantu sampai 

pernikahan tetapi dia 



tidak ikut berbulan 

madu! Orang-orang 

perlu bergantung pada 

Yesus sejak hari 

pertama. 

Dinamika di Kota-Kota Lain  

Di Delhi kami memulai 

pelayanan perkotaan dan 

pelayanan kaum muda. 

Kemudian pelayanan-

pelayanan tersebut diperluas ke 

kota-kota lain, seperti Kolkata, 

Lucknow, Jaipur, dan 

Gorakhpur. Di sana kami 

menjangkau seperti yang kami 

lakukan di Delhi. 



 

Kami mencoba pendekatan 

serupa di Patna tetapi tidak 

berhasil. Patna, sebagai pusat 

pendidikan, memiliki ratusan 

asrama di kota untuk kaum 

muda. Jadi kami mencoba 

mengembangkan sekelompok 

pekerja muda untuk berbicara 

dengan orang-orang muda di 

asrama mereka. Tetapi kami 

tidak dapat menemukan orang-



orang muda yang 

berpendidikan dan bersedia 

melakukan pelayanan itu. 

Semua orang tampak lebih 

peduli dengan karir mereka 

sendiri. 

Di Patna kami 

mengembangkan penjangkauan 

yang terkait dengan orang-

orang muda di sana. Jika 

mereka suka bermain olahraga, 

kami menyediakan seseorang 

yang dapat melatih mereka. 

Jika mereka menyukai musik, 

tarian, atau drama, kami 

menyediakan seseorang yang 

dapat membantu. Pada mulanya 

hal-hal ini dimulai dengan 

lambat, tetapi mengikuti pola 



kami yang sederhana dan dapat 

direproduksi, pelayanan-

pelayanan ini segera berhasil.  

Di Kolkata kami memulai 

kursus bahasa Inggris, dan 

melalui kursus-kursus itu kami 

perlahan-lahan menjangkau dan 

memuridkan 150 remaja. 

Selama beberapa tahun 

berikutnya, kursus bahasa 

Inggris tambahan membuka 

pintu untuk membangun 

komunitas penyembahan di 

banyak lingkungan. Kami 

sekarang telah merintis sekitar 

20 komunitas penyembahan di 

daerah-daerah itu dan para 

pemimpin mengambil inisiatif 



dalam perintisan kelompok-

kelompok di seluruh kota. 

 

Kesimpulan 

Tuhan kita adalah Tuhan 

daerah perkotaan dan juga 

daerah pedesaan. Wahyu 21:2 

menggambarkan Yerusalem 

Baru “turun dari surga dari 

Allah, disiapkan seperti 

pengantin perempuan yang 

berpakaian indah untuk 

suaminya.” Dia sedang 

membangun kota baru untuk 

orang yang ditebus. Di mana 

pun kita tinggal, jika kita 

menerapkan prinsip dan 

perintah Tuhan, Dia akan 



bekerja. Amanat Agung 

dimulai dengan perkataan 

“Segala kuasa otoritas di surga 

dan bumi ...” Itu mencakup 

setiap jenis tempat di bumi: 

perkotaan atau pedesaan. Buah 

yang telah kami lihat dalam 

perintisan jemaat di kota 

menunjukkan bahwa Allah 

senang bekerja di semua 

tempat. Dia telah membantu 

kami mengatasi tantangan unik 

kota: kesibukan, rentang 

perhatian yang pendek, dan 

mobilitas tinggi. Meskipun ada 

banyak kendala, kabar baik 

sedang menembus dan 

mengubah kota-kota. 

 



Bab 9.  Terobosan di Luar 

Bhojpuri 

 

Beberapa orang bertanya, 

“Mengapa Anda tidak bertahan 

dengan menjangkau suku 

Bhojpuri saja? Mereka 

berjumlah begitu banyak! 150 

juta31 orang merupakan jumlah 

                                                           
31 Jumlah ini mewakili pertumbuhan 

populasi yang signifikan sejak awal 

1990-an ketika pelayanan kami di 

antara suku Bhojpuri dimulai. 

“Menurut sebuah artikel yang 

diterbitkan di Times of India, 150 juta 

orang di India berbicara Bahasa 

Bhojpuri. Diperkirakan 70 juta orang 

di Uttar Pradesh dan 80 juta orang di 



yang besar! Mengapa Anda 

tidak tinggal di sana sampai 

pelayanan itu selesai?” 

Tanggapan pertama saya 

adalah sifat perintis dari 

pelayanan Injil. Melakukan 

pelayanan kerasulan/perintis 

berarti selalu mencari tempat-

tempat di mana kabar baik 

belum berakar: mencari 

peluang untuk membuat 

                                                           
Bihar berbicara bahasa Bhojpuri 

sebagai bahasa pertama atau kedua 

mereka. Ada 6 juta pembicara bahasa 

Bhojpuri yang tinggal di luar Bihar 

dan Purvanchal. ” 

https://mevidur.wordpress.com/2010/

12/30/bhojpuri-language-1-origin-

history/, diakses pada 4/12/2016. 



Kristus dikenal di mana Dia 

belum dikenal. Itulah salah satu 

sebab kami memperluas 

pelayanan kami ke kelompok 

bahasa lain. Kami melihat 

jumlah STA dan mensurvei 

siapa yang melayani di mana 

dan siapa yang tidak memiliki 

siapa pun yang melayani di 

antara mereka. Kami melihat 

apa yang perlu dilakukan dan 

kami ingin berperan dalam 

melakukannya. 

Kedua, berbagai bahasa ini 

tumpang tindih dalam 

penggunaannya, satu dengan 

yang lain. Tidak ada batasan 

yang jelas: “Pada baris ini 

penggunaan satu bahasa 



berakhir dan yang lain 

dimulai.” Seseorang dapat 

dengan mudah menjelajahi 

kelompok bahasa yang 

berbeda. Juga, orang percaya 

sering pindah karena hubungan. 

Mungkin mereka menikah atau 

ibu mereka datang dari desa 

lain atau paman menawarkan 

pekerjaan di daerah lain. 

Karena orang-orang dalam 

pergerakan telah melakukan 

perjalanan atau pindah, kabar 

baik telah bergerak bersama 

mereka. Ketika kabar baik 

menyebar, pernah ada beberapa 

orang yang kembali dan 

berkata, “Kami melihat Tuhan 

bekerja di tempat lain ini. Kami 



ingin memulai pelayanan di 

daerah itu.” 

Jadi kami memberi tahu 

mereka, “Silakan!” 

Jadi mereka kembali setahun 

kemudian dan berkata, “Kami 

telah merintis 15 jemaat di 

sana.” Kami kagum dan 

diberkati, karena hal itu terjadi 

secara organik. Tidak ada 

perencanaan, tidak ada 

persiapan, dan tidak ada dana. 

Tiba-tiba orang-orang ini 

melaporkan semua jemaat ini 

dan bertanya, “Apa yang harus 

kami lakukan sekarang?” 

Kekhawatiran saya sebagai 

seorang rasul (pekerja perintis) 



adalah, “Bagaimana kami dapat 

membantu orang-orang percaya 

baru ini dengan cepat menjadi 

dewasa dan berakar pada 

Firman Allah?” 

Faktor kedua ini 

menggabungkan hubungan, 

tumpang tindih bahasa, dan 

orang-orang yang bergerak dan 

membawa kabar baik dengan 

mereka. 

Ketiga, kami memulai pusat-

pusat pelatihan, yang 

memperluas pelayanan, baik 

secara sengaja maupun tidak 

sengaja (lebih banyak rencana 

Tuhan daripada rencana kami). 

Terkadang orang-orang dari 



kelompok bahasa terdekat 

datang ke pelatihan dan 

kemudian pulang dan melayani 

di antara orang-orang mereka 

sendiri. 

Sebab keempat untuk 

perkembangan: kadang-kadang 

orang mendatangi kami dan 

berkata, “Kami butuh bantuan. 

Bisakah Anda membantu 

kami? ” Kami membantu dan 

mendorong mereka sebaik 

mungkin. 

Di Daerah Baru  

Ketika kami pindah ke suatu 

daerah, kami melakukan tiga 

hal. Pertama-tama kami 

melakukan penelitian: 



“Siapakah mereka? Bagaimana 

latar belakang mereka? Apakah 

mereka memiliki Alkitab dalam 

bahasa mereka? Apa yang 

mereka sukai dan tidak sukai? 

Seperti apa budaya mereka? 

Bagaimana mereka 

menafsirkan berbagai hal?” 

Karena India memiliki begitu 

banyak keanekaragaman, di 

sini tidak ada yang disebut 

“budaya India.” India memiliki 

92 budaya yang berbeda dan 

lebih dari 440 bahasa32 dengan 

                                                           
32 Menurut Ethnologue, “Jumlah 

bahasa unik yang terdaftar untuk 

India adalah 462. Dari jumlah ini, 448 

masih ada dan 14 punah.” 



ribuan dialek. Kami perlu 

memahami setiap budaya lokal 

agar dapat berkomunikasi 

secara efektif dengan orang-

orang. Sebagai bagian dari 

penelitian kami, kami juga 

mencari tahu apakah seseorang 

dalam gerakan tersebut 

memiliki koneksi: entah 

saudara atau seseorang yang 

mereka kenal di daerah itu. Di 

desa-desa India, Anda tidak 

bisa masuk tanpa pengantar. 

Orang-orang ingin tahu siapa 

Anda dan dari mana Anda 

berasal. 

                                                           
www.ethnologue.com/country/IN. 

Diakses pada 12/15/2018 



Kedua, kami memobilisasi doa. 

Kami berdoa sambil berjalan 

kaki di area yang ingin kami 

fokuskan dan kami 

mengumpulkan orang untuk 

berdoa. Kami meminta orang 

Kristen setempat yang ada 

untuk bergabung dengan kami 

dalam doa. Kami ingin 

melibatkan mereka sebanyak 

mungkin, tidak mengutuk 

mereka atau menuduh mereka 

tidak melakukan apa-apa. Kami 

meminta Tuhan untuk 

menyediakan pemimpin bagi 

pelayanan – seseorang yang 

damai. Jika kami tidak 

memiliki pemimpin, kami tidak 

memulai sesuatu apa pun. 



Ketika pemimpin ada di 

tempat, hal-hal lain menyusul. 

Setelah penelitian dan doa, 

kami menemukan cara untuk 

mendapatkan akses ke 

komunitas – bagaimana 

memasuki area itu dengan 

mudah. Kami pertama-tama 

melakukan survei dasar untuk 

mengetahui kebutuhan 

masyarakat. Hal ini membantu 

kami melihat apakah kami 

dapat memulai pendekatan 

akses seperti PPK untuk 

membantu kami membangun 

hubungan. Pendekatan akses 

memainkan peran utama dalam 

berhubungan dengan baik 

dengan banyak orang. Kami 



percaya firman Tuhan yang 

mengatakan, “Jika kamu 

menabur banyak, kamu akan 

menuai banyak; jika kamu 

menabur sedikit kamu akan 

menuai sedikit. Dan Tuhan 

membuat semua hal 

bertumbuh.” Hal-hal ini telah 

menjadi faktor kunci dalam 

perpindahan ke daerah 

berdekatan di luar daerah 

Bhojpuri. 

Pelayanan tersebut dimulai di 

antara suku Bhojpuri pada 

tahun 1994, kemudian 

menyebar ke bahasa dan 

wilayah lain dalam urutan ini: 

Awadhi (1999), Muslim 

(2002), Bengali (2004), Magahi 



(2006), Punjabi, Sindhi, Hindi, 

Inggris (di komunitas 

perkotaan) dan Haryanvi 

(2008), Angika (2008), Maithili 

(2010), dan Rajasthani (2015). 

Kami memuji Tuhan bahwa 

gerakan ini telah menyebar 

dengan berbagai cara ke 

berbagai kelompok bahasa, 

wilayah geografis yang 

berbeda, berbagai kelompok 

kasta (dalam wilayah bahasa 

dan geografis tersebut), dan 

berbagai agama. Kekuatan 

kabar baik terus menerobos 

semua jenis batasan. 

Ketika kami melayani di suatu 

daerah, kami tidak 



menentukan: “Kami hanya 

akan menjangkau orang-orang 

semacam ini atau kelompok 

bahasa itu.” Kami fokus pada 

bahasa untuk membantu 

memintas sistem kasta, tetapi 

kami tidak mencoba untuk 

mengecualikan siapa pun. Saya 

berpikir tentang perumpamaan 

yang Yesus katakan (Matius 

13:47-50) tentang kerajaan 

surga yang seperti jaring. Saat 

Anda mancing ikan dengan 

jaring, Anda menangkap semua 

jenis benda dan semua jenis 

ikan. Kami tidak dapat 

menentukan siapa yang akan 

menanggapi kabar baik. 



Beberapa orang mencoba untuk 

fokus pada kelompok kasta 

tertentu, seperti Brahmana atau 

tukang cukur atau sesuatu 

seperti itu. Bagi orang Barat itu 

mungkin terdengar sangat 

sistematis dan strategis. Tetapi 

tidak bisa dengan begitu mudah 

memisahkan semua kasta. Di 

desa dengan 2.000 orang, Anda 

mungkin hanya memiliki satu 

tukang cukur. Atau jika Anda 

fokus hanya pada satu kasta, 

orang Brahmana dapat 

berbicara 100 bahasa yang 

berbeda. Dengan berfokus pada 

bahasa tertentu, pekerja kami 

dapat menjangkau semua jenis 



orang yang berbicara bahasa 

itu. 

Akash dan Awadhi 

Saya dibesarkan di rumah yang 

bukan Kristen. Sejak 1997, 

saya sakit keras, muntah darah. 

Setelah tujuh tahun (tahun 

2004), ipar saya menyuruh saya 

berdoa kepada Kristus supaya 

saya sembuh. Saya berdoa 

kepada Yesus dan saya 

disembuhkan! Saya menjadi 

percaya kepada Kristus melalui 

penyembuhan itu, dan 

meskipun keluarga saya bukan 

Kristen, mereka sangat 

bahagia, karena saya akhirnya 

disembuhkan! 



Kemudian saya bertemu 

dengan seorang pemimpin yang 

memulai pusat pelatihan di 

wilayah saya. Dia mengundang 

saya untuk mengikuti pelatihan 

bersama tujuh orang lainnya. 

Kami semua adalah penutur 

bahasa Awadhi,33 dan kami 

semua adalah orang percaya 

baru. Selama pelatihan, yang 

berlangsung selama empat 

bulan, kami melakukan 

penjangkauan. Kemudian, kami 

                                                           
33 Menurut Ethnologue, ada lebih dari 

3 juta penutur bahasa Awadhi di 

dunia. Sebagian besar dari ini berada 

di India Utara. 

https://www.ethnologue.com/languag

e/awa. Diakses pada 12/15/2018 



pergi ke desa-desa yang 

berbeda untuk membagikan 

kabar baik. Kami berdelapan 

menjadi tim yang mulai 

melayani di wilayah kami. 

Ketika kami pergi ke desa-

desa, kami melihat orang-orang 

mulai beriman. Setiap kali 

empat atau lima orang di 

sebuah desa beriman, kami 

memulai persekutuan. Dari 

2004 hingga 2006 berlanjut 

begitu. Dalam tiga tahun 

pertama, kami berdelapan yang 

mengikuti pelatihan pertama 

mendirikan tiga jemaat rumah. 

Saya tidak tahu jika ada orang 

lain yang menjangkau orang 

Awadhi pada waktu itu. Setelah 



2006, kami berdelapan mulai 

melayani secara terpisah. Kami 

semua mulai hidup dan 

membimbing orang-orang di 

daerah-daerah tempat kami 

telah memulai persekutuan 

rumah. 

Saya mendapat pelatihan 

perbaikan elektronik, jadi saya 

kembali ke desa asal saya dan 

membangun hubungan sambil 

melakukan pekerjaan 

perbaikan. Saya membagikan 

banyak kesaksian dan 

kehidupan saya sendiri; saya 

tidak melakukan khotbah 

langsung. Orang-orang 

memperhatikan gaya hidup 

saya dan terkesan dengan 



kesaksian kesembuhan saya. 

Kami juga menggunakan 

pendekatan holistik, meskipun 

PPK belum dimulai. Di antara 

orang-orang yang saya layani 

adalah saudara ipar saya yang 

telah menyuruh saya untuk 

berdoa kepada Kristus agar 

disembuhkan. Ia kemudian 

menjadi pengikut Yesus yang 

berkomitmen. Saya mendapat 

kehormatan untuk 

membaptisnya. Sekarang 

keluarga inti saya dan seluruh 

keluarga besar saya adalah 

orang percaya. 

Setelah 2006, putaran pelatihan 

lainnya dimulai di daerah 

Awadhi. Dari 12 atau 13 orang 



yang menghadiri pelatihan itu, 

semuanya menjadi pemimpin 

yang signifikan. Dari tahun 

2006-2008, dua lagi 

persekutuan rumah dirintis, dan 

pada tahun 2008 kami 

memperkenalkan PPK. Kami 

memulai tiga belas PPK dan 

menambahkan enam 

persekutuan rumah lagi. 

Kemudian dalam hanya dua 

tahun kami menambah delapan 

persekutuan lagi dengan jumlah 

13. 

Pada tahun 2010, pekerja 

Awadhi menyebar dari distrik 

pertama ke banyak distrik 

lainnya. Pada tahun 2009 dan 

2010, organisasi lain mulai 



datang ke daerah itu dan 

membagikan kabar baik juga. 

Beberapa pekerja yang telah 

bersama organisasi kami 

menjadi mandiri pada saat itu 

dan memulai pelayanan mereka 

sendiri di daerah itu. 

Pada tahun 2011, ada 25 

persekutuan rumah hanya 

dalam satu cabang ini – hampir 

dua kali lipat dari sebelumnya 

13. Pelayanan juga menyebar 

ke daerah-daerah baru juga. 

Kemudian pemimpin utama 

kami pindah dari daerah itu ke 

Patna untuk membantu 

memulai pelayanan di sana. 

Jadi setelah 2011, kami tidak 

lagi memiliki pemimpin senior 



yang berbasis di daerah 

Awadhi. 

Pada tahun 2013, kami pindah 

dari daerah Awadhi dan terus 

membantu para pekerja di sana 

yang telah mereka latih untuk 

menjalankan PPK. Para 

pemimpin Awadhi di sana 

sekarang melanjutkan sendiri, 

memimpin pelayanan mandiri. 

Pada tahun 2013, kami 

memiliki sekitar 150 

persekutuan di antara suku 

Awadhi, yang terdiri dari 

setidaknya lima hingga tujuh 

orang percaya. Dua belas dari 

persekutuan di antara suku 

Awadhi lebih besar, dengan 



sekitar 150 anggota masing-

masing. Tetapi tidak satu pun 

dari persekutuan tersebut 

menggunakan bangunan gereja 

khusus. Mereka hanya 

menggunakan bangunan biasa 

seperti pusat komunitas. 

Persekutuan-persekutuan ini 

masih berlanjut hingga saat ini. 

Beberapa dari persekutuan-

persekutuan tersebut telah 

menjadi organisasi yang sangat 

besar. 

Melalui pelayanan kami di 

daerah Awadhi, kami telah 

melihat pelipatgandaan jemaat 

hingga 10 generasi. Rata-rata 

adalah dua atau tiga generasi 

jemaat. Distrik awal saja 



sekarang memiliki sekitar 

100.000 orang percaya. 

Manoj dan Nirankari  

Ketika saya belajar di 

universitas, saya berteman 

dengan dua putra dari suku 

tembikar. Mereka mengikuti 

cabang agama Sikh – Nirankari 

(yang berarti “Tuhan tidak 

berbentuk”). Saya mulai 

berbagi kabar baik dengan 

mereka, tetapi mereka adalah 

pengikut yang sangat setia pada 

agama mereka. Mereka tidak 

mau mendengarkan apa yang 

saya katakan tentang kabar 

baik. Kemudian ayah mereka 

tiba-tiba jatuh sakit dan 

menjadi lumpuh. Saya dan 



orang percaya lainnya berdoa 

untuknya terus menerus selama 

seminggu dan dia benar-benar 

sembuh. Setelah penyembuhan, 

sang ayah berkata, “Setiap hari 

Senin kita akan bertemu di sini 

dan berdoa.” Kelompok doa itu 

berubah menjadi komunitas 

penyembahan di antara suku 

itu. Ketika pesan itu menyebar 

dan orang-orang dilatih, 

mereka memulai lebih banyak 

komunitas penyembahan. 

Sekarang ada 20 persekutuan di 

antara kelompok itu. 

 

Awal Bihar  



Kami mulai melayani di negara 

bagian Bihar34 pada tahun1995 

                                                           
34 Sebuah artikel yang diterbitkan 

pada 19 Desember 2013 memberikan 

deskripsi ini: “Bihar adalah salah satu 

bagian termiskin, paling korup dan 

terbelakang dari India…. Kemiskinan 

yang meluas, populasi yang tidak 

berpendidikan, polisi yang dibayar 

rendah, gerombolan penjahat yang 

ekstensif, hakim main hakim sendiri, 

para politisi yang menghukum mati 

tanpa pengadilan dan bersekongkol 

semuanya berkonspirasi untuk 

menjadikan pedesaan Bihar tempat 

yang berbahaya…. Selama berabad-

abad ... kriminalitas dan kekerasan 

beracun merasuki Bihar begitu dalam 

sehingga tidak ada yang kaget ketika 

hakim atau politisi setempat dituduh 

melakukan pembunuhan atau 

pemerkosaan atau pelanggaran serius 



dengan program bantuan 

setelah banjir besar di negara 

bagian itu. Awalnya para 

                                                           
hukum lainnya .... Pembunuhan dan 

penculikan adalah hal biasa; 

infrastruktur hancur atau tidak ada, 

dan layanan publik suram .... Sebuah 

laporan dari Bank Dunia mengatakan 

bahwa hampir 40 persen dari 90 juta 

orang Bihar hidup di bawah garis 

kemiskinan.” “Class (And Caste) War 

Brewing In Bihar, India’s Poorest, 

Most Dangerous State (Perang Kelas 

(Dan Kasta) Mendidih Di Bihar, 

Negara Termiskin, Paling Berbahaya 

di India)” oleh Palash Ghosh, 

http://www.ibtimes.com/class-caste-

war-brewing-bihar-indias-poorest-

most-most-dangerous- state-1515840 

diakses pada 12/17/2016. 

 



pemimpin dari Varanasi (di 

dekat Uttar Pradesh) pergi ke 

daerah Bhojpuri di Bihar dan 

bertugas di sana. Ketika 

pelayanan mulai terlihat, kami 

memperluas kantor kami di ibu 

kota Patna. Pelayanan utama 

pada waktu itu adalah 

pelatihan, terutama membantu 

orang percaya baru untuk 

bertumbuh dalam Kristus dan 

mulai melayani Tuhan. 

Pelayanan itu perlahan-lahan 

bertumbuh dan mencakup 

semua distrik di wilayah Bihar 

yang berbahasa Bhojpuri. 

Tidak setiap desa tercakup, 

tetapi setiap distrik memiliki 

setidaknya dua atau tiga 



pemimpin yang kami bimbing. 

Pelayanan terus mendapatkan 

momentum. 

Pada tahun 2008 saya (Satish) 

bergabung dengan organisasi 

ini. Saya memiliki kepedulian 

terhadap orang-orang yang 

sudah menjadi Kristen dan 

untuk gereja-gereja tradisional. 

Pada saat itu, pelayanaan 

tersebar di mana-mana, tanpa 

ada yang merawat orang 

percaya dan membimbing para 

pemimpin. Saya berkata kepada 

Victor John, “Kita berdua 

adalah penduduk asli Bihar. 

Bagaimana kalau kita 

membantu beberapa pemimpin 

lokal muncul?” Pada saat itu, 



sebagian besar pemimpin di 

Bihar bekerja sebagai staf dari 

berbagai organisasi yang 

dipimpin oleh orang-orang di 

luar daerah. Beberapa dari 

mereka melakukan pelayanan 

dengan baik, tetapi semuanya 

dikendalikan dari luar, yang 

menghambat pertumbuhan 

mereka. Saya ingin memberi 

beberapa pemimpin lokal 

kesempatan untuk bertumbuh 

dan dipercayakan dengan 

beberapa pelayanan. Jadi kami 

memfokuskan beberapa 

pelayanan di daerah berbahasa 

Magahi dan mulai tahun 2008 

dan seterusnya, kami 

mengadakan konferensi 



Magahi untuk memperkuat 

pelayanan di antara kelompok 

itu. 

 

 

Kesaksian Magahi Awal  

Agama Buddha dan Jainisme 

muncul dari daerah Magahi. Itu 



adalah wilayah yang sangat 

kaya secara budaya, dengan 

tradisi yang mengakar kuat, 

banyak dewa dan dewi, dan 

kuil-kuil besar di sekitarnya. 

Hal ini menghadirkan 

tantangan spiritual untuk 

penjangkauan di antara suku 

Magahi. 

 

Dalam kata-kata Anil: Pada 

tahun 1995, saya telah 

menyelesaikan sekolah 

menengah (10 kelas) dan dua 

tahun pra-perguruan tinggi. 

Saya ingin melanjutkan ke 

pendidikan yang lebih tinggi, 

tetapi saya tidak mampu. Orang 

tua saya berkata, “Kami tidak 



punya uang untuk membiayai 

studi lanjutmu. Kamu harus 

kembali dan membantu 

ayahmu bertani,” jadi saya 

setuju untuk melakukannya. 

 

Pada saat itu, seluruh distrik 

saya dirusak oleh perang 

gerilya Naxalite. Orang-orang 

Naxal adalah pemberontak 

Komunis yang berasal dari desa 

Naxal. Setiap hari membawa 

lebih banyak pertumpahan 

darah dan kegiatan kriminal, 

dengan dua tentara swasta 

berperang di Bihar. Kasta 

tinggi dan rendah masing-



masing memiliki pasukannya 

sendiri.35 

 

Salah satu paman saya sangat 

terlibat dalam kegiatan 

kriminal. Meskipun dia buta 

huruf, dia adalah seorang 

komandan wilayah. Ketika saya 

kembali ke rumah, dia meminta 

saya untuk membantunya. Pada 

masa itu, daerah kami tidak 

memiliki telepon, jadi orang 

berkomunikasi dengan 

                                                           
35 Lihat, misalnya, “Private caste 

armies in Bihar (Pasukan kasta 
pribadi di Bihar)”: 
http://www.satp.org/satporgtp/coun
tries/india/terroristoutfits/Private_ar
mies.htm, diakses pada 12/19/2016. 



mengirim surat. Paman saya 

meminta saya membaca surat 

untuknya dari komandan lain 

dan menulis tanggapannya 

terhadap surat-surat itu. Sedikit 

demi sedikit ia berusaha 

melibatkan saya dalam semua 

kegiatannya. Dia mengajari 

saya cara bertarung dan 

membuat bom dan melakukan 

kegiatan kriminal lainnya. 

Tahun-tahun itu adalah masa 

yang gelap dalam hidup saya, 

ketika saya terlibat dengan hal-

hal itu. Banyak malam saya 

keluar, jauh dari rumah, dan 

berpikir, “Ini mungkin malam 

terakhir saya hidup.” 

 



Kemudian seorang pendeta 

setempat datang mengunjungi 

keluarga saya. Ketika dia 

melihat saya, dia berkata, 

“Anil, kamu menyia-nyiakan 

hidupmu, tetapi Yesus 

mengasihimu. Kamu 

menghasilkan banyak uang, 

tetapi kamu menyia-nyiakan 

hidupmu.” Saya marah dan 

berteriak padanya. Saya 

mengusirnya tetapi dia kembali 

berulang kali dan mengatakan 

hal-hal yang sama. Dia berkata, 

“Saya tahu kamu ingin belajar 

lebih lanjut dan saya mengelola 

sekolah kecil. Jika kamu mau, 

kamu bisa datang membantu 

saya sebagai guru di sekolah 



saya. Saya akan menanggung 

pengeluaranmu dan 

memberimu uang jajan 

sehingga kamu dapat belajar.” 

Saya berkata, “Terima kasih, 

tetapi saya tidak dapat segera 

memutuskan. Beri saya waktu 

untuk memikirkannya. ” 

 

Selama tiga bulan berikutnya, 

saya tidak mengambil tindakan 

apa pun, tetapi saya tidak 

memiliki kedamaian dalam 

hidup saya. Saya terus sibuk 

dengan semua jenis kegiatan 

jahat, tetapi saya merasakan 

sesuatu yang hilang dalam 

hidup saya. Akhirnya saya 

memutuskan untuk bekerja 



dengan pendeta itu. Selama 

hampir dua setengah tahun saya 

bekerja dengannya, melihat 

gaya hidupnya. Dia berdoa 

setiap hari untuk orang lain: 

untuk negara, distrik, orang 

sakit, dan sebagainya. Saya 

berpikir: “Saya belum pernah 

melihat yang seperti ini 

sebelumnya! Kebanyakan 

orang hanya berdoa untuk diri 

mereka sendiri, tetapi orang ini 

berdoa untuk orang lain.” 

 

Setiap malam ia 

mempertontonkan film Yesus 

di desa-desa terdekat. Suatu 

hari dia berkata, “Saya pergi ke 

desa untuk menayangkan film 



Yesus dan saya hanya punya 

satu sepeda. Ada terlalu banyak 

barang untuk dibawa.” (Dia 

punya generator kecil, TV, dan 

VCR besar.) “Bisakah kamu 

menggunakan sepedamu untuk 

membantu saya membawa 

barang? Kita bisa pergi 

bersama dan mendapatkan 

makanan enak di desa.” 

 

Saya berkata, “Oke. Tidak 

masalah.” Singkatnya, saya 

melihat film Yesus lebih dari 

50 kali. Saya menjalankan 

generator dan proyektor, dan 

pendeta membagikan kabar 

baik dan berdoa untuk orang-

orang. Tetapi suatu malam 



sangat berbeda. Selama adegan 

penyaliban, saya menjadi 

tertegur ketika Yesus berdoa: 

“Bapa ampuni mereka; mereka 

tidak tahu apa yang mereka 

lakukan.” 

 

Saya menyadari, “Tuhan ini 

adalah sesuatu yang berbeda. 

Terlepas dari semua hal jahat 

yang mereka lakukan pada-

Nya, Dia berdoa untuk mereka 

dan meminta Tuhan untuk 

mengampuni mereka. Saya 

orang yang sangat berdosa. 

Saya telah melakukan banyak 

hal buruk dalam hidup saya. 

Bisakah Tuhan ini 

mengampuni saya juga?” 



Pikiran itu melekat di benak 

saya dan saya merasa Tuhan 

datang ke dalam hidup saya. 

Pendeta kemudian 

membimbing saya dan 

mengajar saya tentang Alkitab. 

Pada tahun 2001 saya 

menerima Tuhan dan dibaptis, 

dan pendeta memberi saya satu 

tahun pelatihan Alkitab. Pada 

tahun 2003 saya mulai 

melakukan pelayanan. 

 

Gerakan Magahi  

Pada tahun 2003, gerakan ini 

berkembang pesat di daerah 

Bhojpuri. Banyak orang 

menerima Tuhan dan 

memuridkan serta merintis 



komunitas penyembahan. Saya 

(Anil) mendengar segala 

macam kesaksian dan laporan. 

Saya berpikir, “Jika Tuhan 

dapat bekerja seperti itu di 

daerah Bhojpuri, Tuhan yang 

sama dapat bekerja di daerah 

Magahi juga. Jika kita tersedia 

dan siap untuk bekerja dengan 

rencana Tuhan, pasti Tuhan 

akan bekerja!” 

Maka dengan pemahaman itu 

saya mulai melayani di antara 

suku Magahi. Sejak awal, 

Tuhan mengarahkan saya 

melalui firman dari Nehemia. 

Ketika dia mendengar bahwa 

tembok Yerusalem hancur Dia 

mulai menangis. Firman Tuhan 



berbicara kepada saya tentang 

orang-orang saya sendiri – 

orang-orang Magahi. Jadi saya 

mulai berdoa untuk daerah 

Magahi. 

Pada masa itu, banyak orang 

lain seperti saya: mereka telah 

terlibat dalam kegiatan 

Naxalite, tetapi kemudian 

meninggalkan gaya hidup lama 

mereka dan mulai mengikuti 

Tuhan. Ketika saya mulai 

melayani pada tahun 2003, 

hanya ada delapan organisasi 

misi di seluruh wilayah 

Magahi. Ketika saya 

menghitung yang terkini (pada 

tahun 2014), ada lebih dari 75 

organisasi yang bekerja di 



daerah tersebut. Sebagian besar 

mantan pejuang yang terlibat 

dalam kegiatan ilegal telah 

menjadi pemimpin dalam 

pekerjaan Tuhan. 

Sejak awal pelayanan saya, 

Tuhan mengajar saya dan 

memakai saya untuk 

membimbing dan menuntun 

orang. Terkadang saya 

memiliki kesempatan untuk 

mengkonseling seluruh 

keluarga. Adalah membantu 

bahwa saya memiliki 

pengalaman lapangan 

sebelumnya melayani dengan 

pendeta. 



Ketika saya berbagi dengan 

Victor John bahwa saya 

memiliki visi untuk suku 

Magahi, dia berkata, “Saya 

telah berdoa untuk suku 

Magahi selama bertahun-tahun. 

Saya sudah berusaha 

menemukan orang yang cocok 

untuk memimpin pelayanan ini 

di daerah Magahi dan bekerja 

menuju sesuatu seperti gerakan 

di antara para Bhojpuri. Saya 

pikir Tuhan telah menjawab 

doa kami dan Anda akan 

memimpin gerakan ini di 

daerah Magahi.” 

Saya berkata, “Puji Tuhan. 

Saya pikir Tuhan juga 

menjawab doa saya!” 



Keterlibatan saya sendiri dalam 

pelayanan ini melanjutkan 

pelayanan di daerah Magahi. 

Inisiatif ini dimulai pada tahun 

1998, ketika kelompok orang 

pertama (dari satu keluarga) 

menerima Tuhan. Tetapi hasil 

panen pertama yang 

sebenarnya dimulai pada tahun 

2003. Sebelum itu, orang-orang 

berkata, “Bihar adalah tempat 

yang sangat sulit untuk kabar 

baik. Tidak ada yang berhasil 

di sana.” Tetapi terobosan 

besar terjadi pada tahun 2003. 

Tiba-tiba orang menjadi 

terbuka terhadap kabar baik. 

Kami dapat pergi ke mana saja 

dan memberitakan Injil. Kami 



tidak mengalami oposisi atau 

penganiayaan. Bahkan 

pemerintah negara bagian 

bersikap positif terhadap kami. 

Kami dapat berbagi secara 

terbuka. Kami merasa, “Ini 

waktunya Tuhan untuk Bihar.” 

Itu adalah titik balik bagi orang 

Magahi juga. Banyak orang 

menerima Tuhan. Sekarang 

lebih dari 500 pemimpin 

Magahi memimpin gerakan di 

daerah Magahi. Kebanyakan 

dari mereka sangat matang dan 

beberapa dari mereka mandiri. 

Banyak orang Magahi, 

terutama di daerah pedesaan, 

tidak berbicara bahasa Hindi. 



Hal ini berarti kurangnya 

Alkitab dalam bahasa Magahi 

telah membuat mereka tidak 

memiliki akses ke kabar baik. 

Ketika saya sedang dalam 

proses bergabung dengan 

organisasi kami, Victor 

memberi tahu saya, “Kami 

menerjemahkan Perjanjian 

Baru ke bahasa Magahi. Dan 

Anda adalah orang Magahi. 

Jadi Anda bisa menjadi bagian 

dari tim kami yang 

memproduksi Perjanjian Baru.” 

Pada tahun 2015 organisasi 

kami menerbitkan Perjanjian 

Baru dalam bahasa Magahi. Itu 

adalah terobosan besar bagi 

penutur Magahi. Sebelumnya 



banyak orang telah 

menerjemahkan satu buku atau 

beberapa bab dari Perjanjian 

Baru, tetapi tidak ada yang 

pernah menyelesaikannya 

sampai saat itu. 

Saya sering berbicara tentang 

hal-hal rohani dengan kakek 

saya dalam bahasa Hindi. Dia 

selalu berkata, “Oke, tidak apa-

apa. Kakek mendengarkanmu.” 

Tetapi dia tidak memberikan 

jawaban selain itu. Setelah 

kami mencetak Perjanjian Baru 

dalam bahasa Magahi saya 

membacakannya kepadanya 

dan hal pertama yang dia 

katakan adalah, “Apakah kamu 

membaca buku atau berbicara 



dengan saya?” Dia benar-benar 

bisa mengerti semua yang saya 

katakan! Peristiwa itu 

menggambarkan pentingnya 

menerjemahkan dan 

menerbitkan Perjanjian Baru 

dalam bahasa Magahi. 

Ketika kami mulai 

membagikan Perjanjian Baru 

dengan orang-orang, kami 

mencatat tingkat melek huruf 

yang sangat rendah. Pembelajar 

lisan sangat suka mendengar 

cerita dan senang mendengar 

bahan dibacakan. Jadi kami 

berpikir, “Mari kita merekam 

seluruh Perjanjian Baru dalam 

format audio.” Pada bulan 

Desember 2015 kami selesai 



merekam pembacaan dramatis 

dari seluruh Perjanjian Baru, 

yang sekarang tersedia untuk 

orang Magahi. 

Saat kami berupaya mengatasi 

tantangan literasi, kami telah 

mengubah metode pelatihan 

kami. Kami biasa memberi 

ceramah, seperti khotbah tiga 

poin atau pelatihan kelas. 

Sekarang kami menggunakan 

metode diskusi yang 

melibatkan semua orang. 

Mereka memberikan saran dan 

pendapat mereka dan mereka 

secara aktif berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran. 

Kami juga menggunakan kisah 

dan kesaksian tentang 



pekerjaan Tuhan di daerah lain. 

Kami menggunakan cerita 

Alkitab, gambar, dan audio, 

bersama dengan lagu-lagu 

Magahi dan instrumen lokal. 

Metode-metode ini 

memampukan kami untuk 

mengatasi tantangan buta huruf 

sehingga orang Magahi dapat 

memahami, menghafal, dan 

menaati Firman Tuhan. 

Setelah menerbitkan Perjanjian 

Baru, kami menerbitkan buku 

lagu Magahi. Kami berencana 

untuk merekam CD lagu-lagu 

Magahi dan membuatnya 

tersedia dengan harga 

terjangkau untuk orang-orang, 

sehingga mereka dapat 



mendengar dan memahami 

pesan Tuhan kepada mereka. 

Lagu-lagunya menggunakan 

bahasa Magahi dan gaya musik 

Magahi kami yang khas. Buku 

ini memiliki 25 lagu, tetapi ada 

banyak lagi lagu yang tidak ada 

di buku. Saya bahkan tidak bisa 

menghitung jumlah lagu 

penyembahan Magahi yang 

sekarang dinyanyikan. 

Pada titik ini gerakan telah 

mengakar di daerah Magahi. 

Kami melakukan pelatihan 

sistematis untuk semua 

tingkatan pemimpin, mulai dari 

tingkat pemuridan dasar. 

Pertama kami mengadakan 

program pelatihan pemuridan, 



kemudian seminar pelatihan 

GPJ perintis. Selanjutnya kami 

mengadakan program pelatihan 

PPK dan kemudian program 

Pelatihan Kepemimpinan 

Tingkat Lanjut. Kami 

menawarkan semua program 

ini kepada para pemimpin yang 

baru muncul yang tertarik 

untuk melayani. Tidak masalah 

di mana mereka melayani; 

kami sangat terbuka. Sikap 

kami adalah: “Inilah 

kesempatan; ini adalah 

beberapa sumber. Jika Anda 

membutuhkan sumber daya ini, 

kami dengan senang hati akan 

membantu Anda.” 



Bulan lalu kami melakukan 

program pelatihan di daerah 

Magahi dan banyak pemimpin 

datang. Beberapa memberikan 

kesaksian: “Saya telah 

diberkati oleh organisasi ini; 

hal-hal yang saya lakukan hari 

ini saya pelajari di grup ini. Di 

situlah saya belajar tentang 

PPK dan pendekatan holistik. 

Karena itu pelayanan kami 

sekarang berkembang.” 

Kumar dan Generasi Magahi 

Selanjutnya  

Saya mulai beriman pada tahun 

2003. Saya pertama kali 

mendengar kabar baik selama 

tahun kesepuluh sekolah saya, 

tepat sebelum kelulusan. Saya 



berjalan ke sekolah, berjalan 

4,5 km. Anil bekerja di desa 

terdekat dan suatu hari dia 

bertemu saya dan menyapa 

saya dengan sopan. Dia 

memberi saya traktat dan 

berkata, “Saya akan datang ke 

rumahmu dalam seminggu. 

Baca ini dulu dan kita akan 

membahasnya.” 

Setelah seminggu, Anil 

mengunjungi dan berbagi 

dengan saya. Saya tidak suka 

apa yang dia katakan dan saya 

tidak percaya. Seminggu 

kemudian, Anil datang lagi. 

Kami berbicara dan dia 

mengundang saya ke gereja, 

tempat dia menggembalakan. 



Saya pergi dan setelah 

mendengarkan lagu dan pesan, 

saya menyukainya. Tuhan 

melakukan pekerjaan rohani di 

hati saya, tetapi saya belum 

percaya. 

Anil terus bertemu dengan saya 

seminggu sekali dan setelah 

beberapa saat saya mulai 

menerima apa yang dia 

katakan. Saya percaya: “Ini 

adalah Tuhan yang benar.” 

Saya menjadi percaya bukan 

karena penyembuhan atau 

mukjizat. Firman Tuhan yang 

bekerja di hati saya. Saya 

melihat realitasnya hidup 

dalam kehidupan pendeta dan 



orang-orang percaya dalam 

persekutuan. 

Saya adalah orang pertama di 

desa saya yang percaya kepada 

Yesus. Sebelum saya bertemu 

Anil, saya dulu sangat tegang 

dan khawatir. Ketika saya 

menyembah dewa dan dewi di 

rumah saya, saya tidak pernah 

memiliki kedamaian di hati 

saya. Tetapi setelah saya mulai 

mengikuti Yesus, saya 

mengalami kedamaian. 

Setelah saya lulus dari sekolah 

menengah, Anil memberi tahu 

saya tentang pusat pelatihan 

organisasi di provinsi kami. 

Saya ingin belajar lebih banyak 



tentang Yesus dan lebih banyak 

dari Alkitab, jadi Anil 

merekomendasikan saya ke 

organisasi. Saya menghadiri 

pelatihan pada tahun 2004. 

Orang tua saya tidak ingin saya 

pergi ke pelatihan. Mereka 

mencoba untuk mengecilkan 

hati saya, tetapi saya bertekad 

untuk pergi. Lalu ketika saya 

mengalami jadwal yang ketat di 

pelatihan, saya tidak tahan! 

Jadi saya melarikan diri setelah 

dua hari, tetapi saya tidak 

memiliki kedamaian. 

Kemudian Anil datang dan 

menyemangati saya dan 

meyakinkan saya bahwa tidak 

baik melarikan diri, jadi saya 



kembali ke pelatihan. Puji 

Tuhan, saya punya seorang 

mentor yang peduli pada saya! 

Saya mengikuti satu tahun 

pelatihan alkitabiah dengan 

organisasi itu. Setelah pelatihan 

saya kembali ke desa saya 

sendiri untuk memuridkan 

anggota keluarga saya, tetapi 

mereka tidak mau percaya. Jadi 

saya mulai berdoa untuk 

mereka dan melalui doa Tuhan 

memberikan terobosan. Mereka 

mulai beriman perlahan-lahan – 

ayah dan ibu saya dan saudara 

perempuan serta saudara lelaki 

saya – dan Anil membaptis 

mereka. Saya memulai 



persekutuan di rumah saya 

sendiri pada tahun 2005. 

Saya berasal dari kasta Sadhu 

(kasta rendah), dan seluruh 

desa saya adalah kasta rendah. 

Jadi mereka telah mengalami 

banyak tekanan dan penindasan 

sosial. Ketika saya memulai 

persekutuan di desa, tetangga 

kami tertarik. Mereka ingin 

datang dan duduk di 

persekutuan. Mereka bertanya 

apakah itu boleh dan saya 

berkata, “Tentu!” 

Desa kami tidak memiliki 

sekolah; sekolah pemerintah 

terdekat hampir 3,5 km 

jauhnya. Karena anak-anak di 



desa kami tidak bersekolah, 

saya memulai pusat literasi 

dengan bantuan organisasi. 

Kami mulai melayani anak-

anak di komunitas saya. Pusat 

literasi memainkan peran 

penting dalam memajukan 

pelayanan, karena orang tua 

memberikan kepercayaan pada 

saya. Kemudian saya mulai 

membagikan kabar baik kepada 

orang tua. 

Pada tahun 2006, saya 

memimpin persekutuan yang 

telah saya rintis, tetapi saya 

kurang percaya diri. Saya 

berpikir, “Saya tidak tahu apa 

yang harus saya lakukan 

selanjutnya. Saya berharap 



seseorang akan datang dan 

menasihati saya dan 

mendorong orang-orang ini.” 

Saya ingin seseorang dari 

organisasi untuk mengunjungi, 

dan saya berbagi keinginan ini 

dengan Victor John. Tuhan 

menggerakkan hati Victor, dan 

dia sendiri yang datang.  

Saya mengatur pertemuan 

untuk orang-orang di desa. 

Sekitar 25 orang datang, dan 

Victor berbagi Injil dengan 

mereka dan menguatkan 

mereka. Ketika Victor berbagi, 

orang-orang merasa sangat 

diberkati dan damai. Mereka 

berkata, “Ini bagus. Kami ingin 

lebih banyak orang datang ke 



desa kami dan berbagi dari 

Injil.” Itu juga yang mendorong 

kami untuk pergi ke desa lain 

untuk melayani dan berbagi. 

Dari antara teman-teman saya, 

saya membimbing lima orang 

muda untuk menerima Kristus 

dan mengikuti pelatihan. Saya 

mengirim mereka ke pusat 

pelatihan. Pelatihan itu tidak 

lama, dan selama istirahat 

dalam pelatihan, mereka 

mengunjungi desa mereka 

masing-masing. Saya 

mendorong mereka untuk 

menjangkau teman dan kerabat 

mereka di berbagai tempat. 

Setiap kali saya pergi ke desa 

yang dekat, saya membawa 



beberapa orang muda ini untuk 

berbagi. Apa pun pelayanan 

yang dimulai di sebuah desa, 

saya menyerahkannya kepada 

teman-teman saya di desa itu. 

Saya kemudian pergi ke desa 

lain untuk berkonsentrasi pada 

perluasan pelayanan di sana. 

Kemudian pada tahun 2006, 

saya ingin mengatur perayaan 

Natal di desa saya. Saya 

berbagi ide ini dengan teman-

teman saya, dan dengan 

dukungan mereka saya 

mengatur perayaan Natal yang 

besar. Natal merupakan hal 

yang sama sekali baru untuk 

desa. Perayaan itu sangat 

sukses dan sejak itu, kami 



mengadakan perayaan Natal 

yang besar setiap tahun di desa 

saya. Saya menyimpan uang 

untuk itu sendiri, dan teman-

teman saya dan beberapa 

penduduk desa juga 

berkontribusi. Setiap tahun 

sekitar 300 orang datang ke 

perayaan itu. Mereka 

menikmati makanan, paduan 

suara dan pemberitaan kabar 

baik. 

Setelah perayaan Natal 

pertama, saya mulai pergi ke 

banyak desa lain. Saya 

memulai dua belas persekutuan 

di berbagai tempat di tahun 

2007 dan 2008. Pada tahun 

2008 organisasi kami memulai 



program PPK. Saya membantu 

25 pemimpin dari daerah saya 

untuk mendapatkan pelatihan 

PPK dan memulai PPK di desa 

mereka. Semua persekutuan 

yang saya mulai sampai 2008, 

saya serahkan kepada para 

pemimpin yang telah saya 

siapkan. 

Saya juga memulai program 

pinjaman mikro di desa saya. 

Kami memberikan pinjaman 

kepada lima orang di kabupaten 

saya dan lima di kabupaten 

tetangga. Di kabupaten saya, 

kelima orang itu berhasil 

menjalankan usaha dan 

melunasi pinjamannya. Di 

kabupaten lain, tiga penerima 



hanya dapat mengembalikan 

sebagian pinjaman, tetapi yang 

lain mengembalikan 100 persen 

pinjaman dan bisnis mereka 

masih berkembang. Kami juga 

melakukan pinjaman mikro di 

beberapa tempat lain, tetapi 

sebagian besar pinjaman itu 

tidak pernah dilunasi. Program 

ini berhasil dengan baik di 

daerah saya sendiri. 

Pada tahun 2008 saya 

bergabung dengan organisasi 

kami sebagai staf penuh waktu 

di Patna. Sejak itu saya bekerja 

sebagai pengawas Sahyog36 - 

                                                           
36 Sahyog berarti “bantuan” dalam 

bahasa Hindi. 



supervisor anak, bersama 

dengan tanggung jawab 

lainnya. Tetapi saya terus 

menjadi tuan rumah festival 

Natal di desa saya setiap tahun, 

hingga saat ini. Saya masih 

memiliki hati seorang penginjil. 

Setiap kali saya punya waktu, 

saya kembali ke desa saya dan 

membagikan kabar baik kepada 

orang-orang. 

 

Permulaan Satish di antara 

Suku Maithili  

Kami tidak memiliki banyak 

pelayanan di daerah berbahasa 

Maithili pada tahun 2010 ketika 

kami bertemu Baiju, seorang 

pemimpin gereja di daerah itu. 



Dia benar-benar ingin melayani 

kaumnya sendiri, tetapi dia 

menggunakan paradigma 

pelayanan lama dan mengalami 

kesulitan. Dia ingin tetap 

independen dan tidak 

berkompromi dengan 

organisasi luar tradisional mana 

pun. Dia memiliki caranya 

sendiri dalam pelayanan dan 

dia tidak percaya pada layanan 

holistik, jadi dia tidak ingin 

menggunakan konsep PPK. Dia 

memandang PPK hanya 

sebagai pekerjaan sosial tanpa 

koneksi untuk membangun 

persekutuan. Dia tidak 

mengerti pentingnya 

mendapatkan akses melalui 



PPK. Kami terus berinteraksi 

dengannya, karena kami 

melihat potensinya. Dia 

memiliki organisasi kecilnya 

sendiri, dengan sekitar 15 

pemimpin yang dibimbingnya 

dan dia tidak mau kehilangan 

mereka. Kami bertemu mereka, 

dan dia akhirnya setuju untuk 

bekerja dalam kemitraan 

dengan kami. 

Kami telah memiliki beberapa 

pengalaman negatif di masa 

lalu, dalam kemitraan di mana 

semuanya tidak sepenuhnya 

setuju pada pendekatan untuk 

digunakan. Jadi, kami menulis 

MoU (nota kesepahaman) 

dengan Saudara Baiju, 



mengklarifikasi bahwa kedua 

belah pihak dapat mengakhiri 

kemitraan jika tidak berhasil. 

Dengan tindakan pencegahan 

itu, kami memulai kemitraan 

untuk melayani di daerah 

Maithili. Baiju terkadang 

menggunakan bahasa PPK, 

tetapi dia melakukan 

pelayanannya dengan caranya 

sendiri, dan dia membatasi para 

pemimpinnya untuk melakukan 

proyek yang telah dia pilih 

untuk mereka. Dia menyebut 

para kadernya perintis jemaat, 

dan tidak suka menyebut 

mereka pemimpin komunitas 

atau pemimpin PPK. 



Setelah dua tahun 

membimbingnya dan berdebat 

dengannya, saya memberi tahu 

Victor, “Ini tidak berhasil. Saya 

pikir Baiju tidak mengerti 

konsepnya. Saya pikir kita 

harus mengakhiri kemitraan.” 

Tetapi Victor berkata, “Tidak, 

mari kita lanjutkan satu tahun 

lagi dan lihat apa yang akan 

terjadi.” Pada tahun ketiga, 

Saudara Baiju melihat 

terobosan dalam pelayanan 

holistik yang mengubah pola 

pikirnya sepenuhnya. Dia 

menyadari bahwa 15 

pekerjanya telah dianggap 

seolah-olah seluruh dunianya. 

Tiba-tiba, dia menangkap visi 



untuk memiliki lebih banyak 

pemimpin, tanpa membayar 

mereka. Dia melihat potensi 

1500 pemimpin. 

Salah satu pemimpin dari 

daerah itu datang dan berkata 

kepada saya, “Saya baru 

percaya kepada Tuhan dan saya 

memiliki beberapa lahan 

pertanian yang telah saya 

garap. Saya dinasihati untuk 

berhenti mengolah tanah dan 

mulai berkhotbah sepenuh 

waktu. Saya bingung; saya 

tidak tahu harus berbuat apa. 

Apa saran Anda untuk saya?” 

Saya mengatakan kepadanya, 

“Teruslah berbagi kabar baik, 



tetapi jangan berhenti bertani. 

Sebelum Anda menanam dan 

menyirami lahan, berdoalah 

dan tetap bekerja keras. 

Berdoalah untuk hujan dan 

berdoa untuk keselamatan dan 

kesuburan lahan. Saya yakin 

lahan Anda akan lebih hijau 

dan memberikan hasil lebih 

besar daripada lahan tetangga 

Anda. Kemudian tetaplah 

berdoa dengan setia dan 

bekerja keras. Dan ketika lahan 

Anda memberikan hasil yang 

lebih baik, tetangga Anda akan 

datang dan bertanya, 

‘Mengapa? Bibit jenis apa yang 

Anda tanam? Jenis pupuk apa 

yang Anda gunakan?’ 



Kemudian Anda dapat 

memberi tahu dia kesaksian 

Anda: ‘Ini adalah berkat 

Tuhan.’ Itu adalah pendekatan 

penginjilan Anda.” 

Saudara itu sekarang telah 

menceritakan kisahnya pada 

beberapa kesempatan kepada 

beberapa pemimpin. Dia 

sekarang adalah petani yang 

sangat handal dan perintis 

jemaat yang sangat baik. 

Saudara Baiju melihat buah 

seperti ini dan melihat potensi 

untuk memberi dampak pada 

daerahnya. 

Kami mulai mendorong 

Saudara Baiju untuk datang ke 



konferensi Bhojpuri, untuk 

melihat pekerjaan Tuhan di 

antara para Bhojpuri. Saya 

sebelumnya bekerja di bidang 

pemasaran. Jika sesuatu 

berhasil, saya melihat apakah 

kami bisa menirunya di tempat 

lain. Saya menerapkan strategi 

yang sama untuk pelayanan ini. 

Saya berkata, “Kami memiliki 

strategi yang sangat bagus 

dalam gerakan Bhojpuri. Kami 

tahu bagaimana gerakan itu 

dimulai dan bagaimana ia 

tumbuh. Kami memiliki 

beberapa pengalaman dengan 

hal ini dan kami telah melihat 

buahnya. Mari kita terapkan ke 

area bahasa lain, 



menyesuaikannya sedikit untuk 

budaya dan tradisi, dan lihat 

apakah itu akan menghasilkan 

buah yang baik di sana.” 

Ketika kami menyarankan 

Saudara Baiju untuk memulai 

konferensi Maithili seperti 

konferensi Bhojpuri, ia 

bertanya, “Di mana kita akan 

mendapatkan keuangan untuk 

itu?” 

Kami berkata, “Anda 

menemukan dukungan secara 

lokal. Kami akan membayar 

biaya kami sendiri untuk 

datang membantu dengan 

konferensi, tetapi kami tidak 

ingin memberi Anda bantuan 



keuangan. Jika Anda 

mengalami kekurangan pada 

akhirnya, kami akan berusaha 

membantu Anda sebanyak 

mungkin.” Jadi kami 

memberinya jaminan sebanyak 

itu dan ia mulai dengan iman.  

Dia mengundang 150 

pemimpin untuk menghadiri 

konferensi pertama. Dia 

diberkati ketika dia melihat 

tanggapan orang-orang dan 

bagaimana mereka 

berkontribusi. Kegembiraan 

dari 150 orang yang 

berpartisipasi sangat 

mendebarkan. Dia berkata, 

“Saya akan mengatur 

konferensi ini setiap tahun. 



Tahun depan kami akan 

merencanakan konferensi untuk 

500 orang, dan setelah itu 

ribuan orang.” 

Ketika Saudara Baiju 

menggunakan pendekatan 

lama, pelayanannya tidak 

memengaruhi banyak orang 

lain. Tetapi ketika dia mulai 

menggunakan pendekatan 

holistik dia melihat lebih 

banyak buah. Tiba-tiba 

pemimpin lain ingin dibimbing 

olehnya dan belajar dari 

teladannya. 

Baiju telah muncul sebagai 

pemimpin kunci di Bihar Utara 

karena buah dari menggunakan 



pendekatan holistik. Tidak ada 

yang dapat menghentikannya 

selama dia mengikuti prinsip-

prinsip alkitabiah. Dia masih 

memiliki pemimpin yang 

melapor kepadanya, tetapi dia 

telah mengijinkan banyak 

pemimpinnya untuk menjadi 

mandiri – tidak lagi langsung di 

bawah kendali organisasinya. 

Kami membimbingnya; 

sekarang dia pada gilirannya 

menjadi mentor kelompok 

pemimpin pastoralnya sendiri. 

Dia juga membimbing para 

pemimpin kunci lainnya yang 

memiliki pelayanan mereka 

sendiri dan para pemimpin 

mereka sendiri yang mereka 



bimbing. Rantai pendampingan 

para pemimpin ini sekarang 

mencakup beberapa generasi. 

Saudara Baiju belajar cara 

memobilisasi semakin banyak 

orang tanpa terlibat langsung 

dengan masing-masing orang. 

Dengan cara ini, pelayanan 

berlanjut dan bertumbuh di 

banyak area pada saat yang 

bersamaan. Pelayanan di antara 

suku Maithili berfungsi sebagai 

contoh kemitraan yang sangat 

baik. Setiap orang memiliki 

tujuan yang sama dan semua 

bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan itu. 



Dalam arti tertentu, kemitraan 

kami dengan Baiju adalah 

percobaan dalam memperluas 

gerakan. Langkah ini 

menghasilkan terobosan lagi 

dalam gerakan ini. Alih-alih 

kami membuka kantor kami 

sendiri dengan staf kami 

sendiri, kami mencapai tujuan 

yang sama dengan cara yang 

lebih dapat direproduksi. Tuhan 

telah memberkati percobaan itu 

sehingga jika organisasi kami 

menarik diri besok, tidak ada 

yang akan berantakan. Tetapi 

ini belum saatnya bagi kami 

untuk mundur, karena saat ini 

kami membantu memperkuat 

kualitas para pemimpin. 



Saudara Baiju sekarang tahu 

bahwa jika Anda melatih 

orang, merawat mereka dan 

membiarkan mereka 

bertumbuh, Anda tidak harus 

mengendalikan mereka. Uang 

tidak diperlukan untuk menjaga 

hubungan tetap hidup; kasih 

Kristus mengikat mereka 

bersama selamanya. Dia 

memberi tahu kami, “Sekarang 

saya menyadari kesalahan saya 

dan saya memahami visi PPK. 

Hal itu telah memberi saya 

begitu banyak buah di daerah 

saya. Saya bisa pergi dan 

melayani di mana saja di antara 

suku Maithili dan membawa 



pelayanan saya ke setiap sudut 

wilayah Maithili.” 

Karena prinsip-prinsip yang 

telah dia adopsi, Baiju adalah 

satu-satunya pemimpin puncak 

yang sukses di daerah Maithili 

saat ini. Banyak orang lain 

telah melayani di sana selama 

bertahun-tahun, tetapi belum 

pernah melihat respons 

sebanyak yang dia lihat dalam 

lima tahun terakhir. Dia telah 

diberkati dan kami juga telah 

diberkati. Pada tahun 2015 

kami mengadakan konferensi 

Maithili yang besar dan pada 

tahun 2016 konferensi yang 

lebih besar. Sekarang tidak ada 

jalan untuk kembali. Baiju 



tidak meminta banyak 

dukungan finansial. Dia 

sebaliknya berkata, “Saya 

selalu membutuhkan kemitraan 

Anda, tuntunan dan bimbingan 

Anda.” 

Gerakan Maithili masih kecil, 

tetapi bergulir dengan 

sendirinya. Momentumnya 

terletak bukan hanya dengan 

satu pemimpin; orang awam 

memilikinya dan sedang 

melakukan pelayanan. Ketika 

kepemilikan luas dimulai, 

gerakan dimulai. 

Kisah Baiju 

Saya berasal dari keluarga 

berkasta tinggi. Saya telah 



mendengar tentang Yesus, 

tetapi saya tidak tertarik sama 

sekali. Seorang pendeta 

biasanya datang dari desa 

tetangga dan berbagi, tetapi 

saya tidak tertarik. Saya 

berkata, “Itu agamamu; saya 

dari agama yang berbeda.” 

Jujur, saya tidak tertarik pada 

agama apa pun. Saya bahkan 

tidak tertarik dengan agama 

saya sendiri. Saya pikir, 

“Lakukan pekerjaan baik dan 

Tuhan akan memberkati 

Anda.” Setelah lulus sekolah 

saya berencana untuk 

mendapatkan pekerjaan yang 

bagus. Saya pikir memiliki 

pekerjaan yang baik akan bagus 



karena akan menghasilkan 

uang dan rasa hormat. Jadi saya 

belajar sampai larut malam 

untuk mengerjakan ujian saya 

dengan baik. 

Suatu malam, yang menjadi 

titik balik dalam hidup saya, 

saya belajar sampai tengah 

malam. Istri dan anak-anak 

saya sedang tidur, dan ketika 

saya pergi tidur mereka mulai 

berteriak. Istri saya berteriak: 

“Tolong selamatkan aku! 

Seseorang berusaha memotong 

dan membakarku!” Putra saya, 

yang tidur di sebelah istri saya, 

mulai berteriak hal yang sama. 

Mereka berdua meraih saya, 



berteriak, “Selamatkan aku! 

Selamatkan aku!” 

Mereka tidak mendengarkan 

apa pun yang saya katakan dan 

saya tidak tahu apa yang harus 

saya lakukan. Saya sangat 

bingung! Orang tua saya mulai 

mengetuk pintu, mengatakan, 

“Apa yang terjadi? Apa yang 

terjadi?” Tetapi saya tidak bisa 

sampai ke pintu karena istri dan 

anak saya memegangi saya. 

Setelah beberapa saat, putra 

saya agak tenang, jadi saya bisa 

menarik istri saya dan pergi ke 

pintu. Tetapi dia masih 

berteriak keras sekali sehingga 

seluruh desa berkumpul. 

Mereka berusaha mencari cara 



untuk membantu, jadi mereka 

memanggil dukun-dukun untuk 

menerapkan kekuatan 

penyembuhan mereka. Para 

dukun melakukan apa yang 

mereka bisa, tetapi tidak ada 

yang dapat menghentikannya 

berteriak; dia sangat kesakitan. 

Imam juga datang dan tidak 

bisa melakukan apa-apa. 

Salah satu dukun berkata, “Dia 

menderita penyakit fisik. Kita 

harus memanggil dokter.” Jadi 

saudara-saudaraku pergi dan 

memanggil dokter. 

Dokter memeriksanya dan 

berkata, “Tidak ada yang salah 

secara fisik dengannya.” 



Jadi kami memiliki masalah 

yang lebih besar, karena tidak 

ada yang tahu apa yang salah 

atau yang dapat melakukan hal 

apa pun untuk membantunya. 

Keluarga saya berada dalam 

kondisi yang mengerikan dan 

saya bertanya-tanya apakah 

istri saya akan selamat. 

Kemudian saya teringat 

pendeta dari desa tetangga yang 

dulu datang dan berbagi 

tentang mukjizat. Jadi saya 

memberi tahu saudara-saudara 

saya, “Pergi panggilkan 

pendeta itu.” 

Dalam satu jam pendeta dan 

seorang saudara lain datang. 



Dia bertanya, “Bolehkah saya 

berdoa untuknya?” 

Saya berkata, “Tidak.” 

Lalu semua orang di desa 

berkata, “Mengapa kamu 

mengatakan ‘Tidak’? Biarkan 

dia berdoa! Kalau tidak, 

sesuatu yang buruk akan 

terjadi!” 

Saya berkata, “Para imam ada 

di sini. Mengapa mereka tidak 

bisa menyelamatkan istri saya 

dari masalah ini?” 

Para imam berkata, “Tidak, 

kami tidak bisa melakukan apa 

pun.” 



Saya berkata, “Jika kalian tidak 

dapat melakukan apa pun untuk 

membantu dan Yesus dapat 

membantu, saya akan pergi 

kepada Yesus dan saya tidak 

akan lagi terlibat dengan 

kalian.” 

Mereka berkata, “Oke, lakukan 

apa pun yang ingin kamu 

lakukan.” Kemudian saya 

mengijinkan pendeta berdoa. 

Dia berdoa, dan ketika dia 

berkata “Amin,” istri saya 

segera tenang. Seluruh desa ada 

di sana, dokter ada di sana, 

dukun ada di sana, dan semua 

orang takjub! Hari itu saya 



memutuskan untuk mengikuti 

Yesus. 

Saya memiliki beberapa 

masalah setelah itu, tetapi saya 

ingat: “Jika Tuhan dapat 

menyelamatkan saya dari hal 

sebesar itu, Dia dapat 

mengurus semua masalah ini.” 

Suatu hari saya memiliki 

pemikiran ini: “Seseorang 

berdoa untuk saya dan seluruh 

rumah tangga saya datang 

kepada Tuhan. Bagaimana 

kalau kami juga pergi dan 

melakukan hal ini serta 

membawa kedamaian bagi 

banyak keluarga lain?” 



Saya membagikan ide ini 

dengan istri saya dan dia 

berkata, “Ini adalah hal yang 

sangat bagus. Kita perlu 

melakukan ini.” 

Saya berkata, “Hal ini tidak 

akan mudah. Saya memilikimu 

dan tiga anak untuk diurus. 

Tidak semua orang akan 

menyukainya dan kita akan 

menghadapi pertentangan.” 

Dia berkata, “Apa pun yang 

terjadi, aku bersamamu.” 

Perkataan ini mengesankan 

saya dan mempersiapkan saya 

untuk melayani Tuhan. Istri 

saya juga melewati banyak 



tantangan, tetapi saya 

mengingatkannya bahwa kami 

perlu mempercayai Yesus. 

Kadang-kadang dia harus 

mengenakan pakaian compang-

camping karena kami tidak 

punya uang untuk membeli 

pakaiannya. Tetapi saya 

memuji Tuhan bahwa dia tidak 

pernah mengeluh, apa pun yang 

kami alami. 

Setiap kali saya merasa kecil 

hati atau bergumul dengan 

masalah-masalah dalam 

pelayanan, dia berkata, 

“Mengapa kamu khawatir? 

Yesus ada di sini. Dia akan 

membereskannya.” 



Pola Layanan 

Transformasional  

Sebelum saya bertemu Victor 

John, pola pelayanan saya 

adalah, “Jika Anda memiliki 25 

orang di gereja Anda, 

pertahankan itu. Jika dua orang 

pergi, mungkin dua lagi akan 

bergabung. Jadi, Anda 

mempertahankan itu dan fokus 

pada itu; tidak ada lagi.” Saya 

memiliki sekitar 50 gereja, jadi 

saya pikir saya adalah orang 

yang sangat besar karena saya 

memiliki banyak gereja di 

seluruh wilayah ini. Pada hari-

hari itu saya berinteraksi 

dengan para pemimpin lain 

yang menolak memberikan 



kebebasan kepada bawahan 

mereka. Saat itu pergumulan 

terbesar saya adalah ketika saya 

berbicara dengan Victor: saya 

merasa sangat sulit untuk 

melepaskan diri dari pola pikir 

lama saya. Tetapi ketika saya 

mendengar tentang gerakan 

Bhojpuri, saya merasa sangat 

terdorong. Saya berpikir: “Hal 

yang sama bisa terjadi di sini 

dan setiap desa akan memiliki 

komunitas penyembahan.” 

Tetapi saya bergumul selama 

dua tahun dan tidak pernah 

setuju dengan Victor selama 

waktu itu. 

Titik balik terjadi pada akhir 

tahun 2013 setelah saya 



mengunjungi Patna dan 

berbicara dengan Victor. Saya 

pulang ke rumah dan tidak 

melakukan hal apa pun selama 

15 hari. Saya terus bertanya 

kepada Tuhan apakah yang 

dikatakan Victor itu benar atau 

apakah saya sudah berada di 

jalur yang benar. Setelah 15 

hari saya merasakan kedamaian 

dan merasakan Tuhan 

mengarahkan saya: saya perlu 

mendengarkan apa yang 

dikatakan Saudara Victor. Itu 

segera membawa terobosan 

dalam seluruh pelayanan. Kami 

telah melihat pertumbuhan 

yang tak terhentikan sejak saat 

itu. 



Sebelumnya, kami hanya fokus 

pada pelayanan rohani. Kami 

juga melakukan beberapa 

pekerjaan sosial, tetapi tidak 

pernah fokus pada itu. 

Sekarang kami melakukan 

pekerjaan sosial dan 

menjangkau melalui itu. Di 

masa lalu, orang-orang di 

komunitas menganggap kami 

sebagai “pekerja Kristen.” 

Tetapi sekarang mereka 

menganggap kami pekerja 

pengembangan masyarakat. 

Mereka memperlakukan kami 

dengan hormat dan menerima 

nasihat dari kami dan mereka 

ingin berpartisipasi dalam apa 

yang kami lakukan. 



Sebelumnya, kalau saya 

berkata kepada orang, “Apakah 

Anda punya waktu sebentar? 

Saya ingin berbicara dengan 

Anda,” mereka lari. Sekarang 

mereka memanggil kami dan 

berkata, “Silakan datang ke 

rumah saya dan berbicara 

kepada kami.” Benar-benar 

suatu perbedaan! 

Dulu saya pikir 50 gereja 

banyak. Karena saya bertemu 

Victor dan belajar cara baru 

dalam melakukan sesuatu 

dengan PPK dan bertujuan 

untuk GPJ, saya sekarang 

memiliki 350 jemaat dan saya 

pikir, “Itu belum cukup!” 



Dalam persekutuan kami, 

seluruh pertemuan berlangsung 

dalam bahasa Maithili: ibadah, 

pesan, kesaksian, semuanya. 

Persekutuan biasanya bertemu 

seminggu sekali. Hari dalam 

seminggu bervariasi, 

tergantung pada ketersediaan 

para murid. 

Orang-orang datang kepada 

Kristus baik secara individu 

maupun sebagai keluarga. 

Kadang-kadang satu orang 

menjadi beriman dan kemudian 

membawa keluarga mereka; 

terkadang seluruh keluarga 

menjadi percaya bersama. 

Bagaimanapun kami melihat 

seluruh keluarga beriman. 



Kami biasanya membaptis 

orang-orang begitu mereka 

percaya kepada Kristus. 

Meskipun sebelumnya kami 

mengalami beberapa reaksi 

negatif ketika orang dibaptis, 

dewasa ini pembaptisan tidak 

memicu masalah. 

Orang-orang percaya menyebut 

diri mereka “Pengikut Yesus.” 

Kami tidak ingin terjebak 

dengan kategori agama orang 

luar. Kami menjelaskan kepada 

orang-orang: “Kami bukan 

orang Kristen; kami bukan 

Hindu. Kami adalah pengikut 

Yesus.” Kami tidak 

mengatakan, “Saya pergi ke 

gereja.” Kami berkata, “Saya 



pergi ke persekutuan rohani. 

Demi mereka yang berada di 

luar, kami menggunakan 

beragam kata berbeda 

ketimbang ‘gereja’.” 

Komunitas agama mayoritas di 

sekitar kami sudah mulai 

menerima identitas dan praktik 

orang-orang percaya Maithili. 

Pada tahun-tahun awal 

pelayanan saya, saya dulu 

berpikir, “Kami akan berusaha 

menjangkau siapa pun yang 

mau mendengarkan,” tetapi 

sekarang saya fokus pada 

orang-orang yang berbahasa 

Maithili. Kami juga 

menjangkau orang-orang yang 

berbahasa Maithili di diaspora 



– di berbagai negara bagian di 

India. Salah satu pemimpin 

PPK Maithili melatih 

pemimpin lain yang mengelola 

PPK di Punjab (lebih dari 1.130 

km) di antara kelompok 

berbahasa Maithili di sana. Dia 

baru saja memulai pelayanan 

itu dan baru-baru ini 

membaptis tiga orang. 

Kami sekarang memiliki lima 

generasi pemimpin di antara 

suku Maithili yang telah 

melatih para pemimpin lain, 

dan lima generasi komunitas 

penyembah yang telah merintis 

komunitas baru. Pada 

konferensi Maithili baru-baru 

ini (dihadiri sekitar 300 



pemimpin), kami tidak dapat 

membawa semua orang dari 

semua kelompok Maithili, jadi 

kami mengundang hanya satu 

atau dua orang dari masing-

masing kelompok. 

Saya memiliki strategi 

pelayanan yang sangat 

sederhana dan mudah 

dilakukan. Saat ini saya 

membimbing 20 orang, yang 

melatih pemimpin lain yang 

melatih orang lain. Mereka 

datang setiap bulan untuk 

pelatihan dan memiliki 

pelayanan sendiri. Saya juga 

pergi dan mengunjungi mereka 

secara pribadi. Saya memberi 

tahu mereka masing-masing: 



“Fokuskan perhatian kalian 

pada pengembangan pelayanan 

di tiga desa, dan sediakan diri 

kalian sepenuhnya untuk 

masalah dan kebutuhan apa pun 

yang muncul di desa-desa itu. 

Jika seseorang membutuhkan 

bantuan, bantu mereka. 

Libatkan diri Anda secara 

mendalam di komunitas.” 

Saudara-saudara dari organisasi 

di Patna juga datang dan 

membantu saya dengan 

pelatihan dan evaluasi. 

Kami memang memiliki 

beberapa tantangan, terutama 

dari kelompok Kristen lain 

yang ada. Saya selalu berusaha 

menunjukkan rasa hormat dan 



kasih serta membangun 

hubungan yang baik. Saya 

sering bertemu dengan para 

pemimpin mereka dan 

berbicara dengan mereka, tetapi 

banyak dari mereka masih tidak 

ingin bergaul dengan kami. 

Beberapa organisasi Kristen 

besar memperlakukan saya 

hampir seperti musuh. 

Alasannya: mereka berinvestasi 

banyak rupee setiap bulan 

untuk tim pelayanan mereka, 

dan mereka menyediakan 

mobil-mobil besar dan banyak 

uang untuk pekerja mereka. 

Beberapa waktu yang lalu, 

pemimpin organisasi itu 

memarahi pemimpin tingkat 



selanjutnya. Dia berkata, “Si 

Baiju ini hanya memiliki satu 

sepeda motor dan tidak punya 

uang dan dia telah melakukan 

banyak hal! Apa yang salah 

dengan kalian? Saya memberi 

kalian banyak uang dan kalian 

tidak mencapai setengah dari 

apa yang dia lakukan!” 

Sang pemimpin di atas merasa 

frustrasi, berpikir, “Saya 

melakukan segalanya dengan 

benar dan memberikan banyak 

uang. Mengapa itu tidak 

berhasil?” Sementara para 

pemimpin lokal dari kelompok 

itu tidak menyukai saya; saya 

merupakan alasan mereka 

dimarahi. 



Namun, setelah konferensi 

Maithili kami baru-baru ini, 

beberapa pemimpin itu berkata, 

“Kami belum pernah melihat 

konferensi semacam itu di 

daerah ini. Anda berfokus pada 

tema yang tepat (‘Menerima 

Peran Kepemimpinan untuk 

Transformasi Holistik 

Mithilanchal’ - yaitu area 

Maithili).” 

Bagi saya, acara utama 

konferensi ini adalah melihat 

300 pemimpin yang hadir 

benar-benar memahami bahwa 

masing-masing dari mereka 

benar-benar seorang pemimpin. 

Kami berhasil 

mengomunikasikan kebenaran 



alkitabiah yang penting itu. 

Saya tidak punya keinginan 

untuk menjadi pemimpin besar. 

Saya berhasrat agar ribuan 

pemimpin dibangkitkan. 

Organisasi37 kami tidak ikut 

campur dalam pelayanan di 

antara Maithili. Kami hanya 

membantu secara teratur 

dengan pengajaran dan 

pelatihan para pemimpin. Para 

pemimpin lokal merasa 

memiliki pelayanan. Mereka 

mengumpulkan dana secara 

lokal untuk konferensi baru-

                                                           
37 Narasi yang tersisa berasal dari 

Victor dan para pemimpin lainnya di 

organisasinya. 



baru ini. Kepemilikan lokal ini 

memberikan keberlanjutan 

gerakan. Mereka memiliki 

sukacita dan keinginan untuk 

belajar dan mengambil bagian 

dalam pekerjaan Tuhan. 

Permulaan di Angika 

Kami memulai beberapa 

pelayanan di antara orang-

orang berbahasa Angika di 

Bihar timur bertahun-tahun 

yang lalu, tetapi kami tidak 

mendorong pelayanan tersebut 

karena kami terutama ingin 

berfokus pada suku Bhojpuri. 

Kami baru-baru ini memulai 

pelatihan yang lebih fokus dari 

beberapa pemimpin dari daerah 

itu. Kami berharap melihat 



Tuhan melakukan sesuatu di 

antara orang Angika yang 

serupa dengan gerakan di 

antara orang-orang Bhojpuri, 

Maithili dan Magahi, tetapi hal 

itu akan memakan waktu. Kami 

telah mengidentifikasi sekitar 

15 pemimpin Angika yang 

kami latih dalam pendekatan 

holistik. Kami belum memulai 

PPK di wilayah Angika, tetapi 

kami berencana untuk memulai 

PPK di tiga lokasi Angika yang 

berbeda di tahun mendatang 

dan membangkitkan lebih 

banyak pemimpin Angika 

lokal. Saudara Baiju (yang 

melayani di antara orang 

Maithili) juga baru-baru ini 



meminta dukungan doa untuk 

rencananya memperluas 

pelayanan ke daerah Angika. 

 

Gerakan mengalir ke barat 

laut: Bhojpuri ke Awadhi, 

lalu ketimur: Bhojpuri ke 

Maithili ke Angika 

 

 

Menjangkau Rajasthan  

Setelah menghadapi tantangan 

perkotaan, kami melihat 

pertumbuhan signifikan di 

barat, di Delhi. Pada tahun 



2011, kami melihat lebih jauh 

ke barat dan 

mempertimbangkan bagaimana 

Tuhan mungkin ingin 

menyebarkan gerakan ke arah 

itu. Kami mulai merasa bahwa, 

sementara pelayanan di 

Haryana dan Punjab dapat 

dikelola dari sebuah kantor di 

Delhi, kami akhirnya perlu 

memiliki pangkalan di 

Rajasthan. 

  



Saya tahu konteks Rajasthan 

karena 40 tahun yang lalu saya 

telah berkeliling di seluruh 

negara bagian itu untuk 

membagikan kabar baik. 

Populasi Kristen tidak banyak 

berubah sejak itu. Sebuah 

kelompok agama militan 

memiliki kantor pusat di sana. 

Rajasthan memiliki budaya 

yang sangat kaya, banyak 

mineral, dan marmer yang 

indah, tetapi juga memiliki 

banyak tantangan. Saya 

berpikir, “Saya suka pergi ke 

tempat-tempat yang 

bermasalah.” 

Pada tahun 2011, kami mulai 

melakukan kunjungan sesekali 



ke Jaipur (ibukota Rajasthan). 

Di sana kami melakukan 

pelatihan awal satu hari dan 

doa sehari dengan para 

pemimpin. Kami melakukan 

survei kota dan negara bagian. 

Tim juga berdoa di seluruh 

kota dan bertemu dengan para 

pemimpin. 

Saya memiliki keinginan yang 

mendalam untuk 

membangkitkan lebih banyak 

pemimpin lokal, yang kami 

bawa dalam doa. Ketika kami 

melakukan beberapa pelatihan 

perintisan jemaat di Jaipur, 

kami mencari orang yang tepat 

untuk dilatih. Akhirnya pada 

satu kunjungan kami bertemu 



seorang saudara lelaki bernama 

Mahaveer. Dia ingat bertemu 

kami bertahun-tahun 

sebelumnya di sebuah seminar 

tentang perintisan jemaat yang 

berkelanjutan. Dia berkata, 

“Saya bertemu Anda di Patna 

[lebih dari 1000 km] tahun 

yang lalu. Pada saat itu Victor 

mendorong saya untuk kembali 

ke daerah asal saya di 

Rajasthan dan mulai melayani 

di sana. Saya tidak 

melakukannya pada waktu itu, 

tetapi sekarang saya di sini dan 

saya ingin bekerja sama dengan 

Anda.” 

Pada tahun 2014 kami memulai 

PPK di Jaipur dengan 



Mahaveer sebagai pemimpin. 

Dia mulai dengan pergi ke 

taman-taman dan bertanya 

kepada orang-orang muda 

apakah mereka ingin belajar 

bahasa Inggris. Melalui itu, dia 

membawa 80 orang kepada 

Kristus dan memuridkan 

mereka. Kemudian ia memulai 

program musik dan program 

pengembangan keterampilan 

lainnya, termasuk program 

menjahit untuk wanita dan 

program literasi di daerah 

kumuh. Melalui hal-hal itu ia 

memulai komunitas 

penyembahan di Jaipur dan 

kota terdekat. Setelah satu 

tahun sebagai pemimpin PPK, 



Mahaveer bergabung menjadi 

staf kami dan kami membuka 

kantor Jaipur kami pada tahun 

2015. Sejak itu kami telah 

melihat banyak pertumbuhan; 

daerah itu sekarang memiliki 

lebih dari 50 komunitas 

penyembahan.  

Menyeberang ke Penutur 

Nepali di Perbatasan  

Gerakan Maithili di Bihar naik 

ke perbatasan Nepal. Orang-

orang juga berbicara bahasa 

Maithili di banyak provinsi 

perbatasan Nepal. Dalam tiga 

tahun terakhir jemaat mulai 

bertumbuh di sepanjang 

perbatasan di antara orang-



orang berbahasa Maithili-

Nepal. 

Dampak Lebih Luas 

Dalam beberapa tahun terakhir 

kami telah melakukan pelatihan 

dalam skala global sambil 

memperluas pelayanan secara 

lokal. Kami tidak ingin orang 

hanya fokus ke dalam. Kami 

ingin terus merintis pelayanan 

di daerah-daerah baru, di mana 

pun orang membutuhkan 

bantuan kami. Kami percaya 

bahwa dampak tidak 

membutuhkan kesempurnaan; 

kesempurnaan berasal dari 

Tuhan. Dia memakai kami 

terlepas dari kelemahan kami, 

sehingga kami dapat 



mengambil risiko dan 

melakukan sesuatu di luar 

kapasitas dan sumber daya 

kami. Berikut adalah beberapa 

contoh pelatihan GPJ yang 

telah kami lakukan secara 

internasional:         

 Pada tahun 2012 di 

gereja-gereja maha 

besar di tiga kota AS 

 Pada tahun 2008 dan 

2012 di Vietnam 

 Pada tahun 2008 dan 

2011 di Kamboja 

 Pada tahun 2008 di 

Bangladesh. Mereka 

yang terlatih 

menghasilkan dampak 



besar. Kami menjaga 

interaksi yang 

berkelanjutan dengan 

pelayanan di sana. 

 Pada tahun 2003 dan 

beberapa kali sejak itu, 

di Indonesia 

 Pada tahun 2010 dan 

2011 di Jepang 

 Pada tahun 2010 dan 

dua kali sejak itu di 

Tunisia 

 Pada tahun 2013 di 

Rusia 

 Pada tahun 2014 di 

Mauritius. 

Kesimpulan  



Tuhan telah menggunakan 

berbagai cara untuk 

memungkinkan gerakan 

Bhojpuri memicu kemajuan 

Kerajaan dan GPJ-GPJ di 

antara suku-suku lain – 

terutama di India Utara dan 

juga menyentuh negara-negara 

lain. Gerakan ini telah 

menyebar ke berbagai 

kelompok bahasa, wilayah 

geografis yang berbeda, 

berbagai kelompok kasta dan 

berbagai agama. Kekuatan 

kabar baik terus mengatasi 

semua jenis batasan. Prosesnya 

tidak sederhana atau mudah, 

tetapi tidak ada yang terlalu 

sulit bagi Tuhan. Bab 



selanjutnya menjelaskan 

Kerajaan Allah yang menyebar 

ke kelompok yang terbukti 

sangat menantang. Tuhan kita 

menunjukkan Diri-Nya lebih 

besar dari setiap tantangan. 
  



Bab 10. Terobosan di 

Kalangan Umat Islam  

 

Daerah yang sekarang disentuh 

oleh pelayanan Muslim kami 

memiliki tingkat kejahatan 

yang sangat tinggi selama 

bertahun-tahun. Sebuah area 

besar yang berdekatan dengan 

Nepal ditutupi oleh hutan besar 

di mana orang sering diculik 

dan ditahan untuk tebusan. Jika 

keluarga tidak membayar 

tebusan, penculik akan 

menggantung orang tersebut di 

pohon hingga mati dan 

meninggalkan mayatnya di 

sana sampai mengering. Daerah 



itu telah menjadi sangat bebas 

hukum. Para penjahat (dikenal 

sebagai Partai Rimba) yang 

menguasai daerah itu 

menangkap dan membunuh 

siapa pun yang mereka curigai 

sebagai informan polisi. Untuk 

wakyu yang lama pemerintah 

tidak bisa menangani situasi 

ini. 

Salah satu pendeta dalam 

gerakan Bhojpuri melakukan 

penginjilan keliling dan tanpa 

sengaja tiba di daerah ini. 

Ketika dia berjalan di 

sepanjang salah satu dari 

banyak sungai yang mengalir 

dari Pegunungan Himalaya, dia 

tiba-tiba berhenti karena 



terkejut. Dia melaporkan: 

“Saya melihat dengan mata 

kepala sendiri orang-orang 

memotong-motong manusia 

dan melemparkan potongan-

potongannya ke sungai.” 

Ketika para penjahat itu 

melihatnya, mereka 

mengatakan kepadanya, “Kamu 

mungkin datang ke sini karena 

tidak sengaja, tetapi kamu tidak 

akan kembali.” Dia tidak tahu 

apa yang akan terjadi padanya, 

tetapi dia berdoa. Ketika dia 

bertemu dengan pemimpin 

geng, pria itu berkata, “Entah 

bagaimana saya merasa kamu 

adalah orang yang damai dan 

kamu datang dalam damai.” 



Jadi mereka membiarkannya 

pergi. 

Pertama kali saya pergi ke 

daerah itu, kami bepergian 

tanpa apa-apa – tanpa telepon 

seluler, arloji atau dompet, dan 

tidak lebih dari beberapa ratus 

rupee (setara dengan saat itu 

sekitar 50.000 rupiah) di saku 

kami. Saya merasa sangat tidak 

aman, berpikir: “Bagaimana 

jika sesuatu terjadi?!” Pada saat 

yang sama terasa sangat 

menyenangkan, mengambil 

risiko besar dan menghadapi 

ancaman, bahkan kemungkinan 

kematian, dengan melakukan 

perjalanan ke daerah yang 

terkenal itu. 



Kami merasa Tuhan memimpin 

kami untuk membawa kabar 

baik ke daerah yang sangat 

gelap itu. Melalui keterlibatan 

dan mobilisasi doa kami, 

Tuhan telah melenyapkan 

kejahatan terburuk di sana. 

Kami mulai berdoa dan 

pemerintah mulai bekerja. 

Sekitar setahun setelah 

pelayanan kami pindah ke 

daerah itu, pemerintah 

mengambil tindakan besar dan 

menangani masalah 

penculikan. Sekarang mereka 

memiliki jalan yang bagus dan 

jauh lebih aman. Beberapa 

anggota geng dan mantan 

penculik telah menjadi 



pengikut Yesus. Beberapa 

mantan penculik telah menjadi 

perintis jemaat, bekerja 

bivokasional sebagai tukang 

batu dan tukang kayu. Saya 

mengunjungi mereka baru-baru 

ini dan mendengar beberapa 

kesaksian indah tentang karya 

Allah di sana. 

Pelayanan Awal  

Dalam salah satu perjalanan 

awal kami di sana, orang-orang 

di masjid setempat melihat 

nama saya (Victor John) dan 

tahu bahwa saya adalah orang 

Kristen. Jadi mereka bertanya-

tanya, “Mengapa dia ada di 

sini?” Namun Tuhan memberi 

kami keterbukaan yang luar 



biasa dengan keluarga-keluarga 

setempat. Mereka menyambut 

kami dengan hangat dan 

mengundang kami untuk 

makan bersama mereka. 

Kami tidak membawa Alkitab 

bersama kami pada kunjungan 

itu atau traktat “4 Hukum 

Rohani.” Kami tidak 

mengatakan, “Mari kita bicara 

tentang Lukas 10 dan saya akan 

mengajari kalian sesuatu.” 

Kami hanya duduk dan 

mendengarkan mereka. 

Minggu berikutnya kami 

mengetahui bahwa 

pemberitahuan telah dipasang 

di luar masjid yang 



memperingatkan orang-orang 

untuk berhati-hati terhadap 

kegiatan Kristen. Jadi saya 

berkata, “Mari kita berdoa 

untuk pemimpin kelompok ini 

dan melihat apa yang Tuhan 

akan lakukan.” Saya pergi 

untuk berbicara dengan 

pemimpin itu dan saya 

merasakan bahwa dia sangat 

curiga. 

Saya menjelaskan: “Saya 

datang dalam nama Tuhan; 

saya datang dengan damai.” 

Lalu kami mengajukan 

penawaran: “Kami telah 

melakukan survei dan 

menemukan bahwa para wanita 

di sini hanya duduk antara jam 



1:00 dan 4:00 sore, bergosip 

dan berkelahi. Apakah Anda 

bersedia membiarkan kami 

membantu komunitas Anda? 

Kami bisa mengajari mereka 

menjahit dan merajut.” 

Dia berkata, “Oke, tetapi Anda 

harus melakukannya di mana 

kami dapat mengawasi Anda.” 

Kami berkata, “Baik.” Di 

tempat terbuka dengan atap 

jerami, melekat pada tempat 

ibadah, kami mendirikan dua 

mesin jahit. Tiba-tiba kami 

memiliki 45 wanita yang 

terdaftar untuk pelatihan. Istri 

dari salah satu keluarga paling 

makmur di desa itu maju dan 



berkata, “Saya akan membantu 

kalian.” 

Dia mengundang kami ke 

rumahnya, dan saya berkata, 

“Kami akan datang ketika 

suami Ibu ada di rumah.” Dia 

sangat baik dan sangat kaya. 

Dia adalah wanita yang damai 

bagi kami dan membawa kami 

diterima secara baik di 

komunitas. Dia kemudian 

menerima Tuhan. 

Dalam tiga bulan pelatihan 

menjahit mencakup lebih dari 

200 wanita. Kami juga 

memulai kelompok swadaya 

keuangan, yang saat ini 

memiliki lebih dari 500 wanita 



di dalamnya. Kami membuka 

rekening bank dan mereka 

saling membiayai. Program ini 

sekarang berjalan sangat baik 

dan mereka memiliki lebih dari 

280.000.000 rupiah di rekening 

bank mereka. Ketika saya 

mendengar hal ini, saya 

berpikir, “Wow, kalian 

memiliki lebih banyak uang 

daripada saya!” 

Mengunjungi Masjid 

Beberapa tahun yang lalu 

beberapa orang dari Denmark 

ingin melihat apa yang terjadi, 

karena cerita-cerita itu 

terdengar terlalu bagus untuk 

dipercaya. Bersama dengan 

tamu kami, kami diundang 



untuk makan di rumah salah 

satu orang beriman di wilayah 

Muslim. Rumahnya berdiri 

tepat di sebelah masjid. Ketika 

pengeras suara membunyikan 

panggilan doa malam, volume 

yang sangat keras mengejutkan 

para tamu kami. Mereka belum 

pernah mendengar hal seperti 

itu sebelumnya, dan itu hampir 

membuat mereka bangkit dari 

kursi! Mereka mengalami 

beberapa kejutan budaya yang 

serius. Saya memberi tahu 

mereka, “Silakan makan. Tidak 

usah kuatir.” 

Hari berikutnya kami diundang 

untuk berbicara di masjid. Saya 

belum pernah berkhotbah di 



masjid sebelumnya. Saya ingin 

menggunakan bahasa yang bisa 

mereka hubungkan, jadi saya 

mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada mereka. 

Saya mulai dengan, “Arah 

mana yang Anda hadapi ketika 

Anda berdoa?” 

Mereka berkata, “Kami berdoa 

ke arah barat.” 

Saya bertanya, “Apa yang ada 

di sana?” 

Mereka berkata, “Mekah” 

“Apa nama bagian dunia itu?” 



“Timur Tengah.” 

“Siapa yang kalian kenal dari 

Timur Tengah?” 

“Abraham, Daud.” 

“Siapa lagi? Nabi siapa lagi?” 

Mereka menyebut banyak nabi 

lain, termasuk Yesus (Isa). 

Pada saat itu saya bertanya, 

“Apa yang Isa lakukan?” 

“Dia bercerita dan membuat 

burung dari tanah.” 

Saya tidak mencoba untuk 

menentang mereka tentang hal 



itu. Saya hanya bertanya, “Apa 

lagi?” 

“Dia menyembuhkan orang dan 

berbuat baik; dia adalah salah 

satu nabi terbaik.” 

Saya bilang, “Ya. Dia berdiri di 

depan umum dan berkata, 

‘Siapa di antara kamu yang 

dapat menemukan kesalahan 

dalam diri-Ku?’ Dan orang-

orang berkata, ‘Kami tidak 

bisa.’ Dia benar-benar tanpa 

salah. Dia sendiri yang berhak 

untuk mengatakan, ‘Dosa-

dosamu sudah diampuni.’ Dia 

sendiri berkata, ‘Aku akan 

kembali untuk menghakimi 

semua orang.’ Jadi, apa 



tanggapan kita seharusnya 

terhadap Dia? Itu yang saya 

lakukan; itulah yang saya 

yakini.” 

Mereka menyukai itu dan 

berkata, “Tolong kembali lagi!” 

Hubungan dengan Budaya 

Muslim  

Kami sekarang memiliki 

hubungan yang sangat baik 

dengan komunitas Muslim. 

Seorang misionaris Barat yang 

bekerja sama dengan kami 

mengajar mereka menggunakan 

Metode Penemuan. Saya 

mengatakan kepadanya, “Anda 

memiliki visi untuk umat Islam 

di satu daerah tertentu dan saya 



ingin Anda sukses. Anda dapat 

melakukan studi secara 

terbuka, karena kami memiliki 

kebebasan dan persetujuan dari 

komunitas. Tetapi jangan 

lengah. Mereka akan 

mengawasi Anda dengan 

cermat. Berpakaian dan 

bertindak dengan cara yang 

bisa dihormati orang dan 

semuanya akan baik-baik saja. 

Anda tidak perlu 

menumbuhkan jenggot dan 

mengenakan peci dan yang 

lain. Jadilah dirimu sendiri. 

Mereka tahu Anda berasal dari 

budaya yang berbeda; hanya 

pekalah terhadap budaya 

mereka.” 



Hampir 10 tahun yang lalu saya 

mengadakan seminar di negara 

mayoritas Muslim dan antara 

lain saya katakan, “Orang 

dalam, orang lokal, lebih 

efektif daripada orang luar.” 

Saya bermaksud untuk 

mendorong orang percaya 

untuk tetap dalam konteks lokal 

mereka dan menerapkan firman 

Allah dalam konteks lokal 

mereka. Hal ini menghasilkan 

buah yang lebih baik daripada 

orang luar yang membawa 

bentuk Kekristenan yang 

kebarat-baratan. 

Ketika saya kembali dua tahun 

kemudian, saya mendengar 

mereka memiliki “gerakan 



orang dalam.” Mereka benar-

benar bingung, dan ada konflik 

dan kebingungan di antara para 

pekerja di sana. Orang-orang 

bertanya kepada saya, “Apakah 

Anda mempraktikkan 

pendekatan ‘orang dalam’ ini? 

Apakah Anda tahu apa yang 

mereka lakukan?” 

Saya berkata, “Bukan itu yang 

saya maksud. Maksud saya 

orang-orang tetap di dalam 

budaya, bukan di dalam 

agama.” Setiap budaya 

memiliki unsur-unsur yang 

sesuai dengan pengajaran 

Alkitab. Hal-hal itu tidak perlu 

diubah. Hal-hal seperti 

memelihara janggut, atau 



memakai pakaian tertentu, dan 

menunjukkan rasa hormat 

kepada keluarga dan orang tua. 

Adalah baik untuk tetap 

terhubung dengan aspek-aspek 

budaya seseorang yang tidak 

melanggar Firman Tuhan, 

sehingga Anda dapat menjadi 

garam dan terang bagi orang-

orang dalam budaya tersebut. 

Pada saat yang sama, beberapa 

kepercayaan dan ritual perlu 

ditinggalkan karena hal-hal itu 

bertentangan dengan Firman 

Tuhan. 

 

Hubungan dengan 

Komunitas-Komunitas 

Agama yang Berbeda 



Komunitas-komunitas agama 

yang berbeda saling tumpang 

tindih di sini; hidup mereka 

sering terintegrasi satu sama 

lain. Saya pergi ke satu daerah 

dengan maksud untuk melayani 

umat Islam, dan banyak orang 

dari agama mayoritas itu juga 

menjadi beriman. Kami tidak 

eksklusif; kami senang melihat 

ada orang yang beriman kepada 

Kristus. Ajaran Yesus 

menyentuh dinamika ini. 

Perhatikan dua contoh berikut. 

Pertama, Yesus berbicara 

tentang melemparkan jala 

dalam pekerjaan kerajaan, 

kemudian memilahnya (Matius 

13:47-48). Jika Anda pergi ke 



danau dan berkata. “Saya 

hanya akan menangkap ikan 

ukuran tertentu,” Anda harus 

duduk dengan kail dan 

mencoba menangkap ikan satu 

per satu. Tetapi jika Anda 

melempar jaring, Anda 

menangkap segala macam 

benda.. Anda mungkin 

menangkap seekor ular, dan 

Anda tidak ingin membawanya 

pulang. Dan mungkin Anda 

mendapatkan botol Coke 

kosong. Lalu Anda 

memilahnya. Sederhananya, 

Anda tidak bisa pilih-pilih 

dalam bisnis kita. Anda bisa 

mulai dengan satu visi dan 

kemudian Tuhan dapat 



memimpin dengan cara yang 

menyesuaikan visi Anda. 

Kedua, Yesus memberi tahu 

Nikodemus, “Angin bertiup ke 

mana pun ia mau.” Dengan 

kata lain, “Anda tidak memiliki 

kendali atas pergerakan Roh 

Kudus. Anda merasakannya, 

tetapi Anda tidak bisa 

mengendalikannya. Ketika Roh 

Allah bergerak, bersedialah 

untuk mengikuti.” 

Dalam merintis di daerah-

daerah baru, prinsip unit yang 

homogen, yaitu berusaha 

menargetkan satu suku tertentu, 

kadang-kadang bisa 

bermanfaat. Tetapi kita tidak 



bisa bergantung pada hal itu 

sebagai strategi. Jika Anda 

menjangkau pemain sepak 

bola, semua temannya adalah 

pemain sepakbola. Dan orang-

orang biasanya paling efektif 

dalam menjangkau orang-orang 

seperti mereka. Tetapi dengan 

suku Bhojpuri kami telah 

menghadapi beberapa 

tantangan secara bersamaan: 

kasta, latar belakang ekonomi 

dan latar belakang pendidikan. 

Alih-alih mencoba menjangkau 

unit homogen yang berbeda, 

kami menggunakan bahasa dan 

budaya untuk menjangkau 

orang dan membiarkan mereka 

membentuk kelompok mereka 



sendiri. Hal ini menghasilkan 

gambar yang sangat indah. Jika 

kami mencoba menggunakan 

pendekatan unit yang homogen, 

kami akan gagal. 

 

Kesaksian Haq 

Saya datang kepada Tuhan 

pada tahun 2009, dari latar 

belakang Muslim. Sebelum 

saya percaya kepada Kristus, 

saya hidup dalam keraguan. 

Untuk mencari jawaban, saya 

melakukan studi banding 

tentang Alkitab dan Alquran. 

Kemudian saya mulai bertanya 

kepada para pemimpin agama 

saya. Tidak seorang pun dari 

mereka yang bisa menjawab 



pertanyaan dasar tentang 

keselamatan. 

Putri saya bersekolah di 

sekolah yang sama dengan 

putri salah satu pemimpin 

organisasi ini. Anak-anak 

perempuan kami berteman dan 

saling memperkenalkan ayah 

mereka. Selama enam bulan 

pertama saya tahu bahwa ayah 

teman perempuan anak saya 

ini, dia tidak membagikan 

kabar baik dengan saya atau 

menyebut nama Yesus. Ketika 

saya bertanya kepadanya, “Apa 

pekerjaan Anda?” Dia tidak 

banyak bicara. 



Kemudian dia mulai berbagi 

dengan saya secara perlahan. 

Sementara saya dimuridkan 

tetapi belum sepenuhnya 

berkomitmen, dia membawa 

saya ke pelatihan. Di sana saya 

bertemu dengan para pemimpin 

dari latar belakang Muslim, 

yang menjelaskan semuanya 

dengan baik kepada saya. Saya 

mulai lebih mengerti apa 

artinya mengikuti Yesus. Saya 

memutuskan orang perlu 

mengetahui kebenaran, untuk 

mengikuti jalan yang benar. 

Saya ingin berbagi berita ini 

dengan orang lain seperti saya. 

Jadi saya mulai secara terbuka 

memberitakan kabar baik. 



Saya memulai persekutuan 

pada tahun 2011, setelah saya 

menjadi orang percaya selama 

dua tahun. Di distrik tempat 

saya melayani, penganiayaan 

berasal dari tiga sumber: 

masyarakat pada umumnya, 

individu-individu tertentu dan 

beberapa kelompok 

terorganisir. 

Setiap desa di distrik kami 

memiliki sekelompok Muslim 

yang berkeliling desa untuk 

membawa orang ke tempat 

ibadah mereka untuk berdoa. 

Ketika mereka mengetahui 

tentang kelompok yang berdoa 

dalam nama Yesus, mereka 

mencari tahu siapa yang 



menghadiri kelompok Yesus. 

Kemudian mereka memilih 

orang-orang itu untuk 

penganiayaan dan segala 

macam tekanan. 

Orang-orang percaya 

menjelaskan: “Kami tidak 

melakukan kesalahan, hanya 

mematuhi apa yang 

diperintahkan Kitab Suci.” 

Tetapi para penganiaya mereka 

berkata, “Mengapa kamu 

mengikuti Alkitab? Alkitab 

telah diubah. Siapa pun yang 

mempelajari Alkitab akan 

diusir dari iman kita.” Mereka 

menggunakan penganiayaan 



dan tekanan sosial, verbal dan 

fisik. 

Jadi, beberapa orang beriman 

dari latar belakang Muslim 

hidup dalam ketakutan, 

termasuk ketakutan terhadap 

anggota keluarga mereka. 

Penganiayaan biasanya tidak 

diorganisir. Ini terutama 

tekanan sosial menghadapi 

pertanyaan-pertanyaan 

antagonistik seperti, “Mengapa 

kamu tidak berpuasa? Mengapa 

kamu tidak pergi ke masjid 

kita?” 

Terkadang kami berbicara 

dengan para pemimpin agama 

dan membandingkan kesamaan 



dalam kepercayaan kami. 

Mereka menerima sebagian 

besar dari apa yang kami 

katakan, tetapi ketika 

menyangkut keselamatan, kami 

berbeda. Saya telah berdiskusi 

dengan lima pemimpin agama 

tingkat tinggi. Saya berbagi 

dengan mereka, misalnya Sura 

al-Baqarah (2) 62, yang 

mengatakan, "Orang-orang 

yang beriman, orang-orang 

Yahudi dan Kristen dan orang-

orang Saba — siapa pun yang 

percaya pada Allah dan Hari 

Kemudian dan bertindak 

dengan benar - akan mendapat 

upah mereka dengan Tuhan 

mereka. Mereka tidak perlu 



takut, mereka juga tidak akan 

berduka.” 

Ketika mereka membacanya 

mereka menjadi diam. 

Kemudian mereka berkata, 

“Ya, itulah yang ditulis, jadi itu 

pasti benar. Tetapi kita tidak 

seharusnya mempercayai 

Alkitab.” 

Saya secara konsisten mencoba 

untuk memberkati seluruh 

komunitas tempat saya 

melayani. Sebagai satu contoh, 

pada tahun 2011 saya memulai 

sekolah di satu blok38 tempat 
                                                           

38 Di India sebuah blok adalah 

sebuah sub-divisi distrik pedesaan 



saya melayani. Di blok lain 

tempat saya melayani, saya 

memulai sebuah kelompok 

swadaya. Kemudian kami 

mendirikan pusat menjahit 

untuk wanita dan pusat literasi 

anak-anak. Mereka memberi 

kami tempat untuk pusat ini 

tepat di sebelah tempat ibadah 

mereka, sehingga mereka dapat 

mengawasi kami. Kemudian 

kami mulai melayani anak-

anak kereta api di dekat stasiun 

kereta api. Kami memulai 

berbagai inisiatif, termasuk 

upaya kebersihan, pusat 

                                                           
yang terdiri dari beberapa desa atau 

kluster-kluster desa.  

 



literasi, dan membantu 

masyarakat setempat 

mendapatkan bantuan 

pemerintah untuk masyarakat. 

Ketika orang-orang mulai 

percaya kepada Yesus dan 

dibaptis, pada awalnya kami 

menghadapi banyak tentangan 

dari keluarga dan tekanan 

sosial. Untuk sementara orang-

orang percaya melanjutkan 

ritual doa tradisional mereka, 

tetapi berdoa dalam nama 

Yesus. Sekarang mereka masih 

menggunakan nama tradisional 

untuk pertemuan doa (namaz), 

tetapi mereka beribadah di 

rumah dengan konten Alkitab. 

Mereka kadang-kadang masih 



pergi ke masjid, tetapi mereka 

tidak berpartisipasi dalam doa 

ritual di sana. 

 

Penganiayaan yang 

Menyakitkan  

Suatu kali saya (Haq) 

membawa 25 pemimpin dari 

latar belakang Muslim untuk 

pelatihan awal. Semuanya 

berjalan dengan baik, tetapi 

kemudian dua dari mereka 

mundur. Kemudian dua orang 

ini menyebarkan segala macam 

informasi negatif tentang orang 

Kristen. Malam itu mereka 

mengumumkan nama saya dan 

semua kegiatan saya di tempat 

ibadah mereka. Mereka 



berkata: “Besok kita akan 

mengadakan pertemuan untuk 

menangani hal ini.” 

Empat ratus orang datang ke 

rapat dewan. Mereka menghina 

saya, tetapi saya tidak 

menyerah di depan semua 

orang itu. Saya terus 

menanggapi tuduhan mereka 

dengan berani, tetapi mereka 

menganiaya saya dengan keras 

sehingga saya sangat 

terguncang. Selama enam bulan 

berikutnya saya tidak melayani 

Tuhan. 

Kemudian Saudari Usha Das 

datang dan mengunjungi saya. 

Ketika kami bertemu, dia 



menyemangati saya dan 

bertanya, “Jika Tuhan 

memanggilmu, apa yang akan 

kamu jawab ketika kamu 

meninggalkan kehidupan ini?” 

Dia menantang saya, “Apa 

yang kamu yakini? Apakah 

kamu percaya Alkitab itu 

benar? Jika kamu tidak 

percaya, kamu bisa pergi dan 

tidak melayani Tuhan.” 

Kemudian saya mulai melayani 

lagi. Ketika saya kembali ke 

desa itu, orang-orang 

mengolok-olok saya dan 

mengatakan hal-hal negatif dan 

menjadi tidak mungkin untuk 

melakukan pelayanan yang 

bermanfaat. Jadi saya pindah 



ke kota yang lebih besar 

hampir 30 km jauhnya dan 

mulai melayani di sana. 

Kami tidak mengalami 

penganiayaan yang signifikan 

dalam satu atau dua tahun 

terakhir. Kami menghadapi 

beberapa pertentangan, tetapi 

tidak ada penganiayaan besar. 

Orang-orang percaya memiliki 

hubungan yang baik dengan 

masyarakat, sehingga 

pemimpin agama setempat 

tidak keberatan kalau orang 

Kristen mengunjungi masjid 

mereka dan duduk di belakang, 

berdoa dengan tenang dalam 

nama Yesus. 



Keadaan Pelayanan Muslim 

Kami  
Tuhan telah memberi kami 

hubungan yang baik di wilayah 

Muslim. Kami tidak 

bersembunyi dengan identitas 

kami di sana. Komunitas 

menerima kami dan kami 

menerima komunitas. 

Kami fokus pada dua blok desa 

di India, di mana kami 

memiliki 23 komunitas 

penyembahan. Sebagian besar 

anggota kelompok ini berasal 

dari campuran latar belakang, 

mungkin rata-rata 25 persen 

Muslim dan 75 persen dari 

mayoritas (Hindu). Di setiap 

komunitas penyembahan, saya 



membangkitkan setidaknya dua 

atau tiga pemimpin. Saya 

berkeliling mendorong 

persekutuan. Tujuh dari mereka 

disebut jamaat (kata bahasa 

Arab untuk pertemuan 

keagamaan). Mereka 

melakukan ibadah mingguan 

dalam bahasa Urdu (bahasa 

umum di kalangan Muslim) 

dan menggunakan Alkitab 

bahasa Urdu. Mereka juga 

berdoa dengan gaya doa ramah 

Muslim, dengan tangan 

terbuka.  

Pendekatan dasar kami di 

wilayah Muslim meniru 

pendekatan PPK tetapi dengan 

beberapa perbedaan, seperti 



bahasa, frasa yang digunakan 

dalam salam, gaya doa dan 

postur. Orang percaya baru dari 

latar belakang Muslim juga 

memiliki masalah pemuridan 

dan pertanyaan yang berbeda 

dari orang percaya baru dari 

latar belakang agama lain. 

Mereka perlu belajar dan 

mengerti doktrin yang berbeda 

dari apa yang mereka pelajari 

melalui kitab suci sebelumnya. 

Mereka juga memiliki masalah 

gaya hidup keluarga, termasuk 

tantangan pria dengan banyak 

istri. 

Kadang-kadang mereka 

bertanya apakah mereka dapat 

terus memakai jenggot dan peci 



serta jubah panjang (yang kami 

perhatikan bahwa Alkitab tidak 

mengutuk). Atau mereka 

mungkin bertanya; “Bisakah 

kami terus makan apa yang 

telah kami makan?” Kami 

mengarahkan mereka ke 

jawaban Perjanjian Baru: 

dalam satu kata, “Ya.” 

Sementara beberapa pertanyaan 

dan masalah mereka berbeda 

dari orang-orang percaya dari 

latar belakang yang berbeda, 

kami menggunakan pendekatan 

pemuridan dasar yang sangat 

mirip. Para pemimpin melatih 

semua orang percaya untuk 

hidup sebagai murid yang taat, 

menurut pengajaran Alkitab. 



Daerah saya memiliki beberapa 

pemimpin seperti saya, 

melakukan pelayanan semacam 

ini di kalangan umat Islam. 

Beberapa dari mereka dulu 

terhubung dengan kami. Tetapi 

ketika organisasi lain 

mendengar tentang pelayanan 

yang baik terjadi, beberapa dari 

mereka ingin datang dan secara 

finansial mengadopsi para 

pekerja tersebut. Salah satu 

masalah terbesar kami dalam 

melayani kaum Muslim adalah 

organisasi-organisasi Kristen 

lain yang menarik para 

pemimpin untuk bergabung 

menjadi staf mereka melalui 

penawaran keuangan. Hal ini 



telah terjadi beberapa kali. 

Tetapi kami maju terus. Saya 

berencana untuk menambah 30 

pemimpin lagi dan merintis 10 

komunitas penyembahan tahun 

ini. 

 

Kesimpulan 

Kami memuji Allah bahwa 

gerakan Bhojpuri telah 

berdampak pada umat Muslim 

terdekat. Terlepas dari 

tantangan dari konteks agama 

dan dari orang Kristen lainnya 

yang ingin mengambil hasil 

pelayanan, kami melihat kabar 

baik semakin maju. Prinsip-

prinsip dasar yang sama 

diterapkan dalam konteks unik 



ini, dan menghasilkan rasa 

buah baru. Dalam hal ini kami 

bersukacita.  



Bab 11.  Terobosan 

dalam Pengembangan 

Kepemimpinan  

 

Sebelum kelahiran gerakan 

Bhojpuri, saya (Victor) 

menghabiskan 15 tahun 

melayani sebagai gembala, 

tetapi saya frustrasi dan putus 

asa. Sikap dan pola kehidupan 

gereja tampaknya tidak 

memiliki potensi untuk 

menjangkau yang belum 

terjangkau. Kepemimpinan 

saya sebagai seorang gembala, 

meskipun menuntut, 

tampaknya tidak akan membuat 

kami semakin dekat untuk 



menyelesaikan Amanat Agung. 

Karena Tuhan telah bekerja di 

antara para Bhojpuri, Dia telah 

menjelaskan bagi kami sifat 

kepemimpinan rohani dan cara 

kerjanya. Pergeseran 

paradigma dalam 

kepemimpinan ini telah 

membebaskan saya untuk 

berbuah lebih besar daripada 

yang pernah saya impikan. 

Selama 20+ tahun terakhir, 

banyak pendeta lain telah 

mengalami perubahan yang 

serupa: dari frustrasi ke 

keberhasilan. Banyak 

pemimpin yang sebelumnya 

frustrasi dan tertekan sekarang 

memiliki banyak pelayanan 



menjangkau yang terhilang. 

Gerakan ini mencakup 

beberapa pendeta yang 

sebelumnya terbatas pada satu 

lokasi dengan hanya beberapa 

orang percaya di sebuah gereja 

kecil. Melalui perubahan 

pendekatan sederhana dan 

beberapa pendampingan, 

mereka telah bertumbuh 

dengan luar biasa dan sekarang 

melayani di dua atau tiga 

distrik berbeda, membimbing 

banyak pemimpin lainnya. 

Pendekatan Kepemimpinan 

Kami  

Membuat orang bekerja 

sebagai sebuah tim bisa 

menjadi sebuah tantangan. 



Terlalu banyak orang ingin 

bekerja secara individu dan 

mengendalikan segalanya. 

Kami harus meredakan 

keinginan itu dan mendorong 

kerja tim. Untuk membantu hal 

itu, kami hanya menggunakan 

gelar resmi untuk keperluan 

resmi jika perlu. Saya memberi 

tahu staf: “Ketika Anda 

menjawab pertanyaan, Anda 

dapat mengatakan ‘Saya adalah 

Direktur Eksekutif.’ Itu tidak 

masalah. Anda dapat mencetak 

kartu bisnis jika Anda mau. 

Tetapi ketika berhubungan 

dengan fungsi, jangan terlalu 

serius dengan gelarnya.” 

Penghindaran gelar kami 



mengintimidasi beberapa 

orang, tetapi itu berhasil. Hal 

ini radikal dan alkitabiah. 

Kami telah menemukan bahwa 

dengan berfokus pada dasar-

dasar kepemimpinan, 

semuanya cocok dengan baik. 

Kami mencari dua kualitas 

penting dalam seorang 

pemimpin: hati untuk Tuhan 

dan hati untuk orang yang 

terhilang. Dua kualitas ini 

mencerminkan Perintah Agung 

Yesus untuk mengasihi Allah 

dengan sepenuh hati dan 

mengasihi sesama seperti 

dirimu sendiri (Mat. 22:37-39). 

Seorang pemimpin adalah 

seorang murid, dan seorang 



murid memiliki kehidupan 

belajar sampai ia mati. Kita 

hidup dan mati sebagai murid 

Yesus. Begitulah cara saya 

melatih orang dan itulah 

harapan saya. 

Ketika orang mendengar 

tentang berbagai jenis model 

kepemimpinan, seperti Musa, 

Yosua, Daud, dan sebagainya, 

mereka menjadi bingung. 

Mereka berpikir, “Saya ingin 

menjadi seperti Musa,” atau 

“Saya ingin menjadi seperti 

Yosua, tetapi dalam kehidupan 

sehari-hari saya yang praktis, 

saya kehilangan sesuatu.” 

Mereka dapat begitu fokus 

pada bentuk dan fungsi 



sehingga mereka melupakan 

esensi kepemimpinan. 

Kami tidak menyajikan hal-hal 

yang bernuansa iklan seperti 

“sepuluh langkah untuk 

menjadi seorang pemimpin.” 

Kami menganjurkan untuk 

mematuhi Firman Tuhan, yang 

melibatkan penerapan dalam 

karakter dan kehidupan 

seseorang. Seorang pemimpin 

membutuhkan hubungan yang 

dekat dengan Tuhan. Hal itu 

memelihara visi dan hati 

gembala, dan membantu 

mereka menjadi penuh kasih 

dan perhatian. Itu tidak 

membutuhkan kursus tiga 

bulan dalam pelayanan 



pastoral. Kami memang 

mengajarkan hal itu nanti, 

tetapi kami memiliki versi yang 

lebih sederhana untuk semua 

pemimpin lokal. 

Kami bertujuan untuk 

melakukan hal utama lebih 

dulu. Mencoba mengajarkan 

prinsip-prinsip selanjutnya 

terlalu cepat akan mematikan 

gerakan, karena hanya sedikit 

orang yang siap untuk materi 

tingkat tinggi. Dan 

pelipatgandaan kelompok dan 

jemaat yang berkelanjutan 

membutuhkan pelipatgandaan 

pemimpin yang berkelanjutan. 

Saya menekankan melakukan 

sesuatu sampai Anda merasa 



nyaman melakukannya. 

Misalnya, “Apa artinya 

mengasihi istri dan anak-anak 

saya?” Saya cenderung 

sombong, jadi saya kesulitan 

meminta maaf kepada anak-

anak saya. Tetapi ketika saya 

mempraktikkannya, saya 

menjadi mampu 

melakukannya. Hal itu menjadi 

gaya hidup saya – 

mempraktikkan kepemimpinan 

dalam melakukan hal-hal 

semacam ini. 

Untuk memelihara banyak 

orang percaya membutuhkan 

banyak gembala yang dapat 

menghabiskan waktu bersama 

mereka. Jadi kami terus 



mengidentifikasi pemimpin 

potensial. Tuhan telah memberi 

kami pemimpin yang baik 

dalam gerakan ini. Pelayanan 

ini tidak bergantung pada satu 

orang. Roh Allah bekerja 

melalui sejumlah besar umat-

Nya yang hidup dalam kuasa-

Nya ketika mereka menaati-

Nya. Kami memiliki 

kepemimpinan muda karena 

kami terus menambah orang 

dan memperbanyak pemimpin. 

Kami memiliki aliran 

pemimpin yang terus-menerus 

muncul; bukan orang yang 

sama yang menerima pelatihan 

yang sama tahun demi tahun. 

Dan praktisnya setiap orang 



yang bermitra dengan kami 

menjadi senang, sehat dan 

sukses. Kami memuji Tuhan 

atas kesaksian itu. 

Kepemimpinan bukan Posisi 

Seorang pemimpin tidak 

menjadi berkualitas karena 

mereka memiliki gelar S3 atau 

S2 Teologi atau sesuatu seperti 

itu. Dalam organisasi kami, 

kepemimpinan lebih bersifat 

fungsional daripada posisi. 

Seorang pemimpin adalah 

orang yang memimpin 

seseorang. Kami tidak memiliki 

peran khusus. Setiap orang 

melakukan segalanya. Ketika 

kami mengadakan program di 

Delhi, saya yang memasak. 



Kami bekerja sebagai tim; tidak 

ada yang istimewa. Demi 

kepentingan pemerintah, kami 

menyimpan nama-nama di file, 

jika mereka bertanya: “Siapa 

direktur Anda?” dan 

seterusnya. Tetapi perspektif 

Kerajaan berbeda. 

Gerakan ini berfungsi dengan 

pemahaman dasar bahwa Allah 

menggunakan para pemimpin 

sebagai kendaraan untuk 

memberikan visi dan 

memobilisasi umat-Nya. Kami 

menghindari pola pikir 

kepemimpinan posisi. Anggota 

staf kami tidak menggunakan 

gelar seperti “Pendeta.” Kami 

hanya berkata, “Anda adalah 



seorang pemimpin.” Hal itu 

membantu orang 

mempertimbangkan siapa yang 

mereka pimpin. Pertama, 

mereka memimpin keluarga 

mereka. Dalam bahasa 

sederhana itu berarti menjadi 

ayah atau ibu yang saleh. 

Suami atau istri yang saleh. 

Kemudian saudara atau saudari 

yang saleh, seorang teman yang 

saleh. Hal ini juga berlaku di 

tempat kerja: bagaimana 

menjadi wakil Kristus yang 

saleh dalam konteks itu. Kami 

mendorong keterlibatan dalam 

komunitas, yang membuka 

pintu untuk menjadi pemimpin 

komunitas. Ketika diterapkan 



di gereja, seseorang menjadi 

memenuhi syarat untuk 

memimpin dalam keluarga 

Allah dengan memimpin 

keluarga mereka sendiri dalam 

kebenaran dan kesalehan. 

Sejak awal kami 

menghilangkan ide bahwa 

seseorang mendapatkan posisi 

dan kemudian mendapatkan 

uang dan segala macam 

manfaat. Kami fokus pada 

kepemimpinan bivokasional 

dan kami mendorong orang 

untuk melakukan perdagangan 

sesuai dengan keterampilannya. 

Jika mereka sudah memiliki 

perdagangan, kami mendorong 

mereka untuk terus dalam 



pekerjaan itu dan kemudian 

memimpin orang. Sebuah 

gerakan tidak dapat bergantung 

pada gaji dan uang. Sebuah 

gerakan harus bergantung pada 

Tuhan dan para pemimpin 

bivokasional. Jika kami mulai 

membayar para pemimpin, hal 

itu akan membunuh gerakan 

(lagipula kami tidak memiliki 

uang). 

Kami tidak melatih pemimpin 

dengan menggunakan konten 

dari buku teks; kami 

menggunakan contoh-contoh 

dari kehidupan sehari-hari 

untuk memperlengkapi para 

pemimpin untuk menjalani 

kehidupan Yesus dalam situasi 



sehari-hari. Kami mulai dengan 

pengajaran kehidupan: “Apa 

yang Firman Tuhan katakan 

tentang masalah yang Anda 

hadapi sekarang?” Terkadang 

gereja berpikir, “Kita harus 

menjadikan orang ini pemimpin 

yang lebih baik.” Jadi banyak 

buku berbicara tentang menjadi 

pemimpin yang lebih baik. 

Tetapi kita lupa bahwa budaya 

kita mempromosikan 

kesombongan, ego, dan 

permusuhan. Dalam budaya 

kami, merendahkan diri berarti 

Anda lemah. Jadi orang tidak 

ingin merendahkan diri, bahkan 

ketika mereka tahu mereka 100 

persen salah. Tetapi Alkitab 



berkata bahwa kita perlu 

melakukan hal itu: mau untuk 

meminta maaf ketika kita salah. 

Jadi kepemimpinan dimulai di 

sana, karena Yesus berkata, 

“Siapa pun yang ingin menjadi 

besar harus menjadi pelayan 

semua orang.” Jika Anda tidak 

turun, tidak ada jalan ke atas. 

Contoh utama adalah Kristus 

sendiri, yang pada dasarnya 

adalah Tuhan, merendahkan 

diri-Nya. Hal ini mengubah 

seluruh fokus kepemimpinan. 

Tanpa kerendahan hati, orang 

dengan mudah masuk ke dalam 

kepemimpinan posisi. 

Kemudian pelayanan menjadi 

terhambat karena semua orang 



mencoba untuk memerintah 

orang lain di sekitarnya. 

Mereka tidak mau menerima 

kepemimpinan satu sama lain. 

Maka beberapa orang naik dan 

menjadi yang dikultuskan. 

Untuk menghindari bahaya itu, 

kami bertujuan untuk 

mengembangkan pemimpin 

dalam pola yang menghindari 

kepemimpinan posisi. 

Kepemimpinan dan Literasi  

Pelayanan Bhojpuri telah 

memengaruhi pendidikan dan 

literasi. Kami sekarang 

memiliki pemimpin Bhojpuri 

yang mendapatkan gelar S2 dan 

S3, dan orang-orang yang 

melakukan penelitian. 



Beberapa tahun yang lalu kami 

bergumul untuk mencari tahu 

bagaimana melakukan 

pelayanan berkelanjutan yang 

efektif di antara orang-orang 

yang buta huruf. Tantangannya 

adalah: “Bagaimana melatih 

orang-orang ini? Bagaimana 

mendidik mereka?” 

Mempelajari kepemimpinan 

Kristen secara tradisional 

merupakan proses yang sangat 

akademis. Melihat latar 

belakang akademis para 

pemimpin Bhojpuri di masa-

masa awal, akan menjadi 

bencana untuk mencoba 

pelatihan kepemimpinan 

Kristen tradisional. Mayoritas 



dari mereka adalah pembelajar 

lisan. Meskipun beberapa dari 

mereka bersekolah beberapa 

tahun, kecakapan mereka untuk 

belajar pada dasarnya adalah 

lisan dan dengan demikian 

sangat berbeda dari kecakapan 

melek huruf. 

Untuk mendekati hal-hal 

dengan cara Barat, seseorang 

harus melek huruf untuk dilatih 

sebagai murid, pemimpin, 

pembimbing, atau perintis 

jemaat. Dalam sistem itu, 

tampaknya membaca adalah 

satu-satunya cara orang dapat 

belajar melakukan hal-hal ini. 

Ahli misiologi menawarkan 

diagram dan angka yang 



kompleks, dengan level C1 - 

C5, kategori E1, E2, E3 dan 

semua jenis angka dan level 

lainnya. 

Memperkenalkan konsep-

konsep ini pada awalnya akan 

membawa bencana. Sebagian 

besar orang bisa kewalahan 

oleh monotonnya belajar gaya 

melek huruf dan belajar tentang 

berbagai peran pemimpin 

dalam gereja. Kami bertujuan 

untuk membuatnya tetap 

sederhana: fokus pada doa dan 

kesaksian dan pembelajaran 

Alkitab yang sederhana, 

diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 



Pola Pelatihan 

Kepemimpinan  
Kepemimpinan adalah mesin di 

belakang gerakan. Kami tidak 

memulai apa pun kecuali kami 

memiliki pemimpin. Kami 

tidak mencoba memulai 

komunitas penyembahan dan 

kemudian mencari seorang 

pemimpin. Kami melatih dan 

membimbing para pemimpin, 

kemudian mereka memulai 

komunitas penyembahan. Jadi 

kami memiliki program 

pelatihan multi lapis- untuk 

murid baru, untuk pemimpin, 

untuk pemimpin 

berpengalaman, dan untuk 

pemimpin PPK. 



Kami fokus pada 

kepemimpinan reproduktif 

melalui hubungan mentoring. 

Hubungan mentoring dan 

pembinaan dapat menjadi 

sangat efektif bagi orang muda. 

Beberapa orang merasa 

pendekatan pelatihan standar 

satu jam per minggu adalah 

memadai, tetapi bagi 

kebanyakan orang, hal ini 

sangat tidak cukup. Mereka 

membutuhkan sesuatu yang 

lebih relasional. 

Setelah setiap pelatihan, kami 

memberikan pendampingan 

berkelanjutan bagi para 

pemimpin dan kami membantu 

mereka berlipatganda. Kami 



berupaya terus menerus 

melipatgandakan empat hal: 

murid, pemimpin, jemaat, dan 

pengajaran. Setiap pelatihan 

adalah pelatihan untuk pelatih39 

karena kami berharap setiap 

orang yang kami latih melatih 

orang lain. Pelatihan 

memperlengkapi orang untuk 

memfasilitasi pelatihan dan 

membimbing orang lain, 

sehingga mereka dapat 

bertumbuh dan berlipatganda 

dan mencapai potensi penuh 

                                                           
39 Jangan dibingungkan dengan model 

GPJ T4T (Training for Trainers / 

Pelatihan untuk para Pelatih).  



mereka. Itulah target kami 

dalam melatih para pemimpin. 

Kami juga mengajar melalui 

pelajaran kehidupan sehari-

hari. Ulangan 6:7 mengatakan, 

“Haruslah engkau 

mengajarkannya berulang-

ulang kepada anak-anakmu.” 

Pengajaran ini terjadi melalui 

kebersamaan dalam kehidupan 

sehari-hari, bukan hanya duduk 

di ruang kelas. Yesus mengajar 

orang banyak di gunung, tetapi 

Dia juga berjalan di samping 

murid-murid-Nya dan mengajar 

mereka dengan melakukannya. 

Mereka melihat-Nya 

menyembuhkan orang, 

memberi makan orang yang 



lapar, dan mengusir setan. 

Suatu hari, ketika seorang 

pengemis yang lumpuh 

meminta bantuan para murid 

(Kisah Para Rasul 3:1-10), 

mereka berpikir, “Apa yang 

harus kami lakukan?” Mereka 

ingat apa yang telah dilakukan 

Yesus. Jadi mereka berkata, 

“Bangun dan berjalanlah.” 

Mereka melakukan apa yang 

telah mereka saksikan Yesus 

lakukan sebelumnya. 

Tingkat Pelatihan  

Kami menawarkan pelatihan 

berkelanjutan di berbagai 

tingkatan. Selain pelatihan 

pemuridan, pelatihan 

kepemimpinan, dan pelatihan 



kepemimpinan tingkat lanjut, 

kami memiliki pelatihan 

tingkat PPK (lapangan) di 

tingkat lokal (desa atau kota). 

Ketika kami memiliki 10 orang 

yang bersedia mengikuti 

pelatihan di suatu tempat, kami 

mengaturnya. 

Kami pertama-tama 

memberikan pelatihan dasar 

kepada para murid baru: 

bagaimana menjangkau dan 

bagaimana menyampaikan 

kesaksian mereka. Kami 

mengajarkan para pemimpin 

(mereka yang telah memulai 

satu atau dua komunitas 

penyembahan) tujuan 

berikutnya: bagaimana merintis 



para pemimpin yang berlipat 

ganda. Ketika persekutuan 

bertumbuh, kami menyediakan 

pelatihan kepemimpinan 

tingkat lanjut dua kali sebulan 

selama tiga bulan bagi para 

pemimpin yang memimpin 

banyak komunitas 

penyembahan di rumah. 

Pelatihan kepemimpinan 

tingkat lanjut ini mengajarkan 

cara mulai membangkitkan 

“pencetak murid.” Bukan 

hanya memuridkan atau hanya 

membuat pemuridan, tetapi 

membuat pencetak murid. Hal 

ini adalah fokus utama dari 

pengembangan kepemimpinan 

kami secara keseluruhan. 



Pelatihan PPK (sebagaimana 

dijelaskan dalam bab 4) 

memperlengkapi para 

pemimpin untuk melakukan 

pelatihan di lapangan. PPK 

dapat menjadi platform untuk 

melakukan pelatihan di mana 

saja. Dan PPK juga membantu 

para pemimpin mendapatkan 

akses ke tempat-tempat yang 

tidak dapat diakses. 

Pelatihan PPK hanya 

berlangsung satu hari; pelatihan 

kepemimpinan dasar mungkin 

satu atau dua hari. Pelatihan 

kepemimpinan lanjutan 

membutuhkan minimal enam 

hari – dua hari dalam masing-

masing tiga bulan – dan peserta 



mendapatkan sertifikat setelah 

pelatihan kepemimpinan 

lanjutan. 

Kami juga memiliki pusat 

pelatihan untuk murid baru dan 

orang percaya yang baru saja 

memulai sebuah kelompok. Hal 

ini memberikan pelatihan kerja 

bagi peserta pelatihan yang 

datang selama tiga hingga lima 

hari setiap bulan, selama enam 

bulan hingga satu tahun. Untuk 

sebagian besar setiap bulan 

mereka bekerja dalam konteks 

mereka sendiri dan menerapkan 

dalam kehidupan pribadi 

mereka dan melayani apa yang 

telah mereka pelajari. 

Kemudian mereka kembali 



dengan pertanyaan dan 

kesaksian dan menerima lebih 

banyak pelatihan. Pelatihan ini 

memiliki kurikulum yang 

sistematis. 

Reproduksi dan Motivasi 

Generasional  

Kami mengajar di berbagai 

zona di India Utara. Pelatihan 

terjadi pertama kali di zona 

kantor beberapa hari sebulan, 

kemudian kantor negara 

bagian, kemudian di daerah, 

kemudian di kabupaten, 

kemudian di kecamatan, 

kemudian di desa. Jadi semua 

orang menerima pelatihan. 

Ketika saya melatih 30 orang di 

kantor saya, 30 orang itu pergi 



ke berbagai distrik dan 

melakukan program pelatihan 

mereka sendiri. Siapa pun yang 

datang ke pelatihan distrik 

kembali ke blok mereka 

(kelompok desa) atau desa dan 

melakukan pelatihan untuk 

para pemimpin yang mereka 

perlengkapi. Kemudian naik ke 

tingkat dasar, sesuai dengan 

apa yang cocok dengan jadwal 

mereka di setiap kelompok. 

Kami melihat pola multi-

generasi40 yang dijelaskan 

                                                           
40 Mengacu pada generasi-generasi 

murid dan jemaat yang berlipat 

ganda, bukan generasi yang berasal 

dari kelahiran fisik.  



dalam 2 Timotius 2:2. “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.” Paulus 

mengajar para pemimpin muda 

yang sudah memiliki 

pengalaman, seperti Timotius. 

Kemudian para pemimpin 

muda seperti Timotius juga 

dapat mengajar kelompok 

ketiga, tidak disebutkan dalam 

ayat ini. Mereka memiliki 

kesetiaan dalam pelayanan 

mereka tetapi tidak pernah 

disebutkan namanya. 

Kelompok ketiga itu juga dapat 



mengajar generasi keempat, 

yang dijelaskan dalam 2 

Timotius 2:2 hanya sebagai 

“orang lain.” 

Dalam Kisah Para Rasul 19:9-

10, kita membaca bahwa 

Paulus mengadakan diskusi 

setiap hari selama dua tahun di 

sekolah Tiranus. Dalam dua 

tahun itu, seluruh Asia Kecil 

mendengar firman Tuhan. 

Kami bertujuan untuk dampak 

semacam itu. Kami melatih 

orang untuk berlipatganda: 

bukan hanya untuk 

memperbanyak murid, tetapi 

juga untuk memperbanyak 

jemaat, pemimpin, dan 

pengajaran. Fokus pelatihan ini 



membantu orang menemukan 

apa yang harus mereka 

lakukan, daripada memberi 

tahu mereka apa yang harus 

dilakukan. Pendekatan 

penemuan membawa lebih 

banyak motivasi internal 

kepada orang-orang di setiap 

tingkatan. 

Unsur-Unsur Pelatihan 

Kepemimpinan  

Pelatihan kepemimpinan 

berlangsung dalam dua bagian. 

Pertama, pelatihan lapangan 

yang terus berlangsung seperti 

dijelaskan di atas. Setiap bulan 

kami memberikan tiga hingga 

lima hari pelatihan yang dapat 

direproduksi, diteruskan 



sampai ke pemimpin 

dasar/biasa. Para pemimpin 

menemukan cara-cara kreatif 

untuk meneruskan pelatihan 

kepada mereka yang 

dipimpinnya selama beberapa 

hari yang berbeda setiap bulan. 

Mereka melakukan pelatihan 

selama beberapa jam, mungkin 

setelah persekutuan hari 

Minggu atau selama hari doa 

puasa mingguan. Dalam 

konteks desa, kebanyakan 

orang adalah wiraswasta di 

bidang pertanian atau 

perdagangan atau sebagai 

pekerja terampil. Jadwal 

mereka memiliki fleksibilitas. 

Di daerah semi-perkotaan atau 



perkotaan di mana orang 

bekerja penuh waktu, mereka 

diijinkan ikut pelatihan karena 

memiliki hubungan yang baik 

dengan majikan mereka atau 

mereka bekerja di malam hari 

atau akhir pekan untuk 

memenuhi waktu kerja. Kami 

memiliki pelatihan terpisah 

(kadang-kadang pada akhir 

pekan) untuk orang-orang 

dengan jadwal yang sulit. Kami 

bertanya kepada mereka, 

‘Kapan Anda bisa?’” 

Kedua, magang. Kami tidak 

pernah bekerja sendirian; kami 

selalu membawa orang percaya 

lain bersama kami. Jadi ketika 

seorang pemimpin melakukan 



pelayanan, orang lain 

memperhatikan dan belajar. Di 

India, pelatihan sering terjadi 

melalui pemagangan. Misalnya, 

jika Anda pergi ke toko 

mekanik, Anda akan 

menemukan satu ahli dan 

beberapa pekerja baru. Setelah 

beberapa bulan atau tahun, 

semua yang baru juga akan 

menjadi ahli. Mereka belajar 

dengan melakukan berbagai hal 

bersama. Dengan cara yang 

sama, kami selalu mendorong 

para pemimpin untuk 

membawa serta beberapa dari 

orang-orang yang mereka 

bimbing. 



Pemberdayaan adalah unsur 

kunci dari pelatihan 

kepemimpinan kami. Kami 

bertujuan untuk 

memberdayakan para 

pemimpin sejak hari pertama. 

(Catatan: pemberdayaan 

berbeda dari delegasi. Delegasi 

berarti saya memiliki otoritas 

dan saya membagikannya; 

pemberdayaan berarti otoritas 

itu milik Anda, dan saya 

membantu Anda untuk 

melakukan tugasnya.) 

Beberapa orang berpikir 

pemberdayaan berarti isolasi. 

Tidak begitu. Itu berarti kami 

terus membimbing orang itu 

tetapi kami tidak memberi 



makan mereka. Ketika mereka 

membutuhkan kami, mereka 

mendatangi kami dengan 

pertanyaan atau kesulitan-

kesulitan mereka. 

Evaluasi: Sebagai pemimpin, 

kami terus mengevaluasi dan 

membangun hubungan dengan 

mereka yang kami pimpin. 

Dalam Lukas 10 kita membaca 

tentang para murid yang 

kembali kepada Yesus dan 

dengan bersemangat 

membagikan kesaksian 

pelayanan mereka: “Bahkan 

iblis tunduk kepada kami atas 

nama-Mu!” Yesus, sebagai 

guru utama, mengevaluasi dan 

berkata, “Jangan bersukacita 



karena iblis tunduk kepadamu; 

bersukacitalah karena namamu 

tertulis di surga.” Ketika para 

pemimpin membagikan 

kesaksian mereka, saya selalu 

mengevaluasi: apakah mereka 

berada di jalur yang benar? 

Atau apakah mereka terlalu 

terjebak dalam kesuksesan 

mereka? Kepemimpinan kami 

selalu memiliki unsur itu: 

bukan kritik, tetapi evaluasi 

yang membantu. Kami tidak 

bisa terlena ketika seseorang 

membagikan kesaksian. Seperti 

Yesus, kami ingin mengangkat 

fokus orang ke tingkat yang 

lebih tinggi sebagai bagian dari 



pengembangan kepemimpinan 

mereka. 

Ketergantungan pada Tuhan: 

Kami membantu para 

pemimpin mengandalkan 

Tuhan dan selalu berfokus 

pada-Nya. Kami memberi tahu 

mereka: “Apa pun kesuksesan 

yang Anda dapatkan, tetaplah 

fokus pada Tuhan. Dia adalah 

pahlawan dari setiap cerita, 

bukan Anda.” Banyak 

pelayanan mati karena orang-

orang fokus pada diri mereka 

sendiri. Jadi kami membantu 

para pemimpin fokus pada 

Tuhan sebagai bagian dari 

pelatihan kepemimpinan. 



Praktis dan Pribadi  

Banyak dari pelatihan 

kepemimpinan kami terjadi 

karena kami melibatkan 

pemimpin yang baru muncul 

sambil kami melakukan 

pelayanan. Banyak pelayanan 

melakukan banyak pelatihan 

teoretis, dengan sekolah 

Alkitab dan sebagainya, tetapi 

semua itu tidak memberi orang 

kesempatan untuk 

mempraktikkan apa yang 

mereka pelajari. Kami 

mengajarkan satu hal lalu 

berkata, “Pergi dan lakukanlah 

hal itu.” Jadi, apa pun yang 

mereka pelajari, mereka segera 

menerapkannya dalam 



kehidupan mereka. Itu 

sebabnya mereka belajar lebih 

banyak. Kami mengajar sedikit, 

kemudian mereka 

melakukannya dan belajar dari 

pengalaman mereka serta dari 

pengajaran kami. Hal itu 

memungkinkan mereka untuk 

benar-benar melayani secara 

efektif. Ketika mereka belajar 

dari kami, itu memulai proses. 

Ketika mereka mulai 

menerapkan apa yang mereka 

pelajari, mereka belajar banyak 

hal lagi, karena Tuhan 

mengajar mereka. Apa yang 

mereka pelajari dari Tuhan, 

mereka belajar lebih baik. 

Ketika mereka mengajar orang 



lain, mereka meneruskan apa 

yang kami ajarkan ditambah 

apa yang Tuhan ajarkan kepada 

mereka. 

Ketika Anda melakukan 

perjalanan 7-15 km di India, 

Anda sering menemukan 

perbedaan dialek dan budaya. 

Mengingat dinamika itu, lebih 

baik para pemimpin 

menggunakan contoh mereka 

sendiri daripada mengulangi 

apa yang kami katakan. 

Pengajaran kami tidak 

mendorong informasi kepada 

mereka; itu melibatkan diskusi 

dan penemuan bersama. Kami 

menggunakan proses belajar 

kelompok, jadi kami sebagai 



pelatih juga belajar. Semua 

orang menyatukan pengalaman 

mereka dan apa yang telah 

mereka pelajari, dan hasil baru 

datang sesuai arahan Tuhan. 

Melibatkan orang secara aktif 

dalam pelatihan membuat lebih 

mudah untuk menetapkan 

tujuan bagi pelayanan mereka. 

Tidak ada yang mendorong gol 

pada mereka. Mereka 

sendirilah yang menentukan 

tujuan apa yang mereka yakini 

Tuhan ingin mereka kejar. 

Maka mereka bisa lebih mudah 

mencapainya. Mereka memiliki 

keyakinan di dalam hati mereka 

untuk bergerak menuju tujuan 



karena rencana itu datang dari 

Allah. 

Dalam Perjanjian Baru kita 

melihat kepemimpinan tim, 

bukan orang-orang yang 

bekerja secara individu. Kami 

membuat kesalahan jika kami 

fokus hanya pada individu. Jika 

suatu pelayanan bergantung 

pada satu orang, itu akan 

runtuh ketika orang itu 

menghilang. Inilah sebabnya 

Tuhan ingin kita bekerja 

sebagai tim. Proses 

pembangunan tim mencakup 

penemuan bersama. Bekerja 

dalam tim membangun dan 

mempertahankan momentum. 

Kami sering merencanakan 



pelatihan untuk 50 orang tetapi 

berakhir dengan 70 orang, 

karena orang-orang membawa 

teman-teman yang bersemangat 

ingin belajar. 

Praktis, Penuh Kasih, dan 

Alkitabiah  

Bagi kami, “pelatihan” tidak 

berarti membuat orang duduk 

sepanjang hari atau sepanjang 

minggu di ruang kelas. Ini 

berarti pelatihan praktis dengan 

dua bahan penting: pertama 

beberapa jam pelatihan kelas, 

kemudian waktu bagi mereka 

untuk berpikir dan berdiskusi. 

Ketika kami memiliki pelatihan 

pemimpin di kantor kami, kami 

fokus hanya pada satu topik. 



Kami membagikan sesuatu 

yang telah kami siapkan 

mengenai topik tersebut, 

kemudian mengijinkan mereka 

yang dilatih untuk 

membahasnya dalam kelompok 

kecil dan kelompok besar. 

Pendekatan ini telah 

memfasilitasi pertumbuhan luar 

biasa dalam para pemimpin 

kami. 

Kami juga menganggap 

penting untuk menunjukkan 

kasih kepada para pemimpin 

kami dan menghabiskan waktu 

berkualitas bersama mereka 

selama proses pelatihan. Kami 

melakukan hal ini karena Yesus 

melakukannya dengan cara itu. 



Kami telah meneruskannya 

kepada para pemimpin kami. 

Kami berusaha untuk tidak 

membiarkan orang tersesat 

dalam kepemimpinan, sehingga 

mereka berhenti belajar dan 

bertumbuh. Terkadang 

pelatihan melibatkan hanya 

mendengarkan para pemimpin 

(yang datang untuk dilatih). 

Mereka menjadi sangat 

bersemangat karena mereka 

merasakan: “Dia peduli pada 

saya. Dia mengasihi keluarga 

saya.” 

Kami juga memberi tahu para 

pemimpin kami: “Jangan hanya 

percaya pada apa yang saya 

katakan; periksa dalam Alkitab 



dan periksa kembali untuk 

melihat apakah itu alkitabiah. 

Jika tidak alkitabiah, 

kembalilah dan beri tahu saya.” 

Kami tidak mencoba 

menambah lebih dari apa yang 

kami temukan dalam Alkitab. 

Menggunakan Keterampilan 

Individual  

Unsur utama dari terobosan 

organisasi kami dalam 

pengembangan kepemimpinan 

adalah menghormati para 

pemimpin dan mengijinkan 

mereka untuk menggunakan 

keterampilan dan bakat yang 

telah diberikan Tuhan kepada 

mereka, seperti yang dijelaskan 

dalam Roma 12. Kami juga 



mengijinkan mereka untuk 

belajar dengan melakukan 

pelayanan dan membantu orang 

lain belajar dengan cara yang 

sama. 

Kami menawarkan orang-orang 

lapangan kesempatan unik 

untuk mengembangkan dan 

belajar dari kesalahan dan 

pengalaman mereka sendiri. 

Kami melibatkan orang-orang 

dalam program layanan kami 

dan memberi mereka 

kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan 

apa pun yang mereka miliki. 

Kami tidak memaksakan pada 

mereka sesuatu yang kami 

putuskan untuk mereka. Para 



pemimpin datang apa adanya. 

Setiap orang memiliki keahlian 

atau bakat, dan kami 

mengijinkan mereka 

menggunakan bakat itu untuk 

menjangkau orang. Karena itu 

mereka menjadi lebih percaya 

diri dan berhubungan dengan 

orang-orang secara lebih 

efektif. 

Saya (Satish) mengalami hal ini 

sendiri. Ketika saya bergabung 

dengan organisasi dan 

berbicara dengan Victor John, 

dia tidak banyak bertanya 

tentang pengalaman pelayanan 

saya, karena saya berasal dari 

bidang sekuler. Saya tidak 

memiliki pengalaman 



pelayanan atau pendidikan 

Alkitab. Dia hanya bertanya, 

“Apa yang ingin kamu 

lakukan?” 

Saya tidak tahu banyak tentang 

persekutuan rumah. Sudah 

lama saya berpikir, “Ada begitu 

banyak orang di gereja 

tradisional; begitu banyak 

potensi di sana. Orang-orang 

memiliki keterampilan yang 

dapat digunakan Allah.” Jadi 

saya berkata, “Saya ingin 

memberi kesempatan kepada 

semua orang itu untuk bekerja 

untuk Kerajaan Allah. 

Masyarakat memiliki begitu 

banyak kebutuhan, dan orang-

orang ini dapat secara efektif 



berhubungan dengan orang-

orang dan membagikan kabar 

baik.” 

Victor bertanya kepada saya, 

“Bagaimana Anda akan 

melakukannya?” 

Saya berkata, “Saya tidak 

tahu.” Tapi keinginan itu 

melekat pada saya, dari tahun 

2008 hingga sekarang. Atas 

karunia Tuhan, Dia 

menempatkan saya pada posisi 

kepemimpinan, tanpa 

pengalaman pendidikan atau 

pelayanan teologis apa pun. 

Jadi saya mulai menggunakan 

untuk kemuliaan Tuhan semua 

hal yang telah saya pelajari di 



posisi sekuler saya: 

administrasi, manajemen, dan 

keterampilan menulis. 

Organisasi membantu saya 

untuk berpikir dan 

berhubungan dengan orang-

orang dengan cara yang lebih 

relasional saat menggunakan 

keterampilan saya. 

 

Dari Victor John dan para 

pemimpin lainnya saya belajar 

kerendahan hati dan untuk 

menghormati dan menghargai 

para pemimpin lainnya. Saya 

belajar untuk menghargai 

keterampilan apa pun yang 

mereka miliki dan mendorong 

mereka untuk menggunakan 



keterampilan dan pengetahuan 

mereka untuk memperoleh 

pengetahuan alkitabiah yang 

semakin banyak. 

 

Saya telah menggunakan 

strategi yang sama dengan 

banyak pemimpin yang telah 

saya bimbing. Misalnya, 

seorang saudara tidak memiliki 

pengalaman pelayanan atau 

pengetahuan sekolah Alkitab 

ketika ia mulai, dan sekarang 

dalam setahun ia mulai 

membimbing lebih dari 50 

pemimpin PPK. 

 

Keterampilan apa pun yang 

saya asah dan dapatkan, saya 



belajar sebagian besar dari 

Victor John. Kami biasa duduk 

bersama berjam-jam di malam 

hari mendiskusikan berbagai 

hal, setiap kali dia 

mengunjungi kota saya. Dia 

tahu saya membutuhkan 

banyak informasi dan 

perspektif alkitabiah. Dia tahu 

saya belum pernah mempelajari 

hal-hal itu, jadi dia memberi 

saya wawasan. Apa pun yang 

saya pelajari, saya mencoba 

meneruskannya kepada orang 

lain dalam bahasa mereka 

sendiri. 

 

Kami menggunakan pola 

langkah-demi-langkah yang 



sangat sederhana. Ketika Anil 

datang untuk membahas 

keinginannya untuk bekerja 

bersama kami, saya 

menggambarkan pendekatan 

kami dengan cara ini: “Anda 

tidak mulai dengan harus 

mematuhi semua yang ada 

dalam Alkitab sekaligus. Anda 

mulai saja dengan apa yang 

Tuhan bawa kepada Anda dan 

patuhi itu. Maka Anda belajar 

untuk menaati lebih banyak 

hal. Akhirnya Anda akan dapat 

mematuhi semua perintah 

Allah.” Anil sudah menjadi 

pendeta dan memiliki 

pengalaman dalam pelayanan, 

tetapi gagasan sederhana itu 



menarik baginya. Kerendahan 

hatinya memengaruhi dia untuk 

meninggalkan posisi yang baik 

dan mulai bekerja dengan 

organisasi kami di bawah 

kepemimpinan saya, meskipun 

saya tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya dalam 

pelayanan. 

 

 

Kisah Pengembangan 

Kepemimpinan Ravi  

Sebelum saya bergabung 

dengan organisasi kami pada 

tahun 2005, saya telah 

menerima banyak pengaruh 

positif dari gerakan Bhojpuri. 

Saya telah didorong oleh 



pengaruh organisasi sejak awal 

kehidupan rohani saya. Segera 

setelah saya menjadi percaya 

saya menghadiri pelatihan satu 

bulan yang dijalankan oleh 

organisasi. Saya pertama kali 

mulai melayani pada tahun 

2003, kemudian pindah ke 

Varanasi ketika saya bergabung 

dengan organisasi pada tahun 

2005. 

Dari awal hingga sekarang saya 

telah membimbing dan 

menyiapkan sekitar 180 

pemimpin di satu distrik. Para 

pemimpin ini pindah ke banyak 

distrik lain. Saya masih tetap 

berhubungan dengan mereka 

dan mendorong mereka ketika 



mereka memulai persekutuan-

persekutuan baru dan 

membimbing banyak 

pemimpin. Saat ini, mereka 

telah memulai persekutuan 

yang ke-580 dari hampir 4000 

desa di daerah itu. Ini hanya 

satu cabang gerakan. 

Saat ini saya langsung 

membimbing 60 pemimpin. 

Saya biasanya bertemu dengan 

mereka secara langsung 

setidaknya sebulan sekali, dan 

melalui telepon juga. Mereka 

bisa menelepon saya kapan 

saja. Setiap kali saya pergi ke 

suatu tempat untuk melakukan 

pelatihan atau mengatur 

persekutuan, saya memanggil 



dua atau tiga pemimpin ini 

untuk pergi bersama saya. 

Mereka dilatih dan dibimbing 

dalam proses tersebut. Mereka 

masih belajar, tetapi kadang-

kadang saya mengundang 

mereka untuk berbicara dalam 

persekutuan tentang topik-topik 

tertentu. Kami melakukan 

pendampingan terutama dalam 

kelompok. Kami tidak 

melakukan banyak mentoring 

secara individu, gaya Barat. 

Seperti yang dijelaskan Paulus 

dalam 2 Timotius 2:2, “Apa 

yang telah engkau dengar dari 

padaku di depan banyak saksi 

...” Paulus dapat dengan mudah 

meminta pertanggungjawaban 



Timotius karena ketika dia 

membimbing Timotius, dia 

memiliki saksi lain. Mentoring 

satu-satu memiliki akuntabilitas 

yang lebih lemah. Jadi kami 

fokus pada pendampingan 

kelompok. 

 

Deskripsi Paulus dalam 2 

Timotius 2:2 juga 

mencerminkan generasi 

multiplikasi. Saat gerakan 

bertumbuh dan berlipat ganda, 

kami mencoba melacak 

generasi – pemimpin dan 

kelompok. Kami melacak hal 

ini melalui kesaksian orang-

orang yang kami bimbing. 

Namun, setelah beberapa 



generasi, multiplikasi menjadi 

lebih sulit dilacak. 

 

Ketika saya pergi dan berbicara 

dengan para pemimpin yang 

saya bimbing, saya 

mendapatkan perkiraan berapa 

banyak orang yang telah 

percaya, berapa banyak orang 

yang mereka pimpin, dan 

berapa banyak yang telah 

menjadi pemimpin. Mereka 

memiliki banyak kesaksian 

yang dengan penuh semangat 

mereka bagikan. 

 

Kami meminta seorang 

pemimpin, Vijay, untuk 

menggambarkan bagan 



generasi jemaat-jemaat yang 

telah ia rintis: yang 

dipimpinnya, yang dipimpin 

oleh orang-orang yang 

dibimbingnya, dan seterusnya. 

Dalam sekitar 20 menit ia 

menggambar bagan ini (hingga 

tujuh generasi pelayanan baru 

dalam beberapa tahun terakhir). 

Dia kemudian berkomentar, 

“Maaf, ini tidak lengkap. Saya 

akan menggambar yang lebih 

baik lain kali Anda datang.” 

Multiplikasi generasi ini ada 

dalam DNA gerakan, sehingga 

setiap orang dalam gerakan 

menerima bimbingan dari 

seseorang sementara mereka 

juga membimbing orang lain. 



 

 

 

Pelatihan Kepemimpinan 

untuk Anak-Anak  

Anak-anak memainkan peran 

penting dalam gerakan. Saya 

sendiri dituntun kepada iman 



oleh seorang gadis muda yang 

sering datang untuk berbagi 

dengan keluarga saya. Dia 

berdoa untuk ayah saya dan dia 

disembuhkan; akhirnya seluruh 

keluarga saya menerima Yesus. 

Kami tidak memiliki program 

sekolah Minggu khusus dalam 

gerakan ini. Sebaliknya, anak-

anak duduk dengan orang tua 

mereka. Akibatnya banyak 

anak terlibat dalam perintisan 

jemaat saat mereka bertumbuh. 

Mereka memiliki akuntabilitas 

dalam keluarga mereka. 

Mereka mempelajari hal-hal 

yang sama yang dipelajari 

orang tua mereka dan 

mendengarkan kesaksian yang 



sama yang orang tua mereka 

dengar. Karena itu, mereka 

cenderung menjadi dewasa 

secara rohani pada usia yang 

lebih muda. 

 

Manoj41 (yang menjangkau 

keluarga Nirankari yang 

dijelaskan dalam bab 9) adalah 

salah satu dari anak-anak itu. 

Dia berusia sekitar tiga tahun 

ketika gerakan dimulai. Dia 

tumbuh sebagai seorang anak 

dalam gerakan dan menjadi 

perintis jemaat. Sekarang 

sebagai seorang pemuda di usia 

                                                           
41 Naratif ini kembali ke Victor dan 

beberapa suara yang lain.  



pertengahan dua puluhan, dia 

telah mempersiapkan 87 

pemimpin lainnya yang 

kelompok-kelompoknya terdiri 

dari empat atau lima generasi. 

Konferensi Pengembangan 

Kepemimpinan 

Pelatihan para pemimpin 

terjadi secara berkelanjutan 

melalui pusat-pusat lokal, dan 

pelatihan dan seminar regional. 

Kami juga mengadakan 

konferensi tahunan besar untuk 

para pemimpin pelayanan. 

Enam konferensi besar saat ini 

diadakan setiap tahun, untuk 

melatih para pemimpin dan 

merayakan karya Tuhan di 

antara mereka. Masing-masing 



melayani sekelompok 

pemimpin tertentu: Bhojpuri, 

Magahi, Awadhi, Bengali, 

Urdu, dan Pemuda Urban. 

Setiap konferensi memiliki visi 

untuk mendorong, 

memberdayakan, dan 

menginspirasi para pemimpin 

yang menghadiri pertemuan 

tersebut. Sebagian besar 

pemimpin ini beroperasi secara 

mandiri selama 51 minggu 

dalam setahun. Dengan 

memberi mereka kesempatan 

untuk bergabung dalam 

persekutuan, kami 

memperlengkapi mereka untuk 

peran mereka di garis depan 

layanan di seluruh India Utara. 



Setiap konferensi memiliki 

tujuan-tujuan ini: 

Dorongan. Sebagian besar 

berasal dari desa-desa kecil, 

para pemimpin kami dapat 

berpartisipasi dalam komunitas 

besar pemimpin nasional. 

Mereka saling menguatkan 

melalui persekutuan, doa, 

penyembahan, dan pelajaran 

Alkitab. 

Inspirasi. Konferensi 

memungkinkan para pemimpin 

untuk menyembah Tuhan 

sebagai bagian dari komunitas 

yang lebih besar dan 

mengalami tempat mereka 

dalam gambaran yang jauh 



lebih besar tentang apa yang 

sedang Tuhan lakukan. Mereka 

juga menyediakan sumber 

inspirasi utama untuk 

pelipatgandaan. Mendengar 

visi dan rencana orang lain 

memberikan motivasi kolektif 

untuk upaya baru dalam 

memajukan kabar baik. Para 

pemimpin meninggalkan 

konferensi dengan energi baru 

dan motivasi untuk maju terus 

dalam melayani. 

Pemberdayaan. Hubungan-

hubungan yang dimulai dan 

diperkuat di konferensi-

konferensi ini memberdayakan 

para pemimpin kami. Saling 

menukar gagasan 



memungkinkan mereka untuk 

beradaptasi dengan lingkungan 

yang terus berubah. 

Akuntabilitas dan verifikasi. 

Konferensi memungkinkan 

pekerja untuk membangun 

hubungan akuntabilitas dan 

menerima alat pelengkap untuk 

layanan. Dalam konteks kami, 

kebanyakan orang merasa sulit 

atau tidak mungkin untuk 

memberikan laporan tertulis, 

sehingga konferensi 

memberikan kesempatan untuk 

akuntabilitas verbal (tatap 

muka) dalam konteks 

kelompok. Ketika 

pertanggungjawaban terjadi 

dalam suatu kelompok, anggota 



kelompok tidak bisa berbohong 

karena orang lain yang bekerja 

di dekatnya tahu apa yang 

terjadi atau tidak terjadi di 

sekitar mereka. Para pemimpin 

meninggalkan konferensi 

dengan tujuan individu untuk 

tahun berikutnya dan proses 

akuntabilitas dalam 

melaksanakan tujuan-tujuan 

itu. 

 

Mengembangkan Pemimpin 

Lokal  

Untuk mengembangkan 

pemimpin lokal, kami mulai 

dengan mencari tiga kualitas: 

(1) cinta yang penuh gairah 



untuk Tuhan; (2) kepedulian 

akan keselamatan teman dan 

keluarga mereka; (3) 

kemampuan untuk 

menyampaikan kepada orang 

lain apa yang mereka pelajari. 

Di masa lalu, kebanyakan 

misionaris India yang 

memimpin pelayanan berasal 

dari populasi Kristen di India 

Selatan. Tetapi dalam 10-15 

tahun terakhir, penduduk lokal 

di India Utara telah belajar dan 

mendapatkan pelatihan. 

Mereka menyadari, “Saya juga 

bisa menjadi pemimpin.” 

Dalam lima tahun terakhir, 

banyak pemimpin lokal telah 



dibangkitkan dan dapat 

memimpin pelayanan. 

Dinamika telah berubah. 

Orang-orang di sini dulu 

berkata, “Penjangkauan bukan 

pekerjaan kami. Itu pekerjaan 

misionaris asing. Saya hanya 

anggota gereja.” Tetapi 

sekarang ini orang-orang lokal 

mengambil inisiatif dan 

memimpin dalam pelayanan. 

Satu distrik dulu hanya 

memiliki delapan pemimpin; 

sekarang memiliki lebih dari 

100! 

Orang-orang setempat sekarang 

berkata kepada misionaris yang 

datang untuk membantu dari 

luar daerah, “Kami menyambut 



Anda, tetapi Anda memiliki 

peran yang berbeda dari kami. 

Kami bisa pergi dan 

berkhotbah karena kami 

mengenal orang-orang kami, 

bahasa kami, dan budaya kami 

lebih baik daripada Anda. Anda 

berasal dari tempat yang jauh, 

dengan bahasa dan budaya 

yang berbeda. Jadi saya 

mengerti orang-orang kami 

lebih baik dari Anda. Tetapi 

Anda juga memiliki peran 

penting, untuk mengajar kami 

dan melatih serta membimbing 

kami.” 

Banyak Macam Pemimpin  

Kami membimbing tidak hanya 

orang lapangan tetapi juga 



pendeta tradisional. Tuhan 

telah mengijinkan kami untuk 

mempengaruhi mereka menuju 

pola gereja yang lebih 

sederhana dan dapat 

direproduksi. Tradisi memiliki 

nilai, tetapi penting untuk tidak 

membiarkannya membuat 

batasan di sekitar gereja. 

Misalnya, di gereja yang saya 

hadiri ketika saya di kota, 

pendeta kami dulu sangat 

tradisional. Dia berkata bahwa 

non-anggota tidak boleh ikut 

Perjamuan Kudus. Saya 

berbicara dengannya dan dia 

mengubah sikapnya tentang hal 

ini. Sekarang dia mengizinkan 

orang percaya lainnya untuk 



berpartisipasi dalam kebaktian 

dan Perjamuan Kudus.  

Para pemimpin dalam gerakan 

ini melakukan pekerjaan 

dengan baik dalam membantu 

para pemimpin dasar dan 

pemimpin gereja garis-utama 

untuk bertumbuh. Kami 

berbagi pengalaman kami 

dengan mereka dan dalam 

beberapa tahun, gereja mereka 

bertumbuh. Satu gereja di 

Patna adalah bagian dari 

denominasi tradisional yang 

kental tetapi telah diubah 

melalui pengaruh prinsip-

prinsip GPJ. Mereka sekarang 

memiliki banyak waktu ibadah 

dan kesempatan bagi kaum 



muda untuk memberikan 

kesaksian dan menjadi bagian 

dari pelayanan. Mereka telah 

membangun 25 komunitas 

penyembahan di sekitar Patna, 

dan mereka memandang kami 

sebagai saudara dalam Tuhan. 

 

Kami percaya bahwa 

kepemimpinan tidak harus 

bergantung pada pendidikan 

atau status. Gerakan kami 

termasuk beberapa pemimpin 

yang tidak terpelajar sama 

sekali. Baru-baru ini saya 

mendengar salah satu 

pemimpin puncak kami 

mewawancarai dua wanita 

Bhojpuri yang buta huruf. Dia 



bertanya kepada mereka, 

“Berapa banyak pendidikan 

yang Anda miliki?” 

 

Mereka berdua berkata, “Tidak 

sama sekali; saya belum pernah 

ke sekolah.” 

 

Kemudian dia bertanya, 

“Berapa banyak jemaat yang 

Anda pimpin?” 

 

Yang satu berkata “tiga” dan 

yang lainnya berkata “tujuh.” 

 

Kami juga memiliki seorang 

gadis berusia 18 tahun yang 

memimpin sebuah jemaat. 

Kakeknya adalah salah satu 



anggota jemaat. Tuhan 

melakukan hal-hal luar biasa 

dengan orang-orang biasa. 

Jaringan Pemimpin 

Independen  

Banyak konteks di India tidak 

memberikan kesempatan bagi 

para pemimpin untuk 

mengembangkan diri. Namun, 

konteks PPK memberi para 

pemimpin kesempatan untuk 

mengembangkan kepercayaan 

diri sehingga mereka dapat 

terus bekerja sendiri, meskipun 

kami tidak secara langsung 

mengawasi mereka. Mereka 

sendiri yang memiliki 

pelayanan, bukan kami. Kami 

membantu para pemimpin lokal 



mengembangkan mentalitas 

bahwa mereka benar-benar 

memiliki pelayanan tersebut. 

Hal itu telah membawa pola 

dan pola pikir baru, terutama 

karena kami melihat para 

pemimpin baru bermunculan. 

Mereka memahami nilai 

bekerja sendiri dan mereka juga 

mengembangkan koneksi di 

luar negara bagian dan luar 

negeri. 

Banyak keluarga ingin 

mendukung orang yang 

melayani di Bihar dan Uttar 

Pradesh. Namun, mereka 

melayani secara mandiri dan 

kami merasa sangat nyaman 

dengan hal itu. Kami memuji 



Tuhan karena begitu banyak 

orang dapat memimpin inisiatif 

ini. Kami hanya 

mengidentifikasi pemimpin 

baru dan calon pemimpin, lalu 

membekali dan 

memberdayakan mereka. Jika 

Tuhan mengijinkan mereka 

untuk mengembangkan 

pelayanan mereka sendiri, kami 

memberkati mereka dalam hal 

itu. Kami memberikan 

pelatihan (jangka pendek) dan 

pendampingan (jangka 

panjang). Kami tidak memberi 

mereka keuangan; kami hanya 

mengunjungi mereka dan 

berbagi dengan mereka, yang 

jauh lebih penting. 



Kami tidak ingin menerima 

persepuluhan dari persekutuan 

rumah. Kami mendorong 

mereka untuk mendukung para 

pemimpin lokal mereka, 

membantu orang miskin di 

daerah mereka, dan memenuhi 

kebutuhan orang-orang di 

komunitas mereka. Jika 

pemimpin memiliki lima atau 

tujuh persekutuan, itu mungkin 

menutupi kebutuhan finansial 

mereka. Mereka bisa 

menjalankan toko atau bisnis 

kecil. Persekutuan lokal dapat 

memenuhi kebutuhan 

perjalanan mereka, sehingga 

mereka menjadi mandiri. 

Kemandirian finansial lokal ini 



memungkinkan gerakan untuk 

terus berkembang biak tanpa 

menunggu dana dari luar. 

Kesimpulan  

Gerakan ini dibangun di atas 

pola kepemimpinan dan 

pengembangan kepemimpinan 

yang non-tradisional tetapi 

sangat alkitabiah. Kami tidak 

menggunakan gelar gerejawi 

khusus untuk para pemimpin 

(Matius 23:8-11), dan kami 

memperlengkapi dan 

mendorong semua orang 

percaya untuk melayani, 

menggunakan karunia yang 

telah Tuhan berikan kepada 

mereka (1 Petrus 4:10-11). 

Kami menggunakan pola 



pendampingan kelompok dan 

pelatihan langsung yang sangat 

sederhana sehingga bahkan 

orang yang tidak berpendidikan 

pun dapat memperbanyak 

murid, jemaat, dan pencetak 

murid dengan sukses. 

Memperkuat pemimpin lokal 

dan menghindari 

ketergantungan telah 

memberikan kelangsungan 

hidup jangka panjang dan 

memungkinkan gerakan 

berkembang tanpa 

ketergantungan pada struktur 

otoritas terpusat. Kemuliaan 

hanya bagi Tuhan! 

  



Bab 12.  Prinsip-Prinsip 

yang Memandu Gerakan 

 

Setiap gerakan perintisan 

jemaat dimulai dengan doa dan 

memiliki desain yang unik. 

Sebuah gerakan tidak 

bergantung pada aktivitas kami. 

Kami dapat melakukan hal-hal 

yang akan menghalangi suatu 

gerakan dan kami dapat 

melakukan hal-hal yang akan 

memfasilitasi suatu gerakan. 

Tetapi tidak ada yang kami 

lakukan yang dapat membuat 

gerakan terjadi. Hanya Tuhan 

yang dapat melakukan itu dan 

Dia sendiri yang pantas 



mendapatkan kemuliaan saat 

suatu gerakan terjadi. Dia dapat 

melakukan hal-hal besar, baik 

dengan kita atau tanpa kita. 

Jadi kami tidak pernah berkata, 

“Tuhan bergerak karena saya 

melakukan ini dan itu.”  

Kami tidak merencanakan 

strategi dan meminta Tuhan 

memberkatinya. Tuhan dengan 

murah hati menyertakan kami 

dalam apa yang secara 

berdaulat telah Dia pilih untuk 

lakukan demi kemuliaan-Nya 

di antara suku-suku ini. Kami 

telah mengidentifikasi prinsip-

prinsip berikut ini sebagaimana 

yang telah Tuhan bimbing. 

Kami tidak menyajikannya 



sebagai formula atau resep 

untuk gerakan perintisan 

jemaat. Kami membagikannya 

untuk pertimbangan doa oleh 

orang lain yang mencari Tuhan 

untuk gerakan perintisan 

jemaat.  

1. Doa yang Penuh 

Semangat  

Doa adalah detak jantung dari 

gerakan. Orang-orang percaya 

berdoa dengan penuh 

semangat; itu bagian dari DNA 

mereka. Saat orang percaya 

berkumpul, semua orang 

diperbolehkan berdoa. Mereka 

tidak hanya mendengarkan 

seorang pemimpin atau orang 



percaya yang lebih dewasa 

berdoa. Terkadang doa dan 

puasa khusus dengan orang 

percaya lainnya; terkadang 

terus-menerus berbicara dengan 

Tuhan selama aktivitas sehari-

hari. Doa tidaklah rumit dan 

siapa pun dapat melakukannya. 

Doa sangat sederhana (dan 

begitu banyak yang telah ditulis 

tentangnya) sehingga kami 

tidak perlu menjelaskannya di 

sini. 

2.  Kesaksian Pribadi 

Spontan  

Orang percaya baru segera 

mulai bersaksi kepada teman 

dan keluarga mereka. Kami 



tidak menunggu sampai orang-

orang menjadi orang percaya 

untuk beberapa waktu, 

kemudian meminta mereka 

duduk di kelas penginjilan 

untuk “diperlengkapi.” Orang-

orang yang mengikuti kelas 

penginjilan seringkali telah 

kehilangan sebagian besar 

kontak alami mereka dengan 

orang-orang yang tidak 

percaya. Kemudian kepala 

mereka dipenuhi dengan begitu 

banyak informasi sehingga 

upaya mereka untuk bersaksi 

tampak dikemas daripada 

alami. 

Hal terkuat yang dimiliki setiap 

orang, sejak hari pertama, 



adalah kesaksian pribadi 

mereka sendiri. Seperti yang 

dikatakan murid-murid awal 

dalam Kisah Para Rasul: “Kami 

tidak dapat menyangkal apa 

yang telah kami lihat dan 

alami.” Daripada menunggu, 

kami memobilisasi orang 

percaya untuk membagikan 

kesaksian mereka sejak hari 

pertama. Hal ini 

menghubungkan orang dan 

menghubungkan lebih banyak 

orang yang tidak percaya 

dengan kabar baik. Dalam Injil 

Markus, kita membaca 

berulang kali kata “segera.” 

Tuhan kita mengundang semua 

orang percaya untuk segera 



bertindak demi kemuliaan 

nama-Nya. 

3.  Budaya Pemberdayaan  

Budaya pemberdayaan 

berdampak pada berbagai 

aspek gerakan. Pertama, selain 

mendorong orang percaya baru 

untuk membagikan kabar baik, 

kami menjadi teladan bagi 

mereka bagaimana memulai 

komunitas penyembahan baru. 

Dan kami memberdayakan 

mereka untuk segera memulai 

grup baru. Kami mengawasi 

dan melepaskan murid-murid 

baru ini untuk memimpin 

kelompok baru yang mereka 

mulai. 



Mungkin terdengar sangat aneh 

untuk mengatakan bahwa 

“murid baru segera memulai 

komunitas penyembahan baru.” 

Tetapi kami percaya dalam 

mempercayakan pelayanan 

kepada orang-orang yang tidak 

sempurna. Yesus mengajarkan 

hal yang sama kepada semua 

12 Rasul termasuk Yudas, 

mengetahui bahwa dia akan 

mengkhianati-Nya. Dia 

mengajarkan hal yang sama 

kepada Petrus, mengetahui 

bahwa Petrus akan 

menyangkal-Nya. Jadi, terlepas 

dari hasilnya, kami mengajari 

murid-murid kami apa yang 

Tuhan telah tugaskan untuk 



kami ajarkan. Kami tidak 

menunggu situasi yang 

sempurna dan orang-orang 

yang sempurna. Kelompok-

kelompok yang memiliki 

standar kualifikasi tinggi untuk 

pelayanan selalu mengalami 

pertumbuhan yang relatif 

lambat. 

Yesus tidak menunggu 

kesempurnaan sebelum 

mempercayakan pelayanan, 

jadi mengapa kita harus stres 

ketika orang yang kita 

muridkan belum sempurna? 

Yesus menyerahkan pelayanan 

kepada murid-murid-Nya dan 

memberdayakan mereka, 

terlepas dari semua 



keterbatasan dan 

ketidaksempurnaan mereka. 

Kedua, kami memberdayakan 

kepemimpinan dasar di tingkat 

lokal dan kami membantu para 

pemimpin lokal dalam memulai 

komunitas penyembahan baru. 

Kami tidak mendirikan 

pelayanan untuk bergantung 

pada orang luar, yang akan 

membuat pelayanan rentan. 

Kami memberdayakan para 

pemimpin lokal. Hal ini 

membawa kepemilikan lokal, 

menghasilkan kesuksesan dan 

pelipatgandaan jangka panjang. 

Ketiga, kami memberdayakan 

dan memperlengkapi semua 



orang percaya untuk 

melakukan pelayanan dalam 

nama Yesus. Hal ini berarti 

tidak ada perbedaan 

pendeta/awam. Kami 

menghindari pola pikir 

kepemimpinan posisi dan tidak 

menyebut staf kami “Pendeta.” 

Saat kami terhubung dengan 

orang baru, terutama di daerah 

pedesaan, kami memberi tahu 

mereka: “Jangan panggil saya 

Pak Pendeta.” Sebaliknya kita 

saling memanggil “saudara.” 

Jika orang di desa memanggil 

Anda “Pak Pendeta,” mereka 

tidak akan terbuka kepada 

Anda. Jika mereka menyebut 

Anda “saudara,” mereka akan 



lebih terbuka untuk berbagi. 

Hal ini menjadi hubungan 

pribadi daripada hubungan 

formal. 

Kebanyakan pemimpin dalam 

gerakan bekerja secara 

bivokasional. Kami tidak 

membayar pendeta atau 

mempekerjakan pemimpin. 

Alih-alih menambah pemimpin 

dengan membayar lebih banyak 

uang untuk mempekerjakan 

staf, gerakan ini 

melipatgandakan pemimpin 

dengan melatih mitra yang 

bersedia. Tidak ada yang 

menunggu gaji atau gelar 

sebelum melakukan pelayanan. 

Setiap orang melayani karena 



ketaatan kepada Yesus, bukan 

karena sesuatu yang diberikan 

oleh orang lain. Hal ini 

memungkinkan godaan dari 

kelompok Kristen lain yang 

menawarkan uang atau gelar 

kepada orang-orang, tetapi 

kami membiarkannya di antara 

Tuhan dan anak-anak-Nya. 

Alih-alih berpikir dalam istilah 

pekerja penuh waktu versus 

pekerja paruh waktu, kami 

melihat semua orang sebagai 

pekerja di Kerajaan Allah. 

Kami tidak menentang 

membayar orang dalam 

pelayanan dan kami tidak 

menyerang pola itu. Nyatanya 

sebagian dari kami yang hidup 



sebagai pekerja misi keliling 

berhak mendapatkan dukungan 

untuk melakukan pelayanan. 

Kami hanya menghindari 

asumsi Kristen tradisional 

bahwa pelayanan penting harus 

memiliki hubungan langsung 

dengan pembayaran dan gelar.  

Keempat, kami tidak 

menginvestasikan sumber daya 

untuk membangun gedung 

gereja. Sejak awal kami telah 

mengadvokasi dan 

memfasilitasi jemaat-jemaat 

yang berfungsi di mana saja, 

dalam situasi apa pun. 

Memiliki gedung gereja dapat 

memberikan kesan kekekalan 

dan kekuasaan serta 



kenyamanan. Tetapi bahkan 

jika sebuah kelompok bisa 

mendapatkan izin dan 

mengumpulkan sumber daya, 

memiliki gedung gereja pasti 

akan membentuk pelayanan. 

Hal itu mengarahkan pelayanan 

ke dalam untuk mengumpulkan 

dan memelihara daripada 

menyebarkan dan 

memperbanyak. Kami ingin 

jemaat hidup dan berkembang 

biak, tidak terjebak dalam 

mode pemeliharaan di mana 

pemimpin dan jemaat harus 

memelihara benda mati. 

Dalam konteks seperti konteks 

kami, memiliki gedung gereja 

tentu saja menimbulkan 



masalah politik dan agama 

serta masalah ekonomi. Jika 

penganiayaan datang, gedung 

gereja menjadi sasaran empuk. 

Dan ketika Tuhan membawa 

terobosan kabar baik, sebuah 

bangunan akan membatasi 

pertumbuhan jemaat. Semua 

orang akan mengira mereka 

harus menyesuaikan diri 

dengan empat dinding gedung 

gereja yang ada. 

Dalam gerakan ini, ketika 

terobosan datang, jemaat-

jemaat dapat dengan mudah 

memulai jemaat-jemaat baru 

tanpa menunggu kampanye 

keuangan untuk membangun 

gedung yang lebih besar. 



Menghindari gedung gereja 

memberdayakan orang percaya 

untuk menyebarkan sumber 

daya di tempat lain untuk 

kemajuan kerajaan. 

4.  Menjangkau Teman 

dan Kerabat  

Kami memfokuskan 

penginjilan untuk menjangkau 

seluruh keluarga. Murid baru 

memberi tahu keluarga dan 

teman mereka apa yang mereka 

pelajari dan patuhi. Markus 

pasal 5 menceritakan 

bagaimana Yesus 

membebaskan pria yang 

kerasukan setan. Ketika Yesus 

meninggalkan daerah itu, pria 



tersebut ingin pergi bersama-

Nya tetapi Yesus berkata, 

“Pulanglah ke rumahmu dan 

ceriterakanlah segala sesuatu 

yang telah diperbuat Allah 

atasmu.” Pria ini tidak 

memiliki pelatihan. Dia belum 

pernah ke seminari; dia bahkan 

tidak pernah ke gereja! Apa 

yang akan dia katakan kepada 

orang-orang? 

Kesaksian pribadi bisa lebih 

kuat daripada semua jenis 

pernyataan teologis dan 

apologetika. Berbicara dari 

pikiran menyentuh pikiran, 

tetapi berbicara dari hati 

menyentuh hati. Ketika Paulus 

diadili (Kisah 24-26), dia tidak 



menggunakan apologetika; dia 

menggunakan kesaksiannya. 

Jadi kami selalu mendorong 

orang untuk menggunakan 

kesaksian mereka dan mereka 

membiasakan diri untuk 

berbagi dengan orang-orang di 

sekitar mereka sejak hari 

pertama. 

5.  Firman adalah 

Landasan  

Kabar baik biasanya tidak 

hanya menembus melalui kata-

kata tetapi juga dalam tanda-

tanda, mukjizat, dan pertemuan 

kekuasaan. Orang-orang 

menemukan Tuhan yang hidup 

dan aktif, yang paling berkuasa. 



Namun kami tidak membangun 

iman orang di atas mukjizat, 

tetapi di atas kebenaran Firman 

Allah yang abadi. 

Kami melatih orang untuk 

menemukan kehendak Tuhan 

dalam Firman-Nya dan untuk 

menaati kehendak-Nya saat 

mereka menemukannya. Hal ini 

berarti baik secara individu 

maupun sebagai gerakan kami 

mengikuti Alkitab dan Roh 

daripada tradisi gereja. Kami 

tidak melakukan apa yang 

selalu dilakukan, yang 

menghasilkan sedikit atau tidak 

ada hasil. Kami melepaskan 

pola tradisional karena pola-

pola itu menghalangi tujuan 



Tuhan seperti yang dijelaskan 

dalam Alkitab. 

Sejak awal saya mengajar 

orang: “Jangan ada pendeta 

yang ditahbiskan membaptis 

siapa pun. Tinggalkan 

kebiasaan itu. Biarlah kepala 

keluarga membaptis. Jangan 

khawatir tentang cara lama 

Kristen dalam melakukan 

penguburan atau pernikahan 

atau upacara penyerahan anak. 

Kita bisa melakukan semuanya 

secara alkitabiah dengan cara 

budaya India.42 Teruslah 

bertanya: ‘Apa yang dikatakan 

                                                           
42 Lihat diskusi bagaimana hal-hal ini 

ditangani di pertanyaan #3 di Bab 13.  



Alkitab tentang hal itu?’ 

Temukan jawaban untuk setiap 

masalah, lalu mari kita bahas 

jawabannya.” Komitmen kami 

pada pendekatan alkitabiah 

yang sederhana telah membuat 

kami menghindari 

menghasilkan denominasi; 

sebaliknya untuk menghasilkan 

gerakan organik, asli dan 

dinamis. 

 

6.  Perintisan dan 

Reproduksi yang Disengaja 

Kami mempraktikkan 

kesengajaan dalam 

membagikan kabar baik, dalam 

memuridkan dan dalam 

merintis jemaat. Ketiganya 



membutuhkan kesengajaan; 

tidak terjadi secara otomatis. 

Kami sengaja menghasilkan 

murid yang menghasilkan 

murid dan merintis jemaat yang 

merintis jemaat. DNA ini telah 

menghasilkan pelipatgandaan 

jemaat melebihi 20 generasi. 

Hal itu diteruskan tidak melalui 

informasi yang dikemas tetapi 

melalui gaya hidup bersama. 

Semuanya bergantung pada 

pemuridan yang disengaja. 

Kurangnya kejelasan tentang 

pemuridan menghasilkan 

kegagalan. Banyak gereja tidak 

memiliki gagasan yang jelas 

tentang bagaimana menjadikan 

seorang murid. Betapa 



menyedihkan, karena perintah 

terakhir Yesus kepada kita 

mengatakan: “Jadikanlah 

semua bangsa (semua suku) 

murid-Ku.” McDonalds tidak 

memiliki kebingungan tentang 

cara membuat burger. Jika 

Anda bertanya kepada pekerja 

mana pun di McDonalds cara 

membuat burger, mereka akan 

memberi Anda jawaban yang 

jelas dan sederhana. Tetapi jika 

Anda bertanya kepada 

kebanyakan orang Kristen 

bagaimana memuridkan, 

kemungkinan besar Anda akan 

mendapatkan pandangan 

kosong atau jawaban rumit 

yang bertele-tele. 



Pemuridan terjadi paling baik 

dalam hubungan magang. Itu 

adalah model paling efektif 

untuk pelatihan dan 

pembelajaran di semua bidang. 

Dokter, tukang kayu, guru, dan 

pebisnis semuanya belajar 

melalui magang. Ini adalah 

gaya hidup, bukan kurikulum. 

Bukan kursus, tetapi 

menunjukkan kepada orang-

orang bagaimana melakukan 

sesuatu dan melakukannya 

bersama dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Jenis pemuridan seperti itu 

memungkinkan transisi 

kepemimpinan yang efektif. 

Kami tidak khawatir tentang 



seseorang yang “mengambil 

alih” menjadi seorang 

pemimpin karena kami terus-

menerus membimbing 

pemimpin baru dalam konteks 

mereka sendiri. Kami 

melipatgandakan diri sendiri 

ketimbang menjaga pelayanan 

tetap fokus pada diri kami 

sendiri lalu berharap untuk 

meneruskannya kepada satu 

orang lain. Yesus 

menggunakan pendekatan ini: 

Dia mewariskan pelayanan-

Nya kepada banyak orang, 

bukan kepada satu orang. Kami 

bertujuan untuk pelipatgandaan 

yang terdesentralisasi, bukan 

membangun diri kami sendiri 



sebagai pusat kekuasaan. 

Kesengajaan pemuridan dan 

perintisan jemaat ini 

menghasilkan reproduksi yang 

efektif. 

7.  Ketaatan dan 

Akuntabilitas pada Firman 

Kami melatih orang sejak awal 

dalam ketaatan sebagai gaya 

hidup: ketaatan pada Firman 

Tuhan, bukan pada penafsiran 

Firman oleh pemimpin manusia 

tertentu. Ketaatan sangat 

penting, karena terlalu banyak 

orang Kristen terdidik 

melampaui tingkat ketaatan 

kita. Jadi sebelum kami mulai 

menyebarkan banyak 



pengetahuan, kami mulai 

membantu para murid untuk 

taat. Alih-alih memberi tahu 

apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan orang baru, kami 

membantu mereka menemukan 

siapa Yesus itu dan cara 

mengikuti-Nya. Dengan belajar 

dan tumbuh bersama dalam 

kelompok, orang percaya 

memiliki tanggung jawab alami 

satu sama lain, untuk 

menerapkan Firman dalam 

kehidupan sehari-hari. 

8. Relevansi Budaya dan 

Layanan Holistik  

Seperti yang dijelaskan di bab-

bab sebelumnya, kita melihat 



Perjanjian Baru memanggil 

orang percaya untuk 

mewujudkan Kerajaan Allah 

dengan cara yang relevan 

dengan setiap budaya yang 

dimasukinya. Hal ini 

memungkinkan Kerajaan untuk 

berkembang dalam setiap 

konteks daripada berfungsi 

sebagai agama asing yang 

diimpor. Mewartakan pesan 

holistik tentang kabar baik 

memberikan akses untuk 

memenuhi kebutuhan nyata 

dalam komunitas. Hal itu juga 

menghasilkan buah berkat yang 

nyata bagi semua orang, bukan 

hanya berkat rohani bagi orang 

percaya. Dengan cara ini, 



pengikut Yesus tidak menjadi 

orang buangan di desa mereka, 

tetapi anggota penting dari 

komunitas mereka. 

9. Kepekaan terhadap 

Agama Lain  

Kami tidak menyerang atau 

mengkritik praktik agama atau 

kepercayaan orang lain. 

Daripada meremehkan agama 

lain, kami bertujuan untuk 

mewartakan dan mewujudkan 

kebesaran Tuhan kita, dan 

berkat kehidupan di Kerajaan-

Nya. Hal ini mengurangi 

permusuhan dan penghinaan 

yang tidak perlu. Hal ini 

memungkinkan orang untuk 



menemukan perbandingan dan 

kesimpulan mereka sendiri 

tentang cara Yesus yang luar 

biasa versus alternatif lain yang 

tersedia. 

10. Jangkauan Perintis 

(Kerasulan)  

Kami merintis jemaat-jemaat di 

daerah-daerah yang belum 

terjangkau. Kami menghargai 

dan terus berfokus pada 

bagaimana membawa kabar 

baik ke lebih banyak suku dan 

daerah yang belum terjangkau. 

Hal ini mendorong 

pertumbuhan dan perluasan 

gerakan yang berkelanjutan. 

Kami memasuki daerah perintis 



dengan tujuan pelayanan 

berkelanjutan. Hal ini termasuk 

kepekaan terhadap pimpinan 

Tuhan dalam menemukan mitra 

lokal mana pun yang mungkin 

sudah Tuhan miliki di daerah 

itu. 

11. Kemitraan 

Kami bertujuan untuk bekerja 

sama dengan orang percaya 

lokal atau organisasi yang 

tertarik dengan pelatihan atau 

kemitraan. Kami memahami 

bahwa menjangkau jutaan 

orang di setiap negara bagian 

adalah tugas yang sangat besar. 

Kami tidak dapat 

melakukannya sendiri. Jadi 



kami mengundang orang 

percaya lainnya dan 

memasukkan mereka sebagai 

mitra dalam semua program 

kami. Kami sangat yakin 

bahwa kepemilikan lokal 

sangat penting untuk 

keberlanjutan pelayanan. Jadi, 

misalnya, kami merancang 

setiap PPK untuk memperkuat 

layanan mitra lokal, bukan 

organisasi kami. Kami 

mencoba membantu 

masyarakat lokal mengambil 

tanggung jawab dan memegang 

posisi kepemimpinan, untuk 

menciptakan cita rasa lokal. 

Kami tidak berharap atau 

mengklaim diri kami sebagai 



jawaban akhir Tuhan untuk 

menyebarkan kabar baik. Kami 

ingin orang lain memiliki 

pelayanan. Jadi kami 

berinvestasi pada masyarakat 

lokal, pemangku kepentingan 

yang akan mengambil 

kepemilikan, yang memiliki 

hasrat untuk menjangkau 

sukunya sendiri dan tidak 

hanya mencari keuntungan 

pribadi. 

Pendekatan ini memungkinkan 

gerakan untuk bertahan dan 

berkembang. Jika kami 

memilikinya, kami tidak akan 

bisa melakukannya. Kami tidak 

mengelolanya; hal itu tidak 

mungkin. Dalam semua 



program dan pelayanan kami, 

kami memperkuat para 

pemimpin lokal. Hal itu 

membebaskan kami sehingga 

kami dapat pindah ke daerah-

daerah perintis baru. 

Kesimpulan  

Ini adalah prinsip-prinsip kunci 

yang memandu gerakan 

Bhojpuri. Itu bukanlah resep 

untuk gerakan perintisan 

jemaat, melainkan prinsip-

prinsip yang telah meresap 

dalam gerakan di antara suku 

Bhojpuri dan suku-suku 

terdekat lainnya. Prinsip-

prinsip ini menggambarkan 

pimpinan Tuhan untuk konteks 



kami dan mungkin berguna 

dalam konteks lain juga. 

  



Bab 13.  Pertanyaan-

Pertanyaan yang Sering 

Diajukan tentang Gerakan  

 

Anda mungkin memiliki 

sejumlah pertanyaan setelah 

membaca buku ini. Berikut 

adalah beberapa pertanyaan 

yang paling sering diajukan 

para pengamat ketika mereka 

mendengar tentang gerakan 

Bhojpuri. 

1. Seperti apa pertemuan 

jemaat rumah itu? 

Jemaat rumah tidak harus 

bertemu di dalam rumah. 



Biasanya memang demikian, 

tetapi mungkin bertemu di 

lapangan atau halaman terbuka. 

Jemaat rumah (komunitas 

penyembahan) adalah gereja 

yang bertemu di mana saja 

selain “gedung gereja” yang 

ditunjuk. Lokasi tidak penting, 

begitu juga dengan waktu atau 

frekuensi pertemuan. Biasanya 

jemaat rumah memiliki anggota 

40-100 orang, sering kali 

bertemu di halaman seseorang 

dengan selembar terpal yang 

dipasang sebagai naungan. 

Pendekatan kami sejak awal 

adalah kami tidak ingin 

berinvestasi dalam gedung 

gereja. Kami tidak punya uang, 



itu tidak terlalu dapat 

direproduksi, dan kami tidak 

tahu seberapa besar jemaat 

mana pun akan tumbuh. 

 

 
Pertemuan Jemaat Rumah  

 



Pertemuan jemaat rumah 

mencakup orang-orang yang 

telah dimuridkan, beberapa 

yang sedang dimuridkan, dan 

beberapa orang yang tertarik. 

Banyak persekutuan rumah 

memiliki beberapa orang yang 

belum dibaptis, dan sedang 

bersiap untuk pembaptisan. 

Pertemuan biasanya terdiri dari 

menyanyikan banyak lagu 

ibadah dalam bahasa daerah, 

doa, pembacaan Alkitab, dan 

kesaksian. Juga berdoa untuk 

yang sakit, berbicara tentang 

pergumulan dan tantangan 

yang dihadapi orang dalam 

hidup mereka, dan kemudian 

membawa semuanya ke dalam 



doa. Kemudian seseorang 

berkhotbah atau mengajar dari 

Firman Tuhan, biasanya antara 

satu jam sampai satu jam 20 

menit. Hal ini mungkin 

termasuk interupsi, komentar, 

dan pertanyaan. Waktunya 

interaktif; bukan hanya khotbah 

satu arah. Mereka memiliki 

persembahan, yang kadang-

kadang di jemaat-jemaat 

pedesaan terdiri dari memberi 

dalam bentuk barang daripada 

uang. Kebanyakan kelompok 

berbagi Perjamuan Kudus 

setiap bulan; yang lain 

melakukannya dua kali sebulan 

atau setiap minggu. Hal ini 

bervariasi dari satu daerah ke 



daerah lain. Para penatua 

jemaat (tidak hanya pria tetapi 

juga wanita) berdoa dan 

melayani Perjamuan Kudus. 

Grup biasanya mengiringi 

nyanyian dengan alat-alat 

musik India sederhana, 

sehingga orang-orang di luar 

mendengar suara yang sudah 

dikenal. Alat-alat itu mungkin 

termasuk drum gaya India, 

harmonium (organ pompa 

tangan), dan simbal kecil. 

Jemaat-jemaat bertemu pada 

berbagai hari dalam seminggu, 

tergantung pada lokasi dan 

situasinya. Hampir semua 

jemaat bertemu lebih dari 



sekali seminggu, biasanya dua 

atau tiga kali seminggu. 

2. Bagaimana struktur 

kepemimpinan jemaat? 

Jemaat biasanya memiliki 

banyak penatua dan berbagai 

tingkat kepemimpinan, bukan 

hanya satu pemimpin. Ketika 

jemaat mereproduksi atau 

ketika seorang pemimpin pergi, 

segalanya bekerja lebih baik 

dengan kepemimpinan multi-

lapisan. Untuk menghormati 

budaya, perempuan biasanya 

berurusan dengan masalah 

pastoral untuk perempuan dan 

laki-laki berurusan dengan laki-

laki. 



Jemaat rumah yang khas 

dengan 40-100 orang biasanya 

memiliki empat hingga enam 

penatua. Biasanya akan ada 

satu pemimpin utama, yang 

pertama di antara yang 

sederajat. Hal ini terjadi bukan 

dengan penunjukan oleh 

seorang atasan, tetapi dengan 

pengenalan pola relasional 

alami. Orang percaya tunduk 

satu sama lain dalam kasih dan 

rasa hormat daripada tunduk 

kepada satu orang karena dia 

adalah bos. Dalam gerakan ini 

kami memanggil satu sama lain 

“saudara,” dan memandang 

para pemimpin puncak sebagai 

kakak laki-laki. Hal itu 



menunjukkan kasih sayang 

daripada posisi. 

Jemaat melibatkan berbagai 

jenis orang. Tidak hanya satu 

tipe orang yang dapat 

mengelola jemaat sendiri. Anda 

membutuhkan jenis orang yang 

berbeda berinteraksi dan 

menangani kebutuhan orang 

yang berbeda dalam 

pemuridan. Beberapa 

pemimpin jemaat berpikir, 

“Saya harus melakukan semua 

pelayanan ini sendiri, karena 

saya telah ditunjuk untuk 

melakukan ini dan orang-orang 

mengharapkannya dari saya.” 

Tetapi kami mencoba untuk 

melibatkan banyak orang 



dalam pelayanan dan 

mengelola hubungan di antara 

mereka yang ada di jemaat. 

3. Bagaimana jemaat rumah 

(komunitas penyembahan) 

menangani acara-acara 

seperti pernikahan dan 

pemakaman? Apakah ada 

orang tertentu yang 

memimpin acara seperti itu? 

Pemerintah nasional 

mengharuskan kelahiran, 

pernikahan, dan kematian 

didaftarkan. Jadi kami 

mendorong pasangan untuk 

melakukan pernikahan resmi. 

Kami juga mengadakan 



upacara dengan persekutuan 

untuk memberkati pernikahan. 

Para pemimpin jemaat lokal 

biasanya memimpin pernikahan 

dan pemakaman. Kami 

memperlengkapi dan 

mendorong semua pemimpin 

jemaat rumah untuk melakukan 

hal-hal ini sesuai dengan 

konteks mereka. Pernikahan 

terlihat seperti pernikahan lain 

di daerah itu, tetapi 

menyertakan doa Kristen dan 

pesan tentang apa yang 

diajarkan Alkitab tentang 

pernikahan. Itulah satu-satunya 

perbedaan. Jadi orang-orang 

melihat: “Meskipun menjadi 

seorang Kristen, Anda tidak 



harus meninggalkan budaya 

Anda untuk menikah.” Untuk 

pemakaman, beberapa 

menggunakan kremasi, seperti 

kebiasaan umum India, 

tergantung pada apa yang 

tersedia di tempat itu. Mereka 

tidak melakukan semua ritual 

yang biasa mereka lakukan 

sebelum mengenal Kristus; 

mereka hanya berdoa dan 

melakukan upacara dengan 

cara budaya lokal. 

Buku nyanyian Bhojpuri berisi 

pedoman tertulis tentang apa 

yang harus dilakukan untuk 

acara-acara seperti pernikahan, 

persalinan, kematian, 

Perjamuan Kudus, penyerahan 



anak, ulang tahun anak, 

peringatan hari jadi, 

pembaptisan, dan sebagainya. 

Dengan begitu, para pemimpin 

memiliki pola yang dapat 

mereka ikuti jika mereka baru 

dalam hal itu. Kami juga 

membantu membekali mereka 

melalui pelatihan. Meskipun 

buku nyanyian dalam bahasa 

Bhojpuri (dan juga beberapa 

bahasa lain), pedoman ini juga 

ditulis dalam bahasa Hindi, 

agar dapat diakses oleh orang-

orang dari semua kelompok 

bahasa. 

Beberapa kelompok 

mengadakan upacara beberapa 

hari setelah kematian 



seseorang. Upacara ini 

dilakukan secara Kristiani 

dengan cara berdoa, bukan 

dengan ritual sebelumnya. 

Kami tidak serta merta 

menghilangkan pertemuan 

tradisional, tetapi bukannya 

berkabung, kami 

merayakannya. Orang-orang 

mengundang semua kerabat 

mereka ke upacara tersebut dan 

membagikan kabar baik kepada 

mereka. Alih-alih berdoa 

kepada orang mati atau berdoa 

untuk kedamaian roh mereka, 

mereka bersyukur kepada 

Tuhan atas hal-hal yang telah 

dilakukannya. Jadi ini adalah 

perayaan daripada pertemuan 



untuk menangisi orang 

tersebut. 

Orang-orang yang menghadiri 

upacara ini umumnya 

menanggapinya dengan positif. 

Hal itu menjadi pembuka pintu 

bagi orang-orang yang tidak 

percaya, karena mereka belum 

pernah melihat yang seperti itu. 

Kadang-kadang muncul 

tanggapan negatif, tetapi 

umumnya orang menyukai 

caranya dilakukan. Kami tidak 

memiliki liturgi yang 

ditentukan untuk perayaan 

semacam itu. Kami berusaha 

memberikan prinsip dan 

menjaga polanya tetap 

sederhana, sehingga gaya hidup 



kabar baik mudah diteruskan 

dan dipraktikkan oleh siapa 

saja. 

Banyak orang dari kasta rendah 

tidak memiliki upacara 

sebanyak orang dari kasta 

tinggi. Dan kasta yang berbeda 

memiliki upacara yang 

berbeda. Jadi kami tidak 

membuat aturan apa pun 

tentang upacara. Kami 

mendorong mereka untuk 

mengadakan upacara apa pun 

yang relevan dan bermakna 

dalam konteks mereka. 

4. Kapan sebuah persekutuan 

dianggap sebagai jemaat? 



Dalam buku ini kami sengaja 

menggunakan berbagai istilah 

untuk menggambarkan jemaat, 

seperti “komunitas 

penyembahan,” “persekutuan,” 

dan “kelompok.” Hal ini 

mencerminkan kepekaan 

kontekstual tetapi bukan 

ketidakjelasan eklesiologis. 

Kami menganggap penting 

untuk memiliki definisi yang 

jelas tentang jemaat. Dua atau 

tiga orang yang berkumpul di 

sebuah rumah bukanlah jemaat 

rumah. “Jemaat” adalah 

pertemuan orang-orang percaya 

yang bertemu bersama secara 

teratur untuk memecahkan roti 

dan berdoa serta saling 



menyemangati. Unsur kuncinya 

adalah pertobatan dan 

pemuridan, komitmen untuk 

mengikuti Kristus, dan 

baptisan. Orang-orang percaya 

berkumpul bersama untuk 

merayakan kehidupan baru 

mereka di dalam Kristus dan 

keluar dari pertemuan dengan 

berjanji untuk terus 

memberitakan kabar baik. 

Dalam definisi kami tentang 

jemaat, kami juga memasukkan 

bahwa jemaat memiliki tempat 

yang ditentukan (sehingga 

semua orang tahu di mana 

mereka bertemu) dan 

pemimpin atau beberapa 

pemimpin yang ditunjuk. 



Dalam banyak pertemuan, 

terkadang sebanyak setengah 

dari mereka yang hadir belum 

menjadi pengikut terbaptis; 

mereka masih dalam proses. 

Tetapi mereka datang dan 

mempelajari Kitab Suci dan 

berpartisipasi dalam doa, 

meskipun mereka belum 

menjadi anggota jemaat. 

Mereka hanyalah pengunjung 

atau tamu di jemaat, dan itu 

adalah bagian normal dari 

proses menuju iman bagi 

banyak orang. 

Jemaat-jemaat dalam gerakan 

ini tidak termasuk dalam 

denominasi mana pun, tetapi 

mereka memenuhi semua 



fungsi jemaat. Kadang-kadang 

jemaat akan mengikatkan 

dirinya pada sebuah 

denominasi, yang pada saat itu 

biasanya cenderung menjadi 

lebih tradisional. Kami tidak 

menyebutnya jemaat rumah. 

5. Bagaimana Anda 

menghitung jumlah jemaat 

dalam gerakan ini? 

Dalam konteks ini, jemaat 

dimulai berdasarkan hubungan, 

jadi kami memiliki gambaran 

umum tentang berapa banyak 

jemaat yang dimulai. Namun, 

kami tidak secara khusus 

mencoba menghitungnya, 

karena kami lebih memilih 



fokus pada penjangkauan 

daripada detail administratif. 

Kami tidak merasa perlu 

mengutip angka-angka besar 

untuk membuktikan sesuatu. 

Setelah orang-orang mulai 

bertemu di suatu tempat dan 

mulai membaptis serta 

memenuhi fungsi jemaat, kami 

menganggapnya sebagai 

jemaat. Ketika mulai 

berkembang biak, menjadi 

sangat sulit untuk mencatat 

berapa kali ia telah 

berlipatganda dan berapa 

banyak jemaat baru yang telah 

dilahirkan. 

Kami tahu jumlah persekutuan 

yang dimulai oleh para 



pemimpin yang telah kami 

perlengkapi secara langsung. 

Tetapi persekutuan-

persekutuan ini bergeser dan 

berlipat ganda dan terkadang 

beberapa dari mereka 

bergabung menjadi jemaat 

yang lebih besar. Jika kami 

mencoba melacak semua angka 

itu, kami mungkin kehilangan 

fokus utama kami. 

6. Bagaimana Anda dapat 

mempertahankan pelayanan 

tanpa membayar para 

pekerja?  

Kami bertujuan dari awal untuk 

melatih para pemimpin 



bivokasional (“pembuat tenda” 

seperti Paulus dan Akwila dan 

Priskila). Kami tidak memaksa 

mereka yang sudah menjadi 

pendeta untuk mendapatkan 

pekerjaan lain. Tetapi kami 

mendorong para petani, guru, 

insinyur, dan buruh di berbagai 

bidang untuk menjadi perintis 

jemaat dan memimpin jemaat. 

Jadi dari awal tidak ada 

ketergantungan mendapatkan 

gaji dari pelayanan. Gerakan 

tidak bergantung pada gaji dan 

kami tidak ingin membawa gaji 

yang menyebabkan gangguan 

dalam gerakan. Gerakan ini 

berkembang pesat karena 

semua umat Tuhan 



diberdayakan untuk melayani 

Tuhan. 

7. Bagaimana Anda 

membentuk kelompok? 

Jika ada setidaknya dua atau 

tiga orang percaya di suatu 

tempat, kami mendorong 

mereka untuk membentuk 

kelompok. Mereka juga dapat 

mengundang tiga atau empat 

pencari untuk bergabung. 

Mereka kemudian memiliki 

persekutuan. Awalnya mungkin 

empat atau lima atau tujuh 

orang akan berkumpul 

seminggu sekali. Pertemuan 

akan dimulai dengan doa dan 

nyanyian, kemudian perlahan-



lahan mereka akan mulai 

membagikan kesaksian mereka 

dan kemudian Firman Tuhan – 

dimulai dengan Mazmur. 

Misalnya, saya mungkin 

menjalankan persekutuan dan 

dua anggota yang hadir datang 

dari jarak 3,5 km. Selama satu 

atau dua bulan mereka boleh 

datang ke kelompok saya, 

tetapi kemudian saya akan 

mendorong mereka untuk 

membentuk kelompok di desa 

mereka sendiri. Jadi kedua 

orang itu akan mengumpulkan 

keluarga dan beberapa teman 

mereka dan mereka akan 

memulai kelompok 

penyembahan. Membentuk 



kelompok sangat relasional, 

mengikuti pola alamiah teman 

dan keluarga. 

Awalnya pemimpin akan 

menunjukkan kepada 

pemimpin baru bagaimana 

melakukan ibadah, mengajari 

mereka beberapa lagu dan 

bagaimana melakukan doa. 

Selama satu atau dua bulan 

pertama dia akan membimbing 

dan menuntun mereka. Setelah 

mereka memulai kelompok 

penyembahan, pemimpin akan 

mengunjungi dan membimbing 

mereka sebulan sekali saat 

mereka bertumbuh memenuhi 

semua fungsi komunitas 

penyembahan yang alkitabiah. 



8. Bagaimana pelipatgandaan  

jemaat terjadi?  

 

Pelipatgandaan terjadi sejak 

hari pertama. Ini bukanlah 

masalah jemaat menjadi terlalu 

besar sehingga mereka harus 

berpisah. Setiap orang di 

jemaat termotivasi, semua 

orang memiliki tujuan. 

Pelipatgandaan tidak 

tergantung pada pendeta utama. 

Sementara seorang pemimpin 

mempedulikan 20 hingga 50 

orang di satu jemaat, seseorang 

di jemaat tersebut memulai 

jemaat lain yang terhubung ke 

jemaat itu. Merintis jemaat 

baru dapat dilakukan oleh siapa 



saja di dalam jemaat: anggota 

atau salah satu pemimpin. 

Bahkan kami sering tidak 

menyebut/memanggil dengan 

gelar penatua atau pendeta 

karena beban yang menyertai 

gelar tersebut. Selain 

memimpin dalam kebaktian 

mingguan, semua orang 

memandang pendeta sangat 

setara di jemaat. Jadi setiap 

orang menghasilkan murid: 

pendeta, penatua dan anggota 

semuanya menghasilkan murid. 

Dan dari para murid itu, 

muncullah pemimpin alami 

dari jemaat baru, seperti yang 

diilustrasikan dalam bagan 

generasi Vijay di bab 11. 



9. Apakah Anda memiliki 

Kelompok Penemuan yang 

terdiri dari para pencari – 

orang-orang yang belum 

percaya melakukan studi 

Alkitab kronologis? 

Kami menggunakan 

Pembelajaran Alkitab dengan 

Metode Penemuan sebagai 

pendekatan studi Alkitab 

induktif untuk melatih orang 

percaya dan melatih para 

pemimpin, bukan sebagai 

pendekatan penginjilan. 

10. Pertanyaan apa yang 

biasanya digunakan dalam 



pembelajaran Alkitab 

dengan Mentode Penemuan? 

Pola dasar kami menggunakan 

empat pertanyaan sederhana 

untuk membantu orang 

mengembangkan rutinitas 

mendengar dan menaati Tuhan: 

1) Apa yang dikatakan 

ayat ini? (Bagaimana 

saya mengatakannya 

dengan kata-kata saya 

sendiri?) 

2) Apa prinsip utama 

dalam perikop ini? 

3) Apa yang harus saya 

lakukan untuk menaati 

perikop ini? 



(Bagaimana cara 

menerapkannya dalam 

hidup saya?) 

4) Siapa yang dapat 

saya ajarkan tentang 

apa yang baru saja saya 

pelajari? 

 

11. Apa peran mengajar dan 

khotbah dalam gerakan? 

Seperti yang telah disebutkan, 

pengajaran dan pemberitaan 

Firman adalah bagian rutin dari 

pertemuan orang percaya. 

Pengajaran juga berlangsung 

setiap bulan dalam pelatihan 

kepemimpinan tingkat lanjut, 

yang diturunkan dari generasi 



ke generasi gerakan. 

Konferensi dan seminar juga 

mencakup pengajaran dan 

khotbah. Tetapi kami tidak 

menekankan berkhotbah 

sebagai sesuatu yang dilakukan 

oleh orang-orang khusus. 

Khotbah bisa dilakukan oleh 

berbagai orang. 

12. Ketika para pemimpin 

tidak menghadiri 

seminari, apa yang 

mencegah bid'ah merayap 

ke dalam gerakan? 

Firman Tuhan adalah otoritas 

utama. Gerakan tersebut 

menggunakan pembelajaran 



kelompok dan akuntabilitas 

kelompok. Seseorang tidak 

dapat membawa ajaran yang 

tidak berakar pada Kitab Suci. 

Anggota grup lainnya tidak 

akan menerimanya. Orang 

percaya tidak hanya mengikuti 

ide dari satu individu yang 

berbakat atau brilian. Mereka 

hanya menggunakan Kitab Suci 

dan mencoba menerapkannya 

dalam hidup mereka. Mereka 

menekankan ketaatan, bukan 

pengetahuan. Ajaran sesat 

muncul ketika pengajaran 

menekankan “pengetahuan,” 

menyajikan beberapa ide baru 

dan menarik. Ketika pemuridan 

berfokus pada ketaatan, yang 



utama adalah “mari kita 

lakukan.” 

Proses belajar kelompok terdiri 

dari Pembelajaran Alkitab 

Metode Penemuan, doa, dan 

kesaksian, sehingga semua 

orang percaya belajar bersama, 

mengatasi masalah bersama 

dan bersukacita bersama. 

Akuntabilitas terjadi melalui 

hubungan, seperti dalam 

keluarga. Ketika seseorang 

menuju ke arah yang salah, 

anggota keluarga lainnya mulai 

memperhatikan gejalanya. 

Begitulah cara kerjanya di 

jemaat juga. Ini tidak seperti 

orang menulis laporan 

mingguan untuk memastikan 



semua orang baik-baik saja; ini 

relasional. Dalam percakapan 

nyata, orang membagikan apa 

yang ada di hati mereka. 

Kurikulum untuk Murid Baru 

yang kami pakai 

menyampaikan kebenaran 

alkitabiah sedemikian rupa 

untuk mencegah dua 

kemungkinan kemunduran 

pada GPJ: 

 Sinkretisme Agamawi – 

di mana bagasi agama 

lama diimpor ke dalam 

praktik jemaat 

 Nominalisme Kristen – 

suatu generasi orang 



Kristen tanpa 

pengalaman sejati 

tentang Kristus. 

Kami juga mengadakan 

konferensi dan seminar, dan 

(sebagaimana telah dijelaskan) 

pelatihan tiga hingga lima hari 

untuk para pemimpin setiap 

bulan (yang kemudian para 

pemimpin teruskan kepada 

orang-orang yang mereka 

pimpin). Hal ini membawa 

koneksi dan hubungan yang 

berkelanjutan. Interaksi dan 

kunjungan rutin juga membawa 

akuntabilitas implisit. 

13. Bagaimana baptisan 

ditangani dalam gerakan? 



Staf kami tidak membaptis 

orang. Ketika orang mulai 

percaya dalam suatu 

komunitas, sering kali orang 

damai, orang percaya pertama, 

yang akan melakukan baptisan. 

Dalam konteks pedesaan, 

baptisan dilakukan oleh 

pemimpin setempat yang 

memulai persekutuan. Penting 

bagi orang lokal untuk 

melakukan pembaptisan, bukan 

seseorang dari kota lain. 

Biasanya pemimpin 

mempertimbangkan siapa yang 

paling dekat dengan orang yang 

dibaptis. Jika mereka memiliki 

kerabat dekat yang sudah 

beriman (paman, ayah, ibu atau 



teman), kami biasanya 

mendorongnya untuk 

membaptis orang tersebut. Hal 

itu meminimalkan protes dan 

penganiayaan. Jika seorang 

kerabat melakukan baptisan, 

tidak ada yang akan 

mempertanyakannya; itu 

dianggap hak mereka. Bahkan 

jika seorang anak laki-laki 

membaptis ayahnya, tidak ada 

yang akan mengganggunya. Ini 

masalah keluarga. 

Ketika seseorang dibaptis, 

penting bagi mereka untuk 

memberikan kesaksian tentang 

bagaimana mereka mulai 

mengenal Kristus. Terkadang 

seluruh keluarga menjadi 



percaya bersama, tetapi 

seringkali itu adalah individu. 

Kebanyakan orang dibaptis 

segera setelah mereka 

mengenal Kristus. Itu adalah 

bagian dari pengajaran dasar 

yang diterima orang percaya 

baru. Pada saat yang sama kami 

ingin seluruh keluarga 

mempersiapkan dan dibaptis 

bersama, sehingga bersama-

sama mereka dapat bertahan 

dari tekanan atau 

penganiayaan. Hal utama 

adalah kami tidak menunggu 

banyak orang sebelum kami 

membaptis. Jika dua orang siap 

untuk dibaptis, kami 

membaptis mereka. Kami 



mencoba mendorong mereka 

untuk tidak menunggu orang 

banyak untuk dibaptis. 

Pembaptisan dapat dilakukan di 

mana saja. Tergantung 

situasinya. Jika ada sungai 

yang dekat, kami menggunakan 

itu. Atau dapat juga dilakukan 

di rumah, jika ada semacam 

tangki yang dapat digunakan. 

Tergantung situasinya. Setiap 

orang percaya dapat membaptis 

orang; tidak ada batasan. 

Biasanya wanita hanya 

membaptis wanita lain, tetapi 

itu bukan aturan. Ada kasus 

ketika seorang wanita mungkin 

membaptis pria. 



14. Bagaimana Anda 

menangani penginjilan 

individu vs. penginjilan 

keluarga? 

Kami membagikan kabar baik 

dan bersukacita dalam cara apa 

pun yang Tuhan pakai untuk 

membawa orang-orang kepada-

Nya. Kadang-kadang seluruh 

keluarga menjadi beriman 

bersama, tetapi sering kali 

individu yang beriman lebih 

dulu baru menjangkau seluruh 

anggota keluarganya. Ketika 

seseorang menjadi percaya 

karena kesembuhan, seringkali 

orang itu menerima Kristus 

terlebih dahulu, kemudian 



seluruh keluarga menerima 

Kristus. 

15. Bagaimana orang-orang  

di jemaat memahami pribadi 

Kristus? 

 

Mereka telah membuat pilihan, 

daripada mengikuti 330 juta 

dewa dan dewi untuk 

mengikuti hanya Satu. Mereka 

telah mengalami penderitaan 

hanya untuk Satu Nama itu, 

Nama di atas semua nama 

lainnya. Ketika pelayanan 

adalah relasional daripada 

atraksional, berpusat pada 

Kristus daripada berpusat pada 

manusia, Kristus menjadi fokus 

sejak hari pertama. Orang-



orang ditarik kepada Kristus, 

Tuhan bermanifestasi sebagai 

manusia. Bukan mukjizat, 

bukan orangnya, bukan 

Kekristenan, bukan 

manfaatnya. Orang-orang 

menemukan siapa Kristus itu 

dengan perjalanan waktu dan 

Tuhan menunjukkan kepada 

mereka kuasa-Nya, sehingga 

mereka mengenal Dia sebagai 

Tuhan yang hidup. Inti dari 

pemuridan adalah mengikuti 

Yesus. 

16. Apa peran doa dalam 

setiap aspek gerakan? 

Seperti apa doa itu; 

dengan kata lain, ketika 



seorang perintis jemaat 

berdoa setiap hari selama 

berapa lama, dapatkah 

Anda menjelaskan 

bagaimana dia 

berinteraksi dengan 

Tuhan? 

Doa memainkan peran yang 

sangat penting dalam gerakan 

ini. Itu adalah bagian dari DNA 

gerakan, inti dari gerakan. 

Tanpa doa, tidak ada yang bisa 

bergerak. Apa pun yang kami 

lakukan, kami mulai dengan 

doa. Kami melatih orang 

percaya sedemikian rupa 

sehingga mereka dapat berdoa 

untuk diri mereka sendiri dan 



juga berdoa untuk orang lain. 

Kami mengajari mereka: “Hal-

hal yang saya doakan untuk 

Anda, Anda dapat pergi dan 

berdoa dengan cara yang sama 

untuk orang lain.” Kami juga 

mengadakan doa bersama, doa 

keliling, puasa dan doa, doa 

semalaman, dan doa untuk 

bangsa (terutama di sekitar 

waktu pemilihan umum). Jika 

penganiayaan terjadi di suatu 

tempat, kami berdoa untuk 

tempat itu. Kami melibatkan 

semua orang di dalam tubuh 

Kristus dalam doa. Kami 

mengajari mereka bahwa doa 

bukan hanya untuk pendeta dan 

pemimpin. 



Doa menghubungkan setiap 

orang dengan Tuhan Yang 

Mahakuasa. Kami bahkan 

melibatkan orang-orang yang 

tidak percaya. Setiap orang 

memiliki kebutuhan. Jadi, alih-

alih mencoba memenuhi setiap 

kebutuhan, para pemimpin 

mendorong orang-orang yang 

tidak percaya: “Hubungkan diri 

Anda dengan Tuhan yang 

Hidup. Tuhan menjawab doa 

yang diucapkan dengan iman.” 

Jadi mereka berdoa kepada 

Tuhan dan dalam banyak 

kasus, Tuhan menjawab doa 

mereka dan peristiwa itu 

memulai perjalanan iman bagi 

mereka. Setelah itu datang 



bimbingan dan pembacaan 

Kitab Suci bersama, 

mengundang mereka ke dalam 

persekutuan. Jadi doa adalah 

permulaan. 

Terkadang persekutuan 

bergabung dalam doa untuk 

kebutuhan orang-orang yang 

tidak percaya. Hal itu 

membantu orang-orang yang 

tidak percaya untuk menyadari 

bahwa ini bukanlah masalah 

mengucapkan mantra, tetapi 

komunikasi pribadi dengan 

Tuhan Yang Hidup. Doa bisa 

dalam hati, bisa dalam 

kelompok, atau bisa satu orang 

berdoa untuk orang lain. 



Dalam budaya kami, jika kami 

bertanya kepada seseorang, 

“Bolehkah saya mendoakan 

Anda?” mereka hampir selalu 

menjawab, “Oh ya, tolong 

doakan saya.” Jadi doa menjadi 

alat penghubung yang baik – 

seperti cara mengakses. Jika 

seseorang terbuka untuk doa, 

mereka mungkin juga terbuka 

untuk sesuatu yang lebih. 

Mayoritas umat beragama di 

India memfokuskan doa pribadi 

mereka hanya pada tiga hal. 

Mereka berdoa untuk 

perlindungan dari setan 

(menenangkan para dewa 

sehingga dewa-dewa tidak akan 

menyakiti mereka), 



kemakmuran (agar kekayaan 

meningkat), dan kemenangan 

atas musuh mereka. Ketika 

penebusan datang ke dalam 

hidup mereka, itu membawa 

perubahan total. Mereka tidak 

perlu lagi berdoa untuk 

kemakmuran atau 

menenangkan para dewa atau 

meminta kemenangan atas 

musuh. Kami meminta Tuhan 

untuk membantu kami 

mengasihi musuh kami dan 

untuk lebih dekat dengan-Nya. 

Dan kami tidak fokus pada 

peningkatan kekayaan kami. 

Kami berdoa untuk kemuliaan 

Tuhan, bukan untuk 

keuntungan yang egois. 



Orang percaya baru belajar 

tentang doa bersama dengan 

berdoa bersama umat Tuhan. 

Mereka menemukan bahwa doa 

adalah percakapan dengan 

Tuhan daripada masalah 

bertepuk tangan atau gerakan 

tubuh lainnya. Doa bersama 

merubah mereka. Bagian dari 

pemuridan dan pendampingan 

adalah menjadi teladan, 

termasuk teladan doa. 

Sebagian besar pemimpin 

gerakan menghabiskan tiga 

sampai lima jam sehari untuk 

berdoa. Hal ini telah disurvei 

dan dicatat. Itu bagian dari 

budaya gerakan. Motivator 

pertama adalah visi mereka 



untuk menjangkau. Mereka 

berdoa memohon bimbingan 

saat pergi ke tempat baru. 

Mereka berdoa untuk 

kelangsungan hidup dan berdoa 

tentang tantangan dari non-

Kristen dan orang-orang yang 

menganiaya mereka. Mereka 

berdoa untuk hikmat dalam 

interaksi mereka dengan para 

pencari, orang-orang yang 

datang dengan pertanyaan. Dan 

ketika seseorang mengundang 

mereka untuk pergi ke suatu 

tempat untuk berdoa, mengusir 

setan atau menyembuhkan 

seseorang, mereka 

menghabiskan waktu berdoa 



terlebih dahulu agar Tuhan 

memakai mereka. 

17. Apakah doa keliling 

umum dalam gerakan?  

Orang-orang paling sering 

melakukan doa keliling ketika 

pergi ke daerah atau desa baru 

untuk memulai pelayanan baru. 

Kapan pun kami pergi ke 

tempat perintis atau tempat 

yang belum terjangkau kami 

selalu mulai dengan doa. 

Kadang-kadang kami pergi 

berdua-dua dan kadang-kadang 

dalam satu kelompok. Sebelum 

gerakan Bhojpuri dimulai dan 

saat dimulai, kami banyak 

melakukan doa keliling. Ini 



termasuk doa yang 

berhubungan dengan tempat-

tempat penting dan tempat-

tempat khusus kekuatan 

spiritual. 

Berdoa sambil berjalan adalah 

pengalaman baru bagi banyak 

orang dalam konteks ini, jadi 

kami melatih orang di 

dalamnya melalui pengalaman. 

Dan terkadang kejadian muncul 

secara spontan saat orang 

berjalan bersama dan 

mendiskusikan berbagai hal. 

Salah satu dari mereka 

mungkin berkata, “Bagaimana 

jika kita berdoa tentang hal 

ini?” 



Untuk hal-hal seperti doa 

keliling, banyak hal bergantung 

pada pola dan preferensi 

masing-masing pemimpin. 

Kami tidak mengatur atau 

memantau atau mengawasinya. 

Tetapi gerakan itu pasti 

memiliki budaya doa dan 

banyak waktu dihabiskan untuk 

berdoa. 

18. Jika kebanyakan 

pemimpin adalah 

bivokasional dan mereka 

menghabiskan tiga 

sampai lima jam sehari 

dalam doa, bagaimana 

mereka memiliki waktu 



untuk pelayanan dan 

untuk keluarga mereka? 

Delapan jam tidur dan delapan 

jam untuk pekerjaan masih 

menyisakan delapan jam lagi 

dalam sehari. Itu termasuk doa, 

makan, pelayanan, keluarga, 

dan yang lainnya. Tuhan tidak 

menciptakan kita untuk tidak 

punya waktu untuk Dia atau 

tidak punya waktu untuk satu 

sama lain. Saya tidak bisa 

begitu saja memberi tahu 

Tuhan, “Saya hanya punya 15 

menit untuk Engkau.” Dan saya 

tidak dapat memberi tahu istri 

atau anak-anak saya, “Katakan 

semua yang perlu kamu 



katakan dalam 15 menit.” Di 

sini, di India, penggunaan 

waktu lebih didasarkan pada 

hubungan. Jadi dari perspektif 

Barat, bisa dikatakan banyak 

waktu terbuang percuma di 

sini. Tetapi bagi kami, itulah 

cara untuk menyelesaikan 

sesuatu. Dan dalam konteks 

desa banyak dari pekerja 

bivokasional bekerja sendiri di 

bidang pertanian atau 

perdagangan atau sebagai 

buruh terampil. Mereka 

mungkin bangun jam 4:30 pagi 

dan berdoa selama dua jam 

sebelum memulai pekerjaan 

mereka. 



Beberapa orang sibuk 

mengasuh anak kecil atau 

bekerja di dapur, jadi saat 

mereka mengerjakan pekerjaan 

dapur mereka berdoa. Selama 

dua jam saya berdoa saya juga 

melakukan hal-hal yang lain.  

Kami berdoa bersama dengan 

apa pun yang kami lakukan. 

Ketika saya akan berkunjung, 

saya akan berdoa untuk 

kunjungan dan pertemuan 

tersebut selama saya dalam 

perjalanan ke sana.  

19. Apakah puasa biasa 

dilakukan dalam 

gerakan? 



Praktik puasa tergantung pada 

berbagai pemimpin dan 

hubungannya dengan Tuhan. 

Sebagian besar kelompok 

memiliki hari doa dan puasa 

mingguan yang teratur. 

Kadang-kadang pada hari 

Minggu, atau Rabu malam, 

atau hari lain yang mereka 

sepakati. Seringkali mereka 

berdoa sepanjang malam. Atau 

jika mereka akan berdoa untuk 

seseorang yang sedang sakit 

parah, terkadang mereka akan 

bertanya kepada orang-orang 

percaya: “Mari berpuasa dan 

berdoa agar Tuhan 

menyembuhkan orang ini.” 

Dan terkadang mereka 



memasangkan puasa dengan 

doa keliling. 

Biasanya ketika orang percaya 

berkumpul untuk berdoa dan 

berpuasa mereka mulai dengan 

ibadah, kemudian berdoa untuk 

pelbagai kebutuhan yang 

mereka miliki. Mereka berdoa 

untuk tetangga mereka dan 

untuk daerah tersebut, agar 

Tuhan menunjukkan tempat 

untuk mereka kunjungi dan 

membuka pintu di sana. Atau 

mungkin mereka sudah pergi 

ke suatu daerah dan membuat 

satu atau dua kontak dan 

mereka ingin pergi dan 

menindaklanjuti. Jadi mereka 

meminta kelompok itu berdoa 



untuk itu. Mereka juga berdoa 

memohon agar mereka 

dilindungi oleh darah Yesus 

(Wahyu 12:11), sehingga kapan 

pun mereka menghadapi kuasa 

kegelapan, mereka akan 

mampu menghadapinya, karena 

pertarungan kuasa cukup sering 

terjadi. Tidak mudah mengusir 

setan dan sebagainya, dan itu 

adalah pengalaman baru bagi 

orang percaya baru. 

20. Apakah Anda sudah 

mengembangkan pelatihan 

untuk memperlengkapi 

orang percaya baru untuk 

terlibat dengan Tuhan dalam 

doa? 



Kami memiliki buklet tentang 

pemuridan yang mencakup doa. 

Saat kami mengajarkan Firman 

Tuhan, kami mengajarkan 

segalanya. Kami mengajar 

tentang doa dari Kitab Suci dan 

melalui teladan serta 

keterlibatan aktif. Ini semua 

sangat dapat direproduksi. 

21. Bagaimana Anda 

memuridkan seseorang? 

Kami berdoa selama proses 

pemuridan. Kami pertama kali 

terhubung dengan orang 

tersebut untuk membangun 

hubungan. Melalui hubungan 

tersebut, mereka mungkin 

tertarik untuk mengenal Kristus 



dalam beberapa cara, melalui 

sedikit kabar baik atau melalui 

kesaksian atau gaya hidup 

kami. 

Fase berikutnya datang ketika 

seseorang membuat komitmen 

kepada Kristus. Mereka 

mengalami kuasa Tuhan, 

belajar berdoa, dan mengalami 

kuasa Tuhan dalam hidup 

mereka. Dalam proses 

pemuridan itu mereka juga 

berbagi dengan keluarga dan 

teman-teman mereka, sehingga 

sembari membuat komitmen 

mereka juga mempersiapkan 

orang lain untuk melakukan hal 

yang sama. Kemudian mereka 

mulai datang ke persekutuan 



dan menjadi bagian dari 

jemaat. Terkadang mereka juga 

terinspirasi untuk memulai 

persekutuan baru. 

Kami melibatkan orang dalam 

doa dan pembelajaran Alkitab, 

dan dalam persekutuan dengan 

orang percaya terus menerus 

sebagai bagian dari proses 

pemuridan. Kami juga 

membagikan kepada mereka 

kesaksian kami tentang 

bagaimana bertumbuh, 

bagaimana berdoa, dan 

bagaimana iman mereka dapat 

terus berlanjut. Kemudian kami 

berbagi tentang bagaimana 

menangani situasi sulit saat itu 

datang. 



 “Kurikulum untuk Murid 

Baru” kami memberikan orang 

percaya baru pengetahuan 

dasar tentang Alkitab (tentang 

Tuhan, Manusia, Dosa, 

Keselamatan dan Firman 

Tuhan) dan bagaimana 

menerapkan kebenaran ini 

untuk pertumbuhan rohani dan 

ketaatan pada Firman Tuhan. 

Kurikulum itu juga 

memperlengkapi mereka untuk 

menjangkau yang terhilang dan 

memulai proses pemuridan 

dengan orang lain. Kursus ini 

bertujuan untuk menjaga 

kemurnian kabar baik sambil 

menerapkannya dalam berbagai 

latar budaya. Kami 



merancangnya untuk 

pengajaran dengan cara 

interaktif di mana para 

peserta/murid menemukan 

kebenaran dari Kitab Suci ini, 

lebih disukai dalam kelompok, 

untuk memastikan 

akuntabilitas. Kami tidak 

terlalu fokus pada memperoleh 

pengetahuan tetapi pada 

mendorong setiap murid untuk 

mematuhi Firman Tuhan dalam 

kehidupan praktis sehari-hari. 

Hasil alami adalah gerakan 

perintisan jemaat, ketika murid 

memuridkan orang lain, dan 

proses ini berlanjut secara 

konsisten. 



22. Seperti apa biasanya 

proses pendampingan 

(mentoring)? 

Mentoring tidak bergantung 

pada kurikulum yang 

ditetapkan. Itu datang bersama 

secara spontan. Dalam 

hubungan mentoring, para 

pemimpin tetap terhubung 

secara teratur dengan orang-

orang yang mereka bimbing. 

Para pemimpin membantu 

mereka ini mendapatkan 

perspektif alkitabiah tentang 

masalah-masalah yang mereka 

hadapi, memahami bagaimana 

membagikan kabar baik, dan 

belajar bagaimana memulai dan 

menjalankan jemaat. Para 



pemimpin juga mempersiapkan 

mereka untuk apa pun yang 

mungkin datang di masa depan, 

dan umumnya membagikan apa 

pun yang ada di hati mereka. 

Itu adalah proses sehari-hari, 

melakukan banyak hal 

bersama: bekerja sama dan 

menyaksikan pelayanan dalam 

tindakan. Itu tidak terjadi setiap 

hari; mereka menghabiskan 

waktu bersama kapan pun 

mereka punya kesempatan. 

Terkadang mereka hanya 

berdoa bersama atau menjawab 

keraguan atau pertanyaan yang 

mereka miliki. Di lain waktu, 

mereka membagikan referensi 

alkitabiah untuk membahas 



masalah yang sedang dihadapi, 

memberi nasihat tentang 

kepedulian pastoral atau 

menyarankan buku untuk 

membahas masalah. Itu adalah 

hubungan jangka panjang. 

Jika seorang pemimpin baru 

(mentee) memiliki masalah di 

jemaat, mentornya mungkin 

secara pribadi mengunjungi 

jemaat atau keluarga, 

memberikan beberapa pedoman 

dan datang bersama para 

pemimpin lokal. Hal terpenting 

adalah meluangkan waktu 

bersama pemimpin, sehingga 

dia merasakan mentornya 

tersedia pada saat dibutuhkan. 

Dengan cara yang sama setiap 



pemimpin bertujuan untuk 

tersedia bagi komunitasnya dan 

orang-orang yang dia pimpin. 

Saat pemimpin menjadi lebih 

percaya diri, pendampingan 

membutuhkan lebih sedikit 

waktu. Kami memberikan 

kebebasan kepada pemimpin 

baru untuk melangkah maju. 

Jika mereka melakukannya 

dengan baik, kami tidak perlu 

mengajari mereka sepanjang 

waktu atau menghalangi 

mereka. Tetapi kami tetap 

tersedia jika mereka memiliki 

pertanyaan atau masalah yang 

perlu mereka bicarakan. 

Pendampingan tidak terjadi 

sesuai jadwal: “Sudah sekian 



lama waktu, jadi sudah 

waktunya kita bicara lagi.” Itu 

pendekatan yang lebih kebarat-

baratan. Bagian terpenting dari 

mentoring adalah 

membebaskan para pemimpin 

dalam pelayanan: 

memberdayakan, bukan 

mengontrol. Hal ini membantu 

pelipatgandaan. 

Pendampingan tidak selalu 

dilakukan dengan orang-orang 

berjenis kelamin sama (laki-

laki mendampingi laki-laki dan 

perempuan mendampingi 

perempuan). Kadang-kadang 

bercampur, tetapi kami berhati-

hati agar percakapan campuran 

tidak terjadi sendirian. Kami 



selalu memiliki orang lain di 

sekitar kami, terutama karena 

kami tidak melakukan 

pendampingan hanya satu per 

satu. Grup memberikan 

akuntabilitas, jadi kami selalu 

bekerja dalam tim. Kami tidak 

pernah pergi ke mana-mana 

sendirian, jadi mentoring tidak 

menjadi berpusat pada 

kepribadian. 

23. Peran apa yang 

dimainkan wanita dalam 

gerakan? 

Kami memandang wanita dan 

memperlakukan wanita sebagai 

mitra yang setara dalam kabar 

baik dan dalam pelayanan. Hal 



ini bertentangan dengan budaya 

kami dan disengaja di pihak 

kami. Pendirian kami sejak 

awal adalah bahwa pria dan 

wanita adalah setara. Sama 

seperti Tuhan memanggil pria, 

Dia juga memanggil wanita. 

Jika pria dapat membuat murid, 

wanita dapat membuat murid. 

Jadi kami memiliki banyak 

wanita yang menjadi pemimpin 

dan perintis jemaat dalam 

gerakan ini. Mereka telah 

memuridkan orang dan 

memenangkan keluarga-

keluarga. Kami tidak memiliki 

masalah dengan menunjuk 

wanita sebagai pemimpin di 

jemaat. Kepala organisasi kami 



adalah seorang wanita, seorang 

pemimpin yang melayani 

dengan baik. 

24. Jika peperangan rohani 

adalah bagian dari 

pengalaman Anda, 

bagaimana Anda 

menggambarkan 

pertempuran rohani itu? 

Peperangan rohani adalah 

bagian yang berkelanjutan dari 

pemuridan. Setelah Anda 

berada di pihak Tuhan, Anda 

harus berperang melawan 

kekuatan dan kerajaan 

kegelapan. Peperangan rohani 

dapat datang melalui 

penganiayaan, masalah 



keluarga, anak-anak jatuh sakit, 

seseorang bekerja melawan 

Anda, atau orang yang 

membuat tuduhan palsu. Semua 

jenis serangan ini dapat datang 

dari berbagai arah sebagai 

bagian dari peperangan rohani 

yang kami hadapi. Tetapi 

ketika kami terus berdoa dan 

berdiri teguh dalam 

pertempuran, kemenangan 

menjadi milik kami karena 

Kristus telah menang! Orang-

orang percaya mengetahui 

fakta ini: kita harus berperang 

dan bertekun. Jika kita 

menyerah kita kalah. 

Kemenangan terjamin selama 



kita tetap berada di medan 

perang. 

Ketika orang menerima Tuhan, 

tidak mudah untuk maju. Akan 

ada godaan, penganiayaan, dan 

pertentangan. Banyak hal akan 

terjadi, tetapi kita harus selalu 

bergantung pada Tuhan. Hidup 

ini adalah perjuangan setiap 

hari, tetapi setiap kemenangan 

membantu kita memiliki 

keyakinan untuk perjuangan 

berikutnya. Daud ingat 

bagaimana Tuhan memberinya 

kemenangan atas singa dan 

beruang, dan pengalaman itu 

meningkatkan imannya untuk 

menghadapi Goliat. Tuhan 



membangun di atas 

kemenangan masa lalu. 

Seringkali pertempuran terjadi 

dalam pikiran kita. Pikiran 

terhubung dengan jiwa, 

terhubung dengan emosi, dan  

pikiran itu dapat mengganggu 

kita. Jadi kita harus terus 

menjaga pikiran kita dan 

menawan setiap pikiran (2 

Korintus 10:4-5). Iblis 

membawa semua jenis pikiran 

dan kita mulai bergumul 

dengan hal itu. Tetapi jika saya 

memberi tahu hati dan pikiran 

saya: “Selalu ingat apa yang 

Tuhan telah lakukan,” maka 

saya berhenti bergumul dan 

mulai menang. Pemazmur 



berkata, “Dalam hatiku aku 

menyimpan janji-Mu, supaya 

aku jangan berdosa terhadap 

Engkau” (Mazmur 119:11). 

Ketika Yesus menjawab Iblis 

(Lukas 4), Dia menggunakan 

Firman Tuhan dan Dia 

menunjukkan kepada kita: 

“Beginilah cara kamu 

berperang. Jangan mencoba 

menggunakan logika 

manusiawi Anda atau Iblis 

akan semakin 

mengacaukannya. Gunakan 

Firman Tuhan.” Jadi doa dan 

Firman Tuhan membantu kita 

berperang. 

Peperangan rohani tidak selalu 

datang dari luar. Terkadang itu 



muncul dalam diri kita – dalam 

organisasi kita atau keluarga 

kita atau pikiran kita sendiri. 

Jadi ini adalah jenis 

pengalaman yang berbeda 

setiap hari. Pada tingkat makro 

juga, cara kita melawan 

kekuatan spiritual yang 

menentang gerakan ini adalah 

dengan menerapkan kebenaran 

ini dan menaati Firman Tuhan. 

25. Apakah ada strategi khas 

yang Iblis gunakan untuk 

mencoba mencegah 

kemajuan dalam gerakan? 

Iya. Salah satu strategi favorit 

Iblis adalah mematahkan 

semangat umat Tuhan agar 



mereka putus asa dan 

menyerah. Penganiayaan sering 

kali merupakan bagian dari 

strategi pertama Iblis untuk 

menimbulkan keputusasaan, 

seperti yang telah kami 

sebutkan di bab 6. Strateginya 

yang lain adalah memalsukan: 

membuat sesuatu yang paralel 

tetapi tidak tepat. Banyak 

pemalsuan tidak bertahan lama. 

Tetapi sebelum pemalsuan itu 

menghilang, itu dapat 

menimbulkan kerusakan serius. 

Strategi ketiga Setan adalah 

menciptakan gangguan, yang 

dapat diperoleh melalui 

perbandingan: “Dia berhasil; 

saya tidak. Dia punya sepeda 



motor, tetapi saya tidak. Dia 

sedang membangun rumahnya; 

saya tidak.” 

Iblis juga mencoba 

mengganggu melalui dosa yang 

mencolok, terutama oleh para 

pemimpin. Tepat di awal 

gerakan, salah satu pemimpin 

jemaat kedapatan melakukan 

perzinahan. Beberapa orang 

berpikir kami harus menutup 

jemaat. Tetapi kami mencoba 

menerapkan tanggapan seperti 

yang Rasul Paulus ambil 

dengan jemaat di Korintus: 

tujuan pendisiplinan jemaat 

adalah pemulihan, bukan 

hukuman. Apa pun dosanya, 

strategi Tuhan adalah menebus 



sementara strategi Iblis adalah 

mengutuk dan menghancurkan. 

26. Apakah tanda dan 

mujizat sering terjadi dalam 

gerakan? Apakah itu terkait 

dengan doa dan puasa? 

Dalam konteks kami, tanda dan 

mujizat selalu mengikuti ke 

mana pun Injil diberitakan. 

Mujizat terjadi cukup sering 

dalam gerakan, tetapi kami 

tidak fokus pada itu. Kami 

fokus untuk menaati Tuhan dan 

melakukan apa yang Dia 

perintahkan, untuk 

menunjukkan kemuliaan-Nya 

di bumi. Kami memang berdoa 

dan berpuasa, memohon 



kepada Tuhan untuk 

melakukan mujizat dan 

menunjukkan dirinya sebagai 

Tuhan yang Hidup. Namun 

kami tidak memiliki formula, 

seolah-olah sekian jumlah doa 

dan puasa membawa 

peningkatan sekian hasil 

kemungkinan mujizat. Kami 

tidak melakukan hal-hal khusus 

untuk membuat tangan Tuhan 

bertindak. Kami mendekat 

kepada-Nya karena Dia adalah 

Bapa kami yang penuh kasih 

dan Dia melakukan hal-hal 

besar karena Dia Juru Selamat 

yang perkasa. 

27. Bagaimana Anda 

menangani kritik dari orang 



Kristen luar yang tidak 

percaya gerakan ini terjadi? 

Kami terus melakukan apa 

yang Tuhan telah berikan untuk 

kami lakukan. Ketika kakak-

kakak laki-laki Daud sendiri 

mengkritiknya, hal itu tidak 

menghentikannya untuk 

melawan Goliat. Dia menaati 

Tuhan dan mengikuti apa yang 

Tuhan perintahkan untuk dia 

lakukan. Dia tidak fokus pada 

apa yang orang lain katakan, 

tetapi pada apa yang Tuhan 

katakan. Kami juga melakukan 

hal yang sama. Kami melihat 

hal yang sama ketika Nehemia 

membangun tembok. Dia hanya 

terus melakukan pekerjaannya.  



28. Bagaimana Anda 

mempertahankan momentum 

gerakan secara multi-

generasi? 

Sejak awal, pemimpin lokal 

dilibatkan, dan mereka 

memiliki prosesnya. Mereka 

mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan untuk pelayanan di 

komunitas mereka sendiri. Tiap 

area memiliki gerakan mini, 

jadi jika digabungkan 

semuanya menjadi sebuah 

gerakan besar. Mereka masing-

masing mewariskan DNA 

(tercermin dalam prinsip-

prinsip di bab 12) kepada 

orang-orang yang dekat dengan 

mereka sehingga DNA yang 



sama diturunkan dari generasi 

ke generasi. Setiap orang 

bertindak atas motivasi 

internalnya sendiri, dengan 

jaringan koneksi mereka 

sendiri. 

Sejak hari pertama, ketika kami 

membagikan kabar baik kepada 

orang-orang, kami memberi 

tahu mereka: “Berkat apa pun 

yang kami terima, kami harus 

berbagi dengan orang lain.” 

Dengan cara yang sama, kami 

memberi tahu para pemimpin: 

“Apa pun yang kami pelajari, 

kami harus berbagi dengan 

orang lain.” Jadi ketika orang 

mengambil inisiatif dan 

memulai jemaat baru, mereka 



meneruskan berkat yang sama 

yang telah mereka terima. 

29. Hal-hal apa yang 

meningkatkan kemungkinan 

pelipatgandaan? 

Pola-pola alkitabiah yang 

sederhana berlipatganda jauh 

lebih efektif daripada ide-ide 

manusia yang brilian. 

Pelipatgandaan terjadi secara 

alami ketika setiap orang 

mengambil kepemilikan, setiap 

orang merasa diberdayakan dan 

semua orang menaati perintah 

Tuhan. 



30. Apakah pelipatgandaan 

yang cepat menyebabkan 

orang percaya yang dangkal? 

Ketika orang-orang secara aktif 

mempelajari Firman Tuhan dan 

secara konsisten menaatinya, 

mengapa mereka menjadi 

dangkal? Kedangkalan berasal 

dari ketidaktahuan akan Firman 

Tuhan atau seseorang yang 

mengetahui lebih banyak 

kebenaran daripada 

menaatinya. Pembelajaran 

Alkitab dengan Metode 

Penemuan mencegah 

keduanya. Saat orang percaya 

tetap di dalam Kristus, mereka 

menghasilkan buah. Setiap 

orang memiliki kesempatan 



untuk bertumbuh dan berlipat 

ganda. Gerakan Bhojpuri terus 

berlipatganda selama lebih dari 

dua dekade. Beberapa orang 

bertanya-tanya: “Dengan 

pertumbuhan yang begitu pesat, 

bagaimana Anda menjaga agar 

tidak menjadi dangkal dan pada 

saat yang sama membuatnya 

terus bergerak maju?” 

Jawabannya sederhana. Kami 

menangani masalah secara 

alkitabiah dan kami 

mengizinkan kepemimpinan 

untuk menjadi dewasa secepat 

mungkin. Setiap orang 

memiliki visi untuk 

menjangkau yang terhilang 

dalam lingkaran pengaruh 



mereka sendiri dan kelompok 

tidak bergantung pada 

pemimpin yang ditahbiskan 

atau dibayar. 

Gereja dalam kitab Kisah Para 

Rasul tidak khawatir bahwa 

pelipatgandaan yang cepat 

dapat menyebabkan orang 

percaya dangkal. Mereka 

berfokus secara intens untuk 

mematuhi perintah Yesus untuk 

mewartakan kabar baik kepada 

sebanyak mungkin orang dan 

membawa mereka pada 

pengetahuan yang 

menyelamatkan tentang 

Kristus. Kami ingin melakukan 

hal itu juga, dan mendorong 



orang percaya lainnya di 

dalamnya juga. 

31. Bukankah GPJ semacam 

ini dapat berhasil di India 

tetapi tidak di negara-negara 

Barat? 

Ketika umat Tuhan menaati 

Firman-Nya, hal itu akan 

berhasil di mana saja. Gerakan 

ini dimulai di daerah pedesaan 

dan banyak orang berkata, “Ini 

tidak akan berhasil di daerah 

perkotaan.” Tetapi kita tidak 

dapat membatasi di mana 

Tuhan dapat dan tidak dapat 

bekerja. Tuhan dapat bekerja di 

mana saja jika orang bersedia 

untuk menaati-Nya. Saat kita 



berkata, “Tuhan tidak bisa 

bekerja” di tempat tertentu, kita 

memiliki masalah dengan 

keyakinan kita tentang Tuhan. 

Lebih baik bertanya, “Apa 

yang perlu saya lakukan untuk 

meningkatkan iman saya?” Hal 

ini berarti mempercayai bahwa 

Tuhan dapat melakukan lebih 

dari semua yang kita minta atau 

bayangkan. 

Orang Aram mengira Allah 

Israel hanyalah dewa 

perbukitan dan hanya dapat 

bekerja di lokasi tertentu. 

Tetapi Tuhan menunjukkan 

kebesaran-Nya dengan 

mengalahkan mereka di 

dataran. Dia berkata, “Oleh 



karena orang Aram itu telah 

berkata: TUHAN ialah allah 

gunung dan bukan allah 

dataran, maka Aku akan 

menyerahkan seluruh tentara 

yang besar itu ke dalam 

tanganmu, supaya kamu tahu, 

bahwa Akulah TUHAN (1 

Raja-raja 20:28). Tugas kita 

adalah menerima tantangan 

untuk percaya Tuhan dan 

menaati Tuhan. 

32. Bagaimana Anda 

menghindari tuduhan 

mengkristenkan orang? 

Jika seseorang menuduh kami 

mengubah orang menjadi 

Kristen, kami menjawab bahwa 



kami di sini bukan untuk 

mengubah orang ke agama apa 

pun. Kami di sini untuk 

mengubah kehidupan orang. 

Kami mengutip dari Alkitab 

bahwa Yesus datang ke dunia, 

bukan untuk mengubah orang 

ke sebuah agama tetapi untuk 

memberikan hidup yang kekal 

kepada semua orang yang 

percaya, di seluruh dunia. Kami 

menjelaskan bahwa yang kami 

lakukan adalah membagikan 

kabar baik tentang Yesus 

Kristus, yang mencakup saling 

mengasihi dan membantu yang 

miskin dan tertindas. Jika 

seseorang menjadi begitu 

dipengaruhi oleh tindakan dan 



perilaku kami atau oleh pesan 

kami sehingga mereka ingin 

mengikuti Yesus, kami tidak 

mengubah orang itu. Itu akan 

menjadi keputusan pribadi 

mereka. 

Di masa lalu, beberapa orang 

menjadi Kristen karena mereka 

berharap mendapatkan 

keuntungan finansial atau 

sosial. Jadi perubahan eksternal 

yang terlihat adalah yang 

paling penting, sebagai bukti 

bahwa mereka telah berpindah 

agama, sehingga mereka 

mendapatkan keuntungan. 

Tetapi hal itu tidak mendorong 

transformasi rohani atau 

kehidupan rohani nyata di 



antara orang Kristen. Kami 

tidak tertarik dengan yang 

eksternal, dan gerakan ini tidak 

menawarkan keuntungan 

finansial atau sosial kepada 

orang-orang. Kami mencoba 

untuk memberkati semua 

orang, dan mereka yang 

membuka hati mereka dapat 

mengalami hubungan pribadi 

dengan Tuhan melalui Kristus, 

dalam ketaatan kepada Firman-

Nya dan dalam persekutuan 

dengan umat-Nya. 

33. Mengapa “konversi” 

menjadi masalah besar di 

India? 



Sementara sebagian besar 

orang India beragama Hindu, 

data sensus resmi menunjukkan 

penurunan yang stabil dalam 

persentase Hindu dari populasi: 

84,1 persen pada tahun 1951, 

81,5 persen pada tahun 1991, 

80,4 persen pada tahun 2001 

dan 79,8 persen pada tahun 

2011. Penurunan persentase ini 

terus berlanjut meskipun 

pertumbuhan pesat penduduk 

India. Persentase orang Kristen 

secara resmi tetap di 2,3 persen 

selama periode 60 tahun ini 

sementara persentase Muslim 

telah meningkat (sebagian 

besar melalui tingkat kelahiran 

yang lebih tinggi). Tidak ada 



data resmi yang tersedia 

mengenai jumlah orang yang 

mungkin telah berpindah dari 

satu agama ke agama lain, 

namun bukti anekdot (dari 

sumber Kristen dan Hindu) 

menunjukkan sejumlah besar 

“konversi.” 

Pasal 25 konstitusi India 

menjamin “Kebebasan hati 

nurani dan kebebasan 

berprofesi, praktik, dan 

penyebaran agama.” Namun 

beberapa negara bagian telah 

mengeluarkan undang-undang 

anti-konversi (secara halus 

disebut undang-undang 

“Kebebasan Beragama”) dan 

pemerintah nasional saat ini 



mendukung pengesahan 

undang-undang anti-konversi. 

Organisasi nasionalis Hindu 

mengklaim bahwa misionaris 

Kristen dengan paksa 

mengubah orang Hindu 

menjadi Kristen. Jadi tujuan 

dari undang-undang anti-

konversi adalah untuk 

melarang perpindahan agama 

“dengan paksaan, penipuan, 

dan bujukan atau rayuan.” 

Namun, sebagian besar orang 

Kristen memandang hukum ini 

dimaksudkan untuk 

menghalangi segala jenis 

perubahan agama dan 

mempertahankan dominasi 

budaya Hindu. Nasionalis 



Hindu sering melecehkan 

pekerja Kristen, memenjarakan 

mereka dengan tuduhan palsu 

atau menyerang pertemuan doa 

dan mengklaim bahwa mereka 

menangkap orang Kristen yang 

bermaksud untuk 

mengkristenkan umat Hindu.  

Di beberapa negara bagian, 

penuntutan tanpa dasar telah 

diluncurkan di bawah Undang-

Undang Kebebasan Beragama 

terhadap anggota komunitas 

Kristen minoritas. “Dalam 

laporannya tahun 2011, 

USCIRF [United States 

Commission on International 

Religious Freedom / Komisi 

Kebebasan Beragama 



Internasional Amerika Serikat] 

mencatat bahwa: ‘Pelecehan 

dan kekerasan terhadap 

minoritas agama tampaknya 

lebih parah di negara-negara 

yang telah mengadopsi 

Undang-Undang “Kebebasan 

Beragama” atau yang sedang 

mempertimbangkan undang-

undang semacam itu.’ Laporan 

lebih lanjut menyatakan bahwa: 

‘Undang-undang ini telah 

menyebabkan beberapa 

penangkapan dan dilaporkan 

tidak ada pernyataan bersalah.’ 

Menurut Departemen Luar 

Negeri AS, antara Juni 2009 

dan Desember 2010, sekitar 27 

penangkapan dilakukan di 



Madhya Pradesh dan 

Chhattisgarh, tetapi tidak ada 

pernyataan bersalah.” 43 

Tekanan “anti-konversi” 

semacam ini merupakan 

tantangan bagi pelayanan kami, 

meskipun seperti yang baru 

saja dijelaskan kami tidak 

“mengkonversi” siapa pun. 

34. Bagaimana tanggapan 

Anda terhadap tuduhan 

                                                           
43 Perhatikan hal ini di “The Spread of 
Anti-conversion Laws from India” 

http://evangelicalfocus.com/blogs/1
734/The_Spread_of_Anticonversion_
Laws_from_India#_edn10, diakses 

pada 12/15/2018. 

http://evangelicalfocus.com/blogs/1734/The_Spread_of_Anticonversion_Laws_from_India#_edn10
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bahwa agama Kristen adalah 

agama asing? 

Kami sebenarnya melakukan 

penelitian dan bertanya kepada 

banyak orang: “Mengapa orang 

mengatakan Kristen adalah 

agama asing?” 

Jawaban utamanya adalah, 

“Karena ketika orang 

menerima Kristus, gaya makan 

mereka menjadi sangat 

berbeda. Mereka mulai 

menggunakan sendok, 

memakai baju putih dan dasi. 

Mereka mulai mengatakan 

‘Mama’' dan ‘Papa’ ketimbang 

menggunakan istilah-istilah 



yang sudah biasa, dan mereka 

terdengar seperti orang asing.” 

Jadi kami mengidentifikasi 

masalahnya: orang tidak hanya 

mengubah keyakinan mereka, 

tetapi juga seluruh gaya hidup 

dan budaya mereka. Itu 

sebabnya orang menyebutnya 

agama asing, karena 

pemeluknya mengadopsi 

budaya asing. 

Di sebuah desa, saat Anda 

berkata, “Saya seorang 

Kristen,” semua orang 

langsung berpikir: “Oh, dia 

pergi ke katedral besar di mana 

orang-orang minum anggur dan 

makan daging sapi dan babi.” 



Jadi kami perlu mengubah 

persepsi Kristen itu. Kami 

perlu menyampaikan pesan 

Kristen dengan bijaksana. Di 

daerah pedesaan, agama 

Kristen harus bergaya India. 

Di kota-kota besar, orang-orang 

pada umumnya tidak terlalu 

mempermasalahkan agama 

Kristen meskipun itu bergaya 

Barat. Mungkin sebagian dari 

mereka ingin menjadi Kristen 

yang artinya mengadopsi 

budaya Kristen. Di daerah 

pedesaan, hal itu tidak menarik 

bagi banyak orang. Jadi kami 

perlu tahu konteksnya dan 

dengan siapa kami berbicara. 

Bergantung pada audiens, kami 



memberikan jawaban yang 

jelas dan masuk akal. 

35. Apa nama orang percaya 

dalam gerakan itu? Apa 

identitas agama publik 

mereka? 

Sejak awal pelayanan, kami 

tidak pernah mengalami krisis 

identitas. Jadi kami tidak perlu 

membuat denominasi atau 

mencantumkan nama kami di 

gereja. Hal itu membingungkan 

beberapa orang yang berpikiran 

tradisional. Mereka berkata: 

“Anda bukan uskup; 

bagaimana Anda bisa 

mengatakan Anda memiliki 

ribuan gereja?” Kami tidak 



ingin nama kami tertera di 

sana. Hal itu berhasil; itu 

adalah karya Allah dan telah 

menginspirasi orang lain. 

Gerakan tidak terpusat; itu 

sentrifugal, dengan momentum 

yang mengalir ke luar. 

Banyak orang dalam gerakan 

tidak menggunakan kata 

“Kristen,” karena dianggap 

sebagai agama asing. Jadi kami 

menyebut para murid sebagai 

“Orang Percaya.” Semua orang 

mengerti istilah itu, tetapi tidak 

menimbulkan reaksi negatif. 

Kami hanya menghindari 

penggunaan istilah agama yang 

menyebabkan masalah. 



Dalam beberapa konteks kami 

mengatakan kami membuat 

Jesu Bhakta – bahasa Hindi 

untuk “murid Yesus Kristus”; 

mereka tidak harus menyebut 

diri mereka Kristen. Banyak 

orang dalam gerakan itu 

berkata, “Kami adalah pengikut 

Kristus, kami bukan ‘Kristen’.” 

Mereka memahami bahwa 

menjadi murid Yesus tidak 

berarti mengubah nama Anda 

dan makan makanan tertentu 

atau mengenakan pakaian 

tertentu. Perubahan terjadi 

dalam hati dan hubungan 

mereka dengan Tuhan dan 

kehidupan doa. Kami tidak 

memberi tahu orang-orang 



bahwa kami telah “mengubah” 

orang menjadi Kristen dan 

kami tidak mengubah nama 

kami (yang akan ditafsirkan 

orang sebagai tanda bahwa 

kami telah “menjadi Kristen”). 

Tujuan kami adalah untuk 

mengarahkan orang-orang 

kepada Yesus dan apa yang Dia 

ajarkan sehingga mereka dapat 

mengikuti-Nya. Jadi cara hidup 

kami secara budaya sesuai 

untuk mencapai tujuan itu. 

Kami menghormati budaya dan 

adat istiadat setempat. Orang 

tidak perlu mengubah makanan 

dan bahasa atau cara hidup 

mereka, asalkan tidak 

melanggar Firman Tuhan. 



Misalnya, ketika saya menikah, 

saya mengikuti pola budaya 

saya sendiri, bukan “budaya 

Kristen.” Istri saya memakai 

sari merah (yang biasa bagi 

umat Hindu; berbeda dengan 

pakaian putih biasa untuk umat 

Kristiani). Jadi, pola budaya 

netral kami yang terus berlanjut 

menunjukkan kepada orang-

orang bahwa kami tidak 

“pindah ke agama asing.” 

36. Apa hubungan orang 

percaya dengan tubuh 

Kristus yang lebih besar 

(global dan bersejarah)? 

Karena mereka bukan 

bagian dari suatu denominasi 

dan banyak dari mereka 



tidak menyebut diri mereka 

Kristen, apa pengertian 

mereka tentang “Siapa 

kami?” 

Sejak awal, gerakan tersebut 

telah terhubung dengan gereja 

global, dengan hubungan yang 

membangun dan saling 

mendukung. Di beberapa desa, 

banyak orang percaya adalah 

orang pertama di keluarga 

mereka yang menerima Kristus, 

jadi mereka tidak tahu sama 

sekali tentang konsep 

“denominasi.” Dan karena 

Alkitab tidak menyebutkan 

denominasi, mereka tidak 

merasa ada yang hilang. 

Konferensi besar, seperti 



konferensi tahunan Bhojpuri, 

membantu mereka merasa: 

“Kami tidak sendiri. Kami 

memiliki banyak orang dan 

kami memiliki keluarga besar 

di dalam Kristus.” Kami 

mengundang para pemimpin 

dari seluruh negara bagian dan 

di tempat lain untuk 

berpartisipasi dalam 

konferensi, sehingga orang-

orang merasakan hubungan 

dengan tubuh Kristus yang 

lebih besar. 

Para pemimpin yang memiliki 

pendidikan lebih dan kesadaran 

global memahami bahwa 

mereka dan semua orang 

percaya adalah bagian dari 



tubuh global dan bersejarah 

Kristus. 

37. Hal-hal apa yang Anda 

(Victor) pelajari secara 

pribadi selama tahun-tahun 

awal, ketika Anda memiliki 

visi tetapi belum ada tanda-

tanda gerakan? 

Saya mengalami beberapa 

tahun yang sangat 

menyedihkan di awal 

pelayanan ini. Kadang-kadang 

saya merasa sangat kesepian 

karena saya kehilangan semua 

teman dan tidak banyak yang 

terjadi dalam pelayanan. 

Berkali-kali tanpa sadar saya 

diingatkan bahwa daerah 



Bhojpuri adalah “kuburan 

misi.” Tetapi saya menolak 

untuk menerima itu. 

Pertempuran terus berlanjut, 

hari demi hari. Banyak orang 

mengira apa yang saya lakukan 

itu gila. 

Saya merasa sulit untuk 

menjelaskan kepada orang-

orang bagaimana 

mengkategorikan upaya ini. 

Jika saya berkata, “Saya adalah 

pelopor perintis jemaat,” orang 

akan bertanya, “Mengapa Anda 

tidak tinggal di suatu tempat 

terpencil dengan keluarga Anda 

dan menderita bagi Kristus?” 

Atau, “Mengapa Anda tidak 



memiliki gereja yang Anda 

gembalai?” 

Teman-teman saya menjauhkan 

diri dari saya karena mereka 

mengira saya berada di jalur 

yang salah. Saya tidak 

memiliki banyak orang di 

sekitar saya untuk mendukung 

sebagai lingkaran 

perlindungan. Saya menjadi 

sangat rentan. Orang bisa 

berkata, “Saya tidak berpikir 

Victor melakukan jenis 

pelayanan yang benar” dan 

semua orang akan 

mempercayainya. 

Saya bertanya kepada Tuhan 

tentang hal ini dan Tuhan 



berkata, “Aku adalah 

sahabatmu.” 

Saya bertanya pada diri sendiri, 

“Apakah saya benar-benar 

mengenal-Nya?” Dan saya 

menemukan bahwa saya tidak 

benar-benar mengenal-Nya! 

Tuhan berkata, “Ini adalah 

kesempatanmu untuk 

mengenal-Ku sebagai sahabat. 

Bukan hanya sebagai Tuhan; 

bukan hanya sebagai Pencipta, 

tetapi untuk mengenal-Ku 

sebagai sahabatmu.” 

Hal itu membebaskan saya. 

Saya tiba-tiba mendapati diri 

saya sangat puas, bahagia, dan 



bebas. Saya bisa berada di 

hadirat Tuhan setiap saat. 

Sekarang, apa pun yang saya 

lakukan, saya bisa berada di 

hadapan-Nya dan dalam 

kemuliaan-Nya, dan memiliki 

sentuhan kekudusan. Saya 

mengatakan bahwa teman saya 

memberi saya hal itu sebagai 

hadiah. Karena jika mereka 

tidak meninggalkan saya, saya 

mungkin masih belum 

mengalami hal ini. 

Jika saya tidak bertemu Tuhan 

dengan cara itu, saya tidak 

berpikir gerakan ini akan 

dimulai. Sebuah gerakan perlu 

dibangun di atas hubungan 

batin yang kuat dengan Tuhan. 



Itu bukan filosofi yang dapat 

diajarkan. Ini bukanlah “empat 

poin untuk perintisan jemaat 

yang berhasil.” Pada titik 

tertentu Anda harus bertemu 

Sang Pencipta dan mengadakan 

pertemuan satu lawan satu 

dengan-Nya dan 

mengembangkan hubungan 

yang intim. Saat itulah proses 

penyangkalan diri dan evaluasi 

diri dimulai. Di situlah masa 

depan menjadi saat ini dan 

orang beriman dapat bergerak 

ke tingkat lain dengan 

memenuhi tujuan Tuhan. 

Ini bukan berdasarkan kesucian 

pribadi saya atau pengudusan 

saya atau pengetahuan saya. Ini 



adalah ketaatan sederhana 

sebagai gaya hidup, bukan 

sebagai aturan atau dengan 

ketakutan bahwa Tuhan akan 

menghukum saya. Pertemuan 

dan hubungan dengan Tuhan 

itu membawa pemahaman 

tentang siapa Dia dan siapa 

saya. 

Orang tidak akan pernah 

mendengar saya berkata, “Saya 

melakukan ini atau itu yang 

menyebabkan terjadinya 

gerakan.” Saya sangat sadar 

akan apa yang telah dilakukan 

Kristus. Saya mengerti bahwa 

saya tidak pernah dapaat 

melakukan perbuatan baik yang 

membuat Tuhan berkewajiban 



untuk bergerak dan berkarya. 

Kita harus menyadari dan 

mengakui bahwa Tuhanlah 

yang telah melakukan 

semuanya. Saya berusaha 

sangat berhati-hati untuk tidak 

berkata, “Saya melakukannya.” 

Jika seseorang bertanya, “Satu 

atau dua hal apa yang ingin 

Anda sampaikan kepada orang 

lain?” Saya akan menjawab, 

“Anda harus ‘pulang’ dan 

mengembangkan persahabatan 

batin dengan Tuhan, di mana 

Tuhan dapat berbicara kepada 

Anda sebagai teman.” 

Saya pernah berjalan di Ghats 

(tangga menuju ke Sungai 



Gangga) dengan orang Hindu 

dan mengangkat tangan saya 

dalam doa. Saya telah 

mempermalukan diri sendiri, 

tetapi tidak banyak yang 

terjadi. Bukan karena sesuatu 

yang saya lakukan sehingga 

Tuhan bergerak. Beberapa 

orang berpendapat bahwa jika 

saya melakukan sesuatu yang 

istimewa maka Tuhan akan 

bergerak. Mereka mengatakan 

hal-hal seperti, “Saya berpuasa 

40 hari, lalu Tuhan bergerak” 

atau “Saya berdoa berlutut lalu 

Tuhan menerobos,” seolah-olah 

Tuhan dikondisikan oleh 

tindakan manusia. Seharusnya 

tidak ada manusia yang 



berpikir, “Saya melakukan 

sesuatu yang membuat 

tindakan Tuhan ini terjadi.” 

Saat saya mendengarnya saya 

gemetar. Saya berpikir: 

“Apakah Anda tahu siapa 

Tuhan kita? Dia adalah api 

yang menghanguskan. Dia 

dapat menghabisi hidup saya 

dalam waktu singkat.” Saya 

tidak boleh berkata: “Saya 

melakukan hal ini agar Tuhan 

bergerak.” Beberapa orang 

akan mengatakan hal-hal yang 

membuat Anda bertanya-tanya: 

“Apakah Tuhan ada di sana 

sebelum Anda datang?” Bukan 

saya melakukan sesuatu, oleh 

karena itu Tuhan bergerak. Ini 



adalah gerakan Tuhan; kami 

hanya mengikuti apa yang Dia 

lakukan dan memainkan peran 

yang diberikan Tuhan. 

38. Apa visi Anda untuk 

masa depan? 

Visi kami adalah terus menaati 

Amanat Agung, menghadirkan 

Kristus ke berbagai komunitas 

bahasa dan memiliki dampak 

global. Amanat Agung adalah 

visi global, jadi kami berbagi 

dalam visi itu untuk memberi 

dampak kepada setiap orang. 

Kemajuan yang telah kami lihat 

(dijelaskan dalam bab 

“Melampaui Bhojpuri”) 

mendorong kami untuk percaya 



atas apa yang akan Tuhan 

lakukan di masa depan. 

 

39. Peran apa (jika ada) yang 

dimainkan oleh orang asing 

dalam gerakan? 

Meskipun gerakan ini asli dan 

dipimpin oleh orang India, 

kami sangat menghargai 

kontribusi teman-teman dari 

negara lain, terutama 

pengajaran dan sumber daya. 

Organisasi kami telah bermitra 

dengan orang Barat sepanjang 

sejarah kami. Orang asing telah 

memainkan sejumlah peran 

yang berguna selama bertahun-



tahun, yang telah kami 

sebutkan. Saat ini kami dapat 

menggunakan sukarelawan 

jangka pendek sebagai pelatih 

di berbagai bidang seperti 

kedokteran, bisnis, pendidikan, 

dan pengajaran bahasa Inggris 

untuk meningkatkan 

keterampilan masyarakat lokal. 

Kami juga memiliki banyak 

kebutuhan untuk 

mendokumentasikan kisah 

tentang karya Tuhan di sini. 

Kami tidak punya waktu untuk 

mendokumentasikan kisah-

kisah ini dan tidak ada dari 

kami yang pandai menulis 

dalam bahasa Inggris. Kami 

membutuhkan orang yang 



dapat membantu kami dengan 

hal itu. Kami membutuhkan 

penghubung dan orang-orang 

yang dapat datang mengajari 

kami dan memberikan 

kepedulian pastoral bagi para 

pemimpin utama kami. Tetapi 

kami tidak perlu orang asing 

turun ke lapangan dan mencoba 

membagikan kabar baik secara 

individu. 

Beberapa peluang memang 

muncul bagi orang asing untuk 

membagikan kabar baik ketika 

mereka terlibat dalam 

pendekatan akses komunitas. 

Misalnya, jika seseorang 

mengajar kelas tentang bisnis, 

mereka akan langsung 



berinteraksi dengan orang-

orang dari agama lain, yang 

memberikan kesempatan untuk 

berbagi. 

Seorang profesor baru-baru ini 

datang dari Texas, AS untuk 

mengajar mahasiswa. Selama 

10 hari mengajar, dia 

memimpin seseorang kepada 

Kristus. Ketika orang asing 

mengajar di tingkat itu, apakah 

itu mengajar bahasa Inggris 

atau program pengembangan 

keterampilan lainnya, mereka 

dapat berinteraksi langsung 

dengan siswa mereka. Ketika 

orang asing membawa 

keahlian, mereka dapat 

memberikan pelatihan kepada 



para pelatih. Mereka juga dapat 

memberikan pelatihan kepada 

para pebisnis dan berkonsultasi 

dengan mereka. Tetapi kami 

tidak menyarankan orang asing 

untuk pergi langsung ke 

komunitas untuk berbagi 

dengan orang lain. 

40. Bagaimana orang Kristen 

di belahan dunia lain dapat 

memainkan peran positif 

dalam gerakan ini? 

Pertama dengan mendoakan 

gerakan: 

 Berdoa untuk orang-

orang yang 

memainkan peran 



penting di garis 

depan gerakan, yang 

membagikan kabar 

baik kepada orang-

orang yang tidak 

percaya dan 

menghadapi 

kesulitan dan 

masalah sehari-hari. 

 Berdoa agar ketika 

Firman Tuhan 

dibagikan itu akan 

mendarat di tanah 

yang subur dan 

bertumbuh; bahwa 

Roh akan menjamah 

orang dan menarik 

mereka kepada 

Kristus. 



 

 Berdoa untuk 

kebutuhan para 

pekerja 

bivokasional. 

 

 Berdoa agar Tuhan 

mengatasi rintangan 

dan bahkan 

kelompok dan 

individu yang 

menolak menjadi 

terbuka terhadap 

kabar baik. 

Selain itu, seperti yang 

disebutkan di atas, orang 

Kristen dari belahan dunia lain 

juga dapat terlibat dengan 



membantu berbagai proyek 

holistik. Semua jenis orang 

dapat memainkan peran, 

menyumbangkan keahlian 

mereka pada gerakan. 

41. Bagaimana saya bisa 

menghubungi Anda jika saya 

ingin mendukung pelayanan 

atau datang dan terlibat 

langsung? 

Anda dapat menghubungi kami 

melalui www.apii.org/contact.  

file:///C:/Users/User/Downloads/www.apii.org/contact
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