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Pada minggu yang lalu untuk pertama kalinya kita bersama sebagai satu keluarga orang beriman 

mendengarkan dengan lebih rinci tentang bagaimana kita dapat pergi ke wilayah Eastlake dan Gate City 

di Birmingham sebagai bagian dari program Eksperimen Radikal. Dan pendeta David telah menantang 

anda, menantang saya, dan menantang kita semua ketika ia berbicara tentang Bilangan pasal 13 dan 14, 

ketika ia meminta kita untuk berdoa pada minggu ini tentang apa yang Allah ingin katakan dan apakah Ia 

akan memimpin kita, anda dan saya, sebagai individu-individu, dan memimpin sebagian dari kita sebagai 

satu keluarga orang beriman, untuk pergi ke daerah Eastlake, untuk pindah ke sana, untuk merelokasi diri 

di sana. Saya berharap bahwa anda telah berdoa demikian pada minggu ini. Dan sebagai hasil tantangan 

yang kita dapatlan pada minggu yang lalu, saya berpikir bahwa adalah sangat berharga bagi kita pada 

minggu ini untuk mendengar dari Ben Deloach.  

Ben Deloach akan banyak berbagi dengan kita tentang ceritanya. Ia akan bercerita banyak tentang apa 

yang Allah telah lakukan dalam kehidupannya, dan ia akan menceritakan kepada kita lebih lanjut tentang 

bagaimana gambaran ini terlihat dalam dirinya dan keluarganya. Dan kemudian setelah Ben berbicara 
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kita akan menggunakan waktu yang ada dengan menampilkan satu panel yang dipimpin oleh beberapa 

orang, dan anda akan bisa mendengar dari mereka, dan mereka akan membagikan kepada kita tetang 

apa artinya bagi kita untuk masuk lebih dalam ke dalam pelayanan ini, untuk lebih melibatkan diri dalam 

pelayanan kepada masyarakat Eastlake dan Gate City di Birmingham.  

Saya ingin memperkenalkan anda kepada Ben Deloach. Ia adalah penangung jawab dalam pelayanan 

pemuridan secara lokal di Gereja di Brook Hills. Setelah Ben berbicara, kita akan mengadakan semacam 

panel untuk memahami dengan lebih mendalam tentang bagaimana kita akan pergi untuk memberitakan 

Injil, yakni bagaimana kita dapat menjawab kebutuhan spiritual dan fisik yang mendesak di sini, di depan 

kita, yaitu di kota Birmingham, Alabama. Sekarang marilah kita mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh Ben. 

Ben Deloach: Terima kasih. Sebagaimana Chris katakan, pendeta David telah memberikan tantangan 

pada minggu yang lalu dan itu cukup bagi kita sebagai satu keluarga orang beriman untuk 

mempertimbangkan bagaimana kita dapat menginvestasikan kehidupan kita di wilayah kota kita, di mana 

terdapat kemiskinan yang luas dan juga keterhilangan dari Kristus yang luas. Karena itu saya berharap 

bahwa anda dapat meluangkan kesempatan untuk mendoakan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang saya 

dan istri saya telah mendoakannya selama kurang lebih enam bulan. Sekitar empat bulan yang lalu kami 

membuat keputusan untuk pindah ke Eastlake dan Gate City. Saya menyadari bahwa ada anggota-

anggota keluarga orang beriman di antara kita yang sudah tinggal di wilayah kota Birmingham seperti 

Bessemer dan Inslee dan Fairfield dan beberapa tempat yang lain di mana mereka dikelilingi oleh orang-

orang dalam komunitas yang miskin dan terhilang. Hal ini merupakan sesuatu yang baru untuk beberapa 

orang dalam keluarga orang beriman tetapi bukanlah hal yang baru bagi beberapa orang yang lain. 

Saya ingin mengulangi lagi apa yang David telah katakan minggu yang lalu bahwa beberapa dari anda 

sudah melayani di daerah dalam komunitas ini, apakah itu melayani para tunawisma di Lynn Park dan 

pusat kota atau mungkin anda melayani komunitas Hispanik di Leeds. Saya tahu bahwa ada beberapa 

kelompok kecil yang melakukan hal itu dan juga melayani di Jalan Lorna. Ada kelompok yang melayani di 

berbagai konteks di sekitar kota ini. Saya ingin agar anda terus melakukan hal itu, dan saya ingin agar 

anda berdoa dan dipimpin oleh Roh Allah ke tempat yang Allah kehendaki bagi anda. Tetapi sebagai 

bagian dari Eksperimen Radikal dalam konteks lokal, sebagai Gereja di Brook Hills, dan sebagai keluarga 

orang beriman, kita akan menginvestasikan sumber-sumber yang signifikan ke dalam komunitas Eastlake 

dan Gate City. Jadi doakanlah hal tersebut dan lihat apakah Allah menghendaki bahwa anda berada di 

sana untuk memuridkan orang-orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. dan juga apakah Ia 

menghendaki bahwa anda pindah ke daerah tersebut. Kita menyadari bahwa kita akan selalu menjadi 



 

Página (Page) 3 

 

orang-orang luar ketika kita masuk ke daerah-daerah yang sangat berbeda dari kita, dan dengan pindah 

ke komunitas-kominitas ini kita perlu memastikan bahwa Injil diproklamirkan dan bahwa kebutuhan 

orang-orang miskin dapat terpenuhi, dan ini adalah keyakinan kita. 

Hari ini saya akan berbagi sedikit cerita saya dan juga cerita Kylee. Itu cerita yang panjang. Saya tidak 

memiliki banyak waktu hari ini, tetapi sebelum kita masuk ke hal tersebut, saya ingin agar kita untuk 

melihat Ulangan pasal 6. Ini adalah teks yang telah dibaca beberapa kali pada pagi ini dan juga telah 

dinyanyikan pada pagi ini. Ini adalah salah satu pusat dari hukum Yahudi dan juga merupakan satu teks 

yang sangat penting bagi kita. Kita mengenal dengan baik teks ini karena Yesus sendiri mengutipnya 

beberapa kali dalam pelayananNya. Secara khusus teks ini dipakai Yesus untuk menanggapi pertanyaan 

tentang perintah yang terbesar, dan Yesus menjawab dengan menggunakan Ulangan 6:5. Kita hanya akan 

membaca beberapa ayat pertama di sini, yakni Ulangan 6:4-6. Saya ingin menunjukkan beberapa 

hubungan di sini. Dikatakan dalam Ulangan 6:4-6, "Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, 

TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau 

perhatikan."  

Kitab Ulangan berisi khotbah Musa yang terakhir, instruksi Musa yang terakhir yang diberikan kepada 

orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke Tanah Perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Jadi ini 

sangat penting. Dan pasal ini secara khusus penting karena di sinilah Musa benar-benar mulai 

menjabarkan dengan lebih jelas tentang bagaimana pentingnya bagi orang-orang Israel untuk mengasihi 

Allah dan menaatiNya dan takut akan Dia bilamana nanti mereka masuk ke Tanah Perjanjian ini. Saya 

ingin agar kita melihat Ulangan 6:12, dan juga ayat 6, dan memahami hubungan antara ayat 5 dan 6 

dengan ayat 12. Musa pada dasarnya mengatakan bahwa setelah anda masuk ke Tanah Perjanjian anda 

akan mulai menerima berkat-berkat Allah. Dikatakan dalam ayat 12, "Berhati-hatilah, supaya jangan 

engkau melupakan TUHAN, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah 

perbudakan." Berhati-hatilah jangan sampai anda melupakan Allah. Hubungan yang kita lihat di sini 

adalah bahwa jika mereka mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, mengasihi Allah dengan segala 

sesuatu yang mereka miliki, maka mereka tidak akan melupakan hal itu. Jadi, ketika Musa berkata, 

"Berhati-hatilah atau waspadalah terhadap ini," maka itulah yang akan menjaga mereka sehingga tidak 

akan melupakan Allah yang adalah Allah yang penuh kasih.  

Perhatikan ayat 18 di mana kita menemukan satu pernyataan yang lain. Musa mengatakan, "Haruslah 

engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata TUHAN, supaya baik keadaanmu dan engkau 

memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek 
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moyangmu." Kita melihat bahwa di seluruh kitab Ulangan ini Musa membuat hubungan ini. Jika anda 

melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan maka akan baik keadaanmu dan kemudian anda 

akan memiliki penggenapan janji-janji Allah. Kepenuhan janji Allah akan digenapi karena mereka patuh. 

Jangan lewatkan hubungan ini, yakni bahwa umat Allah akan taat ketika mereka mengasihi Dia, ketika 

hati mereka benar-benar fokus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka, maka 

mereka akan taat dan kemudian mereka akan menerima janji-janjiNya. Firman Allah yang ada dalam hati 

mereka akan memimpin mereka kepada dengan janjiNya. Firman Allah dalam hati mereka akan 

memimpin mereka kepada janjiNya.  

Ini adalah sesuatu yang Musa sangat inginkan agar umat Israel memahaminya. Ia ingin agar mereka 

mengenal Allah sehingga mereka dapat mengasihi Allah. Dan pada awal Shema atau panggilan kepada 

umat Israel untuk mendengar, yakni dalam ayat 4 dan 5, Musa menyatakan dengan jelas, singkat, dan 

sederhana tentang siapa Allah itu, dan ia mengatakannya dengan satu urgensi, "Dengarlah, hai Israel, 

TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!" Ini adalah satu pernyataan yang sederhana, "TUHAN itu Allah kita, 

TUHAN itu esa!" Selama berabad-abad para panafsir telah memperdebatkan tentang maksud sebenarnya 

dari kalimat ini. Kalimat ini dapat mempunyai banyak arti yang berbeda, namun saya ingin agar kita 

memperhatikan dua hal ketika kita berusaha memahami maknanya. Bilamana Allah dikenal oleh 

umatNya, mereka akan menikmati kehidupan di tanah yang Tuhan janjikan, kehidupan yang sepenuhnya. 

Dan Musa menjelaskannya sangat sederhana untuk mereka. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah 

adalah bahwa umat Allah harus mengenal Dia sebagai Allah mereka. Umat Alllah harus mengenal Dia 

sebagai Allah mereka. Dan kemudian umat Allah harus mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah. Umat 

Allah harus mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah. 

Anda melihat bahwa Allah telah memilih bangsa Israel dari antara segala bangsa di bumi untuk menjadi 

milikNya secara khusus. Orang-orang Israel memiliki kesadaran bahwa mereka adalah milik Allah. Dan 

semua yang mereka perlu lakukan untuk menikmati berkat-berkat Allah adalah mengakui bahwa mereka 

adalah umat milik Allah dan Ia adalah Allah mereka. Namun bukan hanya bahwa mereka adalah milik 

Allah, tetapi juga bahwa Ia adalah satu-satunya Allah mereka. Musa tahu bahwa mereka telah melupakan 

Allah di masa lalu, dan ia juga tahu bahwa mereka bukan hanya akan memasuki tanah yang melimpah 

dengan susu dan madu, melainkan juga satu negeri yang penuh dengan penyembahan berhala dan 

penyembahan palsu. Di sinilah Musa sangat teiliti untuk menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya 

Allah mereka. Ia adalah eksklusif, Ia adalah unik. Dan saat Musa menyatakan dalam ayat 4 tentang siapa 

Allah Israel, Allah yang mengagumkan, dalam ayat 5 ia juga mengatakan kepada mereka tentang 

bagaimana seharusnya mereka memberi respon, "Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu 
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dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Sebagaimana Allah itu unik dan 

mengagumkan, demikian juga kasih anda kepadaNya harus juga unik dan total. Anda tidak boleh 

mengasihi sesuatu sebagaimana anda mengasihi Allah. Musa menyatakan hal ini dengan cukup jelas 

karena ia tahu bahwa bilamana Allah dikenal oleh umatNya maka Ia akan dikasihi dan ditaati oleh 

umatNya. Bilamana Allah dikenal oleh umatNya, maka Ia akan dikasihi dan ditaati oleh umatNya. 

Dan di sinilah kita diingatkan akan pentingnya ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kita baca dalam kitab 

Ulangan dan kemudian kita melihat kitab Yosua, dan ketika kita tiba di kitab Hakim-Hakim pasal 2 kita 

melihat bahwa umat Allah, yaitu generasi baru dari bangsa Israel, telah melupakan Allah. Yang 

dimaksudkan bukan orang-orang yang masuk ke Tanah Perjanjian melainkan anak-anak mereka yang 

telah melupakan Allah. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 tidak dikatakan bahwa mereka berhenti mengasihi 

Allah, atau mereka berhenti mematuhi Allah, melainkan bahwa mereka melupakan Allah, benar-benar 

melupakanNya. Dan Musa kuatir bahwa hal itu akan terjadi, karena itu ia berbicara dengan sangat tegas 

di sini dengan urgensi tersebut, "Dengarlah hai Israel." Dan kita diingatkan bahwa jika kita tidak 

mengasihi Allah, jika kita tidak mencari Allah dengan semua keberadaan kita, maka kita mungkin 

melupakan Allah, dan umat Israel memang melupakanNya. Di sini kita melihat Injil dengan begitu jelas 

karena kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengenal Allah dan kita tidak dapat mematuhiNya dan kita 

tidak dapat mengasihiNya jika Ia sendiri tidak datang kepada kita dan mengubah hati kita.  

Dan ini adalah penekanan yang kita lihat dalam Ulangan pasal 30 ketika Musa berbicara tentang hal ini. Ia 

menggunakan bahasa yang menyiratkan ketidaknyaman, yakni sunat, dan ia berbicara tentang 

bagaimana Allah akan menyunat hati mereka dan membuka hati mereka sehingga mereka dapat 

mengasihi dan menaati Allah. Di sinilah kita melihat Injil dengan sangat jelas. Hal yang sama berlaku bagi 

kita. Firman Allah yang ada di dalam hati kita, Kristus yang ada di dalam hati kita, memberikan kepada 

kita kemampuan untuk mengenal Allah, memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi dan 

menaatiNya. 

Dan pada titik inilah saya ingin berbicara tentang cerita kami karena ini adalah Firman Allah di dalam hati 

kami, ini adalah Kristus di dalam hati kami, yang telah menyebabkan kami untuk melihat rencana Allah 

bagi hidup kami. Firman Allah yang ada dalam hati kami telah membawa kami kepada rencanaNya. Saya 

tidak ingin orang berpikir bahwa keputusan kami untuk pindah ke Eastlake adalah berdasarkan 

popularitas, atau karena pendeta David yang mengatakannya, atau sesuatu seperti itu. Hal ini terjadi 

karena Kristus telah bekerja dalam hati kami selama setahun terakhir ini, khususnya selama empat bulan 

terakhir, dan Ia telah menunjukkan kepada kami beberapa kebenaran dari FirmanNya, dan kebenaran-

kebenaran ini telah memberikan kepada kami keyakinan yang dalam. Kami telah melihat dosa kami 
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dalam beberapa aspek dan kami telah bertobat dari dosa itu. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan 

kepada anda dalam beberapa menit berikut ini, yakni tiga kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Firman 

Allah kepada kami dan yang mengungkapkan dosa dalam hidup kami. Saya ingin berbagi dosa itu dengan 

anda juga. 

Kebenaran yang pertama, berkat-berkat Allah adalah untuk tujuanNya di dunia kita. Berkat-berkat Allah 

adalah untuk tujuanNya di dunia kita. Kebenaran ini diambil dari Mazmur 67:2-3. Ketika pendeta David 

pertama kali datang ke Brook Hills ia menyampaikan khotbah yang berjudul "Ketidaksinambungan Yang 

Terbesar," dan judul ini yang menggambarkan dosa kami. Kami telah memutuskan kebenaran dalam 

Mazmur 67:2 dari kebenaran dalam Mazmur 67:3. Mazmur 67:2 mengatakan dengan sangat jelas, 

"Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya." 

Pemazmur hanya mengucapkan doa ini, "Allah, kasihanilah kami, berkatilah kami." Dan inilah doa yang 

saya doakan sepanjang kehidupan saya. "Allah, berkatilah saya, berikanlah kepada saya hal-hal yang saya 

inginkan, yang saya inginkan." Itulah hal yang sama yang pemazmur doakan, "Alah, kasihanilah saya dan 

berkatilah saya dan buatlah wajahMu bersinar atas saya." Tetapi kita tidak boleh putuskan doa ini dengan 

alasan mengapa pemazmur mendoakannya, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 3, "supaya jalan-Mu 

dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa." Bisakah anda melihat hubungannya? 

Ketika kita meminta kepada Allah untuk memberkati kita, itu bukan untuk tujuan kita melainkan untuk 

tujuanNya. 

Begitu seringnya kita hanya menginginkan berkat-berkat Allah. Saya yakin bahwa banyak dari antara anda 

dapat yang mengatakan, "Saya telah meminta kepada Allah banyak hal dan bilamana Ia mengabulkannya 

maka saya merasa puas. Saya memuji Tuhan. Dan kemudian bilamana saya tidak mendapatkan apa yang 

saya minta, maka saya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, dan ini tidak adil." Tetapi sekali lagi itu 

berarti bahwa anda ingin menggunakan berkat-berkat Allah untuk tujuan anda dan bukan untuk 

tujuanNya. Kami telah disadarkan akan kesalahan ini, dan kami menyadari bahwa kami telah menerima 

berkat-berkat Allah dengan kesombongan. Kami telah menerima berkat-berkat Allah dengan 

kesombongan yang besar. Kami tidak akan pernah mengatakan itu. Kami tidak akan pernah mengatakan 

bahwa kami menjalani kehidupan kami seolah-olah kami pantas untuk diberkati oleh Allah, namun sering 

kami hidup seperti itu. 

Kedua, Kylee dan saya telah mengabaikan pemberian berkat bagi orang lain. Kami telah menimbun 

berkat-berkat yang kami terima dengan berbagai cara, dan kami membagikan berkat itu bagi orang lain 

kalau kami merasa nyaman. Ini bukan hanya berkat untuk mengatasi kemiskinan jasmani, tetapi juga 

sekaligus berkat terbesar yang kami terima, yaitu keselamatan kami, yaitu pengetahuan tentang Injil dan 
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kesadaran bahwa Allah telah memperbarui hati kami dan telah memberikan kepada kami pengampunan 

dosa. Kami tidak membagikan berkat tersebut sebagaimana seharusnya kami lakukan. Kami telah 

menimbun berkat itu dan menyimpannya untuk diri kami sendiri. Ini bukanlah tujuan Allah ketika kami 

diciptakan, karena Allah menciptakan kami dengan tujuan yang lebih dari itu. Dalam Yesaya 49:6 kita 

melihat kebenaran yang sama sebagaimana dalam Mazmur 67:1-2. Tetapi dalam kitab Yesaya yang 

dibicarakan ialah tentang hamba, hamba Allah yang merupakan gambaran Kristus dalam Perjanjian Lama.  

Dalam teks itu Allah mengatakan, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk 

menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. 

Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari 

pada-Ku sampai ke ujung bumi." Di sini secara khusus Ia berbicara tentang Kristus. Tetapi kita perlu ingat 

bahwa Kristus telah memberikan kepada kita tanggung jawab yang sama. Ia telah meneruskan hal itu 

kepada kita, dan karena kita ada di dalam Kristus maka tujuan kehidupan kita adalah untuk menjadi 

terang bagi bangsa-bangsa, gereja, umat Allah, umat Kristus, dan selama ini kami telah mengabaikan hal 

itu. Jadi tanggapan kami terhadap penyataan dari Firman Allah dalam kehidupan kami adalah bahwa 

dengan berkat-berkat yang telah kami terima dari Allah, kami akan membagikan Firman itu. Dan ini 

adalah keinginan kami untuk komunitas Eastlake, yaitu untuk berbagi berkat-berkat yang kami miliki, baik 

fisik maupun rohani, dengan mereka yang berada dalam kemiskinan agar kebutuhan mereka sebagai 

tetangga kami dapat dipenuhi. Keinginan kami adalah untuk berjalan bersama mereka dan mendorong 

mereka dan memastikan bahwa mereka mendengar berita terbesar di dunia ini. 

Kebenaran yang kedua, perintah-perintah Allah sering bertentangan dengan kenyamanan kita. Perintah-

perintah Allah sering bertentangan dengan kenyamanan kita. Ini sebenarnya adalah suatu kebenaran 

yang menempelak saya ketika saya membaca ulang Kitab Yunus. Kisah nabi Yunus mungkin merupakan 

cerita Alkitab yang paling populer. Tentu anda ingat bahwa Yunus diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke 

Niniwe dan ia tidak melakukannya. Ketika saya masih kecil saya selalu berpikir bahwa Yunus takut akan 

orang Niniwe yang perawakannya besar, yaitu orang-orang Asyur, satu kerajaan besar, dan negara yang 

kuat. Namun dalam Yunus 4 kita mengetahui bahwa Yunus tidak takut. Dia tahu bahwa Allah akan 

mengampuni orang-orang Ninewe dan ia tidak ingin mereka diampuni. Ia tahu bahwa jika ia 

menyampaikan pesan Allah ini dan orang-orang bertobat maka Allah akan mengampuni mereka. Tetapi 

karena Yunus tidak menyukai orang-orang Ninewe dan ia tidak ingin bahwa mereka diampuni, maka ia 

melarikan diri. 

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Yunus, seorang nabi Allah, bertindak seperti ini? Jika anda 

melihat kembali sejarah Israel dalam kitab 2 Raja-Raja, dikatakan bahwa Yunus adalah seorang nabi di 
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bawah Yerobeam II. Yerobeam II adalah seorang raja yang jahat. Ia memimpin Israel ke dalam 

penyembahan berhala dan terus dalam penyembahan berhala mereka. Namun di masa pemerintahan 

Yerobeam II, ternyata Israel memperluas perbatasannya dan menjadi bangsa yang makmur. Siapa yang 

bernubuat bahwa hal itu akan terjadi? Yunus. Ia bernubuat bahwa walaupun Israel berdosa pada masa 

pemerintahan Yerobeam, namun mereka akan makmur. Maka akan terlihat bahwa berita buruk bagi 

orang Niniwe akan menjadi berita baik bagi Israel. Jika Tuhan mengatakan untuk membawa pesan 

penghukuman bagi mereka dan jika mereka dihukum, maka itu akan membawa kebaikan bagi Israel, dan 

wilayah Israel bisa lebih luas lagi, sehingga tidak akan ada lagi ancaman dari luar. Tetapi Yunus tahu 

karena ia telah melihat bagaimana Allah mengampuni Israel dan memberkati Israel walaupun mereka 

telah berdosa. Karena itu ia tahu bahwa jika ia membawa pesan penghukuman ini ke Ninewe atau Asyur, 

kemungkinannya adalah bahwa mereka dapat bertobat dan Allah akan mengampuni mereka. 

Jadi anda dapat melihat mengapa Yunus mengatakan bahwa ia begitu marah sehingga ia ingin mati 

karena masalah ini, dan di sini kita melihat bahwa Yunus lebih menginginkan keuntungan dari Allah 

daripada kemuliaan Allah sendiri. Dan saya melihat diri saya dalam hal itu. Saya melihat bahwa Kylee dan 

saya telah menginginkan keuntungan dari Allah lebih dari kemuliaan Allah. Bilamana keuntungan itu 

tinggi, maka kita mudah untuk menaati Allah. Tetapi ketika ada harga yang harus kita bayar, maka di 

situlah kita benar-benar dapat melihat apakah kita peduli akan kemuliaan Allah ataukah kita hanya peduli 

dengan keuntungan yang dapat kita peroleh dari Allah. Kylee dan saya harus datang kepada satu 

pertobatan dalam hal ini, karena Allah telah memerintahkan kami untuk mengasihi orang lain. Mengasihi 

Allah dan mengasihi orang lain. Ini adalah sesuatu yang cukup sederhana yang harus kita lakukan sebagai 

pengikut Kristus. Namun untuk mengasihi orang lain harus ada harga yang dibayar, dan lebih sering 

terjadi ialah bahwa kita tidak mau menyerahkan kenyamanan kita. Anda tidak bisa mengasihi tanpa 

pengorbanan. Kita lebih suka memeluk erat-erat kenyamanan kita dan mengorbankan belas kasihan kita. 

Kita memeluk erat-erat kenyamanan kita dan mengorbankan belas kasihan. 

Ada sesuatu yang lain yang kita lihat terjadi dalam kisah Yunus  ini. Setelah orang-orang Ninewe bertobat 

dan mendapat pengampunan Allah, terjadilah satu adegan yang lucu. Yunus berjalan ke luar kota 

Ninewe, menuju bagian Timur dan melihat kembali ke kota itu, hampir dengan satu antisipasi kalau-kalau 

mereka akan jatuh kembali ke dalam dosa dengan sangat cepat dan Allah akan menghancurkan mereka 

pula. Yunus tampaknya hampir berpikir seperti itu. Ia pergi hanya untuk menunggu dan melihat apa yang 

akan terjadi. Dan ketika Yunus berada di situ ia merasa tidak nyaman. Maka Allah mengirimkan tanaman 

itu, membuat tanaman ini untuk tumbuh dan melindungi Yunus dan menghiburnya dan ia mengasihi 

tanaman itu. Dikatakan dalam teks ini bahwa Yunus sangatlah senang.  
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Lalu sesuatu yang lucu terjadi lagi ketika Allah mengirimkan ulat yang memakan tanaman itu sehingga 

mati. Tanaman itu muncul dalam satu hari dan kemudian mati dalam satu hari juga. Ini kembali membuat 

Yunus marah sehingga ia ingin mati. Lalu Allah datang kepadanya dan mengatakan, "Yunus, mengapa 

engkau begitu marah? Engkau tidak melakukan apa pun. Sebelumnya engkau merasa tidak nyaman di 

padang pasir. Akulah yang membuat tanaman ini bertumbuh, lalu engkau merasa nyaman, dan Akulah 

yang mengambil kembali tanaman itu. Mengapa engkau begitu marah? Engkau tidak melakukan apa pun 

untuk tanaman ini." Di sini jelas bahwa Yunus menjadi marah bukan karena tanaman ini telah mati 

melainkan karena kenyamanannya telah lenyap. Dan Allah datang lagi kepada Yunus dan mengatakan 

sesuatu yang sebenarnya merupakan makna utama kitab Yunus. Allah berkata, "Dalam kota ini terdapat 

120.000 orang di dalamnya. Aku mempunyai banyak hal yang terkait dengan kota ini. Mereka adalah 

orang-orang yang telah diciptakan menurut gambarKu. Mereka adalah orang-orang yang telah diciptakan 

untuk memuliakan Aku. Bukankah seharusnya Aku menyayangi mereka?" 

Dan pada titik ini lagi saya dapat melihat diri saya dalam diri Yunus. Saya telah memeluk erat-erat 

kenyamanan saya dengan mengorbankan belas kasihan bagi orang-orang lain, yaitu mereka yang telah 

diciptakan menurut gambar Allah. Baru-baru ini kami berada di Disney World selama masa Natal. Seorang 

anggota keluarga orang beriman dalam gereja ini memberikan kepada kami kesempatan itu sebagai satu 

berkat. Mungkin anda menetahui bahwa Disney World pada masa sekitar Natal merupakan tempat yang 

paling ramai dikunjungi. Pada hari pertama ketika kami berada di sana, tempat hiburan ini baru ditutup 

sekitar jam 10 malam. Bengitu banyak orang yang datang dan mereka berasal dari setiap suku dan 

bahasa. Ini adalah suatu pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Dan di malam hari selama waktu 

Natal mereka membuat cahaya yang besar pada pohon Natal dan mereka menghiasi puri Cinderella 

dengan semua lampu Natal dan itu benar-benar cantik. Jadi kami berkumpul di sana. Saya tidak tahu 

berapa banyak jumlah pengunjungnya, mungkin sekitar 10.000 atau 15.000 orang yang berkumpul di 

tempat itu, di pusat Disney World. Kemudian seorang ibu yang dituakan muncul di balkon dan mereka 

melakukan satu pertunjukkan besar, dan ibu itu melakukan sesuatu lalu semua lampu menyala dalam 

puri itu. Ini sungguh satu pemandangan yang benar-benar indah. 

Kylee dan saya tidak bisa turun ke halaman puri Cinderella, jadi kami naik ke tempat yang lebih tinggi dan 

dari situ kami bisa melihat puri tersebut, dan juga kami bisa melihat semua orang yang berkumpul di 

sana. Dan saat saya berdiri di sana sambil memegang anak-anak saya dan istri saya, kami dapat 

menyaksikan salah satu hal yang paling indah yang dapat diciptakan oleh manusia. Tetapi saat itui saya 

juga melihat satu kontras antara penciptaan manusia dengan penciptaan Allah. Saya memandang ke 

lautan manusia ini, yang secara harfiah berasal dari setiap suku dan bahasa, dan adalah suatu 
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pengalaman yang luar biasa untuk melihat keanekaragaman orang-orang yang ada di sana. Saya 

menyadari bahwa ketika Allah melihat pertunjukan ini, Ia tidak akan berpikir bahwa puri Cinderlella itu 

indah. Yang indah adalah manusia sebagai mahkota ciptaanNya. Dan saya menyadari pada saat itu bahwa 

selama ini saya tidak melihat orang-orang dengan sudut pandang demikian. Saya sebelumnya tidak 

melihat mereka demikian. Saya pernah melayani di pusat kota yang padat penduduknya untuk beberapa 

waktu melalui lembaga Empower Ministry dan Brother Ryan, dan saya hanya mengenal orang-orang 

dalam komunitas tersebut dan melayani di Lovelady untuk beberapa waktu. Dan saya menyadari bahwa 

saya tidak melihat orang-orang ini sebagaimana Allah melihat mereka. 

Ada 229.000 orang yang tinggal di kota Birmingham, 51.000 dari mereka hidup dalam kemiskinan. Dan 

sebagaimana Allah berbicara tentang kota Niniwe dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu 

membedakan tangan kanan dari tangan kiri mereka, demikian juga saya telah bertemu dengan orang-

orang yang tampaknya seperti orang-orang Ninewe, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari 

tangan kiri mereka. Dan Allah telah mempercayakan kepada kita jawabannya. Kita telah dipercayakan 

dengan Injil, namun kita lebih peduli tentang kenyamanan kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih 

dari itu. Kita telah diberkati oleh Firman Allah, dengan pengetahuan tentang keselamatan, dan dengan 

sumber-sumber yang dapat membawa dampak bagi 51.000 orang yang berada dalam kemiskinan di 

Birmingham. Tetapi kita lebih peduli dengan kenyamanan kita. Jadi Allah telah menaruh belas kasihan 

dalam hati kami. Dan dengan belas kasihan untuk orang-orang lain kita akan menunjukkan dan 

mengajarkan Firman. Dengan belas kasihan untuk orang-orang lain kita akan menunjukkan dan 

mengajarkan Firman. 

Kebenaran yang ketiga, Firman Allah harus dilipatgandakan melalui setiap bagian dari kehidupan kita. 

Firman Allah harus dilipatgandakan melalui setiap bagian dari kehidupan kita. Hal ini terkait kembali 

dengan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6. Ini adalah kebenaran yang kita lihat dalam Ulangan 6 

dan dalam Amanat Agung dalam Matius 28. Kita juga melihat bagaimana Musa menjelaskan tentang 

betapa pentingnya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, tetapi juga perhatikan apa yang 

ia katakan dalam ayat 7. Musa mengatakan, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada 

anak-anakmu." Ajarkanlah perintah ini dengan tekun kepada anak-anak anda. Dan perhatikan kalimat 

yang dipakai di sini. Ini bukanlah kalimat yang pengertiannya terbagi-bagi atau terkotak-kotak. Perintah 

ini bukanlah sesuatu yang bisa dipilih-pilih. Ini adalah kalimat yang inklusif. "Engkau harus 

membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila 

engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada 

tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang 
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pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Setiap bagian dari kehidupan anda harus menjadi sarana 

untuk  menyampaikan Firman Allah, baik untuk anak-anak anda maupun untuk orang lain. Dikatakan juga 

bahwa Firman itu harus ditulis di tiang pintu rumah anda dan pada pintu gerbang anda. Ini menunjuk 

bahwa di mana saja, termasuk di tempat umum, Firman itu harus diajarkan. Di mana saja. Kita harus 

terus-menerus fokus pada Firman Allah, karena itu adalah Firman yang akan membawa kita untuk 

mengerti siapa Allah itu. 

Kita juga melihat hal yang sama dalam Matius 28 yang berisi Amanat Agung yang kita kenal dengan baik 

dalam Gereja di Brook Hills. Di situ Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia dan muridkanlah semua 

orang." Dan pendeta David telah berulang-ulang mengajarkan kepada kita bahwa perintah untuk 

"pergilah dan muridkanlah segala bangsa" bukanlah dalam arti bahwa "buatlah jadwal lalu kerjakan," 

melainkan bersifat inklusif atau merupakan satu keharusan bagi kita untuk melakukannya terus-menerus. 

Setiap saat dalam kehidupan kita. Saat anda menjalani kehidupan anda, muridkanlah orang lain. 

Sebagaimana Musa menggunakan bahasa yang inklusif dalam Ulangan 6, demikian juga di sini Yesus 

menggunakan bahasa yang inklusif dalam Matius 28. Tetapi kemudian Yesus memberitahu kepada kita 

bagaimana kita dapat melakukan perintah itu, yakni "baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh 

Kudus," dan "ajarlah mereka untuk melakukan semua yang telah Kuperintahkan kepadamu." Persis hal 

yang sama yang Musa katakan. Ajarkan hal-hal ini dengan tekun kepada anak-anak anda. Yesus 

mengatakan agar kita mengajar mereka untuk melakukan semua yang telah Ia perintahkan, karena hanya 

melalui ketaatan kepada Firman Allah kita dapat mengenal Allah. 

Ketika saya melihat kebenaran ini, yaitu bahwa pelipatgandaan murid Kristus tidak bisa dikotak-kotakan, 

Kylee dan saya menyadari bahwa selama ini kami telah membangun satu kerajaan isolasi. Kami telah 

membangun satu kerajaan isolasi. Kami begitu berniat, dan menjadi terpaku pada keinginan untuk 

membeli rumah dan mencari keamanan dan sekolah dan orang-orang yang seperti kami dan dekat 

dengan hiburan. Dan begitu kami memperoleh rumah tersebut kami mengisinya dengan hal-hal yang 

kami sukai dan yang kami inginkan dan kami benar-benar tidak pernah ingin pergi dari situ. Kami bisa 

tinggal di rumah berdinding empat dengan tiga kamar tidur dan dua kamar mandi sepanjang waktu, dan 

hanya pergi keluar untuk tujuan-tujuan tertentu di sana-sini, dan melayani orang lain bilamana kami 

merasa nyaman, dan tinggal di kerajaan kecil kami. Kami mengisolasi diri kami sedemikian rupa sehingga 

selama empat tahun kami benar-benar belum dapat mengenal tetangga kami dengan baik. Dan sebagai 

hasilnya kami telah memisahkan kehidupan kami dari pelayanan. Kami telah memisahkan kehidupan 

kami dari pelayanan. 
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Sebagaimana yang kita lihat, hukum Allah dan kasih Allah harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek 

kehidupan kita, yang juga mencakup tempat kita tinggal. Ketika kita mengasihi Allah dengan semua 

keberadaan kita, maka setiap keputusan yang kita buat harus diatur oleh kehendakNya, oleh 

perintahNya. Melayani Kristus, mengasihi gereja, mengasihi orang miskin, mencari mereka yang 

terhilang, tidak boleh menjadi sesuatu yang kita jadwalkan dalam kerajaan-kerajaan kita. Semua hal 

harus berada di bawah kendali Allah. Alkitab tidak memberikan kepada kita pilihan lain. Karena itu, dalam 

menanggapi kedua dosa tersebut dalam hidup kami, dan dengan penyerahan diri kami kepada Kristus, 

kami akan melayani dunia. Dengan penyerahan diri kami kepada Kristus, kami akan melayani dunia. 

Ada banyak hal lain yang dapat saya bagikan dan ada banyak kebenaran lagi yang dapat saya bagikan 

kepada anda. Ada banyak cerita yang dapat saya bagikan tentang apa yang Allah telah lakukan selama 

enam bulan terakhir ini, namun ada satu hal terakhir yang saya ingin bagikan kepada anda dan ini adalah 

satu pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh seorang misionari. Ia adalah seorang misionari yang 

melayani di wilayah yang paling sulit dijangkau di dunia, wilayah yang paling tidak terjangkau oleh Injil di 

dunia. Inilah tempat di mana misionari ini dan timnya tinggal dan di mana mereka melayani. Setelah kami 

makan malam bersamanya, ia berkata kepada Kylee dan saya, "Jawablah pertanyaan ini untuk saya. 

Berikan beberapa alasan yang bagus kepada saya tentang mengapa anda tidak berada bersama saya. 

Apakah ada beberapa alasan yang bagus mengapa anda tidak tinggal bersama saya?" Maksudnya adalah 

hidup dalam konteks yang demikian. Lalu kami memberikan beberapa alasan yang kami pikir cukup 

bagus. Ia mengatakan bahwa tentu alasan-alasan itu bagus untuk saat ini, tetapi apakah hal itu tidak 

dapat diatasi? "Dari alasan-alasan tersebut, apakah ada satu alasan yang tidak bisa diatasi jika anda 

benar-benar berusaha?" Dan ia benar. Sejak itu kami benar-benar mulai menggumuli pertanyaan tentang 

mengapa kami tinggal di mana kami tinggal. Apa alasan kami untuk tinggal di situ? Kami telah pindah ke 

rumah kami ini di Chelsea. Kami tidak berpikir tentang bagaimana kehidupan kami di sana akan 

berdampak pada masyarakat. Kami benar-benar tidak memikirkannya. Kami membangun kerajaan kami 

sendiri. 

Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama kepada anda sebagai keluarga orang beriman, sebagai 

keluarga orang beriman bersama saya, dan saya telah mengalimatkan ulang pertanyaan ini dengan 

beberapa perkataan yang sedikit berbeda. Jika kita mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita 

sebagaimana yang Firman ini katakan kepada kita untuk ditaati, dan jika kita menyebut Kristus sebagai 

Tuhan, dan jika kita percaya bahwa Firman itu benar, maka apakah ada alasan untuk tidak merencanakan 

kehidupan kita di antara yang orang-orang yang terhilang dan yang miskin? Apakah ada alasan untuk 

tidak merencanakan kehidupan kita di antara yang mereka yang terhilang dan yang miskin? Dan saya 
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tidak hanya memaksudkan orang-orang yang terhilang dan yang miskin di Birmingham, melainkan juag di 

seluruh dunia, di mana saja. Sebagaimana yang ditanyakan oleh misionari ini, apakah ada alasan yang 

baik, yang alkitabiah, yang menghormati Kristus, untuk tidak merencanakan kehidupan kita di antara 

mereka yang terhilang dan yang miskin? Dan sementara anda mempertimbangkan pertanyaan ini melalui 

doa, saya ingin mengundang para anggota panel untuk tampil dan kita akan berdialog tentang beberapa 

hal yang terjadi di Eastlake dan Gate City. 

Pendeta: Saya memang menginginkan agar kita sebagai keluarga orang beriman dapat mendengar dari 

beberapa orang yang terlibat secara langsung dalam pelayanan untuk membagikan Injil di wilayah ini. 

Kita mempunyai satu kelompok orang yang berkumpul pagi ini, dan saya sangat bersemangat untuk 

berbicara dengan anda di depan kita semua. Kita akan mulai dengan seorang yang berada jauh di sebelah 

kiri saya, yakni Keith Stanley. Keith adalah ketua tim kami untuk program pemuridan secara lokal di 

Gereja Brook Hills. Kita akan mulai dengan anda (Keith), dan saya hanya ingin tahu apakah anda dapat 

memberikan kepada kami dua atau tiga alasan tentang mengapa kita mencurahkan sumber-sumber kita 

di Eastlake dan Gate City, sementara ada banyak tempat lain di mana kita bisa memobilisasi kelompok-

kelompok kecil. Jadi mengapa Eastlake? Mengapa Gate City? 

Keith Stanley: Ini adalah satu pertanyaan besar. Ada banyak tempat di mana kelompok-kelompok kecil 

telah diinvestasikan di sana dan mereka telah membuat perbedaan di sekitar kota Birmingham. Namun 

Eastlake dan Gate City adalah salah satu wilayah di mana gereja sangat sedikit dalam berinvestasi pada 

saat ini. Kami tahu bahwa terdapat masalah-masalah kemiskinan yang ada dalam komunitas di sana, di 

mana sepertiga dari orang-orang di wilayah ini hidup di bawah 20,000 dolar, di mana tingkat 

pengangguran adalah sekitar 40%, di mana terdapat masalah besar bagi anak-anak yatim dan para janda, 

di mana 62 persen dari anak-anak di daerah tersebut diaopsi oleh kakek dan nenek mereka. Setengah 

dari orang-orang yang lanjut usia di wilayah tersebut mengalami cacat tubuh. Ada satu kebutuhan besar 

akan orang-orang yang mau datang ke sana dan melayani mereka yang sudah lanjut usia, untuk 

mendukung anak-anak, untuk memberikan les, mengadakan pelatihan, dan untuk menuangkan 

kehidupan mereka dalam komunitas ini. 

Ini juga merupakan tempat di mana orang-orang dari jemaat kita telah dipanggil untuk melayani. Lebih 

dari seratus orang telah menginvestasikan hidup mereka di wilayah Eastlake dan di Lovelady Center, dan 

dalam kemitraan dengan gereja-gereja lokal di sana. Dan  kesempatannya adalah besar. Dan ketika kami 

berkeliling wilayah Eastlake dan Gate City, mewawancarai pendeta-pendeta lokal, organisasi masyarakat, 

pejabat sekolah, dan orang-orang yang berada dalam posisi kepemimpinan, kami menemukan adanya 
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keterbukaan yang besar bagi kita untuk datang dan hidup berdampingan dengan orang-orang di wilayah 

ini dan melayani mereka demi nama Kristus. Itulah pintu yang terbuka untuk kita. 

Pendeta: Jadi kemungkinan-kemungkinan apa saja yang dapat dilihat sebagai kesempatan bagi kita untuk 

melayani di sana? Saya tahu bahwa belum ada sesuatu yang ditetapkan secara kongkrit, dan itulah 

sebabnya kita mengadakan panel ini pada pagi ini. Tetapi peluang-peluang apa saja bagi kelompok-

kelompok kecil untuk dimobilisasi di daerah itu? 

Keith Stanley: Kami sedang mempertimbangkan banyak kesempatan yang berbeda. Jelas bahwa hal 

utama yang ingin kami lakukan adalah memuridkan orang-orang yang berciri relasional, yaitu yang dapat 

membangun relasi dengan orang-orang lain. Kami ingin membangun persahabatan dengan orang-orang 

dalam komunitas tersebut. Dan kami akan memobilisasi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan hal 

tersebut melalui sejumlah cara. Kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra kami seperti Lovelady Center 

dan sekolah-sekolah dan pusat-pusat penampungan orang-orang yang lanjut usia, dan gereja-gereja 

lokal. Dan kami juga akan mengadakan beberapa kegiatan penjangkauan secara khusus. Hal-hal seperti 

Backyard Bible Clubs atau Kelompok-Kelompok Penelaahan Alkitab di Halaman Belakang, Home Bible 

Study atau Penelaahan Alkitab di Rumah, atau klinik-klinik kesehatan, merupakan beberapa sarana yang 

dapat dipakai untuk membangun relasi-relasi, termasuk juga liga olahraga dan bahkan beberapa 

lokakarya yang kami akan sponsori untuk masyarakat setempat. Pada akhirnya kami berharap untuk 

dapat memobilisasi kelompok-kelompok kecil, dan juga untuk menjawab kebutuhan pendidikan, 

kebutuhan ekonomi, dan pengembangan masyarakat luas. 

Pendeta: Anda menyebutkan bahwa ada seorang yang mengatakan kepada anda bahwa anda merupakan 

bagian dari gereja kedua yang berminat dalam memulai pelayanan di wilayah ini. Apakah itu benar? 

Keith Stanley: Ya. Salah satu organisasi yang kami temui di Gate City yang telah memiliki sejarah panjang 

dalam tingkat kejahatan di daerah itu terkejut bahwa kami ingin datang menolong. Mereka mengatakan 

bahwa kami merupakan gereja yang kedua dalam waktu lima tahun yang bersedia untuk turun dan 

membantu. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk melihat respon dari orang-orang di daerah itu yang 

mencari pertolongan. 

Pendeta: Beritahu pada kami secara singkat tentang orientasi yang akan diadakan pada akhir bulan ini. 

Apa tujuannya? 

Keith Stanley: Tentu. Dua minggu dari malam ini kita akan mengikuti orientasi kita yang pertama untuk 

siapa pun yang tertarik untuk melayani di wilayah Gate City dan Eastlake. Akan ada lagi satu orientasi 

yang berikutnya pada hari Rabu malam tanggal 31 Maret. Kegiatan ini mempunyai dua tujuan. Kami ingin 
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agar anda mengetahui tentang peluang-peluang untuk pelayanan itu secara lebih khusus, dan bagaimana 

kelompok anda dapat terlibat di dalamnya, tetapi juga kami ingin agar anda memahami lebih banyak 

tentang pelayanan lintas budaya dan bagaimana anda dapat menjadi peka terhadap budaya bilamana 

anda pergi ke wilayah-wilayah yang berbeda dalam kota, terutama wilayah yang padat penduduknya. 

Sam Campbell akan melakukan beberapa pelatihan dengan semua orang dari jemaat kita yang akan 

masuk ke wilayah tersebut, sehingga kita dapat melakukan itu dengan kasih dan belas kasihan dan 

martabat ketika kami pindah ke dalam kota. 

Pendeta: Keith mengatakan bahwa jemaat Brook Hills sudah banyak melibatkan diri dalam banyak cara 

yang berbeda di wilayah ini dan salah satu tempat tersebut adalah Lovelady Center, dan Vernetta Young 

sedang ada bersama kita pada pagi ini. Vernetta adalah salah satu dari staf yang menangani Lovelady 

Center, dan kami pernah bercanda tentang berapa banyak gelar yang dapat diperolehnya jika kita 

memperhitungkan semua yang ia lakukan. Vernetta, anda melayani dalam satu kapasitas yang penting di 

sana. Perjalanan hidup anda di sana sudah dimulai jauh sebelumnya, dan anda pernah dilayani dan 

diasuh oleh Lovelady Center. Jadi bisakah anda memberikan gambaran singkat tentang bagaimana anda 

menjadi bagian dari Lovelady Center? 

Vernetta Young: Ya, ini adalah satu kehidupan yang panjang yang saya lewati, dan menurut saya ini 

adalah satu kehidupan yang produktif. Melalui pernikahan dan anak-anak dan kemudian beberapa 

pengalaman setelah perceraian dan kekerasan rumah tangga, akhirnya saya pindah ke daerah Mobile. 

Seorang anak saya meninggal secara tragis, satu kematian yang sangat tragis, kemudian kecanduan akan 

obat-obat yang diperoleh dengan resep, dan dari kecanduan akan obat-obat yang diperoleh dengan 

resep saya masuk ke tingkat berikutnya, yakni kecanduan akan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. 

Heroin, kokain, dan kecanduan lainnya telah mengambil semuanya dari diri saya. Dua anak yang lainnya, 

rumah, rumah tangga, dan segalanya. Saya menemukan diri saya di jalan-jalan dan melakukan apa pun 

yang saya bisa untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi lagi, lalu harus berurusan dengan hukum dan 

segalanya.  

Dan dari sana seorang malaikat datang dalam hidupku dan merujuk saya ke Lovelady Center, dan setelah 

saya berada di sana saya masih dalam keadaan depresi, dan berusaha bunuh diri. Dan kemudian dari 

sana saya masuk ke program rehabilitasi untuk para pencandu narkoba. Setelah lulus dari program 

rehabilitasi saya pindah ke bagian penampungan sementara. Di sana saya diperkenalkan kepada Yesus 

dan menerima Dia ke dalam kehidupan saya. Ia menjadi seorang Bapa bagi saya, karena saya tidak 

pernah melihat ayah saya sendiri, tidak pernah memiliki relasi dengannya, dan kemudian saya menyadari 
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bahwa Yesus adalah juga seorang sahabat. Yesus bisa menjadi sahatab anda yang terbaik. Dari sana hidup 

saya dimulai. Pemulihan kembali dalam hubungan dengan anak-anak saya, mereka datang dan semua 

dibaptis di sana, dan kehidupan saya terarah ke tujuan yang berbeda secara total. Kemudian saya bekerja 

di luar Lovelady Center, tetap tinggal di sana dan melewati program ini. Dan Tuhan mulai membuka 

pintu-pintu pelayanan bagi saya. Peluang-peluang yang terbuka begitu luar biasa, dan banyak hal yang 

saya pelajari dalam gaya hidup yang baru yang diperkenalkan kepada saya di pusat kehidupan itu. 

Pendeta: Kisah anda ini tidak teralu asing bagi sebagian wanita yang ada di sini. Bisakah anda sedikit 

menjelaskan kepada orang-orang yang mendengarkan pada pagi ini tentang beberapa alasan utama 

mengapa banyak orang akhirnya tiba di Lovelady Center? 

Vernetta Young: Lovelady Center pada awalnya dibuka untuk para wanita yang keluar dari penjara ketika 

mereka tidak ingin kembali lagi ke gaya hidup lama yang sama. Ini adalah satu alternatif bagi mereka 

untuk kembali dan mendapatkan gaya hidup yang baru, memperbaharui pikiran mereka dan melakukan 

hal-hal yang sama sekali baru, sehingga dengan demikian mereka tidak akan terjebak lagi dalam dunia 

kejahatan di antara para mantan narapidana di Alabama. Tetapi sekarang kami membuka pintu bagi para 

wanita tersebut, tempat kami adalah satu alternatif untuk penjara sehingga beberapa wanita bukannya 

pergi ke penjara melainkan berada di Lovelady Center. Kami memiliki program untuk mengatasi 

kekerasan dalam rumah tangga. Kami memiliki program untuk mereka yang kecanduan obat-obatan. Dan 

sekarang dalam masa ekonomi yang sulit kami melihat bahwa kaum perempuan datang ke sana karena 

mereka dan anak-anak mereka tidak punya rumah. Jadi kami membuka pintu untuk mereka juga. 

Pendeta: Puji Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan dalam kehidupan Vernetta Young. Saya menghargai 

anda karena bersedia berbagi pada pagi ini. 

Berikutnya di sebelah kiri saya adalah Beverly Fleming. Beverly adalah bagian dari keluarga orang 

beriman di Brook Hills. Ia adalah seorang pemimpin kelompok kecil. Beverly, sebenarnya anda juga 

memimpin satu kelompok kecil untuk kaum perempuan pada hari Rabu pagi di sini di kampus ini, bukan? 

Katakan apa yang anda lakukan, atau beritahu orang-orang dalam ruangan ini tentang bagaimana anda 

memimpin mereka dari berinvestasi di sini untuk berinvestasi di Eastlake. 

Beverly Fleming: Saya telah mengajar untuk beberapa tahun pada hari Rabu pagi untuk kaum 

perempuan, dan saya rasa itu sedikit lebih dari satu tahun yang lalu ketika Allah mengatakan kepada saya 

untuk melangkah ke tingkat berikutnya. Saya tidak yakin tentang apa sebenarnya yang Allah maksudkan, 

namun saya terus berdoa dan terus berdoa untuk itu. Kemudian pada suatu hari wanita muda ini datang 

ke kelas Sekolah Minggu kami dan ia berbicara tentang Lovelady Center. Itu benar-benar menangkap 
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perhatian kami. Ia mengundang kelas kami untuk mengadakan satu tur ke fasilitas tersebut dan saya 

melakukannya. Saya mengikuti beberapa kelas di sana dan kemudian saya mulai terpikat. 

Pendeta: Sebelumnya, ketika pertama kalinya kita berkumpul pada pagi ini, Vanetta menyinggung 

tentang mentoring atau pembimbingan, dan tentang pemuridan. Saya teringat akan seorang ibu dari 

daerah pinggiran kota, mungkin dari daerah Mount Laurel, yang telah memberikan dorongan dalam 

kehidupan anda yang menyangkut banyak hal termasuk kemitraan melalui doa. Beverly, anda telah 

terlibat juga dalam hal itu. Beritahu kepada kami sedikit tentang itu dan bagaimana wanita-wanita lain 

akan bersama dengan anda dalam kegiatan tersebut. 

Beverly Fleming: Ya, saya telah membimbing seorang wanita yang telah lulus dari program ini, dan saat 

ini saya membimbing seorang wanita lain. Saya selalu merekrut pembimbing untuk Lovelady Center jadi 

saya mungkin bisa bertemu dengan anda dan kita akan mengobrol tentang hal itu. Saya terus-menerus 

merekrut orang untuk menjadi mentor atau pembimbing. Para wanita di Lovelady memerlukan mentor. 

Mereka perlu mengenal kasih Kristus secara dekat dan secara pribadi. Kadang-kadang mereka berasal 

dari keluarga yang berantakan, yang tidak memiliki kasih di dalam kehidupan mereka, dan para wanita ini 

begitu haus akan kasih. Seorang wanita pernah mendatangi saya pada suatu waktu dan mengatakan 

bahwa ia memerlukan satu pelukan. Itu cukup meyakinkan. 

Pendeta: Saya menghargai anda karena telah berbagi pada pagi ini. Terima kasih karena telah melakukan 

hal ini. Di sebelah kanan saya ada Sammy Campbell, dan Sammy bekerja mendampingi kita. Sammy 

dibesarkan di pusat kota Memphis, Tennessee, dan ia benar-benar telah melakukan pelayanan perkotaan 

di berbagai tempat di seluruh Amerika Serikat. Kita merasa dihormati karena Sammy dapat membantu 

kita. Ketika kita sebagai jemaat Brook Hills dan sebagai umat Allah masuk ke daerah ini, kita masuk bukan 

untuk membatasi penyebaran Injil, melainkan kita pergi ke daerah ini untuk memfasilitasi penyebaran 

Injil. Jadi Sammy akan membantu kita untuk itu. Ia akan menjadi bagian dari pelatihan yang akan datang 

yang bertujuan untuk memahami apa yang akan kita lakukan di daerah tersebut. Sammy, kita akan ke 

sana sebagai orang-orang luar. Karena itu bisakah anda memberikan beberapa saran umum, dan sedikit 

gambaran tentang apa yang perlu kita ingat ketika kita melakukan pelayanan di Eastlake dan Gate City? 

Sammy Campbell: Saya sebelumnya adalah seorang misionari ke Washington D.C., dan saya teringat 

ketika pertama kali saya dipanggil ke Washington D.C. Wilayah yang saya layani ini adalah semacam 

ibukota dari dunia pembunuhan di Amerika Serikat. Saya memiliki banyak keraguan untuk pergi ke kota 

Washington karena saya tahu bahwa saya akan bekerja di ibukota dari dunia pembunuhan di Amerika 

Serikat. Jadi saya memulai pelayanan saya dengan meminta kepada gereja-gereja di mana saya melayani 
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agar mereka datang dan bergabung dengan saya. Pada awalnya semua orang senang bahwa saya berada 

di sana untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaan ini. Tetapi ketika saya mengajak mereka 

untuk datang bergabung dengan saya dan meminta agar dengan sukarela mereka meluangkan waktu 

untuk itu, respon terbaik yang saya bisa dapatkan dari mereka adalah, "Kami akan berdoa untuk anda, 

saudaraku." 

Kita sering berpikir bahwa Allah bisa berada di mana saja dalam kehidupan kita kecuali di wilayah-wilayah 

yang keras. Sebagaimana kita lihat dalam Amanat Agung dalam Matius 28, Yesus mengatakan, 

"Ketahuilah, Aku akan menyertai kamu sampai ke ujung-ujung bumi." Dan kita perlu mengetahui bahwa 

daerah-daerah yang akan kita masuki ini, masalah-masalah yang kita hadapi di daerah perkotaan, 

merupakan hal-hal yang berbasis rohani. Dan tidak ada kelompok lain yang sudah diperlengkapi untuk 

menghadapi masalah-masalah rohani selain gereja. Pemerintah tidak bisa melakukannya, bahkan 

organisasi keagamaan tidak bisa melakukannya sendiri, dan gereja harus terlibat dalam hal itu. Kita dapat 

mengumpulkan kekuatan yang tidak bisa diperoleh dengan cara yang lain. Jadi saya bisa mengatakan 

bahwa kebutuhan terbesar yang perlu kita sadari adalah bahwa kita tidak akan memasuki kominitas ini 

sendirian. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen untuk berada di sana. Dan Allah 

beserta kita. 

Pendeta: Jika mungkin, beritahu kepada kami beberapa butir pembinaan yang menyiapkan kita untuk 

memulai pelayanan ini, dan akan ada orang-orang dari keluarga orang beriman di sini yang akan masuk 

ke daerah ini. Berikan beberapa butir pembinaan secara cepat untuk diingat dan direnungkan. 

Sammy Campbell: Relasi adalah kuncinya. Gerakan Hak-Hak Sipil telah menyebabkan kita untuk memulai 

satu kecenderungan untuk bergerak masuk dan keluar dari komunitas. Dan penduduk kota biasanya 

kurang percaya akan gereja karena hal itu. Jadi kita harus terlibat untuk menciptakan peluang bagi kita 

untuk membangun kembali hubungan ini. Satu hal yang saya ingin agar anda memperhatikan pertama-

tama adalah bahwa anda tidak bisa masuk ke komunitas tersebut dengan prasangka-prasangka dan 

pikiran-pikiran anda tentang apa yang mereka alami. Anda harus memiliki satu alasan yang kuat untuk 

mencoba mempelajari apa yang mereka ketahui. Bahkan saya mau mengatakan bahwa anda harus 

menjadi pendengar. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah dua pertanyaan. Yang pertama, anda 

harus menjawab pertanyaan tentang mengapa anda datang ke daerah itu. Berbicara tentang bekerja 

dalam satu komunitas, berapa lama anda akan tinggal? Secara signifikan ini penting bahwa anda 

menjawab pertanyaan tersebut karena hal-hal itu akan selalu ditanyakan melalui beberapa cara dan 

bentuk. Dan banyak kali pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diberikan hanya secara lisan. Melalui 
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bahasa tubuh dan sikap mereka anda akan menemukan bahwa menurut mereka anda sebenarnya tidak 

menginvestasikan hidup anda dalam komunitas mereka. 

Pendeta: Terima kasih Sammy. Kami menantikan untuk bekerja mendampingi anda. Sammy telah 

membawa kekayaan besar tentang pemahaman terhadap komunitas-komunitas tersebut. Jadi kita 

bersyukur bahwa ia akan membantu kita dengan cara ini. Berikutnya saya ingin melakukan sesuatu yang 

sedikit berbeda. Kita telah mendengar dari Ben Deloach, tetapi saya ingin lebih dahulu mendengar dari 

Kylee Deloach karena Kylee adalah bagian penting dari misi ini, yaitu dalam melibatkan kehidupan 

mereka untuk komuntas Eastlake dan Gate City. Kylee, tentu anda tidak hanya sekedar mengikuti Ben 

dari belakang, melainkan Allah telah berbicara kepada anda pada tingkat individu tentang hal ini, dan 

saya ingin agar anda berbagi lebih lanjut tentang hal tersebut. 

Kylee Deloach: Tentu. Saya mengikuti Ben, tetapi ia telah menjadi pemimpin rohani di rumah kami. Ia 

pasti adalah orangnya yang datang kepada saya dan mengatakan agar kami mempertimbangkan untuk 

tinggal di Eastlake. Ini bukanlah sesuatu yang saya terima dengan senang hati pada awalnya. Ketika kami 

pertama kali membicarakan hal ini, saya sebenarnya memberi penolakan dengan semua alasan dan 

semua pertimbangan. Kami memiliki anak-anak, kami memiliki kehidupan yang bagus, kami memiliki 

sistem sekolah yang bagus, dan hal-hal itu menjadi kenyamanan kami. Dan pada saat itulah saya 

disadarkan akan kesombongan saya dan saya merendahkan diri karena dosa yang ada di hidup saya atau 

dalam kehidupan kami. Jadi itulah pengalaman yang kami alami, yaitu melalui merendahkan diri dan 

menyadari bahwa jika kami sungguh mengasihi Allah maka itu berarti kami juga akan pergi untuk 

mengasihi orang-orang lain. 

Pendeta: Saya menghargai anda karena menjadi transparan dalam hal itu, Kylee. Anda mempunyai anak-

anak dan anda akan pindah dari satu lingkungan di mana sistem persekolahan benar-benar baik dan yang 

mungkin sangat akrab dengan anda, menuju ke sebuah lokasi di  mana sistem persekolahannya mungkin 

tidak begitu baik. Jadi katakan kepada kami tentang bagaimana Tuhan memimpin anda dalam masalah 

pendidikan ini. 

Kylee Deloach: Kami akan mengikuti sistem home schooling atau sistem belajar di rumah. Dan bagi saya 

untuk mengatakan demikian sebenarnya jauh lebih besar dari hal kepindahan kami ke daerah Eastlake. 

Itu bukan sesuatu yang saya ingin lakukan atau pernah berpikir bahwa kami akan melakukannya. Tetapi 

karena Allah telah mengubah hati kami untuk pindah ke tempat yang tidak begitu nyaman, Ia juga telah 

mengubah hati kami dalam kaitan dengan apa yang kami akan lakukan dengan persekolahan anak-anak 
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kami di tempat tersebut. Jadi home schooling adalah jalan yang akan kami tempuh dan saya benar-benar 

bersemangat untuk mengatakan bahwa saya melihat ke depan untuk hal itu. 

Pendeta: Itu luar biasa. Sekarang Kylee akan lebih dahulu berbagi tentang bagaimana kita sebagai 

keluarga orang beriman akan berdoa untuk mereka. Kylee, hal apakah yang paling penting untuk kami 

doakan? Kylee lebih dahulu akan menyampaikannya, lalu diikuti oleh Ben setelah itu. 

Kylee Deloach: Bagi saya hikmat merupakan pokok doa yang terpenting saat ini. Akan ada banyak hal 

yang berubah, akan ada banyak hal yang berbeda. Bagaimana kami akan melaksanakan home schooling, 

bagaimana kami melakukan pelayanan, bagaimana kami hidup sebagai satu keluarga di tengah keadaan 

yang berbeda dan yang tidak begitu nyaman. Kami tidak ingin hal itu terjadi karena kami yang 

melakukannya, kami ingin hal terjadi karena Allah yang melakukannya melalui kami. Jadi kami 

membutuhkan hikmat dalam keadaan ini agar bukan cara kami yang terjadi melainkan cara Allah. 

Pendeta: Baik, sekarang Ben akan berbicara. 

Ben Deloach: saya setuju sepenuhnya dengan Kylee tentang hal itu. Tetapi menurut saya tantangan untuk 

pindah ke daerah mana pun adalah mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang ada di tempat 

tersebut. Saya sebenarnya tidak ingin menempuh rute ini lagi kecuali pergi ke tempat di mana Allah 

menghendakinya. Kami berharap bahwa Allah akan mulai menyadarkan orang-orang dalam komunitas 

tersebut, membangkitkan orang-orang dalam komunitas tersebut yang dapat menjadi bagian dari 

investasi kami, dan yang Allah percayakan kepada kami untuk investasi itu. Berdoa agar kami peka akan 

hal tersebut dan agar mata kami terbuka untuk orang-orang di sana, tidak peduli apakah mereka 

menyukai kami ataukah tidak. 

Hal yang kedua, dan ini terkait dengan keluarga kami, yaitu bahwa dalam usaha melayani semua 

kebutuhan komunitas ini dalam kemiskinan mereka, jangan sampai ihal tu akan membawa akibat buruk 

bagi keluarga kami. Jadi kami harus dapat menyeimbangkan hal tersebut, yakni bahwa ketika kami 

melayani orang-orang miskin, kami tidak akan membuat satu sama lain menderita atau membuat 

keluarga kami menderita. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus waspadai dan yang harus juga saya 

waspadai di Brook Hills sebagai seorang pelayan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa saya telah berhasil dalam 

hal tertentu tetapi tidak begitu baik dalam hal yang lain. Jadi berdoalah agar keluarga kami dapat tinggal 

di antara orang-orang dalam komunitas tersebut, agar mereka dapat melihat bahwa kami berfokus pada 

Kristus dan berfokus pada Injil. Akan sangat penting bagi kami untuk menjaga keluarga kami bilamana 

kami melayani orang-orang dalam komunitas itu. Jadi itulah dua hal yang penting untuk didoakan. 
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Pendeta: Saya berterima kasih untuk Ben dan Kylee dan cara mereka berbagi secara transparan dengan 

kita, dan apa yang saya ingin kita lakukan sekarang adalah bahwa kita akan berdoa untuk mereka. Dr. 

Platt telah menantang kita pada minggu yang lalu untuk berdoa dan bertanya kepada Allah tentang 

apakah Ia akan menempatkan kita di daerah Eastlake. Ben dan Kylee telah mengalami pimpinan Allah 

untuk menempatkan kehidupan mereka dalam konteks itu. Dan saya ingin agar kita berdoa bagi mereka. 

Jika Allah sedang berbicara kepada anda sebagai satu keluarga orang beriman tentang hal ini, maka anda 

akan dapat mengikuti beberapa kegiatan orientasi pada akhir bulan ini yang akan membantu anda untuk 

lebih memahami pelayanan dalam komunitas tersebut, dan saya mau mendorong anda, jika anda sedang 

dalam proses itu, agar anda meluangkan waktu untuk mengikuti salah satu orientasi yang akan diadakan 

pada akhir bulan ini. 

 


