
DISEMPURNAKAN UNTUK TUMBUH JADI DEWASA
“untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh

Kristus,  sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak
Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus” 

(Efesus 4:12-13)

Bulan Juni ini merupakan bulan yang istimewa bagi jemaat GMI di Frankfurt, karena pada bulan
ini jemaat Gereja Misi Indonesia di Frankfurt genap berusia 27 tahun. Kita patut bersyukur kepada Tuhan
sebagai  Kepala  Gereja  yang telah berkenan memimpin  dan menyertai  jemaat  GMI di  kota Frankfurt
selama 27 tahun ini. Melewati tahun berganti tahun, ada jiwa-jiwa yang datang dan ada jiwa-jiwa yang
pergi, ada jiwa-jiwa yang pulang ke tanah air dan ada jiwa-jiwa yang datang dari tanah air. Melewati
berbagai  macam  pergumulan  dan  tantangan  yang  diijinkan-Nya,  maka  Dia  bermaksud  untuk  terus
menguduskan  dan  menyempurnakan  kita  sebagai  anggota  keluarga-Nya  untuk  bertumbuh  semakin
dewasa serta menghasilkan buah-buah kebenaran seperti yang dikehendaki-Nya.

Kita diijinkan Tuhan melalui masa yang tidak mudah, tetapi fokus utama kita bukan pada masa
yang sulit ini tetapi pada Dia sebagai Kepala Tubuh yang mempunyai rencana indah yang telah disiapkan-
Nya untuk kita. Sesuai dengan tema bulan Mei-Juni ini, yaitu: „Dikuduskan dan disempurnakan untuk
jadi anggota Tubuh Kristus yang kuat“, maka kita diajak untuk membangun persekutuan tubuh Kristus
yang  kuat  di  generasi  ini.  Jemaat  Tuhan  diajar  untuk  dapat  bersatu  memahami  pentingnya  menjadi
anggota Keluarga Allah yang mau dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua
kali  dan  juga  siap  diperlengkapi  dengan  pelbagai  karunia  Roh  untuk  dapat  menjadi  terang  bagi
kemuliaan-Nya. Dan  juga  sesuai  dengan  motto  kita  sebagai  gereja-Nya  yang  misioner,  yaitu:
“memberkati untuk mewarisi berkat”, maka sangat diharapkan dalam memasuki usianya yang ke-27 ini
Gereja Misi Indonesia dapat menjadi keluarga Allah yang semakin disempurnakan untuk tumbuh jadi
dewasa dan menjadi gereja yang bisa menjadi berkat.

Gereja Tuhan hadir dan didirikan oleh Tuhan Yesus di atas muka bumi ini adalah untuk maksud
dan tujuan Allah yang kekal (Matius 16:18, 19). Tuhan mau menjadikan kita orang-orang kudus-Nya
menjadi tempat persekutuan di mana anggota-anggota keluarga Allah dapat dibangun dan disempurna-
kan untuk tumbuh bersama jadi dewasa. Firman-Nya dalam Efesus 2:19-20 berkata, “Demikianlah kamu
bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-
anggota keluarga Allah. yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus
sebagai batu penjuru”. Dan ayat penuntun untuk renungan di bulan Juni ini berkata, bahwa orang-orang
kudus-Nya diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (Efesus 4:12-13). Inilah yang menjadi kunci
kekuatan rohani dan kekuatan misi dari kehidupan gereja-Nya. 

Gereja mula-mula dibangun dalam pengajaran para rasul dan juga dalam persekutuan yang kuat
(Kisah  Para  Rasul  2:42  a).  Pengajaran  dan  persekutuan  yang  alkitabiah  haruslah  berjalan  seimbang.
Jemaat  mula-mula  dapat  bertumbuh  secara  rohani  dan  berkembang  secara  kwantitas,  karena  mereka
semua siap disempurnakan dan mencapai tingkat pertumbuhan seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita juga
perlu  menjalani  kehidupan  berjemaat  yang  didasari  atas  pengajaran  dan  kuasa  Firman-Nya  yang
dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus serta mempraktekkan hidup persekutuan keluarga Allah, di mana kita
juga mau terus diperlengkapi untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai
dengan  kepenuhan  Kristus.  Marilah  kita  menjadi  generasi  yang  mau  terus  disempurnakan  untuk
bertumbuh jadi dewasa, Amin!
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