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Tema : “Kristus datang untuk mengadakan
pembaharuan” (Roma 12:2;Wahyu 21:5)

Saudara-saudara warga 
Jemaat GGP yang kekasih 
dalam Tuhan Yesus Kristus, 
Peristiwa Natal memiliki arti 
sangat penting bagi umat 
manusia, oleh karena Allah 
yang Maha tinggi telah tu-
run ke dunia untuk mencari 
dan menyelamatkan manu-
sia yang berdosa.

Dalam diri Yesus Kristus, 
Allah telah mengosongkan 
diriNya dan mengambil 
rupa seorang hamba dan 
menjadi sama dengan ma-
nusia.Ia telah merendahkan 
diriNya dan taat sampai 
mati,bahkan sampai mati di 
kayu salib (Filipi 2:5).

Natal berarti Yesus Kristus 
telah datang untuk menda-
maikan manusia berdosa 
dengan  Allah, oleh karena 
tanpa Allah manusia akan 
terhilang untuk selamanya.

Kristus datang untuk  
mengadakan pembaha-
ruan dalam seluruh aspek 
kehidupan manusia. Manu-
sia tidak lagi di bawah ku-
tuk torat melainkan hidup 
dalam anugerah dan kasih 
karunia Allah. Kristus ingin 
tinggal dalam hati kita dan 
menjadi Raja dalam seluruh 
kehidupan kita. Karenanya 
kita perlu membuka ruang 
hati dan memberi tempat 
seluas-luasnya bagi Dia un-
tuk berkarya dalam kehidu-
pan kita.

Menyambut Natal be-
rarti bahwa kita memberi 
diri untuk dirubah oleh Kris-
tus melalui kuasa Roh Ku-
dus. Perubahan yang pal-
ing mendasar harus dimulai 
dari dalam hati dan pikiran 

kita,sehingga kita dapat 
membedakan manakah 
yang kehendak Allah: apa 
yang baik, yang berkenan 
kepada Allah dan yang sem-
purna (Roma 12:2)

Pada dasarnya manu-
sia sulit untuk berubah dan 
dirubah karena hakikat dan 
lingkungan sekitar yang 
mempengaruhinya,hanya 
kuasa Roh Kudus yang da-
pat merobah hati manusia. 
Itulah sebabnya Rasul Paulus 
mengingatkan supaya umat 
Tuhan tidak menjadi serupa 
dengan dunia,melainkan 
berubah oleh pembaharu-
an budinya.

Sebagai warga Gere-
ja yang hidup di tengah 
masyarakat majemuk Indo-
nesia, kita diutus Tuhan Yesus 
untuk menjadi garam dan 
terang. Kehadiran kita di ling-
kungan masyarakat dan tet-
angga terdekat patut dira-
sakan manfaatnya karena  
Yesus berkata: “Jika garam 
itu menjadi tawar,tidak ada 
lagi gunanya selain dibuang 
dan diinjak orang” (Matius 
5:14)

“Demikianlah hendaknya 
terangmu bercahaya di 
depan orang,supaya mer-
eka melihat perbuatanmu 
yang baik dan memulia-
kan Bapamu yang di sorga” 
(Mat.5:16)

Sementara meraya-
kan Natal, kita mengingat 
saudara-saudara kita yang 
terkena musibah bencana 
alam baik di Warsior, Papua, 
juga di Mentawai dan Mer-
api. Mari kita saling berbagi 
untuk meringankan penderi-

taan saudara-saudara kita 
tersebut.

Merayakan Natal juga 
berarti kita harus memper-
siapkan diri untuk menanti-
kan kedatangan Tuhan Yesus 
Kristus yang kedua kali untuk 
mengangkat JemaatNya se-
bagai mempelai yang tidak 
bercacat cela.Dia akan da-
tang dengan segala kemu-
liaan dan kuasa yang Ma-
hatinggi dan kedatangan-
Nya akan menjadikan se-
gala sesuatu menjadi baru 
(Wahyu 21:5). Langit dan 
bumi baru serta umatNya 
yang telah dibaharui akan 
menjadi umat kepunyaan-
Nya.

Yang lama sudah berlalu 
dan yang baru akan terbit, 
karena itu mari kami menga-
jak kita sekalian untuk mem-
perbaharui komitmen kita 
dalam melayani Tuhan.

Saudara-saudaraku yang 
kekasih, memasuki tahun 
baru 2011 kami sebagai Ma-
jelis Pusat GGP mengajak 
kita semua untuk bergan-
dengan tangan satu sama 
lain sebagai saudara dan 
warga GGP untuk memba-
harui dan membangun GGP 
yang lebih baik ke depan.

Mari kita semua memberi 
diri untuk dibaharui oleh kua-
sa Roh Kudus sehingga kita 
dimampukan oleh Dia seba-
gai Kepala Gereja kita untuk 
tetap teguh dalam iman dan 
pengharapan serta dalam 
melayani pekerjaanNya.

Selamat Hari Natal dan 
Tahun Baru 2011, Immanuel! 
Tuhan Yesus Kristus menyer-
tai kita semua.

Salam dan doa kami,
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Untuk segala sesuatu 
yang sudah Tuhan kerjakan 
dalam hidup kami sepan-
jang tahun yang telah lewat, 
kami sungguh mengucap 
syukur dan terima kasih, ya 
Bapa. Terutama karena telah 
nyata bagi kami bahwa kasih 
setia-Mu sungguh ajaib.

Memasuki tahun 2011, 
kami membawa seluruh ke-
hidupan kami ke dalam tan-
gan-Mu. Bahkan, kami juga 
membawa serta keluarga 
kami, kerabat dan orang-
orang yang kami kasihi, ser-
ta semua orang yang ada 
dalam lingkungan terdekat 
kami. Jadikan kami salu-
ran berkat-Mu bagi mereka 
semua. Supaya nyata ke-
murahaan Allah bagi kami 
semua. Ajar kami, ya Tuhan, 
supaya sepanjang tahun 
ini kami dapat membawa 
kabar suka cita dan damai 
sejahtera Kristus melalui ke-
hidupan kami sehari-hari. 
Sebagai terang dan garam 
bagi dunia, bukan hanya 
melalui perkataan tetapi ter-
lebih lagi dalam sikap dan 
perbuatan kami.

Bapa, di dalam nama 
Yesus Kristus, kami juga 
berdoa untuk keberadaan 
Gereja Gerekan Pentakosta. 
Berharap atas kasih setia 
dan anugerah-Mu tercurah 
secara khusus bagi Maje-
lis Pusat, Dewan Pembina, 
Badan Pengawas dan Per-
bendaharaan, juga selu-
ruh Majelis dan pelayan-
pelayan-Mu yang tersebar 
di seluruh Indonesia. To-
longlah agar dalam setiap 
pelayanan yang kami laku-
kan, kami sungguh-sugguh 
mengedepankan Tuhan di 
atas segalanya, dan ibadah 
yang kami lakukan menjadi 
ibadah yang berkenan ke-
pada Allah. Bawa kami ber-
jalan dalam rencana-Mu, 
bukan kekuatan dan keingi-
nan manusiawi.

Kami juga mohon campur 
tangan-Mu untuk anggota 
jemaat, mulai dari anak-anak 
sekolah minggu, remaja, pe-
muda, kaum wanita, kaum 
pria, bahkan mereka yang 
lanjut usianya. Kiranya da-
mai sejahtera Kristus selalu 
memerintah dalam hati mer-
eka, dan menuntun mereka 
kepada pengenalan akan 
Allah dan hidup dalam takut 
akan Engkau. Terutama ber-
bagai tekanan hidup yang 
semakin berat yang menjadi 
tantangan di tahun ini, Bapa, 
di dalam nama Tuhan Ye-
sus, kami sungguh-sungguh 
minta kuasa perlindungan-
Mu dan anugerah-Mu untuk 
kami semua. 

Mohon kasih dan kemu-
rahan Allah bekerja den-
gan luar biasa bagi kami 
semua. Mohon anugerah 
dan perlindungan-Mu turun 
atas kami. Kiranya damai 
sejahtera Kristus turun me-
limpah. Dan Kasih-Nya yang 
ajaib selalu tercurah.
■ pdp. SIFRa SUSI LaNGI
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Sidang Raya Gereja Gerakan Pentakosta. adalah merupa-
kan forum tertinggi bagi pengambilan keputusan stategis di 
lingkungngan Gereja Gerakan Pentakosta. Untuk itu Pengurus 
Pusat Gereja Gerakan Pentakosta periode 2010-1015 perlu me-
nyusun Rencana Strategis Gereja Gerakan Pentakosta, yang 
merupakan rencana induk dari pada Gereja Gerakan Pentako-
sta dalam mewujudkan visi dan  misi Gereja Gerakan Pentako-
sta. Rencana Strategis Gereja Gerakan Pentakosta 2010-2015 ini 
juga merupakan panduan dalam penyusunan program baik di 
tingkat Daerah/Distrik, Wilayah, maupun Jemaat.

Pada dasarnya Gereja Gerakan Pentakosta sebagaimana 
sinode gereja-gereja yang lain akan menerapkan suatu sistem 
manajemen yang efektif dan efisien, sasaran dapat dicapai 
dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan 
antaraa Majelis Daerah, Distrik, Wilayah, Wilayah Khusus dan Je-
maat.

Perumusan Rencana Strategis Gereja Gerakan Pentakosta ini 
dilakukan melalui analisis potensi, peluang dan kendala yang 
dihadapi oleh Gereja Gerakan Pentakosta, dan kemudian dire-
fleksikan dalam pencapaian 5 (lima) tahun mendatang.

BaB I
pENdaHULUaN

1. UmUm
Gereja Gerakan Pentakosta (Pinksterbeweging) adalah 

salah satu sinode Gereja Kristen di Indonesia di antara 80 sinode 
yang menjadi anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 
(PGI). Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) adalah Persekutuan 
Gereja seperti tercantum dalam staatsblad tahun 1027 nomor 
155,156,157 dan 532 yang diakui oleh Pemerintah Republik In-
donesia  sebagai Lembaga Keagamaan bersifat Gereja den-
gan Surat Keputusan Direktur Jenderan Bimbingan Masyarakat 
Kristen Protestan Nomor 17 Tahun 1973 dan Nomor 7 Tahun 1989. 
GGP juga menjadi anggota Persekutuan Gereja Pentakosta In-
donesia (PGPI).

Selanjutnya GGP adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu maka 
gereja menyadari adanya panggilan untuk turut serta dalam 
pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara. Tuhan  sendi-
rilah yang telah menempatkan GGP di Indonesia dalam rangka 
pelaksanaan panggilan orang-orang percaya di segala tem-
pat dan di sepanjang jaman, untuk menjadi saksiNya. Untuk 
itu GGP harus menjadi Gereja merasa terpanggil untuk berse-
kutu, bersaksi dan melayani bersama-sama di tengah kehidu-
pan bangsa Indonesia. Di samping itu GGP juga bagian dari 
masyarakat internasional, karena itu wajib menjalin hubungan 
baik dengan gereja-gereja Pentakosta (Piksterbeweging) mau-
pun gereja-gereja lain dan organisasi lain di mancanegara, 
antara lain dalam bidang pelayanan dan pendidikan teologia.

2. Potensi, PelUang dan Kendala 
a. Potensi

1) Para Pelayan Tuhan;
2) Majelis Derah;
3) Majelis Wilayah;
4) Majelis Jemaat;
5) STTP, SMTP, DIKLAT, SUS ALKITAB.

b. Peluang
1) Sampai saat ini Negara Republik Indonesia berdasar-

kan kepada UUD 1945 dan berideologikan Pancasila, 
dimana kebebasan beragama dijamin secara Yuridis;

2) Semangat Kebhinekaan dan Pluralisme masih dimiliki 
oleh sebagian besar bangsa Indonesia, sehingga ini 
memungkinkan umat Kristen di GGP dapat menum-
buh kembangkan visi dan misi GGP;

3) Persatuan, kesatuan dan keuletan di kalangan jemaat 
GGP, dan soliditas ini dapat disaksikan dengan kecin-
taan jemaat kepada GGP walaupun pada generasi 
mudanya sudah kurang mengenal tentang Pinksterbe-
weging;

4) Semangat sebagian hamba Tuhan untuk meningkat-
kan kemampuannya dengan melanjutkan jenjang 
pendidikan sekolah teologia, indikatornya adalah su-
dah banyaknya Hamba Tuhan berpredikat menempuh 
S-1, S-2 dan beberapa S-3, dan kita harapkan periode 
ke depan akan bertambah lagi;

5) Meningkatnya kesadaran warga gereja (non predikat) 
untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam pelayanan 
dan kemajuan gereja, karena disadari bahwa visi dan 
misi GGP ini akan dapat mencapai sasaran kalau 
didukung semua pihak.

c. Kendala
1) Sebagai dampak dari reformasi nasional adalah mun-

culnya ego kelompok dan daerah, sehingga memung-
kinkan munculnya peraturan hukum nasional dan 
daerah yang memungkinkan kebebasan beragama 
terganggu;

2) Adanya pejabat pusat maupun daerah yang tidak me-
mahami, dan tidak mampu menjabarkan Peraturan, 
kebijakan Presiden, Pemerintah Pusat dalam mencip-
takan membangun kerukunan umat beragama, se-
hingga justru menimbulkan friksi di lapangan, kebin-
gungan umat dan memanfaatkan untuk kepentingan 
politik dan pribadi;

3) Adanya sebagian kelompok masyarakat yang menga-
tasnamakan agama, melakukan tidakan radikal, teror, 
yang jelas-jelas akan menghambat, menghalang-ha-
langi kebebasan beribadah dan mengembangkan 
visi dan misi GGP;

4) Berkembangnya Teologia yang mengaburkan, menye-
satkan pengajaran Kristen;

5) Heterogenitas sumber para Hamba Tuhan, sebagai 
konsekuensi sinode terbuka;

6) Ketidak fahaman antar kelompok Kristen yang melihat 
satu kelompok merupakan ancaman bagi kelompok 
yang lain dalam pengembangan pelayanan, pem-
bangunan pos PI maupun tempat ibadah;

7) Secara geografis adanya Jemaat, Pos Pelayanan di-
daerah terpencil, dimana transportasinya sulit ditem-
puh, dengan infrastruktur yang sedanya. Untuk daerah 
perkotaan sulit mendapatkan lokasi tempat peribada-
tan dan ijin mendirikan tempat ibadah.

d. Kelemahan 
1) Pergerakan organisasi sentrifugal, yang artinya per-

putaran ke dalam, sehingga terkesan terjadinya ben-
turan yang tidak perlu dalam organisasi (seharusnya 
sentrifugal, atau berputar keluar);

2) Secara nasional GGP kurang dikenal, padahal sudah 
puluhan tahun GGP melayani di Indonesia; 

3) Belum adanya tertib administrasi, baik dalam tata 
naskah, maupun administrasi keuangan;

4) Belum adanya validitas peta lokasi GGP, sebagai ba-
han penyusunan program;

5) Kurangnya lembaga pendidikan, sebagai sarana ka-
derisasi;

6) Masih adanya warga GGP yang masih melihat bahwa 
organisasi adalah tujuan dan bukan sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan, sehingga hal ini tidak jarang 
mengganggu pelayanan, dan dinamisasi roda organ-
isasi GGP.

3. landasan.
a. Alkitab yang adalah Firman Allah;
b. Hasil Sidang Raya GGP XIII 2010;
c. Tata Dasar dan Tata Tertib GGP.

BaB II
VISI daN MISI GGp 

4. Visi ggP
 Menjadi Gereja Idaman Kristus.

5. misi ggP
Misi GGP dijalankan melalui program GGP jangka panjang 

& jangka pendek.

BaB  III
kEBIJakaN daN
STRaTEGI GGp

6. KebijaKan ggP
Organisasi GGP dikelola secara professional dengan Pena-

taan administrasi yang baik, Pemetaan jemaat GGP; dan melak-
sanakan Program yang telah diputuskan dalam Sidang Raya 
GGP XIII.

7. strategi ggP
a. Pembenahan STTP, SMTP, Diklat, Kursus Alkitab;
b. Penertiban administrasi  & sensus;
c. Pembenahan katagorial;
d. Penyempurnaan azas pengajaran GGP;
e. Menjangkau yg belum terjangkau  & menangkan bagi 

Kristus;
f. Pemberdayaan daerah & penggalian potensi; 
g. Kemandirian pelayan Tuhan & jemaat;
h. Membangun alat komunikasi dan informasi;
i. Pelayanan hukum & advokasi. 

rencana strategis ggP
masa bakti 2010 -2015

Syalom!
Salam dan sejahtera,
Puji syukur Sidang Raya 

GGP ke-XIII dapat berlang-
sung dengan baik, dan 
satu babak sejarah GGP 
telah ditulis dengan tinta, 
dan semua itu berlang-
sung karena campur tan-
gan Roh Kudus semata.

Saya menyambut baik 
program Departemen Ko-
munikasi dan Informasi 
yang menerbitkan suatu 
media komunikasi cetak, 
yang dapat didistribusi-
kan sampai ke Jemaat. 
Dengan demikian, untuk 

ke depannya, diharapkan 
dapat terjalin komunikasi 
timbal balik antara Pusat 
dan Daerah, dimana media 
ini juga dapat diisi dengan 
informasi dari daerah, dan 
sekaligus kegiatan daerah 
satu dapat di ketahui daerah 
lain, termasuk buah pikiran 
cerdasnya.

Selamat atas penerbitan 
media perdana ini, Tuhan Ye-
sus memberkati.
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SIDANG RAYA XIII GGP 27-30 SePtembeR 2010
GGP eCCLeSIA CHRIStI
DKI JAKARtA Foto: R.G. Cardinata

HARI 3
Paparan panitia Struktur.

Panitia struktur.

Paparan 
panitia 
kredensi.

Intrupsi

Intrupsi

HARI 4

Pdt. Letjen. Purn. 
H.B.L. Mantiri.

Pdt. Abraham Gunawan 
berdoa untuk Firman Tuhan.

Serah terima jabatan ketua umum 
majelis pusat yang lama kepada 
ketua umum majelis pusat yang baru.

Persembahan pujian dari Sulut I dan II.

Paduan Suara Gabungan GGP se-Jabodetabek.

Pembukan Sidang 
Raya XIII GGP oleh 
Pdt.Almond Retika.

Persembahan 
Pujian dari 
Lidya (Cucu Pdt.
Almond Retika).

Tim Tari GGP EC.

Sambutan Ketua 
Umum GGP Periode 
2006-2010

Peserta Sidang Raya

HARI 1

HARI 2

Laporan majelis pusat.

Laporan ketua dewan pembina.

Laporan mawil 
Jogjakarta. Laporan mada papua. Laporan Distrik/DKI.

Dirjen 
Bimmas 
Kristen

Foto bersama dengan Dirjen Bimas Kristen, Ketua Umum PGI, 
dan Mitra GGP dari Jerman dan Belanda saat SR XIII/2010.

Rapat Koordinasi 
MP, DP & BPP.

Pertemuan dengan 
pimpinan STTP.

Pertemuan 
MADA II SULUT

Tukar info 
di Makasar.

Majelis Pusat GGP. Dewan Pembina & BPP GGP.

Kunjungan ke GGP Bali. Pertemuan Hamba Tuhan SULUT I.

Sidang Lengkap MADA Jatim.

Sidang Lengkap MADA Riau.

Dies Natalis & Pengutusan STTP Mooat. Natal di GGP Bait El Depok.

25 tahun STTP Mooat. Natal di wilayah Bitung.

Natal Bersama MADA II Sulut di Atoga.

Natal MADA Sulut I.


