BUSET REFLEKSI

The Dignity, The Fall
and The Redemption of Man

Banyak acara Gospel Rally atau Kebaktian Kebangunan
Rohani (KKR) akhir-akhir ini sudah bergeser dari makna
sesungguhnya. KKR menjadi identik dengan acara-acara
yang menekankan entertainment yang diiming-imingi
dengan kehadiran artis bahkan ada yang dimeriahkan
dengan berbagai undian berhadiah. Tidak jarang juga
KKR menjadi tempat mencari berkat atau bahkan
menagih berkat dari Tuhan, seperti banyak ditekankan
oleh “health and wealth” gospel atau yang lebih dikenal
dengan Injil Kemakmuran (Prosperity gospel).
Mungkin awalnya adalah untuk menjangkau dan
menarik lebih banyak orang datang. Namun hal
yang tidak disadari adalah mulai bergesernya konsep
pertobatan sejati. Pertobatan sering diasosiasikan
hanya sekedar perubahan tingkah laku, bahkan tak
jarang diasosiasikan sebagai syarat mendapatkan
kemakmuran materi dan kesembuhan fisik. Materi dan
kesembuhan memang bisa saja Tuhan berikan kepada
orang-orang yang bertobat, karena Dia adalah Allah
Yang Maha Kuasa. Tetapi arti pertobatan sesungguhnya
telah lama tidak ditekankan dan bahkan sangat jarang
untuk dinyatakan secara terbuka. Pertobatan sejati
adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia
yang menyebabkan orang itu menyadari dirinya telah
berdosa terhadap Allah Pencipta langit dan Bumi.
Pertobatan sejati juga ditandai dengan dukacita
mendalam atas dosa-dosa yang telah lama
membelenggu dia sekaligus diikuti dengan sukacita
melimpah karena dosanya telah dihapus oleh Kristus.
Pertobatan sejati mendorong manusia memiliki
kerinduan yang kuat untuk hidup suci dan memuliakan
Nama Tuhan, pertobatan yang membuat dia tidak lagi

menyukai dosa-dosa melainkan menyukai pelayanan,
pertobatan dimana dia rela memikul salib dan
memberitakan Injil, pertobatan dimana dia terdorong
untuk tetap berjuang dalam keadaan sesulit apapun,
dan pertobatan yang menuntun pada kesetiaan
sampai mati kepada Kristus yang telah mati dan bangkit
mengalahkan kematian.
Karena itu, Pdt. Dr. Stephen Tong, dengan pimpinan Roh
Kudus yang memberikan beliau kepekaan rohani akan
keadaan jaman seperti ini, menganggap sangat krusial
untuk diadakannya Gospel Rally untuk memberitakan Injil
yang murni tanpa kompromi.
Gospel Rally Australia 2016
Acara Gospel Rally akan diselenggarakan dengan
tema “The Dignity, The Fall and The Redemption of
Man” dan akan dibawakan dengan Bahasa Mandarin
dan diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris. Hal ini
ditujukan untuk menjangkau banyak orang di Australia
yang berlatarbelakang belakang Tionghoa. Namun
tetap tidak menutup kesempatan bagi mereka yang
berbahasa Inggris.
Dalam acara ini, akan ada kesaksian dari seorang
pemuda bernama Michael Liu. Michael punya
perjalanan iman yang unik bagaimana dia menjadi
Kristen. Namun kehidupan ke-Kristenan-nya ini dijalani
dengan motivasi yang salah, sehingga dia merasa
menjadi seorang yang munafik dalam kehidupan
beragama. Dia mengalami kejatuhan iman dan
berkeputusan untuk meninggalkan Kristen. Dia mulai
menikmati kehidupan dunia dan jatuh ke dalam
berbagai macam dosa. Namun dengan anugerah
Tuhan, akhirnya dia bertobat dan mempersembahkan
diri untuk menjadi hamba Tuhan. Suatu kesaksian yang
sangat menggugah banyak orang Kristen yang sadar
atau tidak sadar mengalami pengalaman yang sama.
Selain itu, akan ada juga kesaksian dari Rev. Simon
Lau. Lahir pada tahun 1951, beliau merupakan
mantan pecandu narkoba dan preman yang akhirnya
mengalami pertobatan dan menjadi pastur di sebuah
tempat rehabilitasi pecandu narkoba yang bernama
Operation Dawn di sebuah pulau kecil di Sai Kung,
Hong Kong pada tahun 1977 (http://westhk.jmsc.hku.
hk/2011/11/from-gangster-to-pastor/).

Pada tahun 1984, Operation Dawn berkembang dan
memperlebar sayapnya sampai Taiwan di bawah
pimpinan beliau. Satu kesaksian yang mengingatkan
banyak orang Kristen akan kuasa Tuhan yang mampu
mempertobatkan dan merubah kehidupan seseorang
seberapa buruk kondisi orang tersebut; dan sekaligus
merupakan sebuah pengharapan bagi mereka yang
masih jatuh didalam pergumulan yang serupa untuk
bisa hidup memuliakan Tuhan dan bersumbangsih bagi
masyarakat.
Kiranya Kebaktian Pembaruan Iman Nasional (Gospel
Rally) menjadi berkat bagi banyak orang di Australia.
Info lebih lanjut di:
http://griimelbourne.org/ atau https://web.facebook.
com/aus.stemi/

Dr. Stephen Tong

Evangelistic Rallies of Australia 2016
akan diadakan di 3 kota di Australia:
Melbourne
Gospel Rally 1
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016
: 7 pm – selesai
Waktu
Venue
: Sir Robert Blackwood Hall, Monash University
: 49 Scenic Boulevard, Clayton VIC 3800
Address
Gospel Rally 2
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2016
Waktu
: 7 pm – selesai
: Melbourne Town Hall
Venue
Address
: 90-120 Swanston Street, Melbourne VIC 3000
Seminar: Dynamic of Church Revival
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2016
: 10 am – selesai
Waktu
Venue
: Crossway Baptist Church
Address
: 2 Vision Drive, Burwood East VIC 3151
Sydney
Hari/Tanggal
Waktu
Venue
Address

: Sabtu, 19 Maret 2016
: 1 pm – selesai (Sesi 1)& 6:30 pm (sesi 2)
: Sydney Town Hall, The Centennial Hall
: 483 George Street, Sydney NSW 2000

Perth
Evangelistic Rally
Hari/Tanggal : Senin-Selasa, 21-22 Maret 2016
Waktu
: 7:30 pm – selesai
Venue
: Mt. Pleasant Baptist Community College (Auditorium)
Address
: 497 Marmion St, Booragoon – 6154 (Near Garden City)
Seminar: Dynamic of Church Revival
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2016
Waktu
: 10 am – selesai
Venue
: Mt. Pleasant Baptist Community Colledge (Hall)
Address
: 497 Marmion St, Booragoon – 6154 (Near Garden City)

www.buset-online.com
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ospel Rally atau Kebaktian Kebangunan
Rohani adalah program pemberitaan
injil masal yang dipakai Tuhan untuk
memproklamirkan injil Kristus di berbagai
tempat diseluruh dunia supaya semakin banyak
orang bisa meresponi panggilan injil untuk bertobat
dan menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat dan
Tuhan atas hidup mereka. Stephen Tong Evangelistic
Ministry (STEMI) telah mengadakan Gospel Rally telah
dilaksanakan di lebih dari 100 kota di Indonesia,
Asia, Amerika, dan Australia. Puji Tuhan, puluhan ribu
orang telah meresponi panggilan injil, mengalami
pembaharuan iman, dan tidak sedikit yang
menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu.
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