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Abstrak 

Jemaat Kristen anugerah adalah jemaat yang benar-benar dipakai oleh Tuhan dimana 

pada mulainya mendirikan jemaat mulai dari 2 orang sehingga sampai saai ini bisa 

berkembang. Yang dilakukan jemaat adalah rasa kepedulian kepada sesama terbukti bahwa 

dalam Firman Tuhan (Kis 2:44-47), berbunyi: mereka selalu bertekun dan dengan sehati 

berkumpul dan tiap tiap hari berkumpul di bait Allah, Firman ini sudah terjadi dalam 

kehidupan gereja Kristen anugerah. Melalui pengajaran Firman Tuhan yaitu Injil Allah atau 

kabar baik kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus iman mereka semakin bertumbuh dan 

menjadi teladan bagi sesama serta menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus.  

Injil Allah adalah kabar baik yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap 

umat manusia yang percaya kepada Dia yaitu Yesus Kristus, Injil inilah yang mengubah 

kehidupan Jemaat Kristen Anugerah karena dasar pengajaran di gereja GKA adalah Injil, 

karena tanpa Injil maka jemaat tidak bisa bertumbuh di dalam Firman Allah. Bertumbuh adalah 

timbul (hidup) dan bertambah atau sempuma maka kehidupan orang Kristen bukanlah hanya 

datang ke gereja tetapi jemaat harus menyadari bahwa ketika menerima kasih karunia dari 

Tuhan Yesus tidak boleh berhenti menerima saja. Jemaat juga harus bertumbuh, berbuah, dan 

bermultifikasi namun banyak orang yang tidak menyadari, ada yang tidak mau bertumbuh, 

tidak mau berbuah karena salah melangkah dalam proses bertumbuhnya (sulit bertumbuh). 

Firman Tuhan dalam Markus 4:20 berbunyi: Dan akhimya yang ditaburkan di tanah yang baik 

ialah orang yang mendengar dan menyambut Firman itu Ialu berbuah, ada yang tiga puluh kali 

lipat, ada yang enam puluh kali lipat dan ada seratus kali lipat. Pentingnya mendengar Firman 

Allah dan melakukannya karena Firman Allah adalah hidup dan Firman adalah Allah sendiri 

sehingga Firman Allah begitu dibutuhkan oleh setiap jemaat sebagaimana air susu dibutuhkan 

oleh bayi yang baru lahir demikianlah jemaat yang benar-benar haus akan kebenaran karena 

sangat bermanfaat bagi jemaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk 

memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran “ dangan demikian tiap 

tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik (2 Tim. 3; 17). 

Dengan demikian melalui Injil maka apapun permasalahan atau pergumulan hidup bisa 

bertahan dan tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan menjadi penguasa Tunggal dalam 

hidupnya.  

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa pokok pembahasan sebagai berikut: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup. manfaat penelitian. defenisi 

istilah.  

A.  Latar Belakang Masalah  

“Dalam bukunya “kekuatan karakter di dalam kepemimpinan menyatakan” Di setiap 

organisasi manapun di dunia ini, baik yang bergerak di bidang sekuler maupun di bidang 

keagamaan, sosial dan politik bahkan di setiap institusi dan lembaga-lembaga yang bersifat 

nasional, internasional, swasta dan negeri selalu membutuhkan pemimpin yang berkualitas 

dalam membangun sebuah organisasi yang berkualiatas.”1 

Banyak teladan kepemimpinan bangsa Indonesia yang terjerat kasus-kasus korupsi yang 

diungkap yang melibatkan baik pengusaha, pegawai negeri sipil bahkan para pemimpin 

bangsa, anggota DPR, menteri, jaksa, gubernur, walikota, bupati banyak yang dijebloskan ke 

dalam penjara. Semua peristiwa ini kaitannya dengan integritas dengan demikian terus 

mendambakan para pemimpin yang intergritasnya tidak diragukan untuk mengantar bangsa 

ini menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera serta benar-benar merdeka. Agar 

kepemimpinan berjalan efektif, seorang pemimpin harus mendapatkan rasa hormat dan 

kepercayaan dari orang yang ia pimpin. Rasa hormat maupun kepercayaan ini, baru bisa 

diperoleh ketika kita melihat sosok yang membuktikan apa yang selama ini dia ucapkan. 

Contohnya, jika kita melihat orang yang selalu bicara tentang kejujuran atau integritas, maka 

yang kita harapkan adalah apa yang ia sampaikan tersebut terwujud dalam perilaku atau 

tindakannya sehari-hari .  

John C. Maxwell, seorang lokoh penulis buku-buku kepemimpinan dalam buku yang 

berjudul: Mengembangkan kepemimpinan di dalam diri anda mengatakan bahwa Pemimpin 

yang mempunyai lntergritas adalah yang kata-kata, pikiran, dan perbuatan sesuai. Semakin 

banyak pengikut melihat dan mendengar kepemimpinannya konsisten dalam tindakan dan 

perkataan akan semakin besar pula konsistensi dan loyalitas mereka. Apa yang mereka dengar , 

mereka pahami. Apa yang mereka lihat, mereka percayai. Integritas begitu penting karena:  

 Integritas membina kepercayaan  

 lntegritas punya nilai dan pengaruh yang tinggi.  

 Integritas memudahkan standar tinggi Pemimpin harus hidup dengan standar yang 

lebih tinggi dari pada pengikutnya.  

                                                             
1Myers, Kekuatan karakter di dalam kepemimpinan ( light publishing: 2014), 11  



 Integritas menghasilkan reputasi yang kuat bukan hanya upaya pencitra2  
 

Maka penulis menyimpulkan bahwa integritas dan keteladanan sangat penting bagi 

seorang pemimpin, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keteladanan karakter yang sangat 

diharapkan itu seringkali diabaikan oleh para pemimpin Kristen. Dengan kehadiran lembaga 

organisasi gereja di tengah-tengah zaman globalisasi ini ikut serta dalam masyarakat baik 

dalam konteks warga gereja maupun dalam konteks umum menuju pada peradaban secara 

rohani dan jasmani. Namun semuanya itu hanya akan terwujud apabila ada kepemimpinan 

yang benar-benar menjadi teladan dalam menerapkan prinsip kebenaran yang alkitabiah dan 

mengena serta menjadi dasar pedoman kehidupan dan jawaban bagi krisis sosial yang sedang 

dihadapi dapat dirasakan langsung oleh orang orang di sekitarnya. Di abad millennium ini, 

kebutuhan pemimpin yang sejati semakin kelihatan. Sebagai masyarakat dunia, bangsa juga 

komunitas yang lebih terbatas, kita sampai pada tahap pendakian yang penuh tantangan.  

Menurut buku Joyce Meyer dengan judul: pemimpin yang sedang dibentuk, jika ingin 

menjadi seorang pemimpin yang baik, harus melihat lebih dalam terhadap perkara-perkara 

yang tidak di ketahui oleh siapapun, selain Allah dan kita.3 Tujuan dari orang percaya, dan 

mereka yang ingin dipakai Allah dalam posisi kepemimpinan haruslah seperti Kristus. Kita 

harus mau mengatasi keadaan seperti cara yesus dan memperlakukan orang sepeni yang Yesus 

lakukan. Sebagian besar orang dari berbagai bangsa di dunia ini, kata integritas menimbulkan 

gagasan sok suci dan pikiran picik apalagi di dunia ekonomi, bisnis. dan politik. Dewasa ini era 

medern norma-norma dasar integritas bisa dihancurkan sekajap mata. Norma-norma yang 

mempunyai arti penting yang abadi ketika kekayaan hilang, kesehatan hilang, dan segala-

galanya hilang. (Maxwell, 48) Dewasa ini kita akan banyak menyaksikan kesenjangan 

kredibilitas yang terjadi dalam kehidupan bergereja, dunia politik, hukum dan dunia usaha.  

Dunia terus mencari orang yang mampu berkata seperti Rasul paulus, “ikutlah aku 

seperti aku mengikut Kristus”, ( I Kor. 11:1). Paulus menginginkan pemimpin yang memiliki 

hati yang benar. Paulus ingin melayani karena ingin membantu orang dan bukan karena ingin 

menjadi terkenal. Pemimpin yang dipanggil bukan untuk menjadi terkenal; tetapi untuk 

bekerja keras, memiliki hati seorang hamba, untuk berkorban (Ibid, 75)‘, Saya sependapat 

dengan buku Andrias Harefa, menyebut diri sebagai kaum injili, dengan banyak tokoh 

sekaliber Billy Graham dan John Stott mungkin bisa dipertimbangkan. Keduanya memiliki 

pengaruh yang relatif besar, baik di kalangan kristiani maupun di bidang sosial ekonomi-

politik. Sementara Stott dikenal luas tidak saja karena pengaruhnya di ili, tetapi juga dalam 

lingkungan kerajaan inggris.  

Masalahnya jika mereka dijadikan semacam model pemimpin Kristen bagaimana dengan 

pendiri yang lain? Untuk diterima semua pihak adalah bila kita kembali kepada sang 

                                                             
2John C. Maxwell, Mengembangkan di Dalam Diri Anda, (Jakarta: Binarupa aksara. 1995),   
3Joyce Meyer, Pemimpin yang Sedang Dibentuk, ( Jakarta: Imanuel, 2005), 74.   



pemimpin Kristen itu sendiri, yakni Yesus Krisus. Dialah model pemimpin Kristen sejati. 

Pengaruh yang baik dilakukan semua pemimpin Kristen, karena hal tersebut merupakan 

teladan yang diikuti seluruh anggota dalam menjalankan tugas masing-masing. (Bambang 

Yudho,52) sebagai Demimpin Kristen, ia harus memiliki hati seorang hamba dan sebagai 

pelayan, ia harus mempunyai kualitas seorang pemimpin. Banyak orang yang tidak 

menduduki jabatan pemimpin. letapi dapal mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan 

sukarela melakuknn sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Orang semacam itulah yang 

scbenarnya disebut sebagai pemimpin yang sesungguhnya.4 Penulis sangat setuju pendapat 

Thomas Paine menulis, “Karakter jauh lebih mudah dijaga daripada dipulihkan.” Karakter itu 

seperti obat pencegah penyakit-hal itu menjaga anda tetap sehat secara moral sehingga anda 

tidak mengalami sakit karena kelemahan etis. Salah satu gangguan yang paling serius dari 

kelemahan etis adalah sikap tidak percaya.5 Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin 

membangun kembali hal yang rusak dalam dunia kepemimpinan seperti yang dituturkan 

Robert. D Dale, “Pemimpin adalah motivator yang membangun.”6 Ezra7 adalah seorang dari 

tiga pemimpin utama dalam sejarah Israel pasca pembuangan.  

Konteks penatalayanan Ezra adalah memberikan suatu dasar bagi orang Yahudi untuk 

mengingat kembali ikatan perjanjian Allah dengan mereka, sebagai umat yang telah dipilih 

Tuhan agar tetap berharga. Allah telah berjanji kepada leluhur mereka pada masa silam dan 

Dia tetap mengingat akan perjanjiannya tersebut. Melalui kepemimpinan Ezra, orang Yahudi 

dapat membangun kembali spiritualitas mereka.  

Ezra dikenal dan diakui orang Yahudi sebagai seorang pengajar. Alkitab juga memberi 

rekomendasi yang kuat bahwa dia seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Musa. Karena itu raja 

negeri Persia Artahsasta mengirim Ezra membangun spiritualitas sisa umat Israel yang kembali 

dari pembuangan. Orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan nyaris kehilangan 

identitas dan ciri khasnya sebagai penyembah YHWH. Kondisi sisa umat Israel sangat 

memprihatinkan. Mereka minoritas di tengah mayoritas baik dari aspek populasi, budaya, 

ekonomi terlebih politik kekuasaan. Tekanan demi tekanan dialami oleh orang-orang Yahudi di 

Palestina yang kembali dari pembuangan. Mereka dihambat dan dihalang-halangi dalam 

membangun Bait Allah maupun tembok Yerusalem. Kondisi inilah dimana E7ra bersama 

Nehemia diutus untuk menegakkan identitas dan ciri khas orang-orang Yahudi. Peneliti dan 

                                                             
4Sudomo, Ciri Utama Kepemimpinan Sejati, ( Yogyakarta: ANDI ,2009), 24  
5Mylers Munroe, Kekuatan Karakter di Dalam Kepemimpinan (copyright c 2014), 40   
6Robert; D. Dale, Pelayanan Sebagai Pemimpin, ( Malang: Gandum Mas), 13  
7Nama Ezra sendiri berasal dari bentukan ‘zrh, maknanya penolong, mendukung, memberikan asistensi. 

Lihat , juga. Jacob M . Myers,( New York: Doubleday & company, inc 1965). Dalam rangka ini , ezra kendati tidak 

digolongkan sebagai imam besar, ia dikenal dengan imam kepala, istilah baginya disebut sebagai protos iereus. Lih. 

Jakob M. Myers, I & II ESDRAS (New. York: Doubleday & company, inc, 1974), 9 ....... dikutip dari Matheus 

Mangentang . l  

  



penulis melihat bahwa ada titik taut dan titik hubung kondisi dan situasi Ezra pada masa silam 

dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Peneliti dan penulis 

prihatin dengan kondisi dan keadaan gereja-gereja yang belum siap menghadapi usaha dan 

supaya sistimatis kelompok mayoritas mengeliminir perang dan kehadiran gereja di negeri ini.  

Dalam persfektif itulah peneliti dan penulis melihat perlu gereja-gereja mempersiapkan 

umat dari aspek penguatan spiritualitas dan keimanan menghadapi segala kemungkinan. 

Aspek dan bidang itu adalah bidang pengajaran firman, pengetahuan akan firman dan disiplin 

dan ibadah terlebih-lebih dalam lingkup gereja Kristen Anugerah ( GKA) agar warga gereja 

tetap eksis dan kuat bahkan mempunyai identitas dan ciri khas sebagi umat Tuhan.  

Kitab Ezra dan Nehemia dalam tradisi Yahudi merupakan dua kitab yang merupakan 

salah satu kesatuan. Walter Brueggemann mengatakan : perhatian terbesar dari kedua kitab ini 

adalah pembentukan komunitas Yahudi akhir pasca pembuangan. Komunitas ini kelak akan 

melaksanakan Taurat Tuhan.8 Senada dengan itu fredrikck Carlson Holmgren mengatakan 

bahwa fungsi menjalankan hukum adalah bagi pembentukan suatu komunitas di mana setiap 

orang pada akhimya akan mendapatkan pembebasan dan kepenuhan, yakni keselamatan.9  

Tokoh Ezra dikenal sebagai seorang imam dan ahli kitab (Ezra 7:11), yang mahir dalam 

Taurat Musa. G. Von Rad menggolongkan Ezra bersama Daniel dan Chokh sebagai orang yang 

bijaksana Kerap Ezra disebut sebagai the self-effacing teacher of torah. Ezra ditugaskan oleh 

raja Artahsasta untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem 

berpedomankan kepada hukum Allah (7: 14) dan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin 

serta hakim-hakim yang akan memerintah semua orang yang mengetahui hukum itu dan 

mengajarkan mereka yang tidak mengetahui hukum itu.10  

Sebelum Ezra. pada masa Zerubabel yang menjabat sebagai bupati sekitar tahun 520 seb 

M tekanan terhadap bangsa Yahudi oleh musuh-musuh mereka sekitar Yerusalem menjadikan 

kehidupan mereka sebagai bangsa terancam sekali (bnd. Ezra 4:l-5). Dalam khasanah tugas-

tugasnya, terlihat bahwa pengajaran tentang Taurat YHWH dan ketaatan kepada hukum-

hukum-Nya merupakan identitas sebagai Yahudi sejati.11  

Konteks sosial dan keagamaan di lingkungan Yahudi sendiri ketika Ezra hadir 

menyiratkan adanya kemerosotan rohani. Banyak di antara mereka melanggar perjanjian Allah. 

Di dalamnya termasuk, kelesuan rohani, penyembahan yang salah, ketidakadilan sosial, 

perceraian, kawin campur dengan perempuan-perempuan asing, mengabaikan perpuluhan, 

kebobrokan moral, dan penyalahgunaan kekuasaan dilingkungan para imam.12  

                                                             
8Walter Brucggemann, An Introduction to the old Testament (London: Westminster John Knox Press, 2003), 363  
9Fredrick Carlson Holmgren, Ezra -Nehemia. Israel Alive Again (Michigan: Wm. 3Eerdmans, 2003), 59  
10W.S. Lasor, D.A Hubbard & F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 1 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 428  

  
11Brueggemann, An intruductiaon to the old testament, 365.  
12Andrew E. Hill & John H. Walton, Survey Perjanjian Lama ( Malang: Gandum Mas, 1996), 371-372  



Fenomena riil ini tentunya akan membawa kehacuran sebagai suatu bangsa bila tidak 

didampingi oleh pemimpin yang mementingkan spiritualitas dan mampu mengajarkannya 

kepada masyarakat.  

Ezra bersama nehemia13 datang dari babilonia dan melaksanakan panggilan Allah untuk 

menjalankan mandat suci. Tujuannya adalah agar bangsa Yahudi kembali kepada ikatan 

perjanjian dengan Allah-Nya yang dipahami oleh mereka melalui hukum-hukum Musa. 

Pembangunan kembali bait suci sesuai dengan penggenapan penghukuman Allha selama 7O 

tahun lamanya. Bagi kalangan Yahudi merupakan konteks historis yang begitu bernilai dan 

begitu penting bagi mereka. Ezra ditugaskan oleh raja Artahsasta untuk mengadakan 

penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem berpedomankan kepada hukum Allah (7: I4) 

dan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin sena hakim-hakim yang akan memerintah semua 

orang yang mengetahui hukum itu dan mengajarkan mcreka yang tidak mengetahui hukum itu 

pertama-pertama, nilai keagamaan orang Yahudi direkatkan dalam suatu bangunan bait suci. 

Kedua. memperbadingkan era pra pembuangan dengan pasca pembuangan, terlihat bahwa 

pembangunan bait suci pasca pembuangan, didominasi oleh kaum imam. Ketiga, 

pembangunan bait suci yang kedua ini yang berlangsung pada masa imam Ezra menunjukkan 

bukti akan nubuatan nabi Yerimia digenapi pada masa itu.  

Dan terakhir, memperhatikan kandungan kitab Ezra sendiri terutama pasal 1-6 

terindikasikan bahwa bangsa Yahudi mangalami pembaruan dan menerima semangat bahwa 

bangsa Yahudi mengalami pembaharuan dan menerima semangat yang baru. Hal ini karena 

mereka mengalami pemulihan rohani secara utuh melalui kehadiran dan pengajaran imam 

Ezra seperti dilukiskan dalam pasal 7-l0.14 Menyimak dengan saksama mengenai peran sentral 

Ezra melalui kitabnya, muatan pengajaran Ezra berisikan pemyataan-pernyataan ideologis, 

yang berfungsi untuk membela/mengadvokasi komunitas Yahudi setelah kembali dari 

Babilonia. Dan pada akhirnya sesuai dengan pembuktian historis dan berjalanya waktu, 

                                                             
13Dalam hal ini terlihat bahwa pengaruh Ezra dalam pembetukan spiritualitas/ kerohanian bangsa Yahudi 

didasarkan kepada ikatan perjanjian ( Covenant) YHWH dengan bangsa Yahudi melalui Taurat. Sementara Nehemia 

sendiri lebih kepada sebagai seorang " urban planner", perencana tata kota ruang bagi kaum Yahudi. Lihat, Walter 

Brueggemann, An Introduction to the Old Testament, 368  
14D.S. Russell mengutip pendapat dari otto Ploger mengatakan, pcngaruh Ezra bersama Nehemia dalam 

pembentukan sebuah paguyuban teokratis, di mana kehadiran Bait Allah yang sudah dibangun kembali pasca 

pembuangan dan di dalam ibadah ibadah mereka satu-satunya eskhaton yang sungguh-sungguh bermakna telah 

dialami. Lihat penyingkapan ilahi, 44    



komunitas ini menjadi ‘holy community’ yang tetap servivel bertahan hingga kini.15 Di sinilah 

keutamaan Ezra bagi bangsanya, Ezra berperan besar bagi judaisme.”16 

Di samping argumen di atas, patut juga diperkirakan bahwa konteks geopolitis kala itu 

didominasi oleh penguasa kaum Persia. Bangsa Yahudi pada pasca pembuangan sendiri tidak 

memiliki raja. Sementara itu pamor nabi menurun dan menghilang17 lmam Ezra yang kembali 

dari pembuangan pada tahun 458 SM, dikenal luas memiliki posisi penting kala restorasi 

dimulai. la meninggalkan Babilonia dan berangkat ke Jerusalem. Restorasi spiritualitas bangsa 

Yahudi dimulai oleh Ezra melalui penegakan hukum musa di kalangan Yahudi. Imam Ezra 

merupakan seorang pengajar utama pada masa pasca pembuangan itu. Dengan ini hendak 

ditegaskan bahwa Ezra menuntun komunitas Yahudi melalui petunjuk Taurat. Ezra 

menyampaikanya dengan teliti, ia juga manjelaskan makna Taurat dan relevansinya bagi 

kahidupan komunitas tersebut yang sebelumnya terbuang, tercerai berai serta tidak memiliki 

identitas. Peran sentral Ezra sangat panting untuk disimak bagi kepentingan peningkatan iman 

umat Allah kala dulu dan relevansinya bagi warga jemaat GKA. Hal ini dipastikan karena 

kekayaan dokumen dan rekonstruksi restoratif pengajaran imam Ezra dapat digunakan di 

jemaat GKA bagi panggilan kesaksian dan pelayanan serta persekutuan.  

 

 

 

                                                             
15Bill T. Arnold & Bryan E. Beyer, Encountering the Old Testament ( Michigan: baker Books,1999), 267. Penulis 

buku ini menyebutkan Ezra was a guardian of the Tom of Moses. He was a blessed scholar, because he sought to do 

more than study. Ezra storve also to live and teach God’s way ( Ezra 7:10). Like wise as we grow in our 

understanding of God’s word. We must also grow in our obedience, and like Ezra teach others by word and example.   
16Ezra came to Jerusalem, and being equipped for the task because he was a "sopher" fluent in the torah of 

moses ( Ezra 711-10), he undertook to establish as authoritative both the law of God and the law of the Persian king. 

Lihat, phillip Sigal. Judaism: The Evalution of Faith ( Michigan: W. B. Eerdmans), 32   
17Mulai dari pembuangan itu, Israel coock disebut theokrasi atau lebih tepat lagi suatu hierokrasi. Sejarah 

perkembangan agama dan teologi Yudaisme. Suatu uraian historis dan teologis kaum Yahudi dari zaman 

pembuangan sampai dengan zaman Makkabi 586-63 SM (Bandung: Institut Alkitab Tiranus, 1992). 92.  


