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Letter from General Secretary
The first few sentences of a book that I read recently really startled me. 

Radical. Epic. Revolutionary.
Transformative. Impactful. Life-changing. 
Ultimate. Extreme. Awesome. 
Emergent. Alternative. Innovative.
On the edge. The next big thing. Explosive breakthrough…
You can probably add to the list of modifiers that have become ironically, part of the ordinary 
conversations in society and in today’s church…. “Ordinary” has to be one of the loneliest 
words in our vocabulary today.1 

Michael Horton, the author of the abovementioned book “Ordinary: Sustainable Faith in A Radical, 
Restless World”, aptly points out the great malady of contemporary Christians, namely “a disdain for 
the ordinary”. Our lives are often driven by a steady anticipation for the next big thing and 
consequently we become less interested with the “ordinary” doctrines, spiritual disciplines, and 
means of grace. We allow ourselves to be bombarded with the pressure to produce cutting-edge 
methods or change-the-world programmes. 

I must confess that the FES ministry is also prone to fall into the slippery path of such a condition, 
especially when we are serving a specific and arguably elitist group of young people, namely 
tertiary-level students, whom we typically refer as “students today, leaders tomorrow”. Without us 
realising it, this slogan could somehow compel us to always stay on the edge and pushes us to 
merely produce greater impact in our ministry 

Nevertheless, I think that the above danger still does not give us the excuse to be comfortable or
mediocre. On the contrary, as Horton suggests, it serves as a reminder, that while God calls many 
extraordinary heroes and giants of faith to His causes, He also places many others in ordinary places 
and the everydayness of life where we can have numerous opportunities to tangibly love our 
neighbours right under our nose.  

In fact, in this everydayness of life, a different kind of challenges lies. 

Facing another day, with ordinary callings to ordinary people all around is much more difficult… 
Changing the world can be a way of actually avoiding the opportunities we have every day, 
right where God has placed us, to glorify and enjoy him and to enrich the lives of others.2 

To figure out how we are going to get through each day without despair and boredom requires 
much courage and tenacity as well. 

God does not call us to do everything, but we must do everything that God calls us to do. If He calls 
us to change the world and do radical things for the Kingdom, let us faithfully do so. However, if He 
calls us to be in ordinary vocations in the world as part of God’s ordinary way of loving and serving our 
neighbours, let us faithfully do so as well. As Horton concludes in the first chapter of his book:

Who knows? Maybe if we discover the opportunities of the ordinary, a fondness for the familiar, 
and marvel again at the mundane, we will be radical after all.3 

In His grace,

Lisman Komaladi
General Secretary

1Michael Horton, Ordinary: Sustaining Faith in A Radical, 
  Restless World (Grand Rapids, Michigan, Zondervan 2014), p. 11
2 Ibid, p 15,16
3 Ibid, p.27



Laporan Keuangan  
FESIM (Jan-Mar 2016) Kondisi keuangan FESIM 

di awal tahun ini cukup 
baik. Kami berterimakasih 
kepada para donatur yang 
setia mendukung 
pelayanan ini. Kami yakin 
sama seperti tahun-tahun 
sebelumnya, Tuhan akan 
senantiasa mencukupkan 
kebutuhan FESIM.

“Tak berkesudahan kasih 
setia Tuhan, tak habis-
habisnya rahmat-Nya, 
selalu baru tiap pagi; besar 
kesetiaan-Mu!” – Ratapan 
3:22-23

Pokok Doa 
Divisi Keuangan
 
1. Berdoa agar Tuhan 
senantiasa mencukupi 
kebutuhan FESIM

2. Berdoa untuk regenerasi  
divisi keuangan agar 
Tuhan menyediakan 
pelayan-pelayan baru

Jan ‘16

$ 29,424.66 $ 22,667.02 $ 26,062.04 $ 78,153.72

$ 26,089.34 $ 27,405.50 $ 23,452.55 $ 76,947.39

$ 3,335.32 ($ 4,738.48) $ 2,609.49 $ 1,206.33

Pemasukan

Pengeluaran

Surplus/Defisit

Feb ‘16 Mar ‘16 Total {Jan-Mar ‘16}



 Surat
Doa 

Staff

POKOK DOA
1. Untuk adaptasi dengan perubahan 
yang terjadi selama masa sabatikal 
yang lalu. Berharap tidak akan ada 
kesulitan yang terlalu besar untuk 
mengikuti irama yang ada.
2. Untuk mengenal ladang pelayanan 
di NTU dan MDIS  supaya bisa mulai 
melayani mahasiswa dengan efektif 
khususnya supaya bisa mengenal 
mahasiswa yang terlibat di dalamnya.

Bersyukur untuk masa sabatikal yang 
baru saja berakhir. Ada banyak saat untuk 
merefleksikan tentang pengenalan diri 
sendiri dan pelayanan yang sudah dikerjakan 
selama ini. Bersyukur juga untuk excitement 
memasuki masa pelayanan penuh waktu lagi. 
Untuk saat ini, NTU dan MDIS akan menjadi 
ladang pelayanan yang dipercayakan selain 
tanggung jawab dalam hal pelatihan staff 
FES. Beberapa bulan ke depan akan dipakai 
untuk mengenal ladang pelayanan yang baru 
sambal beradaptasi dengan irama pelayanan 
yang sudah dijalankan oleh teman 
staff lain selama masa sabatikal yang lalu.



POKOK DOA
1. Esther Network sedang menyusun 
beberapa topik material yang dapat 
digunakan untuk memperlengkapi 
para TKW yang sudah percaya. 
Doakan untuk hikmat dan ketekunan 
dalam mengerjakannya.
2. Untuk tahun ini, selain pertemuan 
dan kegiatan rutin, masih ada 
kunjungan-kunjungan dari partner 
kami, kelas-kelas dan seminar Bunda 
Network, dan acara gabungan 
tahunan yang harus kami persiapkan. 
Doakan agar Tuhan memberkati 
semua acara ini.
3. Doakan untuk kondisi dan 
kebutuhan spesifik dari beberapa 
TKW: mereka yang hidupnya penuh 
masalah yang seakan tidak ada 
habisnya, mereka yang sudah banyak 
mendengar tentang Kristus, mereka 
yang terlihat tidak tertarik dengan 
Firman dll. Kiranya mereka mendapat 
belas kasihan Tuhan dan menerima 
anugrah keselamatan dariNya.

Sepertiga tahun ini sudah berlalu. Bersyukur 
atas anugrah dan kasih Tuhan yang dengan 
setia memimpin hidup saya dan pekerjaan 
baik yang Ia persiapkan bagi kita. Saya 
bersyukur atas kesempatan melayani dan 
membangun relasi dengan rekan-rekan TKW. 
Bersyukur pula untuk partner kami, Bapak 
dan Ibu Naek, yang datang di bulan Maret 
lalu, saling berbagi hidup dan pandangan 
melalui sejumlah pertemuan dengan rekan-
rekan pekerja dan juga dengan para TKW. 
Saya juga bersyukur untuk Retret Staf FES 
yang berlangsung di minggu pertama bulan 
April, dan juga waktu bersama orang tua dan 
adik saya di Penang dan juga di Singapura di 
akhir bulan April lalu.

Bersyukur untuk waktu retreat yang 
berlangsung pada tanggal 5-8 April yang 
lalu dan juga fellowship yang terjalin dengan 
para staf dari section yang berbeda. Tak 
terasa waktu demi waktu berlalu dan 
sekarang sudah 1 tahun lebih saya melayani 
sebagai staffworker. Ketika merefleksikan 
lagi, saya bersyukur sebagaimana Tuhan membentuk saya selama ini. Seperti yang 
dikatakan oleh para staf, tahun pertama adalah waktu di mana pengenalan lebih 
jauh akan Tuhan, lebih mengenal diri sendiri, dan pelayanan mahasiswa. Semakin 
saya menyadari akan limitasi dan kelemahan diri, saya semakin mengerti apa artinya 
berserah, bergantung pada Tuhan dan bahwasanya dalam pelayanan, saya bukanlah 
produsen tetapi hanyalah penyalur berkat. Seiring bertambahnya responsibilitas, saya 
semakin tertantang untuk terus menggumulkan dan memikirkan apa yang Tuhan mau 
saya kerjakan dalam pelayanan, baik itu dalam pelayanan SKETCH ataupun dalam hal 
media. Doakan agar saya dapat memakai waktu dan talenta yang ada dengan baik 
dan efektif dalam menjalankan tugas dan panggilan-Nya. Doakan juga agar saya tetap 
dapat menemukan solitude and rest in Him alone terutama di tengah kesibukan yang 
ada.
“Whoever serves, [let it be] as one who serves by the strength that God supplies—in 
order that in everything God may be glorified through Jesus Christ.”



Tanpa terasa semester ini berlalu 
dengan begitu cepatnya, kita sudah 
tiba di akhir semester Januari-
Juni 2016. Baik pelayanan kampus 
(khususnya di NUS dan di SMU bagi 
saya) saat ini sedang memasuki masa 
ujian, maupun juga kuliah saya di SBC 
sedang memasuki masa akhir semester 
menjelang waktu deadline untuk 
proyek-proyek. Secara pribadi saya 
hendak bersyukur kepada Tuhan atas 
pimpinan dan penyertaan-Nya selama 
satu semester yang baru saja berlalu.

Di akhir semester ini, setelah melewati 
masa-masa pergumulan pribadi, 
bersama keluarga dan beberapa rekan, 
saya memutuskan untuk menyelesaikan 
program MA BS (Master of Arts 
in Biblical Studies) di SBC. Hal ini 
bertujuan agar saya memiliki fleksibilitas 
untuk melanjutkan ke program lain 
dan di institusi lain, khususnya melihat 
kemungkinan saya akan mengambil 

POKOK DOA
1. Untuk proses transisi 
pelayanan di kampus. Agar 
saya bisa adjust dengan 
lingkungan, kondisi kampus 
yang baru dan juga mengenal 
mahasiswa-mahasiswa yang 
akan saya layani.

2. Untuk komitmen dan 
kesanggupan menjaga relasi 
dengan keluarga dan juga 
teman-teman alumni setelah 
mereka keluar dari kehidupan 
kampus. 

Tulisan Pemazmur dalam Mazmur 4:7-8 mengingatkan, 
menegur dan menenangkan saya. “Tuhan telah 
memberikan sukacita kepadaku.” Beberapa 
pengalaman dan tanggung jawab baru (salah satunya 
menjadi committe suatu conference) kadang terasa 
sukar dijalani, karena menuntut diri untuk keluar dari 
comfort zone. Namun menoleh ke belakang, sungguh, 
hal-hal itu menjadi pengalaman-pengalaman yang 
menyukakan dan membentuk diri saya lebih jauh. 
Menyaksikan karya serta pemeliharaan Tuhan itulah, 
yang kiranya boleh memberikan damai dan juga 
confidence untuk melangkah.

cuti Sabbatical dalam 1-2 tahun kedepan. 
Mohon doakan agar Tuhan memberikan 
hikmat dalam menentukan arah studi saya 
selanjutnya setelah menyelesaikan program 
MA BS di SBC.

Satu kabar sukacita, di mana saya dan 
keluarga juga memohon dukungan doa 
saudara/i sekalian, adalah saat ini Cindy 
sedang mengandung anak kami yang 
kedua, di trimester yang pertama. Kami 
bersyukur kepada Tuhan yang mengabulkan 
doa kami untuk memberikan kehamilan ini. 
Namun pada kehamilan kali ini, Cindy lebih 
banyak mengalami pergumulan secara fisik 
dibandingkan kehamilan sebelumnya, baik 
dalam kelelahan fisik, keram otot maupun 
rasa mual. Kiranya Tuhan memberikan 
Cindy kekuatan ekstra di dalam menjalani 
kehamilannya, dan kiranya Tuhan terus 
memberikan perlindungan baik untuk Cindy 
dan bayi yang dikandungnya. Kami juga 
bersyukur atas perhatian dan dukungan yang 
diberikan oleh teman-teman mahasiswa dan 
alumni bagi kami sekeluarga.

Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan 
yang mengutus dan mencukupkan kita dalam 
mengerjakan panggilan-Nya di segala aspek 
hidup kita.



Empat bulan berlalu pula sejak saya 
berbagi berbagai kegentaran saya saat 
menapaki tahun yang baru. Empat 
bulan pula tahun 2016 kita lewati 
bersama. Semakin mengerikan jika 
dipikirkan betapa waktu begitu cepat 
berlalu dan masih banyak hal yang 
belum dikerjakan. Entah itu pelayanan, 
keluarga, pertemanan, sampai urusan 
rumah pun tak kunjung usai. Pertanyaan 
dan refleksi pribadinya: apakah semua 
yang saya kerjakan ini adalah bagian 
dari menghadirkan Kerajaan Allah di 
dunia yang dikasihi-Nya ini atau saya 

Bersyukur karena sejauh ini Tuhan masih berkenan memakai jadi saluran berkat (meski 
tidak selalu setiap saat dalam segala kondisi bisa jadi berkat). Bersyukur karena sejauh 
ini tugas-tugas teologi di TTC masih bisa diselesaikan dengan cukup baik. Dan bersyukur 
juga karena belakangan ini lebih bisa bangun relasi lebih dalam sama keluarga dan 
teman-teman di luar lingkup FES. Kalau melihat seberapa timid dan mudah lelahnya diri 
saya, semua yang bisa saya jalani dalam beberapa bulan ini, itu benar-benar merupakan 
topangan tangan Tuhan. Buat ke depannya, tolong doakan buat lembaran-lembaran baru 
di pelayanan yang sudah dipercayakan (rotasi kampus dan mungkin faculty ministry). 
Saya juga masih terus rindu melihat ISCF ada di kampus-kampus lain; doakan supaya 
kalau Tuhan membuka jalan, saya tidak berlambat-lambat meresponinya. Doakan juga 
supaya setiap hari boleh ada relasi intim dengan Tuhan karena ndak ada relasi yang lebih 
manis dibanding dengan Kristus dan tidak ada yang bisa memberi kekuatan cukup buat 
pelayanan selain perjumpaan yang sejati dengan-Nya.

hanya sedang menghadirkan eksistensi diri 
(bahasa premannya: biar keliatan eksis aja 
di mana-mana)? Atau bisa juga campuran 
keduanya? 

Ampuni saya Tuhan untuk setiap motivasi yang 
salah dan kiranya Tuhan yang terus menguji 
dan menyelidiki batin dan hati saya (Mazmur 
26:2). Lagu ini pun mengiringi perenungan 
dan doa saya: 

Selidiki aku, lihat hatiku
Apakah ‘ku sungguh mengasihi-Mu Yesus
Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku
Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu

T’lah kulihat kebaikan-Mu
Yang tak pernah habis di hidupku
’ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia

Miracle upon miracle...
Kalo menengok beberapa bulan terakhir 
ini, rasanya hanya ada satu frase yang bisa 
menggambarkan 
dengan paling akurat apa yang saya alami: it’s 
miracle upon miracle. Memang benar cetusan 
yang mengatakan bahwa “jikalau Tuhan yang 
memanggil, pasti Tuhan yang memperlengkapi 
dan memberi kekuatan”. 
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Pistos terbit tiga kali setiap tahunnya, dengan 
tujuan membagikan informasi terkini mengenai 
perkembangan pelayanan FES Indonesian Ministry dan 
mendorong pemikiran yang lebih mendalam dan luas 
mengenai berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 
kehidupan dan kesaksian orang Kristen.

FES is an interdenominational Christian organization 
that seeks to reach, nurture and equip tertiary students 
in Singapore to be a faithful evangelical witness on 
campus and in society, making and building disciples of 
Jesus Christ who will be effective salt and light in the 
world.
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