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Tinjauan: 

 

Dunia di mana kita berada saat ini terus mengalami perubahan. 

Perubahan yang terjadi di segala bidang, baik perubahan yang 

terjadi secara radikal dalam skala lokal, maupun global. Perubahan-

perubahan itu membawa dampak yang besar terhadap umat 

manusia, dan juga khususnya gereja. Harus diakui bahwa 

perubahan-perubahan tersebut terjadi begitu cepat, sehingga kalau 

kita tidak cepat mengantisipasi, kita akan mengalami 

ketertinggalan yang jauh dan akan dilupakan orang. Hal itu perlu 

diantisipasi oleh gereja, para pemimpin rohani dan misiolog 

dengan mengamati konteks perubahan di dunia saat ini untuk 

mempersiapkan pelayanan yang lebih baik lagi. Dalam konteks kita 

di Indonesia, saat ini kita juga perlu mengantisipasi perubahan 

yang sedemikian cepatnya ini, untuk memberikan pelayanan yang 

relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan dan 

perubahan jaman.  

 

Alasan mendasar mengapa penulis menerbitkan buku ini ialah 

karena gereja dianggap tidak atau kurang sensitif, tidak responsif, 

kurang antisipatif, kurang mengevaluasi, kurang kreatif, dan 

kurang komunikatif terhadap perubahan-perubahan.  

 

Untuk mengingatkan kita pada perubahahan- perubahan yang 

sedang terjadi di sekitar kita dan bagaimana mengantisipasinya, 

maka Dr Makmur Halim merasa perlu untuk menulis buku ini. 

Tujuannya adalah agar gereja dapat mengantisipasi setiap 

perubahan tsb, serta   memberikan kontribusinya bagi gereja dan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemaparannya buku ini secara 
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khusus menyoroti perubahan-perubahan radikal yang terjadi di 

tanah air, dengan tujuan menantang gereja untuk mampu 

menampilkan dirinya secara real dalam konteks perubahan yang 

terjadi saat ini.    

 

Dalam bukunya yang berdurasi 367 halaman dan dibagi 

menjadi 9 bagian ini, penulis membeberkan dengan jelas 

persoalan-persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh 

masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang terjadi saat ini. 

Persoalan-persoalan tsb antara lain adalah disintegrasi sosial, krisis 

ekonomi, reformasi politik, hak azasi manusia, pluralitas agama 

serta moralitas bangsa, dan narkoba, yang perlu untuk 

mendapatkan perhatian khusus dari gereja, agar gereja dapat 

berperan aktif dalam melayani dan membangun bangsa ini.  

 

Buku ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu 

dengan menyajikan beberapa fenomena yang terjadi akibat 

perubahan saat ini, dan dengan ciri pembahasan yang bersifat 

biblikal teologis. Penulis memulai pembahasannya dengan 

memberikan contoh-contoh dari kitab suci, serta memberikan 

penekanan teologis terhadap fenomena tersebut. Dari sana penulis 

menggiring pembacanya pada konteks perubahan yang terjadi saat 

ini, serta memberikan saran dan langkah-langkah konkret yang 

dapat dilakukan oleh gereja saat ini. Ciri khas yang membuat buku 

ini agak unik dibandingkan dengan buku lain ialah bahwa pada 

setiap pembahasannya diperjelas dengan bagan-bagan atau skema 

yang akan sangat menolong pembaca untuk mengerti apa yang 

dimaksudkan oleh penulis. 

 

Sebagai kesimpulan dari presensi buku ini perlu dibaca dan 

dimiliki oleh para hamba Tuhan, majelis gereja, aktivis gereja, 

bahkan kaum awam sekalipun, karena di tengah-tengah perubahan 

yang serba cepat dan radikal baik di dunia maupun di negeri ini, 

mau tidak mau gereja harus cepat tanggap dalam mengantisipasi 

perubahan tersebut; agar gereja tetap berdiri tegar, serta melayani 

bangsa ini sesuai dengan kebutuhannya.   
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