
ICCC INDONESIA

PENGANTAR 
TRANSFORMED WORKING LIFE GUIDE BOOK

Transformed  Working  Life  (TWL)  adalah  Buku  Pegangan  Resmi  ICCC  bagi  para 
anggotanya maupun mereka yang berminat untuk mengetahui dan memperdalam materi 
yang ada di dalamnya.

Transformed Working Life  selain untuk menambah pengetahuan juga tujuannya adalah 
agar setiap orang yang mempelajarinya secara nyata mengalami transformasi dalam cara 
dan sikap berbisnis.

Oleh karena itu ukuran keberhasilan Transformed Working Life apabila terjadi perubahan 
dalam  diri  orang  yang  membaca,  mengetahui  dan  memperdalam  materinya  dengan 
meninggalkan  cara-cara  duniawi  dan  mempraktekkan  prinsip-prinsip  Alkitabiah  atau 
prinsip-prinsip Kerajaan TUHAN dalam dunia bisnis.

Keseluruhan isi Buku ini terdiri dari 24 pasal, yang dapat diselesaikan dalam waktu enam 
hari training dan dibagi dalam modul dua kali tiga hari.

Tetapi  harus  diingat  dan  diperhatikan  bahwa  bukan  cepatnya  diselesaikan  yang  lebih 
penting, tetapi berapa besar dampak yang dihasilkannya. Oleh karena itu sebaiknya tidak 
terburu-buru ingin menyelesaikannya.

Mengingat tujuan akhir adalah diubahkannya seseorang yang mempelajari TWL ini, maka 
akan jauh lebih berhasil apabila TWL dapat dipelajari secara bersama-sama dalam sebuah 
Workshop atau Lokakarya.

Tulisan ini merupakan pengantar sebelum anda memasuki dan memulai pelajaran pertama.

Tentunya yang paling penting dari kesemuanya nanti adalah perlunya kita menerapkan apa 
yang kita pelajari khususnya atas Firman yang kita peroleh ketika kita mempelajari buku 
petunjuk TWL ini.

Agar memudahkan kita maka kedua puluh empat  bab atau pasal  dapat dikelompokkan 
menjadi tiga bagian:
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BAGIAN I: PASAL 2 - 7

PELAJARAN DASAR MENGENAI DIRI KITA DAN HUBUNGAN KITA DENGAN TUHAN

BAGIAN II: PASAL 8 – 12

PELAJARAN MENGENAI ARTI DAN CARA BERBISNIS ATAU BEKERJA DARI SUDUT 
PANDANG ALKITAB

BAGIAN III: 13 – 24

PELAJARAN  UNTUK  MENGETAHUI  BERBAGAI  FAKTOR  YANG  BERKAITAN 
LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KEHIDUPAN KITA BERBISNIS 
SESUAI DENGAN KEHENDAK ATAU SUDUT PANDANG ALLAH.

Masing-masing pasal mempunyai tujuan yang kesemuanya pada akhirnya akan membuat 
kita transformed (ter-transformasi):

TUJUAN MASING-MASING PASAL

PASAL 1: INTRODUCTION

Pengantar atau Prakata

PASAL 2: RELATIONSHIP FOUNDATION

Untuk mengingatkan kita betapa Allah telah menyertai sepanjang hidup kita dan agar kita 
selalu bersekutu dengan-Nya. Bagaimana kita diubahkan ketika menerima Dia dan “Lahir 
Baru.”  Untuk  mengetahui  beraneka  cara  atau  jalan  dalam  memenuhi  dan  mendalami 
bagaimana kita seharusnya berjalan bersama dengan-Nya.

PASAL 3: TWO WORLD VIEWS

Untuk  memberikan  gambaran  bahwa  ada  dua  sudut  pandang  dunia  dan  menyoroti 
perbedaan-perbedaan di antara keduanya. 

PASAL 4: NO MAN CAN SERVE TWO MASTERS

Untuk  menggali  dasar-dasar  Alkitabiah  dalam  melayani  TUHAN  dalam  pekerjaan  kita 
sehari-hari.  Untuk  menolong  orang  percaya  memperoleh  keyakinan  atas  panggilan 
terhadap dirinya dan karenanya dapat mengatasi pemikiran yang bercabang atas panggilan 
terhadap dirinya tersebut.
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PASAL 5: STEWARDSHIP

Untuk menyoroti peran kita selaku pe-nata-layan yang mendapat kepercayaan dari-Nya

PASAL 6: CONFIDENCE

Untuk  melihat  dari  sudut  Alkitabiah  tentang  keyakinan  diri,  harapan,  dasar-dasar  dan 
manfaatnya  serta  kaitannya  dengan  kepercayaan  dan  iman.  Juga  dalam  pasal  ini 
dibicarakan bagaimana mengembangkan keyakinan diri.

PASAL 7: RANSOMED, HEALED, RESTORED, FORGIVEN THHROUGH THE CROSS

Untuk  menolong  kita  menemukan  kebebasan  dan  kepenuhan  atau  keutuhan  diri  kita 
melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Hidup yang kita inginkan adalah hidup didalam 
Dia dan kita harus meyakini dan memutuskan bahwa hidup Yesus Kristus dalam hidup kita 
tidak mungkin dapat diperoleh dengan usaha kita semata-mata.

PASAL 8: BUILDING THE BUSINESS

Untuk meneguhkan pemikiran atau falsafah bisnis yang berdasarkan Alkitab.

PASAL 9: FAITH OR PRESUMPTION

Untuk bisa mengerti yang mana iman dan mana yang tidak, bagaimana iman itu bekerja 
dan bagaimana melangkah dengan iman.
Untuk memperbaiki konsep yang keliru bahwa kita dapat menciptakan iman atau kalau kita 
kuat barulah kita dapat memiliki cukup iman untuk mengerjakan mujijat.

PASAL 10: REST AT WORK

Untuk menanggalkan cara dan kebiasaan kerja  ala  duniawi  dan menggantinya  dengan 
“Cara Tuhan” setiap saat dan dalam situasi kerja apapun. Kita akan melihat dari  sudut 
pandang  Tuhan  terhadap  dua  gaya  bekerja  dan  mempelajari  hal-hal  praktis  untuk 
menghindarkan diri  dari  tekanan (stress)  dan memenuhi  rencana Tuhan untuk berbuah 
banyak.
PASAL 11: A KEY TO ABUNDANT LIFE?

Untuk  dapat  mengerti  inti  penting  dari  keinginan  kita  untuk  dapat  mengalami  dan 
melepaskan kehidupan yang berkelimpahan sesuai dengan janji  Tuhan dalam Yohanes 
10:10

PASAL 12: PROSPERITY

Untuk  dapat  mengetahui  secara  Alkitabiah  tentang  kemakmuran,  prioritas  untuk 
mengijinkan pikiran kita  diperbaharui  dalam bidang ini  dan menggali  penerapan praktis 
dalam hidup bekerja kita.
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PASAL 13: PRAYER

Doa adalah sesuatu yang dapat menimbulkan berbagai  pemikiran atau ide,  tetapi  tidak 
jarang juga yang bersifat negatip – perasaan “kering” dan “beban berat”
Kita akan mencari jawaban mengapa hal ini terjadi?

PASAL 14: RENEWING THE MIND

Untuk dapat mengerti: 

a. Apa yang dimaksud dengan “Pembaharuan budi atau pikiran kita?”
b. Mengapa kita perlu memperhatikan hal ini dan dalam situasi bagaimana kita perlu 

menerapkan ini?
c. Mengingatkan  kita  adanya  interaksi  antara  keinginan  dengan  pikiran  dan  emosi 

dengan pikiran
d. Mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam praktek.

PASAL 15: UNDERSTANDING THE TIMES

Untuk dapat mengerti jaman apa sekarang ini kita hidup

PASAL 16: MONEY MATTERS

Untuk dapat mengerti sudut pandang Alkitab terhadap masalah uang dan penerapan dalam 
hidup kita sehari-hari.

PASAL 17: LEADERSHIP

Untuk dapat mengerti arti Kepemimpinan dari sudut Alkitab dan khususnya pengaruhnya 
terhadap mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang lain dalam lingkungan 
kerja.
PASAL 18: TIME

Dalam Kerajaan Allah, seperti halnya juga di Babilonia, kita memerlukan “Management by 
Objectives” (pengelolaan berdasarkan tujuan atau menuju sasaran). Puncak dari kehidupan 
adalah “Perkawinan Anak Domba Allah,” oleh karena itu tujuan kita adalah menjadi bagian 
dari “Pengantin Wanita”
Seluruh waktu dalam hidup kita,  seharusnya dilihat  sebagai  persiapan untuk mencapai 
sasaran tersebut.

PASAL 19: BE STRONG IN THE BATTLE

Untuk  mengerti  bahwa  kita  ada  dalam  peperangan  rohani  dan  bagaimana  kita 
menaggulanginya dalam kehidupan kita sehari-hari.

4



PASAL 20: HEARING GOD

Untuk meingkatkan kemampuan kita dalam mendengar suara Tuhan.

PASAL 22: PERSEVERING IN TROUBLE

Bagaimana kita dapat bertahan dalam kesukaran, pencobaan, tanpa kita menyerah bahkan 
keluar sebagai pemenang.

PASAL 23: ENTERING THE PROMISED LAND

Untuk  mempelajari  dan  mengetahui  bahwa  ada  tempat  khusus  untuk  pengalaman 
berbisnis, perlengkapan atau persediaan bagi setiap orang yang dipanggil Tuhan ke dalam 
dunia bisnis, bagaimana kesemuanya itu sangat bertentangan dan berbeda dengan cara-
cara dunia, dan bagaimana kita dapat memasuki dan menetap di “Tanah Perjanjian” dalam 
bisnis kita.   

PASAL 24: FRUITFULNESS AND ANOINTING

Untuk dapat  menghargai  sudut  pandang Tuhan,  berbuah banyak dan memuliakan Dia. 
Mengerti tujuan dari iman kita.
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