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WHAT THEY SAID...
“Praise God! Pastor Jason allowed me to read
your wonderful blessing work that has blessed me much. I
pray that your book can be read by most youth all over
Indonesia and give big impact to them. I’m very greatful to
God for the girl, Cella, and for our Pastor that give right
teaching based on the Bible to the congregation. God will
use you more and make all your dreams come true. Love
you. Gbu.“
(‘Aunty’ Anita ~ Ibu dari Gembala Sidang JKI Galilea)

“Isi dari buku ini akan membuat kita bergairah
untuk menjalani kehidupan yang radikal bagi Tuhan. It’s a
great book!“
(Pdt. Abraham Jason ~ Gembala Sidang JKI Galilea &
penulis buku ‘Manusia Allah’)

“Cella melakukan sesuatu yang baru, sebuah
karya bagi generasinya. Radical for Jesus, sebuah tulisan
yang lahir

dari kerinduan hati sang penulis

bagi

generasinya, mengajarkan kepada generasi tentang
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kehidupan yang seharusnya generasi ini lakukan yaitu
intimacy with God, value, destiny and influence. Jika Anda
seorang yang bergerak dalam pelayanan anak muda,
saya yakin Anda membutuhkannya.”
(Pdm. Hendrik Salim ~ Youth Pastor GPKdI Jakarta &
penulis buku ‘Saatnya Akan Tiba, Persiapkan Dirimu’)

“Anak muda harus memberi pengaruh dalam
hidupnya di tengah-tengah masyarakat atau anak muda
lainnya. Tentu saja pengaruh yang baik, khususnya anak
muda Kristiani. Menjadi terang dan garam (figure dan
impact) tidak bisa seorang diri, kita harus bergabung
dalam sebuah komunitas. Marcella Flaorenzia, adik saya
ini telah menuliskan hasrat dan kerinduannya untuk anakanak muda menjadi radikal dalam memberi pengaruh
yang

baik

bagi

masyarakat.

Buku

ini

saya

rekomendasikan untuk anak-anak muda yang sedang
bergerak secara radikal bagi Tuhan. Marcella, saya
bangga atas karya perdana kamu ini. Luar biasa, terus
berkarya!“
(Sulistyo. A. Tetta. S.Th ~ Puket III STT LETS &
Leader of Life Community)
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“Di zaman sekarang kita sangat sulit untuk
radikal, khususnya bagi anak muda. Tapi, tetap ada kasih
karunia Tuhan untuk menemukan masih banyak anak
muda yang memilih radikal untuk Yesus di tengah dunia
yang penuh dengan ketidakradikalan. So guys, kalo kamu
ingin memilih hidup kamu menjadi radikal bagi Yesus,
kamu kudu baca buku ini. Radikal? Siapa takut...“
(Yunus Koloay ~ Fasilitator Jaringan Pemuda Gen-B)

“Bukunya bagus banget! Bukunya memberkati
aku banget. Lewat buku ini, aku mau belajar untuk lebih
radikal lagi dalam Tuhan. Aku juga mau melayani Tuhan
sepenuhnya dan dengan sungguh-sungguh. And buat
para pembaca, pasti terberkati dan mengubah hidup
banget deh. Yang pasti setelah baca bukunya, harus
dipraktekin. Aku tunggu buku yang kedua lho. Terus maju
buat Tuhan.“
(Priska ~ Pelajar SMA Kristen Kanaan Jakarta)
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DEDIKASI
----------------------------------------------------------------------

Saya persembahkan buku ini kepada
setiap anak-anak Tuhan, khususnya
untuk generasi muda yang akan
dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa
dan memiliki kehidupan yang
MAXIMAL!
Saya mendukung kehidupan kalian…

6

DAFTAR ISI
What They Said...

3

Dedikasi

6

Daftar Isi

7

Writer’z Notes

8

Our History

10

Opening:

What is “Radical“?

15

Step #1

Intimacy

21

Step #2

Value

50

Step #3

Destiny

84

Step #4

Influence

116

Closing:

Are u Radical?

148

7

WRITER’z NOTES
“ANAK MUDA”...
itulah yang membuat saya terinspirasi untuk menulis
buku ini. Buku saya yang pertama ini saya
persembahkan

khusus

untuk

anak-anak

muda,

karena saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan
sesuatu yang besar melalui generasi muda.
Untuk kamu-kamu yang mungkin kurang
hobi membaca, saya harap kamu bisa mulai menyukai
buku ini. Karena perlu diketahui, saya juga bukan
orang yang hobi membaca lho... jadi saya berusaha
untuk menulis buku ini dalam bahasa yang sederhana
dan cocok untuk anak muda.
Saya rindu supaya buku ini dapat memberi
inspirasi dan pengaruh bagi kehidupan banyak orang.
Anak-anak muda tidak akan lagi menjadi korban
iblis, tapi justru menjadi senjata yang membuat iblis
ketakutan.
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Saya juga rindu supaya bisa lahir komunitaskomunitas R4J (komunitas anak muda yang Radikal
untuk Tuhan) di daerah-daerah, kota-kota, bahkan di
bangsa-bangsa.
Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di
generasi ini!
Selamat menikmati pengalaman-pengalaman
seru bersama Tuhan melalui buku ini... 

“Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
demikianlah

anak-anak

pada

masa

muda.”

(Mazmur 127:4)

with love & pray;
Marcella Flaorenzia
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