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Keyakinan tentang Gereja (Jemaat)
Oleh: John Chambers
Ketika Rasul Paulus menyapa orang-orang
Kristen di Korintus, ia menyebut mereka ‘Bait Allah’
dan bahwa tubuh mereka adalah ‘Bait Roh Kudus’ (1
Kor. 3:16; 6:19). Tidak ada orang Yahudi yang akan berani mengatakan hal seperti itu. Bagi orang Yahudi, Bait
Allah adalah sebuah bangunan; mula-mula berupa
kemah sederhana di padang gurun (Kel. 33:7-11), dan
kemudian sebuah bangunan batu yang sangat besar
dan megah, di mana Allah berjumpa dengan umat-Nya.
Yesus mengejutkan orang Yahudi dengan
menyebut tubuh-Nya sendiri sebagai Bait Allah (Yoh
2:17– 22). Kemudian, ketika Yesus mati di kayu salib,
tirai Bait Allah, yang memisahkan umat dari tempat
kudus hadirat Allah, terbelah dua dari atas sampai ke
bawah (Mat. 27:51). Ini menunjukkan bahwa sebuah
jalan baru telah terbuka dan jalan lama tidak diperlukan lagi. Yesus menyebut pengikut-pengikut-Nya
‘ekklesia’, umat yang dipanggil ke luar dari dunia ini
(Mat. 16:18). Hal ini menandakan peralihan dari sebuah
bangungan yang terbuat dari batu menjadi sebuah bangunan rohani yang terbuat dari manusia (Ef. 2:20-22).
Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus,
Paulus menekankan kemurnian dan kekudusan pribadi
sebagai tempat kediaman yang layak bagi Roh Allah di
dalam diri setiap orang percaya sejati. Dalam suratnya
kepada jemaat di Efesus, Paulus mendiskusikan kesatuan di antara orang percaya dan menggambarkan
mereka masing-masing sebagai anggota suatu tubuh, di
mana Yesus adalah Kepala (Ef. 4:15-16), dan kemudian,
orang percaya sebagai batu, yang secara bersama membentuk sebuah tempat kediaman rohani bagi Tuhan.
Berdasarkan ajaran ini, yang dimulai oleh Yesus
sendiri, dan diteruskan oleh Rasul Paulus, kita mengetahui bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri kita masing
-masing, membukakan jalan bagi kita untuk memiliki
persekutuan pribadi dengan Allah di segala tempat;
bahkan di keheningan kamar kita sendiri. Keistimewaan ini disertai dengan tanggung jawab agar kita memelihara diri kita tetap murni dan kudus; sebagai tempat kediaman yang layak bagi Roh Allah. Namun, ajaran
ini juga menyatakan bahwa secara bersama, seluruh
orang percaya dibangun menjadi satu “jemaat”, yang
digambarkan baik sebagai bait Allah yang bersifat spiritual maupun sebagai tubuh Kristus. Ketika orang percaya berkumpul bersama, hadirat Allah hadir di sana
dengan cara yang khusus (Mat. 18:20). Yesus memerintahkan pengikut-pengikut-Nya untuk berkumpul bersama untuk berdoa dan mengadakan perjamuan kudus

(Luk. 22:19). Sejak pertemuan yang terakhir dengan
Yesus setelah kebangkitan-Nya, murid-murid berkumpul
secara teratur untuk bersekutu, berdoa, dan beribadah.
Pada saat-saat itu mereka tidak ‘membentuk’ sebuah
gereja; melainkan mereka sedang mengekspresikan kesatuan rohani yang sudah ada.
Dengan menggunakan gambaran sebuah tubuh, di
mana Yesus adalah kepala, kita tidak hanya belajar tentang sifat gereja, melainkan juga fungsi gereja. Tubuh
melaksanakan kehendak dan instruksi dari kepala.
Demikian juga gereja dipercayakan dengan tugas melanjutkan pekerjaan Kristus di bumi. Pekerjaan kasih, belas
kasihan, pengampunan dan pelayanan Yesus sekarang
menjadi tanggung jawab kita. Pekerjaan-pekerjaan ini
sering menuntut kita untuk menderita bersama-Nya.
Yesus duduk di surga dan bekerja di dalam dan melalui
kita oleh Roh-Nya. Oleh Roh-Nya dan melalui firman-Nya
yang kudus, Ia membawa kita kepada kebenaran.
Sebagai orang yang mengkhotbahkan firman-Nya,
kita bertanggung jawab memberitakan seluruh kebenaran Allah kepada umat-Nya agar mereka bertumbuh
menjadi seperti Kristus dan melaksanakan kehendakNya di bumi. Dengan cara ini gereja, baik anggota individu maupun jemaat, akan mendemonstrasikan kepada
dunia di sekeliling mereka makna yang sesungguhnya
dari Kerajaan Allah. Dalam Perjanjian Lama, umat Allah,
yaitu bangsa Israel, diberi tanggung jawab menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, tetapi gagal. Sekarang
gereja dipanggil untuk memenuhi tugas yang sama.
Dalam Filipi 2 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kesatuan gereja berdasarkan kerendahan hati seperti Yesus akan menjadikan jemaat bercahaya seperti bintangbintang di dalam kegelapan.
Satu ilustrasi terakhir, yang Paulus gunakan
dalam pengajarannya tentang gereja terdapat dalam Efesus 5:25-27, di mana Paulus memakai gambaran tentang
hubungan gereja dengan Kristus sebagai model perkawinan Kristen sejati. Paulus menggambarkan gereja sebagai pengantin perempuan dari Kristus. Gambaran ini
diuraikan dalam Wahyu 21:9-11 dan menolong kita memahami sedikit tentang apa yang dapat kita nantinantikan ketika Yesus kembali. Mengingat pengharapan
yang mulia ini, marilah kita bertekun dalam panggilan
Allah kepada gereja-Nya sekarang.

Allah ingin gereja-Nya bertumbuh. Gereja bertumbuh melalui firman Allah dan firman-Nya terutama
diberitakan melalui khotbah. (John Stott)
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Dari Redaksi
Selamat Paskah bagi sahabat Langham Indonesia yang terkasih!
Buletin Langham Edisi April 2014 menampilkan dua artikel menarik dan satu informasi penting. Pertama, melanjutkan seri Keyakinan Dasar bagi pengkhotbah, dalam edisi ini diuraikan Keyakinan Dasar
tentang Gereja (Jemaat). Kedua, resensi buku baru yang diterbitkan oleh Langham Indonesia bersama Literatur Perkantas. Buku yang berjudul “Gambar Besar dari Allah” ini dikarang oleh Pdt Vaughan Roberts,
pimpinan gereja St Ebbe, Oxford, Inggris. Ketiga, Laporan Pelatihan Langham Tahap 1 di tiga tempat, yaitu
di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Klasis Messawa, GTM Klasis Boda-Boda dan Gereja Toraja Klasis Palopo.
Kita bersyukur karena ketiga pelatihan tersebut diikuti oleh 159 orang peserta, baik pendeta maupun majelis klasis dan sinode, penatua, syamas dan jemaat.
Selamat membaca dan kiranya menjadi berkat.

PELATIHAN LANGHAM TAHAP 1 GEREJA TORAJA MAMASA (GTM)
Pelatihan Langham dengan Gereja Toraja Mamasa berlangsung di dua klasis pada Bulan Februari
2014. Pelatihan pertama untuk Klasis Messawa yang
berlangsung pada 19-22 Februari di Gedung Gereja
Jemaat Messawa. Pelatihan ini diikuti oleh 43 orang
peserta dari 11 jemaat (24 orang pria dan 19 orang
wanita). 15 orang peserta merupakan pendeta jemaat, sedangkan peserta lain nyaadalah pekerja majelis sinode, pekerja majelis klasis, penatua, syamas
dan jemaat.
Suasana Diskusi Kelompok

Sumardi dan Okta Rumpak juga berjalan dengan
baik.

Peserta Pelatihan Klasis Messawa

Pelatihan yang dipimpin oleh Rilus Kinseng,
Amos Liem, dan Okta Rumpak berjalan dengan baik
dan diikuti dengan antusias dan setia oleh seluruh
peserta. Di akhir pelatihan, terbentuk 7 (tujuh)
kelompok pengkhotbah yang masing-masing berkomitmen untuk melakukan pertemuan secara rutin.
Pelatihan kedua untuk Klasis Boda-Boda berlangsung pada 24-27 Februari 2014 di Gedung
Gereja Jemaat Immanuel. Pelatihan Tahap 1 ini dihadiri oleh 27 orang peserta dari 11 jemaat (22 peserta laki-laki dan 5 peserta perempuan). 10 orang
peserta merupakan pendeta jemaat, sedangkan peserta lainnya adalah pekerja majelis sinode, pekerja
majelis klasis, penatua, syamas dan jemaat. Pelatihan yang dipimpin oleh Hamdani Tedja, Amos Liem,

Peserta Pelatihan Klasis Boda-Boda

Di akhir pelatihan di kedua lokasi tersebut,
beberapa peserta yang mewakili rekan-rekannya
menyatakan bahwa mereka merasakan pelatihan
ini sangat bermanfaat sehingga perlu diadakan
lagi sehingga makin banyak yang terlibat. Peserta
juga bertekad untuk menyediakan waktu lebih
banyak untuk membaca dan mempelajari firman
Tuhan sehingga dapat menyampaikan khotbah
dengan lebih terstruktur.

3

Edisi April 2014

Resensi Buku: Gambar Besar dari Allah
Apakah Anda pernah merasa bahwa walaupun sudah bertahuntahun menjadi Kristen dan menjadi pelayan-Nya, namun pengetahuan
Alkitab Anda masih terbatas? Atau, Anda diminta berkhotbah dengan
tema bebas, tapi bingung mau khotbah apa dan dari kitab mana?
Vaughan Roberts, pimpinan gereja St Ebbe, Oxford, Inggris membantu
Anda menjawab kedua pertanyaan di atas melalui bukunya yang
diterbitkan bersama oleh Langham Indonesia dan Literatur Perkantas
dengan judul Gambar Besar dari Allah (GBdA). Mengapa demikian?
Untuk menjawab pertanyaan pertama di atas, buku GBdA menyajikan
dengan gamblang dan mudah dipahami bagaimana 66 kitab dari Alkitab
menampilkan tulisan seorang penulis utama, yaitu Allah sendiri dengan
satu topik utama, yaitu rencana keselamatan dari Allah melalui anak-Nya,
Yesus. Pdt Roberts menyatakan bahwa tujuannya menulis buku ini adalah
untuk menolong umat Kristen, baik petobat baru maupun Kristen yang
sudah dewasa, menemukan hal-hal di dalam Alkitab dengan mudah dan melihatnya sebagai satu kesatuan dan yang
menunjuk kepada Yesus.
Terkait pertanyaan kedua, penulis menampilkan dua pendekatan yang sangat inspiratif. Pertama, GBdA
dimulai dari akhir dengan penjelasan mengenai tema pemersatu seluruh isi Alkitab, yaitu Kerajaan Allah.
Menariknya definisi Kerajaan Allah yang awalnya dicetuskan oleh Graeme Goldsworthy dalam bukunya Gospel and
Kingdom (Injil dan Kerajaan-Allah) hanya berupa kalimat sederhana, yaitu ‘Umat Allah di tempat kediaman Allah di
bawah pemerintahan dan berkat Allah’. Intinya adalah Allah ingin manusia menikmati hubungan yang akrab dengan
-Nya dalam hadirat-Nya. Kehidupan terbaik yang dirancang Allah adalah Pola Kerajaan yang bermula dari Taman
Eden. Di taman, tempat kediaman Allah itu, umat Allah yang diwakili Adam dan Hawa hidup di bawah pemerintahan
Allah dengan tunduk pada firman Allah. Berada di bawah pemerintahan Allah di dalam Alkitab berarti selalu
menikmati berkat Allah. Pola kerajaan demikian sesuai dengan maksud penciptaan sampai terjadi kejatuhan dalam
dosa. Hal ini mengantar pada pendekatan selannjutnya.
Kedua, penulis yang mendorong orang untuk mempertimbangkan pelayanan Injil penuh waktu ini,
menyediakan panduan untuk memahami dengan lebih lengkap dan detail Gambar Allah. Alkitab dibagi ke dalam
delapan bagian dengan menggunakan masa-masa utama dalam bentangan rencana Allah untuk memulihkan
kerajaan-Nya sebagai dasar pengelompokan. Pembagian itu selalu dikaitkan dengan definisi Kerajaan Allah dan
posisi Yesus Kristus , baik ketika membahas Perlanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Setelah kejatuhan dalam dosa
yang dicerminkan oleh Kerjaan yang binasa, bagian-bagian selanjutnya mengisahkan cerita mengenai penggenapan
janji pemulihan: sebagian dalam sejarah Bangsa Israel di masa Perjanjian Lama dan secara sempurna melalui Yesus
Kristus. Pembagian tersebut adalah: 1) Perjanjian Lama: Pola Kerajaan, Kerajaan yang Binasa, Kerajaan yang
Dijanjikan, Kerajaan Parsial, dan Kerjaan yang dinubuatkan; 2) Perjanjian Baru: Kerajaan yang Telah Datang,
Kerajaan yang Diproklamasikan dan Kerajaan yang Disempurnakan. Gambar 1 menampilkan skema pembagian
tersebut, termasuk referensi kitab-kitab untuk tiap bagian. Skema tersebut dapat juga dilihat sebagai peta
perjalanan, sehingga kita tidak bingung kalau harus memilih tema dan bagian Alkitab untuk dikhotbahkan karena
peta tersebut menunjukkan posisi tiap kitab dan kondisi Kerajaan dalam kaitannya keseluruhan rencana
keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus.
Akhirnya, tanpa perlu banyak
kata lagi saya mengajak Anda
memperoleh buku GBdA yang luar
biasa ini, membaca dan memahami
Gambar Besar dari Allah, sehingga
khotbah kita menjadi semakin
alkitabiah dan kerohanian kita
semakin
bertumbuh
menjadi
dewasa seperti Dia. Yang lebih
penting adalah kita menjadi bagian
keluarga Allah dari setiap bangsa
(multi-national) yang memasuki
Kerajaan yang Disempurnakan, di
dalam tempat kediaman Allah,
yaitu ciptaan baru dan Yerusalem
baru
dan
tunduk
pada
pemerintahan
Allah
untuk
mengalami
berkat-Nya
yang
sempurna. (Haskarlianus Pasang)
Gambar 1. Skema Gambar Besar dari Allah
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PELATIHAN LANGHAM TAHAP 1
GEREJA TORAJA KLASIS PALOPO
Pelatihan Tahap 1 ini berlangsung pada 11-14
Maret 2014 yang diikuti oleh 89 orang peserta (76
Pendeta dan 13 Calon Pendeta). Peserta merupakan
perwakilan dari 21 jemaat Gereja Toraja dan dilakukan di Gereja Toraja Jemaat Pniel yang merupakan
gereja yang tertua di Palopo (93 tahun).
Udara yang cukup panas tidak mengurangi semangat seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan
dengan setia dan sukacita.

POJOK DOA
Bersyukur untuk perayaan Paskah di berbagai tempat, kiranya kuasa kebangkitan Yesus semakin mendorong kita untuk melayani dengan sukacita.
Bersyukur untuk pelatihan Langham Tahap 2 pada
24-28 Maret yang lalu, bersyukur untuk peserta,
pembicara dan seluruh acara yang berlangsung dengan baik.
Bersyukur untuk penerbitan 2 buku baru, “Kitab
Ulangan, Allah yang Menepati Janji-janji-Nya” dan
“Gambar Besar dari Allah” sebagai bagian dari kerjasama Langham Indonesia dan Literatur Perkantas.
Bersyukur untuk kerja sama dan persekutuan lebih
dekat dengan Langham Australia yang diwakili Ibu
Wendy Toulmin.
Bersyukur untuk pelatihan di Gereja Toraja Mamasa, Gereja Toraja Klasis Palopo dan Gereja Indonesia di General Santos, berdoa untuk tambahan
Kelompok Pengkhotbah yang setia bertumbuh bersama.

Suasana Studi Pribadi

Untuk tindak lanjut pelatihan, telah terbentuk
12 Kelompok Pengkhotbah yang diharapkan dapat
menjadi sarana untuk peserta pelatihan saling mendukung dan terus bertumbuh.

Suasana Diskusi Kelompok

Informasi mengenai Program Pelatihan Langham
di Indonesia dapat menghubungi:
Yayasan Langham dan Kemitraan pelayanan
Jalan Arimbi 5 No. 3 Bumi Indraprasta
Bogor 16153. Telp. (0251) 8341 445
Email: langhamindonesia@gmail.com
Rekening Bank:
Bank Mandiri- KCP Warung Jambu Bogor
No. 133.0012177.648
a/n Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan
atau
BCA Bogor
No. 7380469663 An. Netty Panjaitan
Redaksi Buletin Langham:
Email: buletinlangham@gmail.com

Berdoa untuk pelaksanaan Training for Trainers 3
(TFT3) pelatih Nasional pada 20-23 Mei 2014 dan
persiapan Pelatihan Tahap 1 pada 18-21 Agustus
2014 di Hotel Seruni, Bogor.

Peserta Pelatihan Langham Tahap 1 di Klasis Palopo
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