
   Edisi  Februari 2014 

 

budaya untuk menangkap kebenaran Alkitab secara lang-

sung melalui mata mereka sendiri dan kemudian me-

nyingkapkan beragam hikmat Tuhan kepada seluruh 
gereja.’  
 

Jika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Al-
lah, maka, baik dalam persiapan maupun saat ber- 
khotbah, kita akan menempatkan diri kita di bawah 
otoritas Alkitab. Kita tidak akan menggunakan teks 
Alkitab untuk meneguhkan ide-ide kita sendiri; me-
lainkan kita akan membiarkan Alkitab membentuk 
pemikiran dan hidup kita. Kita akan melakukan 
pendekatan pada teks Alkitab dengan meminta Allah 
berbicara kepada kita melalui firman-Nya sehingga 
kita dapat meneruskan firman-Nya kepada jemaat, 
dan percaya bahwa Roh Kudus akan menggunakan 
eksposisi kita untuk mentransformasi hidup kita dan 
hidup pendengar kita. Mengutip perkataan Direktur 
Langham Preaching, Paul Windsor: “Alkitab (perikop 
yang dikhotbahkan) bukanlah batu pijakan tempat 
kita melompat ke dalam khotbah – melainkan 
bagaikan kolam renang di mana kita melompat ke 
dalamnya dan berenang dalam khotbah. 
 

Walaupun ada bagian-bagian Alkitab yang mung-
kin kita tidak pahami sepenuhnya, kita bekerja ber-
dasarkan asumsi bahwa Allah menghendaki umat-Nya 
memahami firman-Nya. Oleh karena itu, kita menga-
jarkan dan mengkhotbahkan dengan jelas dan relevan 
segala sesuatu yang kita pahami; dan kita terus ber-
juang mempelajari bagian-bagian yang sulit, dan men-
dorong jemaat kita melakukan hal yang sama.  
 

Yang terpenting adalah keyakinan bahwa seluruh 
Alkitab menunjuk kepada Yesus. Ia adalah pusat dan 
fokus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ia adalah 
kunci yang membukakan segala sesuatu yang Allah 
ingin ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi, 
baik kita berkhotbah dari Perjanjian Lama atau Per-
janjian Baru, kita harus berusaha untuk menghubung-
kan semua khotbah kita kepada Yesus Kristus, dan 
mengarahkan perhatian pendengar kita kepada-Nya, 
bukan kepada diri kita. Kita dipanggil untuk menjadi 
‘pelayan firman Allah’ dan, demi Yesus, menjadi pe-
layan tubuh-Nya, yaitu jemaat.  

Ketika saya melayani sebagai pendeta di sebuah 
gereja, saya mendapat kesempatan istimewa mem-
bimbing seorang bapak yang saat itu baru diangkat 
menjadi penatua di gereja kami. Karena bapak ini 
adalah seorang pejabat tinggi, ia hanya ingin dibantu 
dalam hal isi khotbahnya sebab ia yakin bahwa        
pengalamannya yang luas sebagai seorang pembi-
cara publik membuat ia mampu menyampaikan 
khotbah dengan baik!  
 

Persiapan berjalan lancar dan bapak penatua itu 
menulis khotbahnya. Namun, ketika saatnya tiba dan 
ia berdiri untuk berkhotbah, saya melihat tangan dan 
lututnya gemetar dan peluh membasahi wajahnya. 
Mengapa? Setelah ibadah selesai, kami bercakap-
cakap, dan saya menanyakan hal itu kepadanya. 
Jawabnya, “Saya sudah sering berceramah dan berpi-
dato, tetapi, ketika tadi saya berdiri untuk berkhot-
bah, tiba-tiba saya sadar bahwa apa yang akan saya 
sampaikan adalah firman Allah, dan bukan ide-ide 
saya sendiri. Pada saat itulah besarnya tanggung 
jawab yang saya pikul terasa menghantam saya... dan 
saya takut”.   
 

Hal inilah yang membuat sebuah khotbah ber-
beda dengan semua bentuk komunikasi publik yang 
lain. Kita sedang berbicara dalam nama Tuhan dan 
menguraikan firman-Nya. Jadi, apa yang kita percayai 
tentang firman Allah, Alkitab, sangatlah penting. 
Berikut adalah pernyataan percaya tentang otoritas 
dan kuasa Alkitab yang diikrarkan dalam Lausanne 
Covenant (1974):  
 
‘Kami menyatakan bahwa inspirasi Ilahi, kebenaran 
penuh dan otoritas dari Perjanjian Lama dan Perjan-

jian Baru dalam Alkitab secara keseluruhan adalah satu
-satunya firman Tuhan tertulis, tanpa kesalahan apapun 
dalam pernyataannya dan satu-satunya pedoman iman 
dan perilaku yang tak pernah salah. Kami juga me-

nyatakan kuasa dari firman Tuhan untuk memenuhi misi 
keselamatan-Nya. Pesan Alkitab ditujukan kepada laki-
laki dan perempuan. Penyingkapan Tuhan melalui Yesus 

dan Alkitab tak terubahkan. Melalui Alkitab, Roh Kudus 
tetap berbicara hingga hari ini. Roh Kudus memberikan 
pencerahan dalam pikiran orang percaya pada setiap 
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Pelatihan berlangsung di Griya Kusuma Indah, 
Pacet, Jawa Timur  pada 3-5 Februari 2014. 

Pelatihan diikuti oleh 63 orang peserta yang terdiri 
dari Pendeta, Calon Pendeta, Penatua dan Pengurus 
GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Peserta merupakan 
perwakilan dari 27 jemaat dalam lingkungan GKI 
Sinode Wilayah Jawa Timur. 

Peserta menyatakan menikmati suasana belajar 
dalam diskusi kelompok dan juga belajar mema-
hami sudut pandang orang lain yang kadang ber-
beda dengan  pandangannya. 

Melalui Studi Pribadi, beberapa peserta menyata-
kan senang karena lebih mendalami secara cer-
mat betapa dalamnya firman Tuhan, mendapat-
kan banyak hal baru dan semakin diperkaya. 

Peserta mengikuti pelatihan dengan penuh se-
mangat dan sukacita, yang diselingi oleh beberapa 
permainan menarik yang dibawakan oleh Panitia 
SW Jatim  yang sangat kreatif. 
  
Pada akhir pelatihan, terbentuk 9 (sembilan) 
kelompok pengkhotbah yang diharapkan dapat 
berjalan dengan baik dan terus bertumbuh.  
 
 

PELATIHAN LANGHAM GKI SINODE WILAYAH JATIM 

Syalom kepada semua sahabat Langham Indonesia 

 Langham Indonesia memasuki tahun 2014 dengan penuh syukur kepada Tuhan dengan terben-
tuknya Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan yang akan memayungi seluruh kegiatan Langham di 
Indonesia. Rapat Kerja Pengurus Langham diadakan pada tanggal 17-18 Januari untuk membahas berba-
gai perkembangan baru tersebut sekaligus membuat perencanaan strategis untuk beberapa tahun ke de-
pan. 

Buletin Langham Edisi Februari ini melanjutkan seri Keyakinan Dasar yang sudah dibahas dalam be-

berapa terbitan sebelumnya. Kali ini, ‘Keyakinan Dasar tentang Alkitab’ menjadi tema Buletin Februari 

yang dilengkapi dengan sebuah tulisan tentang ‘Alkitab sebagai Buku Penuntun kepada Keselamatan’.  

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 yang pertama pada tahun 2014 berlangsung di Jawa Timur dan pe-

latihan di Jawa Barat juga dilaporkan oleh Tim Redaksi Buletin dalam laporan singkat disertai foto-foto 

kegiatan.  Selamat membaca dan semoga menjadi berkat.  

Dari Redaksi 

Peserta Melakukan Studi Pribadi 

  Laporan Kelompok Diskusi dalam Satu Sesi Pelatihan 

 Peserta Pelatihan GKI SW Jatim dan Tim Langham  

 Suasana Diskusi Kelompok 
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Ketiga, tujuan Alkitab bukan untuk filosofis. Alkitab 
berisi banyak hikmat Allah, tetapi tidak menyediakan 
cara berpikir filosofis. Ambil contoh penderitaan atau 
kejahatan. Dalam banyak halaman Alkitab kita 
menemukan pria dan wanita yang berdosa dan 
menderita. Namun, Alkitab tidak memberikan penjelasan 
yang dapat diterima filsafat manusia bagaimana terang 
Allah melalui salib Kristus bekerja untuk mengatasi 
keduanya. Hal ini terjadi karena Alkitab menganggap 
lebih penting untuk memberitahukan kita tentang 
bagaimana menanggung penderitaan dan mengalahkan 
kejahatan daripada membahas tentang asal dan tujuan 
keduanya secara filosofis. 

Jadi Alkitab terutama bukanlah sebuah kitab ilmu 
pengetahuan, kesusasteraan atau filosofis, tetapi kitab 
keselamatan. Graeme Goldsworthy (2000) dalam 
bukunya ‘Preaching the Whole Bible as Christian 
Scripture’ memberi penekanan bahwa Alkitab adalah 
firman Allah yang Esa mengenai jalan keselamatan. 
Keselamatan sendiri jauh lebih luas dari sekadar 
pengampunan dosa. Di dalamnya termasuk tujuan Allah 
untuk menebus dan memulihkan keadaan manusia, 
termasuk seluruh ciptaan. 

 

Kepada Kristus Yesus 
 

Keselamatan yang untuknya Alkitab mengajarkan kita 
‘melalui iman kepada Yesus Kristus’. Karena Alkitab 
berpusat pada keselamatan dan keselamatan itu melalui 
Yesus Kristus, maka Alkitab penuh dengan Yesus Kristus. 
Kristus dapat ditemukan dalam Hukum Taurat, dalam 
Kitab para nabi, dalam Kitab-kitab syair dan dalam 
Perjanjian Baru (PB). Hubungan dasar antara Perjanjian 
Lama (PL) dan PB adalah hubungan antara janji dan 
penggenapan. Kitab-kitab PL berbicara tentang Kristus 
yang dijanjikan dan  janji itu digenapi dalam PB. 
 

Melalui Iman  
 

Karena tujuan Alkitab adalah memimpin kepada 
keselamatan, dan karena keselamatan ada dalam Kristus, 
maka sebenarnya Alkitab yang memimpin kita kepada 
Kristus. Hal itu dapat terjadi kalau kita membuka diri 
kepada kesaksian Alkitab tentang Yesus Kristus, dan 
kemudian mengalami pengaruhnya yang kuat, sehingga 
Allah menciptakan iman dalam kita. Kalau kita menerima 
kesaksian itu, kita percaya kepada Kristus. Itu sebabnya 
kata Rasul Paulus: Jadi, iman timbul karena pendengaran, 
dan pendengaran oleh firman Kristus (Rm 10:17). 

Sebagai pengkotbah, kita ingin memproklamasikan 
Kristus dengan cara yang efektif. Kita ingin melihat 
orang bertobat dan memulai kehidupan Kristen yang 
berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Kita juga ingin 
gereja kita bertumbuh, dewasa, melayani dan 
menjangkau dunia dengan memberi dampak pada 
masyarakat sekitar. Kita juga rindu menguatkan 
keluarga dan melihat anak-anak bertumbuh menjadi 
dewasa secara rohani. Itu semua dapat terjadi apabila 
kita memperlakukan Alkitab sebagai Kitab penuntun 
pada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus 
dan mengkotbahkannya dengan setia, jelas dan relevan!
(Haskarlianus Pasang)   

Penulis atau penerbit dari sebuah buku yang baik 
biasanya memberikan informasi mengenai alasan, 
tujuan dan untuk siapa buku itu ditulis; termasuk 
bagaimana menggunakan buku tersebut. Hal yang sama 
sebenarnya terjadi dengan Alkitab, namun banyak 
orang Kristen tidak memperhatikannya, sehingga tidak 
mendapatkan manfaat maksimal saat membaca dan 
mempelajari Alkitab. 

Penulis Agung Alkitab memberikan tema dan tujuan 
utama dari Alkitab yang tersebar di berbagai kitab, 
namun mungkin tidak ada yang lebih ringkas dari apa 
yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Tim 
3:15-17 “Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah 
mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat 
kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan 
oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang 
diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki 
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.  
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah 
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik”. 

John Stott (1984) dalam bukunya  ‘Memahami Isi 
Alkitab’ menegaskan bahwa Paulus menyatukan asal 
dan tujuan Alkitab melalui ayat-ayat di atas. Asalnya 
dari ‘ilham Allah’ dan tujuannya: ‘bermanfaat’ bagi 
manusia (ayat 16). Selanjutnya John Stott menguraikan 
tiga (3) kata kunci dari ke tiga ayat di atas untuk 
menjelaskan natur dari kegunaan Alkitab, yaitu 
‘keselamatan’, ‘Kristus Yesus’, dan ‘iman’. 
 

Kitab Keselamatan 
 

Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tujuan Alkitab 
adalah penuntun kepada keselamatan, dan ini berarti 
Alkitab berisi tujuan-tujuan praktis yang lebih bersifat 
moral daripada intektual. Untuk memahami tujuan 
positif dari Alkitab, maka ada baiknya kita memahami 
apa yang bukan menjadi tujuan Alkitab, yaitu:  

Pertama, tujuan Alkitab bukan untuk ilmu 
pengetahuan. Ini tidak berarti bahwa Alkitab 
bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, yang 
ingin ditegaskan adalah bahwa walaupun Alkitab 
mengandung ilmu pengetahuan, misalnya sejarah, 
namun Alkitab tidak memiliki tujuan ilmiah. Ilmu alam 
misalnya, adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang 
membutuhkan metode ilmiah seperti pengamatan, 
percobaan, dan analisa untuk sampai pada suatu 
kesimpulan. Sementara tujuan Allah melalui Alkitab 
adalah membeberkan kebenaran yang tidak dapat 
ditemukan melalui metode ilmiah, tetapi melalui 
penyataan-Nya.  

Kedua, tujuan Alkitab bukan untuk kesusasteraan. 
Alkitab dari bahasa aslinya yaitu Ibrani, Aram dan 
Yunani diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah, tentunya menjadi kekayaan bangsa, 
namun Allah tidak mendisain Alkitab sebagai karya 
sastra yang hebat. Beberapa surat dalam Perjanjian 
Baru bahkan ditulis dalam bahasa sehari-hari yang 
mungkin  tidak tepat secara tata bahasa. Tujuan Alkitab 
harus ditemukan dalam pesannya, bukan dalam gaya 
penulisannya.  

“Alkitab adalah Kitab Penuntun kepada Keselamatan”  
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Peserta menyatakan menikmati  studi pribadi karena 
menemukan hal-hal yang sering tidak terlihat dan 
dalam diskusi kelompok diperkaya oleh anggota 
kelompok yang lain. Banyak dari peserta yang berte-
kad untuk menyediakan lebih banyak waktu untuk 
melakukan studi pribadi.  

 

 

Pelatihan diikuti oleh 19 orang peserta yang ham-
pir seluruhnya adalah pendeta jemaat GKI SW Ja-
bar. Dua (2) orang peserta merupakan perwakilan 
dari Young Leader Indonesia.   

Pelatihan berlangsung dengan interaktif karena 
seluruh peserta sudah saling mengenal. Pelatihan 
berlangsung di Wisma Taman Indah, Puncak, Jawa 
Barat  pada 18-21 Februari 2014. Peserta meru-
pakan perwakilan dari 14 Jemaat yang tersebar di 
8 klasis di wilayah Jawa Barat dan Batam.  

Suasana diskusi kelompok berlangsung dengan 
baik, seluruh anggota kelompok terlihat aktif dalam 
kelompok yang terdiri dari 3-4 orang anggota.  
 

PELATIHAN LANGHAM GKI SW JABAR POJOK DOA  

 

 
    REDAKSI 

 
Penasehat 

 
Grace Emilia 

Rosemary Aldis 
 
 

Kelompok Kerja Buletin 
 

Haskarlianus Pasang 
Njoo Mee Fang 

Dominggus Saekoko 

 Suasana Pleno Hasil Diskusi 

 Peserta Pelatihan GKI SW Jabar dan Tim Langham 

Bersyukur untuk pelaksanaan pelatihan Tahap 
1 di GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, GKI Sinode 
Wilayah Jawa Barat, Gereja Toraja Mamasa 
Klasis Messawa dan Klasis Boda-boda yang ber-
jalan lancar.  

 
Berdoa bagi peserta dan Tim Pelatih untuk pe-
latihan Tahap 1 di Gereja Toraja Palopo, 11-14 
Maret 2014  

 
Berdoa untuk pelaksanaan Pelatihan Tahap 2 
pada 24-28 Maret 2014 di Bogor. Berdoa untuk 
seluruh peserta dan pembicara Bpk Paul Barker, 
Ibu Rosemary Aldis, Bpk John Chambers, Bpk 
Aristarchus Soekarto, Bpk Armand Barus, Bpk 
Yuzo Adinata dan wakil Langham Australia 
yakni Ibu Wendy Toulmin. 

 
Yayasan Langham dan Kemitraan pelayanan 

Jalan Arimbi 5 No. 3 Bumi Indraprasta 
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