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“Memberitakan Alkitab Secara Keseluruhan: Penebusan - yang Baru ”
Oleh: Dwi Maria Handayani
Kita telah membahas Penciptaan – ‘Yang
Baik’ dan Kejatuhan – ‘Yang Jahat’ pada Edisi
Oktober dan Desember 2014. Dalam edisi ini kita
akan fokus pada bagian ke-3, yaitu Penebusan –
yang mewakili ‘Yang Baru’.

9:17); Abraham (Kej. 12:1-3); Musa (Kel. 19:3-8);
Daud (2Sam. 7:23).

Penebusan yang Dijanjikan
Sekalipun empat sejarah besar keselamatan
tidak terpisahkan, namun peristiwa Penebusan
merupakan jantung dari pemberitaan Injil. Banyak
peristiwa dan pemberitaan dalam Perjanjian Lama
yang menubuatkan kedatangan Kristus dan semua
peristiwa di dalam Perjanjian Baru membuktikan
bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan kedatangan-Nya.
Sejak peristiwa keluarnya manusia dari
Taman Eden, dosa bertambah lama berkembang
menjadi semakin lebih jahat, jarak antara manusia
dan Allah bertambah lama bertambah jauh,
hukuman yang Allah berikan bertambah banyak,
tetapi anugerah Allah juga besar.
Segala usaha yang dilakukan manusia untuk
mendapatkan keselamatan dari zaman ke zaman
terbukti gagal. Bahkan orang-orang yang dikenal
sebagai orang yang paling beriman sekalipun
seperti Abraham, Daud, Salomo atau Petrus dan
Paulus mengalami kejatuhan di dalam dosa dan
tidak mampu mencapai Allah melalui
kebenarannya sendiri.
Hukum Taurat yang dipercaya dapat membawa mereka kepada Allah ternyata justru
mengekspos ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar kebenaran Allah dan mereka
diperhadapkan kepada hukuman Allah yang sangat mengerikan. Oleh karena itu kerinduan bangsa
Israel akan datangnya Mesias, sang Penebus yang
telah dijanjikan juga semakin meningkat.
Janji itu telah diberikan sejak pertama kali
manusia jatuh dalam dosa dan terus-menerus
Allah ucapkan melalui orang-orang pilihan-Nya.
Janji kepada Hawa (Kej. 3:15); Nuh (Kej. 8:20-

Yesus Sang Penebus
Semua janji yang Allah berikan di dalam Perjanjian Lama digenapi dalam diri Yesus. Yesus Kristus adalah Pribadi yang ilahi yang lahir dan hidup
di dunia yang dikuasai oleh dosa, tetapi tanpa
sekalipun Ia dikuasai oleh dosa. Dia tidak tunduk
kepada kematian dan tidak selayaknya mati, tetapi
bersedia menyerahkan hidup dan menanggung
hukuman Allah demi menyelamatkan manusia.
Inti dari pemberitaan Yesus adalah deklarasi
bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dia
datang ke dalam dunia sebagai utusan Bapa-Nya
dan misi-Nya telah ada sejak semula seperti yang
tertulis dalam Filipi 2: 5-11: “Hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan
diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang
hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan
dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat
meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah
Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!”
Bersambung ke hal 4 .....
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Dari Redaksi
Salam kasih dalam Kristus,
Tanpa terasa kita segera melewati dua bulan dalam tahun 2015. Tahun ini jadwal pelatihan
Langham sudah terisi dengan jadwal yang cukup padat, hal ini semakin menyadarkan kita akan
kasih dan pemeliharaan Tuhan yang mempercayakan pelayanan Langham di Indonesia. Tanggal
10-13 Februari 2015 merupakan awal pelatihan Langham tahun 2015 yang berlangsung di
Gereja Toraja Mamasa (GTM) Klasis Nosu 2 yang terletak di Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat. Laporan singkat pelatihan disertai foto dapat dinikmati dalam halaman ini. Seri Memberitakan Alkitab Secara Keseluruhan bagian ketiga merupakan tulisan
utama disertai sebuah tulisan inspiratif tentang Lectio Divina. Semoga menjadi berkat untuk seluruh pembaca.

Pelatihan Langham Tahap 1 GTM Klasis Nosu 2 di Mamasa
Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1
yang berlangsung di Gereja Toraja Mamasa
(GTM) Jemaat Zaitun yang terletak di lembah
Nosu yang sangat indah dan asri pada 10-13
Februari 2015 merupakan kerjasama Langham
Indonesia dengan Badan Pekerja Majelis Klasis
GTM Nosu 2.

Diskusi Kelompok

Suasana Pelatihan

Pelatihan diikuti oleh 110 orang peserta
yang merupakan perwakilan dari empat jemaat
yaitu: Jemaat Zaitun, Jemaat Gatorani, Jemaat
Sapankale dan Jemaat Nosu 2. Peserta terdiri
dari Syamas (34 orang), Penatua (37 orang) dan
Anggota jemaat (39 orang).
Udara di Lembah Nosu sangat dingin namun suasana pelatihan berlangsung dengan pe-

nuh kehangatan. Peserta mengikuti pelatihan
dengan semangat, bahkan hujan deras yang
turun setiap hari tidak menghalangi peserta
untuk tiba tepat waktu dalam setiap sesi.
Pada hari terakhir pelatihan, beberapa perwakilan peserta menyatakan kegembiraan
mereka mengikuti pelatihan yang sangat bermanfaat dan berharap agar program pelatihan ini ditindak lanjuti dengan mengirimkan
buku-buku. Beberapa buku terbitan Langham
Indonesia akan dikirimkan melalui Kelompok
Pengkhotbah (KP) yang sudah terbentuk,
tentu saja setelah peserta menunjukkan keseriusan mereka untuk bertumbuh melalui
laporan KP secara rutin kepada koordinator
KP Langham Indonesia.
Peserta Pelatihan dan Tim Langham
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Lectio Divina: Mendengarkan Suara-Nya Melalui Firman
Oleh: Grace Emilia
Jika ingin mengetahui seperti apakah Nasi
Padang itu, kita bisa membaca berbagai buku tentang
Nasi Padang, mendengar penjelasan di TV, atau melihat
fotonya. Tetapi itu semua belum maksimal. Kita baru
akan benar-benar tahu betapa enaknya Nasi Padang
ketika kita menyantapnya sendiri.
Rasul Paulus menjelaskan perbedaan tentang
mengetahui berdasarkan informasi saja (cognitive
knowledge) dan mengetahui karena mengalaminya
sendiri secara nyata (experiential knowledge) melalui
perbedaan penggunaan istilah ‘pengetahuan’ di 1
Korintus 8:1 dengan di Kolose 3:10. Dalam bahasa
Indonesia, perbedaannya tidak kentara karena samasama menggunakan istilah ‘pengetahuan’. Namun
dalam bahasa Yunani Koine (bahasa asli Perjanjian
Baru), perbedaan dari maksud Paulus ini jelas sekali.
Dalam 1 Korintus 8:1 Paulus mengatakan bahwa
“... pengetahuan yang demikian membuat orang
menjadi sombong, tetapi kasih membangun.” Paulus
menggunakan istilah gnosis (pengetahuan kognitif atau
pengetahuan rasional) untuk menjelaskan istilah
‘pengetahuan’ di ayat ini.
Sementara di Kolose 3:10 Paulus menggunakan
istilah
epignosis
(pengetahuan
berdasarkan
pengalaman) ketika ia mengatakan “Dan telah
mengenakan manusia baru yang terus-menerus
diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang
benar menurut gambar khaliknya.”
Dari sini jelas, merupakan hal yang penting sekali
untuk kita bisa mengalami hubungan dengan Tuhan
secara nyata dan bukan hanya berdasarkan informasi
semata. Kita tidak akan benar-benar tahu seperti apa
rasanya Nasi Padang jika hanya diberi penjelasan
analitis nan ilmiah mengenai struktur Nasi Padang. Kita
baru akan benar-benar tahu ketika mencicipinya
sendiri.
Demikian pula dalam hubungan dengan Allah.
Kita mungkin mengetahui banyak informasi tentang Dia
dari berbagai buku atau pelajaran yang kita terima.
Lalu ketika berdoa pun, kita biasanya hanya berbicara
satu arah kepada-Nya (kadang panjang lebar sampai
mulut kita berbusa-busa), yang lalu diakhiri dengan
berkata ‘Amin’. Berdasarkan informasi yang kita terima,
itulah cara berhubungan dengan Allah. Tentu saja hal
itu tidak salah. Tetapi masalahnya, dalam sebuah
hubungan yang nyata ada yang namanya dialog atau
komunikasi dua arah. Di dalamnya kita berbicara tapi
juga mendengar.
Karena
itu
sangat
perlu
untuk
kita
mendengarkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada
kita. Kita bahkan perlu memberi-Nya kehormatan
untuk berbicara terlebih dahulu sebelum kita berbicara.
Ada sebuah metode berdoa yang dapat menolong
komunikasi dua arah ini. Metoda ini disebut Lectio
Divina yang sebetulnya merupakan metoda yang umum
digunakan oleh orang-orang Kristen dalam 1.500 tahun
pertama sejarah gereja.
Terdapat lima (5) langkah dalam Lectio Divina

sebagai berikut:
Langkah 01 disebut Silencio (atau Hening): selama
beberapa menit kita menenangkan diri dan hati
untuk datang ke hadirat-Nya. Jika kepala kita begitu
penuh dengan berbagai hal, berdoalah meminta
anugerah untuk bisa fokus kepada-Nya dengan hati
yang tentram.
Langkah 02 disebut Lectio (atau Membaca Firman):
membaca sendiri atau mendengarkan pembacaan
Firman yang dibacakan secara perlahan-lahan.
Ketika ada kata atau frasa tertentu yang menarik
perhatian kita, jangan terus membaca. Berhentilah
dan dengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam
hati kita melalui kata atau frasa tersebut. Sikap kita
adalah menanti dan mendengar, bukan menganalisa
atau menghakimi.
Kata atau frasa yang kita
dapatkan mungkin berbeda dari apa yang
didapatkan oleh orang lain karena setiap kita unik
dan berbeda. Tidak usah membaca suatu bagian
Alkitab yang terlalu panjang karena fokus kita bukan
mendapatkan informasi tentang Firman tapi untuk
dibentuk oleh Firman.
Langkah 03 disebut Meditatio (atau Merenungkan
Firman): maksud dari ‘merenungkan’ adalah
memikirkan dampak dari apa yang dinyatakan
kepada kita di langkah sebelumnya; termasuk
bagaimana hal itu berinteraksi dengan berbagai
pikiran, perasaan, harapan, kebutuhan dan
keinginan kita. Untuk itu, bacalah kembali bagian
Firman Tuhan yang kita pilih. Beberapa orang
memilih untuk menuliskan apa yang direnungkan.
Pada tahap ini, Firman-Nya menjadi Firman yang
berbicara secara khusus, pribadi, dan mendalam
kepada kita.
Langkah 04 disebut Oratio (atau Mengucapkan Doa):
setelah kita mendengar Dia berbicara, maka kita
perlu meresponi-Nya dengan berbicara kepada-Nya.
Kita dapat berterima-kasih untuk pengertian yang
diberikan kepada kita. Atau kita juga bisa meminta
ampun jika apa yang Tuhan nyatakan itu merupakan
dosa yang melukai hati-Nya. Atau kita juga bisa
minta petunjuk lebih lanjut jika Tuhan mulai
mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang
baru.
Langkah 05 disebut Contemplatio (atau Beristirahat di
Hadirat-Nya): di tahap ini tidak ada agenda khusus.
Hal yang perlu kita lakukan adalah menikmati
kebersamaan dengan-Nya di hadirat-Nya. Bagi
banyak orang (khususnya mereka yang tipe aktivis),
bagian ini merupakan hal yang sulit karena tidak
terbiasa untuk berdiam diri. Namun cobalah untuk
melakukannya. Jika diperlukan, gunakan imajinasi
untuk membayangkan kita sedang duduk bersamaNya atau kita sedang bersimpuh di kaki-Nya.
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Sambungan halaman 1……

POJOK DOA

Firman Tuhan ini menyatakan kesediaan
Anak untuk mengambil misi penebusan yang telah
ditetapkan oleh Bapa-Nya dan bahwa Dia
melakukan misi tersebut di sepanjang hidup-Nya.
Makanan dan minuman-Nya adalah untuk
melakukan kehendak Bapa-Nya (Yoh. 4:34).
Kecintaan-Nya adalah berada di rumah Bapa-Nya
(Yoh. 2:17). Berulang kali Dia mengatakan bahwa
Dia tidak berbicara atas kuasa-Nya sendiri,
melainkan di dalam kuasa Bapa-Nya. Yesus adalah
misionaris yang diutus Bapa-Nya untuk menebus
dosa manusia.
Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia
yang tanpa dosa dan mampu menggenapi seluruh
tuntutan Hukum Taurat, namun rela mati demi
menebus dosa manusia. Oleh karena itu semua
manusia yang percaya kepada Dia ikut
berpartipasi di dalam kematian-Nya sehingga
tidak perlu lagi mengalami hukuman kekal. Karena
Yesus mengalahkan kematian dan bangkit di
dalam kemenangan, maka setiap orang yang
percaya juga berpartisipasi di dalam kebangkitan
Yesus sehingga mereka dapat menerima
kehidupan yang kekal (Flp. 3:10-11).
Sang Penebus dan Pengkhotbah Masa Kini
Sebagai seorang pengkhotbah, ada beberapa
kebenaran tentang penebusan yang perlu kita
pikirkan:
1.. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus
adalah satu-satunya penebus yang dapat
menyelamatkan setiap manusia yang percaya
dari hukuman kekal Allah?

Bersyukur untuk Rapat Kerja Langham Indonesia
pada 23-24 Januari 2015 untuk membicarakan program pelatihan tahun 2015 dan rencana kerja lima
tahun ke depan. Berdoa agar Tim Langham diberikan hikmat dan kekuatan dalam menjalankan program sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bersyukur untuk Pelatihan Langham Tahap 1 pada
10-13 Februari 2015 di Klasis Nosu 2. Berdoa untuk
peserta agar setia mempraktekkan apa yang sudah
dipelajari dan setia berlatih dalam Kelompok
Pengkhotbah.
Berdoa untuk Pelatihan Nasional Tahap 3 yang akan
berlangsung pada 9-13 Maret 2015 di Pondok
Wisma Anugerah, Gunung Geulis, Bogor. Berdoa
untuk pembicara: Pak Paul Barker, Ibu Rosemary
Aldis, Bapak John Chambers dan Tim Nasional. Juga
berdoa untuk perjalanan Peserta pelatihan dari berbagai wilayah Indonesia, agar tiba dengan selamat
dan dapat mengikuti pelatihan dengan baik.

2. Apakah kita sendiri telah mengalami penebusan
yang kekal itu? Apakah kita telah menjadi serupa
di dalam kematian dan kebangkitan Kristus?
3. Penebusan adalah misi utama dari hidup Yesus.
Penebusan adalah jantung dari pemberitaan Injil.
Sebagai pengkhotbah apakah kita telah
menjadikan Yesus dan penebusan-Nya menjadi
inti dari berita kita?
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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:
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