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terlepas dari Yesus, Anak Allah. Itu sebabnya Kolose 1:16 
menyaksikan: “karena di dalam Dialah telah diciptakan 
segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, 
maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; 
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia”. 

 

Manusia dicipta segambar dengan Allah 
Puncak dari karya Penciptaan terjadi pada hari 

keenam ketika Allah berfirman:  “Baiklah Kita 
menjadikan manusia” (Kej. 1:26). Melalui kebenaran ini 
kita mengetahui siapa Allah dan siapa kita manusia 
sebenarnya, yaitu bahwa Allah Pencipta dan kita ciptaan-
Nya. Sebagai ciptaan, konsekuensinya adalah kita tidak 
dapat menentukan identitas kita. Siapa dan apa kita 
sepenuhnya ditahbiskan oleh Allah Pencipta kita.  

Manusia dicipta menurut gambar Allah. 
Kebenaran ini pasti sangat penting karena diulang 
sampai tiga kali dalam dua ayat: "Baiklah Kita 
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, ... 
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-
Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki 
dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej. 1:26-27). 
Segambar dengan Allah tentunya tidak dalam hal fisik, 
tetapi lebih kepada aspek personalitas seperti karakter, 
kerohanian, rasionalitas, kreativitas, moralitas, dan 
otoritas. Keserupaan dengan Allah ini yang membuat 
manusia unik dan secara langsung membedakannya dari 
ciptaan lain, baik binatang-binatang laut, burung, 
binatang liar, ternak, binatang melata, maupun 
tumbuhan.  

 

Allah menciptakan ciptaan yang baik 
Setelah mencipta, Allah melihat dan menilai apa 

yang telah diciptakan-Nya, dimana “Allah melihat bahwa 
semuanya itu baik” (Kej. 1:10, 12, 18, 21, 25). Kenyataan 
bahwa Allah menciptakan ciptaan yang baik adalah tema 
sentral dari Perjanjian Lama, dan dilanjutkan dalam 
Perjanjian Baru. Eldson (1992) dalam bukunya Green 
House Theology: A Biblical Perspective menjelaskan 
bahwa ada lima makna ciptaan yang baik: a) Ciptaan 
menyaksikan Penciptanya, b) Ciptaan menampakkan 
keanekaragaman dan saling tergantung, c) Allah 
menciptakan ciptaan yang indah; d) Ciptaan memberi 
sukacita bagi Penciptanya; dan e) Ciptaan memenuhi 
kebutuhan manusia.  
 
                                                         Bersambung ke hal 3  ......... 

            Memberitakan Alkitab secara keseluruhan sangat 
penting, tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan 
bahwa semua perikop Alkitab adalah bagian dari Cerita 
Besar Allah tentang dunia, tetapi terlebih untuk 
menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah yang 
memberikan satu jalan keselamatan melalui Kristus 
dalam satu tulisan, yaitu Alkitab. Kalau demikian 
penting, kita perlu memahami dengan benar dan utuh 
tema-tema teologis dalam Alkitab.  

Dalam buku Isu-isu Global, John Stott (1990) 
menjelaskan bahwa Alkitab membagi sejarah manusia 
bukan berdasarkan jatuh bangunnya kerajaan, dinasti 
atau peradaban, melainkan berdasarkan empat 
kejadian besar, yaitu 1) Penciptaan, yang 
menggambarkan ‘Yang Baik’; 2) Kejatuhan, yang 
mewakili ‘Yang Jahat’; 3) Penebusan, yang menjelaskan 
‘Yang Baru’ dan 4) Akhir Zaman, yang melukiskan ‘Yang 
Sempurna’. Keempat bingkai atau kerangka Alkitab 
tersebut akan diturunkan sebagai Artikel Utama dalam 
empat edisi hingga April 2015. Kita mulai dengan 
Penciptaan.  

Kejadian 1 dan 2 tidak hanya menceritakan awal 
segala sesuatu di Bumi, tetapi juga meletakkan doktrin 
dasar kekristenan, antara lain siapa Allah, siapa kita 
manusia, untuk apa kita dicipta, bagaimana seharusnya 
menjalani kehidupan di Bumi ciptaan Allah dan 
bagaimana hubungan kita dengan ciptaan Allah lainnya.  

 
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk 
Dia  

Sejak ayat pertama Kitab Kejadian kita sudah 
melihat bahwa Allah sudah ada sebelum segala sesuatu 
ada. “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan 
bumi” (Kej. 1:1). Allahlah yang mendisain dan mencipta 
segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada sesuai 
dengan maksud dan tujuan-Nya sebagai Pencipta. 
Pekerjaan penciptaan bukan semata-mata pekerjaan 
Bapa, tetapi juga Anak dan Roh Kudus. Kejadian 1:2 
menyaksikan: “... Roh Allah melayang-layang di atas 
permukaan air”.  

Alkitab secara khusus juga memberikan 
perhatian terkait pekerjaan Yesus sebagai Pencipta.  
“Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, 
....., dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-
Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia 
kita hidup” (1 Kor. 8:6). Segala ciptaan terkait dengan 
Yesus dan tidak ada ciptaan di bawah kolong langit 
yang dapat dimengerti secara lengkap dan benar 
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 Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 dilaksanakan 
pada tanggal 18-21 Agustus 2014 di Hotel Seruni, Cisa-
rua, Bogor. Pelatihan diikuti oleh 89 orang peserta yang 
terdiri dari 49 orang Pendeta dan 40 peserta lainnya, 
yaitu: Calon Pendeta, penatua, syamas, misionaris, dan 
Pengkhotbah awam. 

 Peserta berasal dari 19 Gereja di Indonesia, yaitu: 
GMIT, GBKP Klasis Jawa, BNKP (Nias), GKI, GSRI, GPIB, 
GKJ, HKBP, GKI Tanah Papua, GMI Wesley, GBI, KKE 
Kalimantan, GKII Makassar, Gereja Batu Hidup, GPIBI El 
Gibbor Depok, GSJA Cinere, Gereja Kristus Yesus Tuhan, 
Gereja Katholik Bogor. Pelatihan juga diikuti oleh 
perwakilan dari Gereja Indonesia di Filipina – ICC –UCCP 
Davao City dan 5 Organisasi dan Yayasan Kristen: 
Perkantas Jogya, YPPA Lahai Roi, World Team 
Philippines, China Team Network, Yayasan Misi IBADA 
(Middle East) serta STT Alethea. 

 Keragaman latar belakang pelayanan dan gereja 
peserta membuat suasana pelatihan dan interaksi 
selama pelatihan menjadi sangat menarik dan saling 
memperkaya.  Di akhir pelatihan, peserta berkomitmen 
untuk terus berlatih di dalam kelompok-kelompok 
Pengkhotbah yang dibentuk berdasarkan lokasi dan 
wilayah yang berdekatan. 

Pelatihan Langham Tahap 1 Nasional 

Salam kasih dalam Kristus, 

 Bagi Bangsa Indonesia, bulan Oktober adalah bulan sumpah. Sumpah para anggota DPR, sumpah Presiden dan 
Wakil Presiden baru dan Sumpah Pemuda. Dua sumpah yang pertama berbiaya mahal dan biasanya langsung 
dilupakan karena yang disumpah terkadang lupa sumpahnya dan pengalaman yang sudah-sudah, banyak yang  lebih 
peduli kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat yang memberi mandat kepada mereka. Namun yang 
terakhir, Sumpah Pemuda, yang diikrarkan 84 tahun lalu menjadi tonggak sejarah nasional, karena mengandung 
nilai kebangsaan yang tinggi, yaitu mengaku untuk bertumpah darah yang satu – tanah air Indonesia, berbangsa 
yang satu – Bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan – Bahasa Indonesia! 

Sebagai orang percaya dan pemberita firman Tuhan, kita juga perlu mengetahui dengan utuh dan benar 
tonggak sejarah manusia untuk dapat memberitakan Alkitab secara keseluruhan. Sejarah itu ditandai oleh empat 
kejadian besar, yaitu  Penciptaan, Kejatuhan, Penebusan dan Akhir Zaman. Keempat bingkai Alkitab tersebut adalah 
referensi kita dalam mengkaitkan khotbah dari satu perikop dengan gambar besar, yaitu Gambar Besar Allah. Pada 
Edisi Oktober ini kita mulai dengan Penciptaan – mewakili yang baik.  

Beberapa pelatihan yang dilakukan selama periode Agustus-September 2014, menunjukkan betapa Tuhan 
membuka lebar pelayanan Langham Indonesia, dan itu dapat berkelanjutan kalau kita semua bergandengan tangan, 
saling mendoakan dan berkomitmen untuk melakukan yan terbaik dalam konteks masing-masing.    
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 Pelatih yang terlibat merupakan gabungan 
dari Pelatih Langham Nasional dan Pelatih Lokal 
GMIT yang telah mengikuti TFT (Training for Train-
ers) Lokal.  

 Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 GMIT 
yang dilaksanakan pada 24-26 Agustus 2014 di 
Desa Apui, Alor merupakan bagian dari program 
pelatihan Sinode GMIT yang dinamakan SPP (Studi 
Panggilan Pelayanan).  

 Peserta pelatihan seluruhnya adalah Pen-
deta di lingkungan Klasis teritori Tribuana yang 
mencakup Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor 
Tengah Utara, Alor Tengah Selatan, Alor Timur, 
Alor Timur laut, Pantar Timur dan Pantar Barat. 
Pelatihan diikuti oleh 25 peserta dari 8 Klasis.  

Sambungan halaman 1 ........ 

Setelah menyelesaikan seluruh karya penciptaan, 
“Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, 
sungguh amat baik” (Kej. 1:31). Di sini Alkitab 
memberitahu kita bahwa apa yang dijadikan Allah pada 
awalnya adalah sempurna, dan tentunya semuanya itu 
untuk kemuliaan Allah Pencipta.  

 
Manusia menerima mandat budaya dari Allah 

Manusia yang dicipta segambar dengan Allah 
diberi mandat oleh Pencipta-nya. Allah berfirman: 
"Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan 
rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut 
dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas 
seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang 
merayap di bumi" (Kej. 1:26, lihat juga Kej. 1:28). 
Mandat itu dikenal dengan “Mandat Budaya”, dimana 
Allah memberi tanggung jawab untuk mengembangkan 
potensi yang ada dalam ciptaan untuk mengungkap 
pujian bagi Pencipta kita, dan dengan demikian kita 
memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaan-Nya. 
Dengan mandat ini, Allah memercayakan milik-Nya 
kepada kita untuk dikelola bagi kepentingan ciptaan 
lain dan kemuliaan nama-Nya.  

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita 
menjalankan mandat itu? Pertama, kita memuliakan 
Allah dengan pujian dan hanya menyembah Pencipta 
kita. Dalam dunia modern, kita sangat mudah terjebak 
untuk menyembah ciptaan dan bukan Pencipta kita, 
baik materi, diri sendiri maupun hasil karya ciptaan 
lainnya.  
 

Kedua, kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. 
Doktrin penciptaan menegaskan kebaikan tubuh 
manusia yang dicipta oleh Allah. Tubuh kita bukan 
sumber dosa atau penjara bagi roh kita, tetapi terlebih 
merupakan ciptaan Allah yang sungguh amat baik, 
sehingga dapat digunakan untuk memuliakan nama-Nya. 
Ketiga, kita memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. 
Melalui Kejadian 2:15 kita diberi tanggung jawab untuk 
‘mengelola’ dan ‘mengusahakan’ Bumi. Dengan 
demikian, menjadi jelas bahwa pekerjaan bukan dampak 
dari kejatuhan dalam dosa, tetapi pemberian Allah, 
panggilan Allah dalam penciptaan.   Keempat, kita 
dipanggil untuk memuliakan Allah melalui istirahat. Ini 
juga merupakan bagian dari urutan penciptaan, dimana 
Allah melakukan perkerjaan penciptaan dalam enam 
hari, tetapi beristirahat pada hari ke tujuh (Kej. 2:2). 
Allah mencipta kita untuk mengikuti pola yang seimbang 
antara bekerja dan istirahat (Kej. 2:3). Kelima, kita 
memuliakan Allah melalui pernikahan. Allah tidak hanya 
mencipta laki-laki dan perempuan segambar dengan-
Nya (Kej. 1:26-27), namun Allah juga menghadirkan 
perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki 
(Kej. 2:18), untuk menunaikan mandat budaya. Melalui 
pernikahan pula, manusia memasuki kesatuan rohani 
dan fisik dalam perjanjian di hadapan Allah untuk  
memenuhi panggilan Allah untuk beranak cucu,  
bertambah banyak dan memenuhi bumi (Kej. 1:28).  
 Kita telah melihat makna Penciptaan, yang 
mewakili yang baik.  Tantangan kita selanjutnya sebagai 
pengkhotbah adalah bagaimana mengaitkan khotbah 
dari satu perikop dengan cerita besar, yaitu Cerita Besar 
Allah, yang dimulai dengan Penciptaan.  

Pelatihan Langham Tahap 1 GMIT di Alor 

 Suasana Pelatihan 

 Pertunjukan Tari Daerah 

 Peserta Pelatihan 
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 Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1  yang 
berlangsung pada 25-27 September 2014 meru-
pakan bagian dari program yang dilaksanakan Si-
node Gereja Kristus Yesus (GKY) di Pusat Pelatihan 
Misi Terpadu (PPMT) Anjungan, Pontianak, Kali-
mantan Barat. Program yang diberi nama Pelatihan 
MILITAN (MelayanI, meLatIh dan mense-
jahTerahkAN) berlangsung selama 40 hari dan me-
rupakan pelatihan holistik, mencakup ketrampilan 
dan kewirausahaan untuk semakin memperleng-
kapi pelayan Tuhan dalam mensejahterahkan 
masyarakat.  

 Peserta pelatihan berjumlah 31 orang, 24 
diantaranya adalah Pendeta/Gembala dari 8 de-
nominasi yang melayani di  gereja-gereja di Kali-
mantan. Peserta lainnya adalah: Penginjil yang juga 
melayani di wilayah Kalimanta, Majelis Jemaat dan 

Anggota Jemaat yang aktif terlibat dalam pelayanan 
di gereja. Program MILITAN merupakan program 
GKY yang dirancang untuk dilakukan secara rutin 
dua kali dalam setahun. 
 Pelatihan Khotbah Langham mulai dilaksana-
kan pada hari ke 30 dari keseluruhan program 
MILITAN sehingga peserta sudah saling mengenal 
dengan baik. Interaksi peserta dalam kelompok 
menjadi sangat hidup dan dinamis. Peserta juga 
berkomitmen untuk meneruskan berlatih di dalam 
Kelompok Pengkhotbah.     

Pelatihan Tahap 1  PPMT Kalimantan POJOK DOA  

 

 

 

 

 Peserta Pelatihan PPMT Kalimantan Barat 

“Doa yang sungguh-sungguh dan tidak berkesuda-
han adalah tanda yang penting dari kehidupan ro-
hani yang sehat” (Andrew Murray)  

 

 Sebagai bagian dari Bangsa Indonesa mari kita 
bersyukur untuk pemerintahan yang baru yang 
sudah mulai bekerja. Kita berdoa agar Presiden, 
Wakil Presiden dan Para Menteri diberikan hikmat 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
mereka.  
 

 Sebagai keluarga Langham Indonesia, kita ber-
syukur untuk pelatihan yang sudah berlangsung 
dalam bulan Agustus-Oktober: pelatihan Nasional, 
pelatihan GMIT di Alor, pelatihan PPMT di Kali-
mantan Barat, Pelatihan di Medan (Oikumene dan 
GBKP) dan pelatihan PPMT Palembang. Mari kita 
bersatu hati berdoa untuk: 

Rapat Pengurus Langham pada 3-4 November 
2014 untuk penyusunan program tahun 2015 
dan evaluasi program (Jan-Okt 2014). 

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 dan pe- 
nyegaran bagi peserta pelatihan tahun 2013, 
pada 17-20 November 2014 di Manokwari, 
Papua Barat. 

 
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 

Suasana Pelatihan  

 Suasana Diskusi Kelompok 

mailto:langhamindonesia@gmail.com

