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Pada hari itu, menurut 2 Petrus 3:12, “... langit 
akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan 
hancur  oleh  nyalanya”.  Apa  artinya?  Pada  saat 
kedatangan Yesus yang ke-2, Allah akan menyucikan 
langit  dan  bumi  yang  lama  dengan  api.  Allah 
menciptakan langit dan bumi baru dan orang-orang 
percaya  menjadi manusia baru.  Di langit dan bumi baru 
kita akan hidup dalam hubungan damai dan keadilan 
yang sempurna sebagai keluarga baru Allah.  

Setelah penghakiman terakhir, surga dan bumi 
baru akan diciptakan (Rm. 8:18-21; 2 Ptr. 3:7-13). Hal itu 
sudah dijanjikan-Nya melalui Nabi Yesaya bahwa Dia 
akan menciptakan bumi baru dan kekal (Yes. 65: 17; 
66:22). Wahyu 21:2-3 melukiskan bahwa Yerusalem 
Baru adalah tempat di mana Allah hidup di antara umat-
Nya, di mana kehadiran-Nya ditandai oleh sukacita 
seperti pesta pernikahan. Di Kota Suci tersebut, “Ia akan 
menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak 
akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau 
ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang 
lama itu telah berlalu” (Why. 21:4). Demikian pula, di 
Yerusalem Baru manusia yang adalah hamba-hamba-Nya 
akan beribadah kepada Allah dan akan melihat wajah 
Allah (Why. 22:3-4).   

 

Harapan dan tujuan baru 
Sementara menantikan langit dan bumi baru, 

orang Kristen akan tetap tinggal dalam dunia ini untuk 
mengemban amanat agung dan pelayanan menyembuh- 
kan yang sakit, menghibur yang sedih, memberi makan 
yang lapar, memperbaiki lingkungan yang rusak. Orang 
Kristen yang telah ditebus, dipercaya untuk membagikan 
dan merealisasikan tujuan dan harapan baru yang telah 
dimiliki dan dihidupinya bagi ciptaan lain. Dalam buku 
Etika Kristen, Verkuyl (1997),  menyatakan bahwa ada 
hubungan yang erat antara pengharapan dan hidup baru. 
Orang  Kristen  yang  berpengharapan adalah  orang 
Kristen yang menjalani kehidupan secara dinamis dan 
penuh makna.  
 Tujuan hidup orang Kristen adalah menjadi 
semakin serupa dengan Kristus (1 Yoh. 3:2). Proses 
’menjadi serupa’ ini akan berlangsung terus sampai kita 
bertemu muka dengan muka (Ibrani: Fanim el fanim) 

dengan Allah (1Kor. 13:12; Flp. 3:21). Pengetahuan akan 
tujuan akhir ini dapat memotivasi kita untuk 
menyucikan diri dan hidup dalam kebenaran setiap hari.                                        

                                                  Bersambung ke halaman 4…                              

 Dari empat sejarah Kerajaan Allah, kita telah 
membahas tiga bagian dalam tiga edisi sebelumnya 
yaitu Penciptaan, Kejatuhan dan Penebusan. Kini kita 
tiba pada bagian terakhir, yaitu Akhir Zaman – Yang 
Sempurna yang ditandai dengan beberapa hal penting 
sebagai berikut:  
 

Yesus akan datang kembali  
Kedatangan Yesus yang pertama telah dibahas 

pada edisi sebelumnya, terkait Penebusan. Kedatangan 
Yesus yang kedua umumnya dipahami sebagai akhir 
zaman.  Menurut  kesaksian  Perjanjian  Baru  (PB), 
sebagian pengharapan dan nubuat dalam Perjanjian 
Lama telah digenapi dalam inkarnasi Yesus Kristus. 
Kelak pengharapan itu akan digenapi seutuhnya saat 
Yesus datang kembali sebagai Raja dan Hakim.   

Umat Allah yang hidup pada zaman ini dapat 
disebut sebagai ’umat zaman akhir’, sebab mereka telah 
ditebus dan dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke 
dalam kerajaan Anak Allah, yaitu Yesus Kristus (Kol. 
1:13). Mereka telah mengalami suatu kuasa yang 
mengubah, dan berdasarkan itu mereka tidak lagi hidup 
dalam kekuasaan atau pengaruh dunia ini (Rm. 12:12).  

Dari sudut pandang zaman akhir, banyak 
peristiwa yang terjadi pada saat ini, misalnya terorisme 
atau peperangan atas nama ideologi tertentu, dapat 
dipahami sebagai bentuk peperangan rohani antara 
kerajaan Iblis dan Kerajaan Allah (Why. 12). Tujuan 
peperangan adalah untuk memperebutkan orang-orang 
tebusan dan ciptaan lainnya yang telah dan akan 
diselamatkan. Hal itu juga berarti bahwa selama anak-
anak Allah masih hidup dalam dunia ini, mereka tidak 
bebas dari penganiayaan (Mat. 13:21; Yoh. 16:33) dan 
perlawanan dari pihak Iblis (2 Kor. 11:14; 12:7; Ef. 6:11
-12). Iblis dengan seluruh antek-anteknya akan selalu 
berusaha merebut anak-anak Allah dari Kerajaan-Nya, 
apapun risiko dan berapapun harga yang harus dibayar.  

 

Surga dan bumi baru 
Bumi yang kita kenal dan diami saat ini adalah 

bumi yang tidak kekal alias  fana dan akan lenyap (Why. 
21:1). 2 Petrus 3:10 menyatakan: “Tetapi hari Tuhan 
akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan 
lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur 
dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala 
yang ada di atasnya akan hilang lenyap”. Begitulah cara 
bumi ini akan lenyap, yaitu oleh nyala api. Kedatangan 
Tuhan juga tidak disangka-sangka seperti kedatangan 
pencuri.  
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Shalom Rekan dan Teman Langham, 
 

 Bulan Mei ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus yang menyegarkan     
semangat pelayanan sebagai pengkhotbah. Roh Kudus hadir menolong kita dalam berkhotbah sebagai 
bagian amanat Tuhan Yesus sebelum kenaikan-Nya ke surga.  
 

 Kita mengemban amanat agung Yesus hingga tiba masa penggenapan dan datangnya langit dan 
bumi baru yang dijanjikan. Kiranya bagian keempat dari sejarah Kerajaan Allah, yaitu "Akhir Zaman - 
yang Sempurna"  sebagai artikel utama kali ini, juga menambah semangat pelayanan kita. 

 

Edisi ini seharusnya terbit akhir April 2015, namun  banyaknya kesibukan, maka sedikit tertunda. 
Edisi selanjutnya akan terbit sesuai jadwal. 

Dari Redaksi 
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Kesempurnaan Ciptaan Allah 

Oleh: Victor Nikijuluw 

merupakan pemberontakan terhadap pimpinan Allah.  
Dia bermusuhan dengan Allah sebagai penciptanya. Tu-
juan hidupnya hanya untuk memuaskan diri sendiri dan 
tidak melayani Allah. Jalan hidupnya disesatkan dan ter-
sesat hingga  berujung pada kebinasaan kekal.  

Syukurlah, Allah sangat setia pada “tembikar” ben-
tukan-Nya. Dia tidak menghendaki  manusia sebagai ha-
sil karya teragung-Nya binasa dalam kematian abadi. 
Untuk itu, Dia merancang proses penyelamatan yang 
melibatkan Putra-Nya sendiri sebagai Juru Selamat 
manusia. Kasih Allah yang sangat besar dan tidak ada 
batasnya dilimpahkan-Nya kepada manusia dalam ben-
tuk penyerahan Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia 
ini untuk menjadi satu-satunya penebus dosa manusia. 
Hal ini menjadi cara agar manusia yang percaya kepada 
Allah melalui Anak-Nya, tidak akan binasa,  tetapi sebali-
knya memperoleh hidup yang kekal.  

 Rausul Paulus secara lebih dramatis menggam-
barkan proses penyelamatan Allah ini dalam bentuk pe-
nyelamatan atas orang-orang yang terbelenggu atau ter-
pasung sekian lama dan tidak punya harapan masa de-
pan. Proses penyelamatan memberikan masa depan  
bagi mereka. Firman Allah dalam surat Kolose 1: 13-14. 
“Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan  dan 
memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang 
kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan  kita, yaitu 
pengampunan dosa”.  

 Kedua ayat ini menggambarkan kesejajaran 
antara hidup yang berada dalam kuasa kegelapan dan 
hidup dalam dosa.  Hal ini berarti bahwa pengaruh dan 
dominasi kuasa kegelapan itu membuat manusia hidup 
dalam dosa. Sebelum dilepaskan maka dosa masih men-
guasai atau membelenggu manusia. Sikap dan tabiat 
dasarnya adalah  berbuat dosa, lalu berbuat dosa lagi, 
secara terus menerus tanpa rasa bersalah. Hal ini me-
netap pada manusia yang dipasung atau diborgol oleh 
kuasa kegelapan. Dengan kata lain, berbuat dosa meru-
pakan kebiasaan dan kesukaan kita bahkan tidak bisa 
melepaskan diri dari hal itu.  Lebih tragis lagi, bila kita 
tidak sadar  bahwa apa yang kita perbuat adalah berdosa 
kepada Allah, dan semakin hari semakin jauh terpisah 
dari hubungan dengan Allah. 

 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan yang 
dikuasai kuasa kegelapan itu kemudian dilepaskan oleh 
Tuhan dan dipindahkan ke dalam Kerajaan Anak-Nya 
yang kekasih. Hal ini ibarat terlepas dari belenggu kuasa 
kegelapan dan menikmati kebebasan yaitu kehidupan 
yang merdeka. Kemudian Paulus menambahkan bahwa 
di dalam Dia, yaitu Anak-Nya, kita memiliki penebusan 
yaitu pengampunan dosa.  

 Paulus menekankan bahwa manusia hidup dalam 
kuasa kegelapan dosa, tetapi kemudian mereka dilepas-
kan dari kuasa-kuasa itu. Tidak hanya dilepaskan, selan-
jutnya mereka dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. 
Perhatikan Kolose 1:13 ini di mana Paulus menggunakan 
dua kata kerja aktif yaitu “melepaskan” dan 
“memindahkan”.  

                                                 Bersambung ke  halaman 5… 

Banyak manusia, termasuk orang Kristen, kurang 
bisa menerima keberadaan dirinya. Orang se-ring mem-
bandingkan dirinya dengan orang lain dan kemudian 
memberi penilaian sepihak bahwa dirinya tidak sebaik, 
seindah, setampan, secantik, atau sepandai orang lain. 
Mengapa tubuh saya seperti ini?  Mengapa rambut saya 
keriting,  kulit hitam,  IQ rendah,  tidak pandai men-
yanyi dan tidak berasal dari keluarga tertentu?  Men-
gapa Tuhan tidak menciptakan saya seperti teman yang 
unggul segala-galanya, sementara saya tertinggal dalam 
banyak hal?   

Berawal dari tidak memahami dan menerima 
keberadaan dirinya sendiri, seseorang mengakhiri alur 
pikirannya yang salah itu dengan menyalahkan Allah 
yang adalah penciptanya.  

Bagi orang Kristen, pandangan atau sikap seperti 
ini adalah kesalahan fatal. Kita tidak boleh menyalahkan 
Allah karena keberadaan kita yang berbeda dengan 
orang lain. Allah menciptakan setiap orang dengan 
maksud dan tujuan yang unik. Penilaian subjektif kita 
atas diri kita sendiri, atau atas orang lain merupakan 
protes langsung terhadap otoritas Allah.  Sesungguhnya 
Allah ibarat seorang “tukang tembikar” yang membuat 
berbagai macam “tembikar” menurut kehendaknya. 
Tidak ada hak sedikitpun dari “tembikar” untuk 
meminta kepada “si pembuat tembikar” agar dia diben-
tuk atau diciptakan menurut persepsi, gagasan, ran-
cangan, dan kemauannya. Hak mutlak ada di tangan 
Allah untuk menciptakan manusia dalam segala dimensi 
hidupnya, secara jasmani, rohani, dan emosional, menu-
rut rancangan dan kemauan-Nya. 

Bagaimana seharusnya manusia bersikap pada 
Allah sebagai Penciptanya? Pemazmur menguraikan 
tentang sikap manusia yang seharusnya dimiliki, seba-
gai berikut: “Aku bersyukur kepada-Mu  oleh karena ke-
jadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan 
jiwaku benar-benar menyadarinya.  Tulang-tulangku 
tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di tempat 
yang tersembunyi, dan aku direkam  di bagian-bagian 
bumi yang paling bawah; mata-Mu melihat selagi aku 
bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-
hari yang akan dibentuk,  sebelum ada satupun dari 
padanya” (Maz. 139:14-16).  

Manusia harus bersyukur kepada Allah dan sung-
guh-sungguh menyadari bahwa dia diciptakan Allah 
secara dahsyat dan ajaib. Setiap manusia itu memiliki 
nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Dia tidak diben-
tuk dan diciptakan Allah secara sambil lalu, sebagai 
suatu pekerjaan sampingan tanpa prioritas, melainkan 
dia diciptakan secara khusus dan sempurna. Tidak ada 
kesalahan dan kekeliruan sedikitpun dalam rancangan 
dan ciptaan Allah itu.  Bahkan keberadaan hari-hari 
masa depan seorang manusia sudah dirancang Allah 
sejak dia masih bakal anak, masih di dalam kandungan.  

Tragedi terjadi ketika rancangan Allah yang sem-
purna itu menjadi rusak karena kejatuhan manusia ke 
dalam dosa. Hal ini merupakan episode buruk per-
jalanan hidup manusia. Akibat belenggu dosa manusia 
tidak bisa menerima dirinya sendiri. Hari-hari hidupnya 



Pelatihan berlangsung di Pondok Wisata Remaja 

Anugerah, Gunung Geulis, Bogor dari  9– 13 Maret. Pelati-

han diikuti oleh 75 orang peserta yang sebelumnya sudah 

mengikuti Pelatihan Tahap Dasar (Tahap 1) dan sebagian 

besar sudah mengikuti Pelatihan Perjanjian Lama pada 

Maret 2014.  

Pelatihan dipimpin oleh Pak Paul Barker, Ibu Rose-

mary Aldis dan Pak John Chambers beserta Tim Pelatih 

Nasional.  

 

 

Sambungan  dari halaman 1… 

Pemahaman demikian bahkan akan memampukan kita 
’menciptakan surga dan bumi baru’ dalam konteks 
kekinian, sehingga seluruh makhluk dapat menikmati dan 
mengalami suasana Taman Eden dalam dunia yang telah 

tercemar oleh dosa.  

Dampak pengharapan akhir zaman bagi ciptaan Allah 
 Pemahaman dan pengharapan akhir zaman mem-
berikan dampak bagi kita sebagai pemberita firman seba-
gai berikut; 
1. Di depan kita telah menanti suatu tujuan yang tetap 

dan pasti yaitu langit dan bumi baru. Tidak ada yang 
dapat mengubah hal tersebut, karena Allah sendiri 
yang menjaminnya. Kepastian ini diteguhkan oleh 
Yesus yang memulai Kerajaan Allah di dunia. Tugas 
kita adalah membayar harga penyangkalan diri dan 
memikul salib sepanjang perjalanan hingga tiba pada 
tujuan akhir.  

 

 

 Suasana Pelatihan 

 Peserta Pelatihan  

 4 Edisi  Mei 2015 
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bahas dalam pelatihan Perjanjian Baru antara lain 

adalah Mengkhotbahkan Surat-surat Para Rasul, Kitab 

Injil dan Perumpamaan serta Kitab Wahyu. 

 

 
 

 

 
 
 

2. Saat ini  segala  makhluk sedang menantikan 
penggenapan rencana Allah  yang  puncaknya 
adalah saat kedatangan Yesus Kristus yang ke-2 
sebagai Raja dan Hakim. Dalam masa penantian 
itu sebagai orang Kristen, kita berperan dalam 
karya keselamatan dan pembaharuan ciptaan 
lain.  

3. Tujuan akhir yang jelas dapat menjadi motivasi 
yang kuat untuk ‘mengamankan’ tempat dalam 
langit dan bumi / Yerusalem Baru. Seluruh 
ciptaan bertumpu pada tindakan manusia untuk 
mencapai tujuan akhir tersebut, sehingga apa 
yang  dilakukan  atau  yang  tidak  dilakukan 
manusia  akan  sangat  berpengaruh  terhadap 
keberadaan seluruh ciptaan di sini dan nanti.  

 
 

 

Diskusi Kelompok 

1  
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 

Pelatihan Nasional Langham Perjanjian Baru 
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Pelatih yang terlibat adalah: Pdt Darwin  Dar-

mawan, Pak Budi Setiamarga, Pak Okta Rumpak dan 
Pak Hamdani Tedja yang bekerja bersama pelatih 
Langham dari GMIT yaitu Pdt. Jenny Clara, Pdt. Ju-
dith Follabessy, Pdt. Welmintje Kameli Maleng, Pdt. 
Ani Dikarti dan Pdt. Hawa Kase. 

Pelatihan Langham Tahap 1  bersama GMIT 
 

Pelatihan kali ini berbeda dengan pelatihan 
yang biasa dilakukan Langham dengan GMIT 
karena dalam pelatihan kali ini yang berlangsung 
pada 4-6 Mei 2015 seluruh pesertanya adalah vi-
karis (calon pendeta) yang akan melayani di GMIT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah peserta: 224 orang Vikaris. Peserta  
dibagi dalam dua kelompok yang berlangsung di 
GMIT Kota Baru dan di Kantor Sinode GMIT di Ku-
pang.  

POJOK DOA  

Bersyukur untuk pelaksanaan pelatihan na-
sional Langham Perjanjian Baru dan pelati-
han di Sinode Wilayah GKI Jatim serta pelati-
han para vikaris di GMIT awal Mei. 

 
Berdoa bagi rencana pelatihan di Palembang 
awal Juni, di Bali awal Juli.  

 
Berdoa bagi pelayanan Paul Windsor 
(koordinator Langham Preaching Interna-
sional) dan Paul Barker (Koordinator 
Langham Preaching Asia). 

 Suasana Pelatihan 

Diskusi Kelompok  Foto Peserta Pelatihan  

Sambungan  dari halaman 3… 
 

 Inilah karya penyelamatan Allah yang sempurna 
yaitu melepaskan orang-orang yang terikat kuasa dosa 
dan memindahkan mereka ke dalam Kerajaan Anak-
Nya. Mereka dibebaskan dari kuasa dan kungkungan 
kerajaan setan dan dipindahkan ke dalam Kerajaan Al-
lah. Jadi Allah tidak hanya membebaskan tetapi juga 
memindahkan. Allah melakukan tranformasi kehidupan 
manusia dari yang berstatus tawanan menjadi warga 
negara Kerajaan Allah. Dia menebus mereka dari kuasa 
kegelapan dan kemudian mengampuni dosa-dosa 
mereka. 

 Belum lama ini, koran dan televisi Indonesia 
memberitakan kasus kejahatan salah seorang gembong 
preman ibukota yang bernama Hercules. Dia dan para 
pengikutnya ditangkap polisi karena didakwa memeras 
masyarakat, yang sering  disertai dengan kekerasan. 
Hercules divonis tiga bulan penjara dan menjalani masa 
sebagai pesakitan. Setelah lewat masa itu, Hercules 
dibebaskan dari penjara. Dia berharap dapat kembali 
hidup normal dengan keluarganya. Namun, pada hari 
pembebasannya dari penjara, ketika melangkah keluar 
dari ruang penjara, masih berada di depan pintu pen-
jara, polisi dengan peralatan pengamanan yang sangat 
lengkap kembali menangkap dia. Dakwaan yang  disam- 

 
paikan adalah selama  10 tahun terakhir, dia telah mela-
kukan banyak keonaran dalam masyarakat. Hercules 
kembali dibawa polisi dan dimasukan ke dalam rumah 
tahanan lain. 

Kisah nyata  ini memberi gambaran tentang pem-
bebasan yang tidak sempurna atau palsu. Hercules 
dibebaskan tetapi kemudian dijebloskan lagi ke dalam 
rumah tahanan. Dengan demikian, Hercules tidak be-
bas. Dia diborgol dan ditahan lagi. Pembebasannya ti-
dak sempurna. Hal ini sangat berbeda dengan pembe-
basan sejati yang dilakukan Allah dalam melepaskan 
manusia dari kuasa dosa dan memindahkan mereka ke 
dalam kerajaan-Nya.  

Allah menciptakan kita secara sempurna. Dia 
juga menyelamatkan kita dari kehidupan dalam dosa, 
secara sempurna.  Selanjutnya, Allah mengubah atau 
mentransformasi hidup kita dengan memberikan status 
baru sebagai anak-Nya dan warga kerajaan-Nya. Dia 
menjamin kehidupan kekal bagi setiap orang yang per-
caya kepada-Nya.  

Apa yang harus kita perbuat sebagai respons 
karya Allah bagi kita ? Pertama, kita menerima karya 
penyelamatan Allah. Kedua, kita selalu bersyukur akan 
kemurahan dan kasih Allah. Ketiga, kita hidup setia dan  
taat melakukan kehendak-Nya dan melayani-Nya.   


