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KELUARGA ALLAH 
1 Timotius 3:1-5:16 

 

Jika Saudara membawa Alkitab, dan saya harap Saudara membawanya, saya mengajak Saudara untuk 

membuka 1 Timotius 3.  Bagi Saudara yang telah hadir di sini beberapa bulan terakhir, kita telah 

mempelajari 1 Timotius.  Selama bulan lalu, Saudara tahu bahwa kita telah mengambil beberapa kali 

jeda: satu ketika ibu mertua saya meninggal, dan kemudian ketika peringatan 11 September, dan kita 

sudah tertinggal.  Untuk berbagai alasan, termasuk fakta bahwa saya dan istri saya berharap dalam waktu 

dekat, bahkan mungkin pada bulan Oktober atau November, akan melakukan perjalanan ke Asia 

Tenggara untuk menjemput anak kami yang kecil di sana, kami tidak bisa memimpin pertemuan seri ini 

kembali.  Jadi, kita telah mendapatkan beberapa hal yang akan kita lakukan.  

Ketika saya melihat jadwal, mencoba untuk memeriksanya, saya memutuskan untuk melakukan apa yang 

dikhotbahkan mentor saya yang benar-benar membuat saya malu.  Apa yang membuat beberapa dari 

Saudara merasa malu karena saya, dan saya akan mencoba untuk mencakup dua setengah bab tulisan 



Página (Page) 2 

 

Paulus dalam satu malam.  Jadi, tujuan kita adalah untuk mempelajari 1 Timotius 3, 4 dengan sangat 

cepat, dan bagian pertama dari pasal 5.  Saya tahu bahwa tidak ada cara kita akan melakukan hal yang 

setimpal untuk semua teks-teks ini, tetapi ini hubungannya: kita sudah melewati 1 Timotius 3 di berbagai 

kesempatan yang berbeda sebelumnya, ketika kita sudah berbicara tentang penatua dan diaken di 

gereja, sehingga ini adalah sesuatu yang sudah kita bahas sebelumnya.  

Jika Saudara benar-benar merasa dirampok, maka Saudara merasa bebas untuk kembali dan 

mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya di dalam 1 Timotius 3 sampai hati Saudara merasa puas.  

Jadi, inilah 1 Timotius 3.  Saya telah merencanakan untuk mempelajari 1 Timotius 4 dalam satu minggu, 

dan kemudian 1 Timotius 5 dalam satu setengah minggu mengenai janda, yang merupakan sesuatu yang 

telah benar-benar saya tunggu-tunggu untuk membahasnya.  Saya benar-benar akan keluar kota akhir 

pekan depan.  Saudara dapat mendoakan saya.  Saya akan menghadiri sebuah konferensi.  Saya tidak 

suka pergi pada hari Minggu, tetapi ini adalah sebuah konferensi misi bersama dengan beberapa 

pemimpin gereja yang berpengaruh dan beberapa orang lain yang saya percaya memiliki potensi besar 

untuk memobilisasi ribuan orang untuk pergi ke suku-suku terabaikan.  Jadi, tidak akan berada di sini 

minggu depan, dan saya tidak ingin memberikan teks ini kepada orang lain.  Saya ingin, secara pastoral, 

mencakup bagian pertama dari 1 Timotius 5 ini.  Jadi, hal ini meninggalkan pilihan bagi kita untuk 

mempelajari teks ini dengan sangat cepat.  

Jadi marilah kita mulai memikirkan tentang apa artinya menjadi keluarga Allah.  Saya berpikir, khususnya, 

di sini tentang keluarga seiman kita.  Saya tahu bahwa ada beberapa dari Saudara yang hadir di sini yang 

mungkin sedang berkunjung dari gereja lain.  Jadi, jika itu adalah Saudara, maka saya ingin mendorong 

Saudara untuk mempertimbangkan keajaiban dari apa artinya menjadi bagian dari gereja lokal dimana 

Saudara menjadi bagian di dalamnya, dan mungkin, jika Saudara berada di sini, dan Saudara bukan 

pengikut Kristus, harapan dan doa saya adalah bahwa Saudara akan melihat kebaikan Tuhan yang 

ditunjukkan dalam sebuah gambar di gereja.  Saudara bahkan dapat memilih untuk menjadi bagian dari 

keluarga-Nya, tetapi bagi mereka yang merupakan bagian dari keluarga seiman ini, saya ingin kita untuk 

memikirkan tentang apa artinya bagi kita untuk menjadi keluarga Allah menurut dua setengah pasal ini.  

Apa yang akan kita lakukan adalah, kita akan membaca dua setengah pasal teks yang lebih panjang, jelas, 

daripada yang biasanya kita lakukan, tetapi saya ingin mengambil keuntungan dari ini.  Kadang-kadang, 

kita memiliki kecenderungan untuk mengambil surat-surat Paulus, misalnya, dan hanya membedah dan 

mengambilnya secara terpisah.  Kita gagal menyadari bahwa surat-surat ini telah diterima dan tentu saja 

telah dibaca, paling sering, dalam satu kedudukan.  Jadi, saya ingin Saudara, bahkan ketika kita sedang 
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membaca pasal tiga dan empat dan bagian pertama dari pasal lima, saya ingin Saudara mendengarnya 

hampir seperti Saudara berada di Efesus, dan Paulus telah menulis ini, dan Saudara menunggu untuk 

mendengar apa yang dia katakan.  Jadi, saya ingin Saudara hanya membiarkannya masuk  ke dalam.  

Marilah membacanya, dan kemudian mari kita memikirkannya bersama-sama.  

Jadi, mari kita menyelam masuk ke dalam.  1 Timotius 3:1.  Inilah yang ditulis Paulus kepada Timotius, 

jemaat di Efesus, dan perpanjangannya kepada kita:  

Sungguh benar perkataan ini, "Orang yang ingin menjadi penilik jemaat, menginginkan 

suatu pekerjaan yang sangat berharga."  Seorang penilik jemaat haruslah orang yang 

tanpa cela, hanya satu istrinya, tahu menahan diri, bijaksana, dan tertib; ia suka 

menerima orang di rumahnya, dan bisa mengajar orang; jangan orang yang pemabuk, 

atau yang suka berkelahi. Sebaliknya, ia harus lemah lembut dan suka akan damai.  

Baiklah.  Saya ingin kita mulai di bagian tengah dari apa yang baru saja kita baca.  1 Timotius 3:14, 15 dan 

16, karena saya pikir, jika Saudara telah memplajari bagian ini lebih dari beberapa bulan terakhir, Saudara 

mungkin sudah menggarisbawahi ayat 15, mungkin 14 dan 16 juga.  Ini benar-benar merupakan ayat 

tema yang menjadi kerangka dari seluruh surat 1 Timotius.  Dalam arti bahwa ayat ini benar-benar 

membantu menjadi kerangka dari dua setengah pasal yang akan kita baca.  Jadi, saya ingin kita memulai 

di ayat 13 memikirkan tentang siapa kita, secara khusus memikirkan tentang gereja, dan signifikansinya, 

kemudian memikirkan tentang Kristus dan kekuasaan-Nya.  

Siapakah Kita … 

Arti dari gereja … 

Jadi, marilah kita mulai di ayat 14.  Sekarang, untuk rekapnya, Paulus berkata,"Hal-hal ini kutuliskan 

kepadamu sekarang, walaupun aku harap akan segera dapat mengunjungi engkau, [ini adalah tujuan 

dari surat itu] supaya apabila aku tidak segera datang, [garisbawahi ayat ini jika Saudara belum 

menggarisbawahinya, itu adalah ayat tema dari 1 Timotius] engkau tahu orang-orang yang bagaimana 

yang harus kaupilih menjadi [sekarang, ikuti ini, ini adalah tiga deskripsi tentang gereja. Satu,] pejabat-

pejabat jemaat Allah yang hidup, [dua] yang memegang serta [tiga] meninggikan kebenaran Allah. 

Jadi, disini ada tiga deskripsi tentang gereja.  Di satu sisi, kita adalah pernyataan dari keluarga Allah, 

secara harafiah, rumah tangga Allah.  Kita adalah unit keluarga-Nya, anak-anak-Nya.  Jadi, rumah tangga 

saya meliputi istri, dua anak laki-laki dan anak gadis saya yang masih kecil yang sedang dalam perjalanan 
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dari Asia Tenggara, dan rumah tangga saya berjalan sesuai dengan aturan saya.  Setidaknya secara 

teoritis, rumah tangga saya berjalan sesuai dengan aturan saya.  Jadi, anak-anak pergi tidur sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan di rumah saya, dan mereka harus bangun sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Anak-anak bertindak dengan cara seperti ini di meja makan di rumah tangga saya, anak-anak 

memperlakukan ibu mereka dengan cara seperti ini di rumah tangga saya.  Semua itu adalah hal-hal yang 

terjadi di rumah tangga kami.  Jadi, dalam arti yang sangat nyata, kitab 1 Timotius adalah Paulus 

membantu kita memahami,"Baiklah, ini adalah aturan-aturan bagaimana kita hidup sebagai keluarga 

Allah, sebagai bagian dari keluarga Allah."  Kita, dalam cara yang sangat nyata, seperti gereja, pernyataan 

dari keluarga Allah.  Jadi, ini yang pertama.  

Kemudian, kedua, kita adalah tempat tinggal dari kehadiran Allah.  Kita adalah jemaat dari Allah yang 

hidup.  Secara harafiah, kita adalah jemaat dari Allah yang hidup.  Ini adalah ungkapan yang luar biasa.  

Bahasa seperti ini hanya digunakan oleh orang-orang Kristen Yahudi, para pembaca Alkitab, dengan 

segera kembali ke tempat seperti Bethel, di mana Yakub bertemu dengan Tuhan, dan dia 

berkata,"Sesungguhnya Allah ada di tempat ini."  Atau Musa dan tabernakel di mana kita melihat Musa 

berkata,"Allah yang hidup akan tinggal di antara kamu didalam tabernakel.  Kehadirannya bersama 

dengan engkau melalui tabernakel. 

Paulus berkata di dalam 2 Korintus 6:16 dalam hal gereja,"... Kita ini Rumah Tuhan, ..." Kita, sebagai 

gereja, Bait Allah.  Efesus 2:22,"Di dalam Dia kamu juga dibangun bersama sebagai tempat kediaman 

Allah di dalam Roh."  Jadi, dengarkan bahasa ini.  Sebagai gereja, kita adalah tempat tinggal Allah.  

Sebagai jemaat umat Allah, Dia tinggal di antara kita.  Apakah Saudara menyadari betapa pentingnya 

ketika kita berkumpul bersama, bahkan seperti yang kita lakukan sekarang, karena jemaat umat Allah, 

dimana kita dikumpulkan dan Allah yang hidup tinggal di antara kita?  Kita menyembah di hadirat-Nya 

sebagai rumah-Nya.  Kita mendengarkan Firman-Nya.  Kita akan berkumpul di meja-Nya.  Tempat tinggal 

dari kehadiran Allah adalah gereja.  

Seolah-olah ini tidak cukup, bagian ketiga, Paulus mengatakan bahwa kita adalah penjaga Firman Allah.  

Dia mengatakan kita adalah "pilar dan penopang dari kebenaran."  Sekarang, apa artinya?  Baiklah, 

tempatkan diri Saudara di Efesus sejenak dan lihatlah Bait Suci Diana, salah satu dari tujuh keajaiban 

kuno dunia.  Bubungan atap marmer yang besar dan mengkilap terangkat tinggi oleh ratusan tiang-tiang 

ionik di sepanjang jalan di sekitarnya.  Saudara mempunyai gambaran di dalam pikiran Saudara.  Paulus 

mengatakan kepada jemaat di sana,"Saudara-saudara, sebagai gereja, merupakan pilar dan penopang 

dari kebenaran Allah."  
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Apa artinya?  Baiklah, apa yang gunanya tiang-tiang ini?  Apa gunanya pilar?  Apa artinya menjadi pilar 

dan penopang dari kebenaran?  Baiklah, ikuti ini.  Gereja, Saudara memiliki hak istimewa dan tanggung 

jawab, di satu sisi, untuk memelihara Firman Allah, kita memegangnya dengan teguh.  Inilah gunanya 

pilar dan penopang, menopang sesuatu supaya kuat.  Inilah yang kita lakukan sebagai gereja dari zaman 

ke zaman, dari generasi ke generasi.  Kita memiliki tanggung jawab, sebagai gereja, memegang Firman 

Tuhan dengan teguh dan erat.  Untuk mempertahankannya melawan ajaran palsu di abad pertama, 

untuk mempertahankannya melawan ajaran palsu di abad ke-21 dan di segala abad diantaranya.  Salah 

satu tanggung jawab kita sebagai gereja adalah untuk memastikan berpegang teguh pada Firman ini di 

dalam budaya kita, dimana kita menyebarkannya dengan setia kepada generasi berikutnya yang 

merupakan apa yang di bahas di seluruh kitab 2 Timotius berikutnya.  

Jadi, kita memegang Firman Tuhan dengan teguh, dan kemudian kita memberitakan Firman Tuhan, kita 

menjunjungnya tinggi.  Inilah gunanya tiang, tiang-tiang tersebut menopang   dengan teguh, dan tiang-

tiang tersebut menjunjungnya tinggi.  Inilah yang kita inginkan lebih dari apa pun dari keluarga seiman ini.  

Ini adalah hak istimewa dan tanggung jawab kita.  Kita tidak mau menjunjung tinggi pendapat manusia.  

Kita ingin orang-orang melihatnya dan mendengarnya diberitakan dengan keras.  Dipelihara, diberitakan, 

dipegang teguh dalam tubuh-Nya, dan dijunjung tinggi dari tubuh-Nya.  

Jadi, inilah kita, dan inilah yang kita lakukan.  Biarkan ini meresap masuk ke dalam.  Kita adalah penjaga-

penjaga Firman Allah, sebagai gereja, tempat tinggal dari kehadiran Allah. Pernyataan dari keluarga-Nya.  

Allah berfirman dan dunia menjadi ada. Allah yang memanggil bintang-bintang dengan namanya dan 

memegang bangsa-bangsa di tangan-Nya.   

Betapa  menakjubkan kebenaran bahwa sekarang kita berkumpul bersama bukan melakukan suatu 

rutinitas atau iseng-iseng saja.  Sebagai gereja, kita adalah tempat pertemuan, tempat tinggal Allah yang 

hidup.  Mengutip ayat 15, Paulus mengatakan,"Tuhan ada di dalam rumah."  Dia ada di rumah, dan itulah 

sebabnya, ketika Saudara membuka 1 Korintus 14, Saudara melihat Paulus berbicara tentang bagaimana 

seorang yang tidak percaya datang ke pertemuan di gereja, dan ia akan menundukkan wajahnya, dan ia 

akan berseru,"Allah benar-benar ada di tengah-tengah kamu."  

Saya berdoa untuk hal ini setiap minggu.  Saya berdoa agar orang-orang yang belum mengenal Allah akan 

datang ke tempat ini, dalam keberadaannya bersama gereja dan melihat kehadiran Allah di dalam gereja, 

mereka akan jatuh dan berkata,"Tuhan ada di antara kamu."  Saya berdoa agar hal ini akan terjadi 

sekarang, mungkin dengan beberapa dari Saudara yang belum mengenal Kristus.  
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Supremasi Kristus … 

Jadi, seolah-olah ini tidak cukup, tetaplah di sini di ayat 16.  Jadi, lihatlah pentingnya gereja, dan 

kemudian lihatlah supremasi Kristus.  Jadi, Paulus mulai berbicara.  Di dalam ayat 16, ia 

mengatakan,"Rahasia yang besar dari kesalehan itu tidaklah terbantahkan ..."  

Sekarang, beberapa catatan di sini.  Ketika kita melihat Paulus berbicara tentang misteri, hanya sebagai 

pengingat, dia tidak berbicara tentang sesuatu yang merupakan misteri yang tidak terpecahkan atau 

sebuah petunjuk yang perlu ditemukan.  Dia berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi untuk 

sementara waktu dan kini telah terungkap.  Itulah caranya dia berbicara tentang misteri. Jadi, di sini dia 

berbicara tentang sesuatu yang disembunyikan, dan sesuatu yang kini terungkap: misteri kesalehan.  

Sekarang, Saudara mungkin bisa melingkari kata tersebut.  Kata ini digunakan sebanyak sembilan kali di 

dalam kitab 1 Timotius. Ini adalah salah satu kata-kata favoritnya "kesalehan"; mungkin salah satu tema 

utama dari seluruh surat ini.  Cara dia menggunakan kata ini untuk menggambarkan jenis kehidupan yang 

berpusat pada Tuhan, yang diresapi oleh kesadaran akan Tuhan, dimana orang itu, ketika mereka bangun 

di pagi hari dan mereka pergi sepanjang hari, dan mereka pergi tidur di malam hari, hanya berpusat pada 

Tuhan dan Tuhan memenuhi pemikirannya, di dalam perencanaan mereka, di dalam perbuatan mereka, 

di dalam pembicaraan mereka, dan di dalam mereka berhubungan dengan orang-orang lain.  Ada 

kesalehan ini, keberpusatan pada Allah, kesadaran akan Tuhan ini yang meresapi segala sesuatu yang 

mereka lakukan.  Jadi, Paulus berkata,"Rahasia yang besar dari kesalehan itu tidaklah terbantahkan."  

Baiklah, apa rahasia yang besar dari kesalehan itu?  Saudara bisa mendapatkan jawabannya di ayat 16, 

tepat setelah kata-kata ini, dan kata pertama yang ia katakan adalah,"Dia."  "Dia telah dinyatakan di 

dalam daging, dibenarkan di dalam Roh, terlihat oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-

bangsa, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan."  Siapa rahasia yang besar dari kesalehan 

itu? Kristus!  Jadi, Kristus yang mengungkapkan rahasia kesalehan itu, artinya Kristus adalah kesalehan 

yang diungkapkan dan kesalehan dinyatakan.  Kristus adalah manifestasi dari keberpusatan kepada 

Tuhan.  Jadi, bagaimana Kristus mengungkapkan rahasia kesalehan?  Dia menampilkan keagungan Allah.  

Dengarkan penjelasan ini: menjelma sebagai Anak,"dinyatakan di dalam daging ..."  Dia adalah Allah di 

dalam daging.  Dia dibuktikan oleh Roh.  Seluruh gambaran dari pertahanan dan pembuktian ini 

menunjukkan kepada kita bagaimana Roh menegaskan Anak Allah sebagai yang berasal dari Allah.  

Ingatlah kejadian di dalam Matius 3 dengan baptisan?  Yesus dibaptis.  Semua tanda-tanda dan mujizat-
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mujizat bahwa Yesus adalah bukti dari kuasa Roh-Nya, dan kemudian akhirnya, kebangkitan-Nya dari 

kubur.  

Roma 1:4 mengatakan, Dia "yang dengan kuasa, menurut Roh kekudusan melalui kebangkitan dari 

antara yang mati, telah ditentukan sebagai Putra Allah , yaitu YESUS Kristus Tuhan kita."  Roma 

8:11,”Jika Roh Dia yang telah membangkitkan YESUS dari antara yang mati  ... "  Dibuktikan oleh Roh.  

Menjelma sebagai Anak.  Dipuji di surga. Pikirkan tentang hal ini. Bahkan hari ini ini, sekarang, Kristus 

dipercaya di dunia ini.  Kristus sedang menyelamatkan di dunia ini.  Ada orang-orang sekarang ini di Asia 

dan Afrika dan Eropa dan Amerika yang percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat.  Jadi, biarkan pagi 

Saudara dengan segera mendorong Saudara ketika Saudara bangun dari tempat tidur, dan Saudara 

berpikir,"Tuhan sedang menyelamatkan sekarang.  Dia mencelikkan mata yang buta menjadi melihat.  Dia 

membawa orang-orang dari kematian untuk hidup selama-lamanya.   

Inilah yang Dia lakukan.  Orang-orang percaya kepada-Nya sebagai Tuhan mereka.  Berdoalah untuk hal 

ini agar ini bisa terjadi bahkan di mana Saudara berada sekarang.  Dia adalah Juruselamat dunia dan Raja 

atas seluruh alam semesta, diangkat dalam kemuliaan di sebelah kanan Bapa.  Maka Paulus 

berkata,"Inilah Kristus."  Paulus tidak hanya mengatakan siapa Dia, tetapi juga menyatakan rahasia 

keilahian dan menunjukkan keagungan Allah.  Apa yang dia katakan adalah,"Gereja, sadarilah apa artinya 

ini bagi Saudara.  Sadarilah apa artinya ini bagi keilahian dalam hidup Saudara.  Sadarilah apa artinya ini 

bagi keilahian di dalam gereja.  Biarkan realita yang membangkitkan rasa hormat ini meresap masuk 

kedalam.  Kristus ini, yang menjelma sebagai Anak, dibenarkan oleh Roh yang telah membangkitkan Dia 

dari antara orang mati, dipuji di antara malaikat-malaikat, menyatakan kepada seluruh bumi sebagai 

Juruselamat dunia dan Raja atas seluruh alam semesta.  Kristus ini hidup di dalam diri Saudara."  

Saudara-saudara yang bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya di dalam keluarga 

Saudara atau pekerjaan Saudara atau ini atau itu, ketahuilah ini: Kristus ini adalah damai dalam diri 

Saudara. Saudara-saudara yang merasa memar dan babak belur oleh dunia ini, Kristus ini penyembuhan 

di dalam kamu. Saudara-saudara yang sedang menghadapi beberapa tantangan dimana Saudara tidak 

tahu apakah Saudara akan mampu melewatinya, masukkan di dalam hati Saudara:"Dia yang ada di dalam 

dirimu lebih besar dari pada dia yang ada di dalam dunia."   

Kehidupan yang berpusat pada Allah merupakan luapan dari kehidupan yang diberi kuasa oleh Kristus.  

Jadi, ini adalah "Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan."  Kristus memusatkan kita kepada 

Allah.  Inilah yang Paulus katakan.  Jadi biarkan semua ini meresap masuk ke dalam, dan kemudian 
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kenalilah apa artinya menjadi gereja. Kita adalah keluarga Allah, tempat tinggal Allah, penjaga-penjaga 

Firman Allah, didiami oleh Anak Allah.  Semua hal ini secara radikal mengubah cara kita hidup.   

 

Bagaimana Kita Dipimpin … 

Jadi, itu adalah dasar.  Ini adalah dasar untuk seluruh kitab dan untuk dua setengah pasal ini.  

Berdasarkan hal ini sekarang, Tuhan berkata,"Mengingat penting dan signifikansi gereja dan supremasi 

Kristus, inilah cara kamu berperilaku di rumah-Ku."  Berikut ini adalah cara kita dipimpin, dan ini 

membawa kita kembali ke bagian awal 1 Timotius 3 dimana Allah menguraikan dua posisi kepemimpinan 

utama di dalam gereja.  Mendapatkan dua posisi yang tepat dan alkitabiah ketika sampai kepada 

kepemimpinan gereja yang mempengaruhi segala sesuatu yang lain.  Pada poin ini, mungkin ada godaan 

untuk Saudara, untuk tidak selaras.  

Ketahuilah ini: Setiap orang di gereja dipengaruhi oleh kepemimpinan gereja.  Ada banyak dari Saudara 

yang telah tumbuh ke ketinggian dan kedalaman yang indah di dalam hubungan Saudara dengan Kristus 

sebagai akibat dari para pemimpin dan pendeta yang saleh di dalam gereja.  Mereka mempunyai 

pengaruh abadi yang besar di dalam hidup Saudara.  Ada orang-orang lain dari antara Saudara, saya tahu, 

yang telah sangat terluka oleh beberapa pemimpin gereja atau pendeta yang telah Saudara jumpai.  Saya 

menduga mungkin ada beberapa, mungkin banyak orang, yang dalam beberapa hal, bahkan merasa 

didorong keluar dari gereja atau didorong keluar dari kekristenan secara keseluruhan karena 

kepemimpinan yang telah Saudara lihat di gereja.  

Di sinilah kita menyadari tingkat kepemimpinan di dalam gereja akan mempunyai efek langsung pada 

penyebaran Injil melalui gereja ini.  Jika kepemimpinan di gereja ini atau gereja manapun iseng-iseng saja 

mengenai Allah dan mengenai kesucian dan mengenai misi, ini akan mempunyai efek buruk pada gereja 

itu, dan hal ini akan mempunyai efek buruk pada orang-orang di sekitar gereja itu yang perlu mendengar 

dan melihat Injil.  Jadi, apa yang Tuhan lakukan adalah Dia memberi kita dua posisi pemimpin gereja di 

sini di dalam 1 Timotius 3.  

Penatua: Pemimpin-pemimpin pelayan di gereja. 

Salah satu posisi adalah penatua.  Allah memberi penatua gereja sebagai pemimpin-pemimpin pelayan di 

gereja.  Paulus menggunakan di sini di dalam ayat 1 dan 2 kata "penilik," yang merupakan istilah di dalam 

Perjanjian Baru yang digunakan bergantian dengan kata penatua dan pendeta.  Saudara mendapati kata 
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penatua/pendeta/penilik digunakan secara bergantian di dalam Alkitab untuk menunjuk pada kelompok 

orang yang sama.  Penatua/pendeta/penilik ini memiliki tanggung jawab kepemimpinan secara 

keseluruhan di dalam gereja.  Mereka memimpin di bawah otoritas Kristus.  

Jadi jelas bahwa Kristus adalah kepala gereja.  Kristus adalah otoritas atas gereja.  Dia adalah Gembala 

Agung, tetapi bagaimana Dia secara nyata dan secara praktisnya memimpin gereja-Nya?  Dia 

melakukannya melalui gembala yang ditunjuk oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah melalui Roh-Nya.  Oleh 

pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka, mereka ingin untuk melayani.  Itulah kata yang ia gunakan di 

dalam ayat 1: "Apabila seseorang mengharapkan jabatan penilik jemaat ..."  Saudara lihat itu?   

Kita melihat di dalam Perjanjian Baru tubuh Kristus yang membangkitkan, mengirimkan, dan 

meneguhkan penatua dengan cara yang berbeda, tetapi gereja mengakui di dalam diri seseorang kualitas 

dari seorang penatua, kemampuan kepemimpinan dari seorang penatua, dan mereka meneguhkan dia 

sebagai seorang penatua.    Jadi, inilah penatua.  Di bawah otoritas Kristus, mereka memimpin.  

Kemudian, mereka menggembalakan tubuh Kristus.  Itulah pendeta, dia adalah gembala, merawat umat 

Allah.   Paulus mengatakan hal yang sama seperti kepada para penatua Efesus kembali di dalam Kisah 

Para Rasul 20:28, ia berkata,"Jadi, jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus 

telah menempatkan kamu sebagai penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah Dia dapatkan 

melalui darah-Nya sendiri."  Ini adalah pernyataan yang kuat.  Ketika saya memikirkan tentang Tuhan 

yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu dari banyak pendeta di dalam tubuh Kristus ini, tubuh 

yang telah dibeli-Nya dengan darah-Nya sendiri, ada tanggung jawab yang besar di sini.  Lalu, Paulus 

melanjutkan setelah itu dengan mengatakan,"Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergianku, 

serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu ..." dan akan mencoba untuk menghancurkan kawanan 

domba.  Jadi, Saudara harus menjaga kawanan domba; itulah yang dilakukan seorang gembala.  Inilah 

salah satu alasan mengapa, tahun lalu kita menambah jumlah penatua yang kita miliki dalam keluarga 

seiman ini, karena kita memiliki banyak orang untuk digembalakan dan dirawat.  Jadi, kita menambah 

jumlah ini.  

Berikut ini adalah cara penggembalaan yang dijalankan sekarang. Kami mendorong siapa saja yang belum 

ada di dalam kelompok kecil, Jadi, bergabunglah dengan sebuah kelompok kecil.  Kemudian, setiap salah 

satu dari kelompok-kelompok kecil tersebut kemudian akan ada di bawah pengawasan seorang penatua 

tertentu.  Jadi, para penatua memiliki kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda dimana mereka 
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mendoakannya secara bertujuan.  inilah  yang dikerjakan para penatua.  Mereka menggembalakan tubuh 

Kristus.  

Sekarang, mereka memimpin dan menggembalakan dengan melakukan hal yang ketiga ini. Mereka 

mengajarkan Firman Kristus.  Jadi, tanggung jawab utama seorang gembala bukanlah kepada domba 

peliharaan tetapi untuk memberi makan domba-domba tersebut, bukan berarti kepedulian dan 

belaskasihan tersebut tidak penting.  Kepedulian dan belaskasihan sangat penting.  Kita hanya berbicara 

tentang hal ini, tetapi Saudara lihat 1 Timotius 3 dan semua kualifikasi ini di dalam 1 Timotius 3:1-7 yang 

merupakan kualifikasi karakter kecuali satu.  Ada satu kualifikasi kompetensi, dan itu ada di bagian akhir 

ayat 2 ketika dikatakan dia harus "mampu mengajar."  Jadi, inilah hubungannya.  Ada orang-orang saleh 

di seluruh gereja ini yang tidak akan melayani sebagai penatua hanya karena mereka tidak memiliki 

karunia mengajar.  Sekarang, mengapa perlu bagi seorang penatua untuk dapat mengajarkan Firman 

Tuhan?  Pikirkan tentang hal ini.  

Kristus adalah Kepala gereja.  Dia memimpin gereja melalui Firman-Nya.  Jadi, penatua hanya memiliki 

wewenang untuk memimpin, kredibilitas untuk memimpin, dan kemampuan untuk memimpin 

berdasarkan keterikatan kepada Firman Tuhan ini.  Itulah sebabnya mengapa Alkitab bisa begitu berani 

seperti di bagian-bagian seperti Ibrani 13:17 di mana penulis Ibrani mengatakan kepada anggota 

gereja,"Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka ..."  Ini menyerang kita, 

khususnya di dalam budaya kita.  Patuh?  Tunduk kepada mereka?  Apa artinya?  Nah, pikirkan tentang 

hal ini.  Jika para pemimpin di gereja hanya mengajarkan Firman Kristus, maka untuk mematuhinya, 

untuk tunduk kepada otoritas mereka merupakan taat dan tunduk kepada Kristus.  Sekarang, kuncinya 

adalah kata "jika" yang luar biasa.  Penatua harus mengajarkan Firman, dan inilah kuncinya.  

Jadi mereka memimpin di bawah otoritas Kristus, mereka menggembalakan tubuh Kristus, mereka 

mengajarkan Firman Kristus, dan ketika mereka mengajar, mereka memperagakan karakter Kristus.  

Dengan demikian, kita memiliki daftar ini yaitu kualifikasi karakter  

Jadi, Saudara dapat menuliskan Ibrani 13:7.  Ketika penulis Ibrani mengatakan di dalam ayat ini,"Ingatlah 

akan pemimpin-pemimpin yang telah mengajarkan Firman Allah kepadamu ..."  Jadi, pikirkan tentang 

para pemimpin Saudara yang menyampaikan Firman Tuhan kepada Saudara.  Dia 

mengatakan,"Renungkanlah segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka, dan usahakanlah 

untuk beriman kepada Tuhan seperti mereka."  Jadi, itu saja.  Gereja dimaksudkan untuk dapat 

memperhatikan penatua/pendeta/penilik, bukan sebagai orang yang sempurna dengan cara apapun.   
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Diaken: memimpin pelayan-pelayan di gereja. 

Jadi, inilah kategori pertama.  Para penatua adalah pemimpin yang melayani di gereja, dan kemudian 

kategori kedua dimulai di ayat 8; diaken: memimpim pelayan-pelayan di gereja. Jenis posisi yang kita lihat 

di dalam Kisah Rasul 6 dan bagian-bagian lain di Perjanjian Baru, mereka yang melayani bersama dengan 

penatua, mendukung pelayanan Firman, merawat kebutuhan spesifik dalam tubuh, seperti 

memperhatikan janda dimana kita berbicara tentang hal ini sejenak di bagian awal 1 Timotius 5.  

Kualifikasi-kualifikasi disini semuanya benar-benar didasarkan pada karakter. Mereka harus meninggikan 

Kristus dalam kehidupan mereka, dan kepemimpinan mereka harus bisa membawa perbaikan bagi 

gereja.  Diaken adalah para pembawa perbaikan, mereka pemersatu di gereja, membantu penatua dan 

merawat tubuh.  Jadi, Saudara sudah mengerti dua posisi tersebut.  

Kita tidak pernah bisa, bahkan ketika itu sulit, ketika itu menantang, berkompromi pada standar Alkitab 

untuk kepemimpinan di dalam gereja.  Saya pernah mendengar dikatakan begini,"Baiklah, pemimpin itu 

begitu berbakat atau memiliki begitu banyak keterampilan atau talenta, bukankah seharusnya mereka 

dapat memimpin di gereja bahkan jika mereka tidak memenuhi semua kualifikasi ini?"  Jawabannya 

adalah tidak.  Allah memerlukan kesucian para pemimpin-Nya di dalam tubuh-Nya dengan sangat serius 

Jadi, hal ini mengarahkan kita untuk melihat rahasia kesalehan, dan saya didorong untuk memohon 

kepada-Nya agar menghasilkan kualitas-kualitas semacam ini di dalam diri saya.  Jadi, berdoalah untuk 

saya.  Berdoalah untuk para penatua.  Berdoalah bagi para diaken.  Berdoalah terus bagi para pemimpin 

di gereja.  

Kita mendeteksi kesalahan di dalam gereja. 

Pertama, kita mendeteksi kesalahan di dalam gereja.  Biarlah saya mengingatkan Saudara apa yang 

dikatakan Paulus di bagian awal bab 4: mendeteksi kesalahan di dalam gereja. "Tetapi Roh Kudus dengan 

jelas menyatakan kepada kita bahwa pada zaman akhir beberapa anggota jemaat akan berpaling dari 

Kristus, lalu menjadi pengikut orang-orang yang mengajarkan ajaran Iblis. Pengajar-pengajar ini akan 

berdusta dengan wajah jujur dan begitu seringnya hal itu mereka lakukan, sehingga hati nurani mereka 

tidak lagi menuduh mereka ..."  Jadi, inilah hubungannya.  Di Efesus, Saudara mendapatkan sekelompok 

orang yang mempertanyakan ajaran yang benar di dalam gereja dan menyebarkan ajaran palsu di dalam 

gereja, dan Paulus berkata,"Kamu harus berhati-hati untuk hal-hal ini.  Kamu harus hati-hati terhadap 

ajaran setan, roh-roh penyesat dan pengajaran tentang setan-setan."  Jangan tertipu.  Semua ajaran 

palsu berasal dari neraka.  Sumbernya adalah iblis.  Ajaran-ajaran iblis ini terjadi melalui guru-guru yang 
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penipu. "Pembohong yang hati nuraninya tidak menuduh mereka lagi."  Secara harafiah, pria dan wanita 

yang telah menjadi begitu mati rasa terhadap kebenaran dimana mereka menyebarkan kebohongan dan 

mengatakan itu kebenaran.  Ayat 7 mengatakan mereka menyebarkan "mitos-mitos konyol dan tidak 

sopan."  Mereka menyebarkan kepercayaan tahayul.  

Sekarang, jangan salah paham di sini.  Bukan guru-guru yang bangkit di gereja dan berkata,"hati nurani 

saya tidak menuduh saya lagi.  Saya bodoh mau berbagi dengan apa yang berasal langsung dari lubang 

neraka."  Apa yang membuatnya menipu adalah orang-orang yang sedang mencari-cari untuk mendengar 

tentang kebenaran dari orang-orang lain.  Ini tersembunyi, dan membuatnya sangat berbahaya.  Ini 

benar-benar berbahaya ketika Saudara menempatkannya bersama-sama dengan apa yang dikatakan 

Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20:30 ketika ia sedang berbicara dengan penatua di Efesus ini.  Dia 

mengatakan kepada mereka di sana,"Bahkan, dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang 

berbicara hal-hal yang menyesatkan untuk menarik para murid mengikuti mereka."  Paulus mengatakan 

ini kepada para penatua.  Dia mengatakan,"Beberapa dari kamu akan bangkit dan mengatakan hal-hal 

yang diputarbalikkan."  

Jadi, implikasinya adalah bahwa, apa yang terjadi di sini di dalam 1 Timotius, adalah bahwa beberapa dari 

guru-guru palsu tersebut adalah pendeta.  Mereka adalah penatua di gereja.  Ini menjadi masalah 

sekarang dan nanti.  Ini akan merajalela nanti, dan merajalela sekarang.  Ada teologi yang tidak 

Alkitabiah, teologi yang buruk di seluruh gereja.  Saudara berkata,"Baiklah, siapa kamu sehingga 

mengatakan bahwa apa yang Saudara dapatkan ini  adalah teologi yang benar?"  Baiklah, ujilah segala 

sesuatu dengan Firman Tuhan.  Kita akan berbicara tentang ini.  

Saudara melihat hal ini dalam teologi kemakmuran.  Gagasan bahwa ketika Saudara percaya kepada 

Yesus, Saudara mendapatkan semua kesehatan dan kekayaan yang Saudara inginkan.  Kadang-kadang 

terdengar persis seperti itu, atau kadang-kadang dianut oleh orang-orang Kristen materialistik dalam 

pengaturan seperti ini.  Saudara juga mendapatkan teologi universal: Yesus adalah jalan kita, tetapi Dia 

bukan jalan semua orang. Saudara mendapatkan teologi kultus yang berkata,"Yesus sedikit berbeda dari 

apa yang mungkin awalnya Saudara pikirkan." Kemudian, hanya dikemas dengan teologi mereka tentang 

kehidupan dan harta benda dan surga dan alam baka.  Ini adalah ide yang berasal dari buku terlaris 

dimana orang-orang Kristen yang sedang membaca sebagai lawan dari Alkitab itu sendiri.  Ini adalah hal 

yang berbahaya.  Waspadalah.  
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Ini bukan hanya di duniaini saja.  Paulus berbicara tentang gereja.  Waspadalah di dalam gereja.  

Beberapa guru akan menjauh dari Firman Allah.  Jangan terkejut karena mereka.  Saudara-saudara, ketika 

Saudara mendengar bahwa anggota gereja, atau seorang penatua gereja, bahkan seorang pendeta, telah 

berjalan menjauh dari Kristus, telah meninggalkan iman mereka,"Jangan terkejut," kata Alkitab.  Ini akan 

terjadi sesuatu.  Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 2:19, akan ada beberapa orang yang kita pikir 

adalah orang Kristen yang akan menunjukkan bahwa mereka bukan orang Kristen.  Jadi, ketika itu terjadi, 

jangan biarkan hal itu membuang iman Saudara kedalam kegagalan total.   Iblis aktif di dalam mencobai 

untuk menarik orang menjauh dari kebenaran di dalam gereja, mencoba untuk membawa mereka 

menjadi guru-guru palsu.  Jadi, jangan dikejutkan oleh mereka.  

Pada saat yang sama, kita seharusnya selalu didukakan oleh mereka, dan kita seharusnya berjuang untuk 

menjaga lebih banyak orang supaya tidak ditarik mereka.  Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam 1 

Timotius 1,"Kita berada dalam perang, dan kita melakukan peperangan yang baik bersama dengan 

Firman Tuhan ini."  Temukan kesalahan dalam gereja.  Saudara berkata,"Baiklah, bagaimana Saudara 

tahu kapan merupakan kebenaran dandan kapan merupakan kepalsuan?"  

Ini mengarah ke hakekat dari apa yang sedang diajarkan oleh guru-guru palsu dan para pembohong di 

Efesus.  Sekarang Paulus dengan jelas menangani beberapa pengajaran khusus di sini, tetapi saya pikir 

bahwa, meskipun mungkin apa yang terjadi disini di jaman kita  ini tidak sama persis spesifiknya dengan 

yang terjadi di dalam 1 Timotius 4, ada akarnya di sini.  Saudara pikirkan tentang hal ini.  Paulus sedang 

menangani dua hal di sini.  Dia berbicara tentang guru-guru yang menyangkal kebaikan Allah, dan mereka 

menyimpangkan Firman Tuhan 

Mari kita melihat Kejadian 3.  Kita sudah mempelajari bagian ini sebelum berurusan dengan masuknya 

dosa ke dalam dunia.  Ingatlah ketika ular mencobai Hawa, dan apa yang dilakukan ketika ia 

menyebutkan nama Allah?  Dia menggunakan nama Allah yang dengan sengaja untuk menyoroti kuasa 

Allah, kebesaran Allah dan meremehkan kebaikan dan kasih Allah.  Seluruh sifat dan tujuan jelas bahwa 

Allah tidak mengetahui apa yang terbaik bagi Saudara.  Tuhan tidak menginginkan apa yang terbaik bagi 

Saudara.  Saudara tahu apa yang lebih baik bagi Saudara daripada Tuhan, dan ia mengingkari kebaikan 

Allah.  Lalu, apa pertanyaan ular yang pertama?  "Apakah Allah benar-benar mengatakan?"  Pertanyaan 

ini baik dan masih hidup sampai hari ini.  

"Apakah Allah benar-benar mengatakan itu? Hawa seharusnya curiga ketika ia mendengar pertanyaan 

itu. Ular itu sedang menyimpangkan Firman Tuhan.  Jadi, inilah Kejadian 3.  
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Kita menyatakan kebenaran di dalam gereja. 

Jadi, kita mendeteksi kesalahan di dalam gereja, dan seperti yang kita lakukan itu, kita terus menyerang 

dan menyatakan kebenaran kepada gereja. "Taruhlah hal-hal ini di hadapan saudara-saudara," dikatakan 

di dalam ayat 6.  Paulus berkata,"Masukkan kebenaran di hadapan mereka.  Biarkan kebenaran meresap 

dan memenuhi gereja."  

Sekarang, apa yang kita lihat adalah Paulus semacam menegaskan tiga ide utama dengan cara yang 

berbeda di bagian akhir dari bab 4.  Dia mengatakan,"Ajarkan kebenaran dengan otoritas.  Yang terutama 

dan terpenting," Paulus berkata,"Perintahkan, ajarkan hal-hal ini." Ayat 6 mengatakan," ... Dengan 

memberitahukan hal-hal ini kepada saudara-saudara, … dengan terdidik dalam perkataan iman dan 

pengajaran yang baik .... "  Dikatakan dalam ayat 13," ... berilah perhatian pada pembacaan, pada 

nasihat, pada pengajaran ... "  Ayat 16,"Waspadalah terhadap dirimu sendiri dan terhadap pengajaran." 

Inilah yang sudah kita lihat di dalam 1 Timotius.  

Bahkan ketika ia mengatakan,"Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya 

jadilah teladan bagi mereka yang percaya..." apa?  Apa hal pertama?  Di dalam perkataan: apa yang 

keluar dari mulut Saudara.  Biarkan Firman Tuhan ini yang terdengar dari bibir Saudara. Berbicaralah 

tentang Firman Allah.  Bacalah Alkitab, jelaskan Alkitab, peringatkan dari Alkitab, dan ajarkan Alkitab.  Di 

dalam proses ini, Saudara akan menunjukkan kepatuhan Saudara kepada otoritas Alkitab, dan dengan 

demikian, akan membawa gereja dengan benar dengan menyatakan kebenaran melalui otoritas di dalam 

gereja.  Jadi, ajarkan Firman Tuhan dengan otoritas.  Kemudian, hiduplah dalam kekudusan.  Bukan hanya 

doktrin Saudara, tetapi hidup Saudara.  "Tetap awasi dirimu sendiri," kata Paulus.  Bukan hanya 

perkataan Saudara, tetapi kelakuan, kasih, iman, dan kekudusan Saudara.  

Jadi, Robert Murray M'Cheyne adalah pendeta yang luar biasa dipakai oleh Allah secara luar biasa di 

Skotlandia pada awal 1800-an.  Dia meninggal ketika dia baru berusia 30, dan kata-kata ini yang ditulis 

pada batu nisannya:  

Meninggal dalam usia 30 tahun, pada tahun ketujuh dari pelayanannya,  

Berjalan dekat dengan Allah, teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam 

pembicaraan, di dalam memberi, di dalam roh, di dalam iman, di dalam kekudusan.  

Dia tidak berhenti siang dan malam bekerja dan mengawasi jiwa-jiwa.  
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M'Cheyne suatu kali pernah berkata sebagai seorang pendeta,"Kebutuhan terbesar umatku adalah 

kekudusan pribadi saya."  Ada kebenaran di sini dimana kita sangat perlu untuk mendengar dan 

menerapkannya.  

Jadi, saya telah mempelajari tentang Rahasia Gereja: Keluarga, Pernikahan, Sex dan Injil, dan di dalam 

menyelesaikan, baru dibawa ke dalam doa saya sementara memikirkan tentang amoralitas seksual, 

bukan hanya di dunia, meskipun jelas itu hanya memekakkan telinga, tetapi amoralitas seksual di dalam 

gereja.  Jadi, saya sampai ke beberapa penelitian yang dapat dipercaya.  Ini adalah dari Focus on the 

Family dan beberapa kelompok penelitian yang lain.  Jadi, saya akan membagikan kepada Saudara: 

sebanyak 50% dari pernikahan pendeta hari ini akan berakhir dengan perceraian.  Hampir 40% pendeta 

mengakui bahwa mereka telah berselingkuh di luar nikah sejak awal pelayanan mereka.  Lebih dari 50% 

dari para pendeta (jadi, sebagian besar pendeta) mengatakan bahwa mereka telah mengunjungi situs 

pornografi di internet tahun lalu.  Sekitar sepertiga dari mereka telah melakukannya pada bulan lalu.  

Hal ini hanya saya bawa ke dalam doa saya.  Saya membagikan masalah ini kepada istri saya, dan kami 

berdua hanya membawanya di dalam doa-doa kami bersama-sama.  Saya membagikan statistik ini 

kepada Saudara dengan gemetar.  Saya ingin Saudara tahu, hanya oleh kasih karunia Allah, saya tidak 

mengunjungi situs-situs pornografi dan tidak pernah mengunjungi situs-situs tersebut sebagai pendeta 

Saudara.   Oleh kasih karunia Allah, saya mencintai istri saya dan bahkan tidak bisa membayangkan, 

jangan membayangkan, apa pun kecuali kesetiaan mutlak kepadanya, tetapi statistik ini berteriak kepada 

saya,"Perhatikan hidupmu dengan cermat!"  Statistik ini menyebabkan saya berteriak ke setiap penatua 

di gereja ini,"Perhatikan hidupmu dengan cermat!"  Setiap anggota gereja ini,"Waspadalah jangan sampai 

Saudara jatuh."  

Awasilah hidupmu dan ajaranmu.  Ajarkan Firman dengan otoritas dan hiduplah dalam kekudusan dan 

berlatihlah untuk kekekalan.  Jadi, ayat 7 dan 8 adalah ayat-ayat kunci di sini: “Llatihlah dirimu sendiri 

dengan kesalehan.  Sebab latihan jasmani bermanfaat hanya untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu 

bermanfaat untuk segala hal karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan 

datang."   

Jadi, tuangkan lebih banyak waktu dan energi dan lebih banyak sumber daya kepada latihan di dalam doa 

dan Firman Tuhan dan ibadah dan puasa dan membagikan Injil.  Berlatihlah lebih banyak dalam hal ini.  

Tubuh Saudara akan berakhir selama beberapa tahun.  Tubuh yang paling sehat tidak dijamin untuk 

membuatnya melalui malam ini, tetapi kesalehan tidak akan berakhir selama-lamanya.  
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Jadi, berinvestasilah dalam hal-hal ini.  Investasikan waktu Saudara, uang, energi, dan sumber daya dalam 

hal ini.  Berlatihlah dalam kesalehan.  Paulus berkata,"Kerjakanlah keselamatanmu sendiri secara 

progresif dan terus-menerus."  Ini adalah latihan.  Dia mengatakan,"Majulah dalam hal ini ..." di bagian 

akhir ayat 15.  Ayat 16 mengatakan, "Tetaplah tinggal di dalamnya, karena dengan melakukan hal itu 

engkau juga akan menyelamatkan dirimu sendiri,"  secara sederhana berarti, Saudara akan melihat 

keselamatan Saudara menjadi lengkap ketika Saudara diubahkan menjadi semakin serupa dengan 

gambar Kristus.  Ketika Saudara melakukan ini, mengerjakan keselamatan Saudara sendiri dan bekerja 

keras untuk keselamatan orang lain, secara lokal maupun global, "Kamu akan menyelamatkan dirimu 

sendiri," kata Paulus, "dan mereka yang mendengarkan engkau."  

Sebuah pernyataan yang luar biasa!  Sekarang, dengan jelas Paulus tidak mengatakan bahwa kita, di 

dalam dan dari diri kita sendiri, bisa menyelamatkan orang.  Dengan jelas, ini jelas di seluruh Perjanjian 

Baru dan tulisan-tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru, bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan 

orang, tetapi bagaimana Dia menyelamatkan?  Dia membawa keselamatan kepada orang-orang melalui 

gereja, melalui orang-orang Kristen, dan melalui para pemimpin di gereja.  Jadi, semakin sehat kita 

sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, maka gereja akan 

menjadi lebih sehat dan kita akan dapat menyebarkan Injil dengan lebih efektif.  Itulah sebabnya 

mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan.  Mengapa kita menjaga kebenaran?  Kita menjaga 

kebenaran di dalam gereja karena orang akan diselamatkan oleh kebenaran ini.  Jika kita 

mengacaukannya, itu berarti tidak menyelamatkan, tetapi mencelakakan.  

Cara Kita Hidup … 

 

Kita saling mengasihi seperti kita adalah keluarga. 

Jadi, jenis terakhir dari bagian utama ini melibatkan cara hidup kita di dalam gereja.  Saya akan mencoba 

untuk membahasnya dengan cepat di bagian ini.  Kita mengasihi satu sama lain seperti kita adalah 

keluarga.  Di dalam ayat-ayat pembukaan pasal 5, Paulus berkata kepada Timotius," Engkau tidak boleh 

mencela, sebaliknya, berilah nasihat kepada pria tua sebagai ayah, pria yang lebih muda sebagai 

saudara, wanita-wanita tua sebagai para ibu, wanita-wanita yang lebih muda sebagai para saudari, di 

dalam segala kemurnian."  Perkataan yang luar biasa!  Paulus berkata,"Timotius, ketika kamu berbicara 

dengan pria yang lebih tua, atau wanita yang lebih tua di gereja, berbicaralah dengannya, dengan dia, 

dengan hormat sebagai seorang yang lebih tua dan dengan kasih sayang seperti kamu mengasihi orang 

tuamu sendiri.  Ini adalah perintah yang baik untuk kehidupan keluarga, dan harus seperti itulah kita.  
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Itulah sebabnya kita berbicara tentang keluarga seiman tentang keluarga gereja kita di sini.  Kita 

berhubungan satu sama lain sebagai keluarga.  

Kita memperhatikan mereka yang tidak memiliki keluarga. 

Kita perlu menunjukkan bahwa kita mengasihi satu sama lain seperti kita adalah sebuah keluarga karena 

kita adalah keluarga, dan kita memperhatikan mereka yang tidak memiliki keluarga.   Jadi, di dalam ayat 

3, Paulus mulai berbicara tentang janda.  Ini adalah salah satu dari teks-teks yang saya sebutkan yang 

telah saya tunggu-tunggu untuk membahasnya, dan pada kenyataannya, ini adalah salah satu alasan 

mengapa saya ingin kita mempelajari 1 Timotius pada musim gugur ini.  Inilah yang terjadi: sebagai 

sebuah keluarga seiman, kita telah menempatkan banyak fokus pada memperhatikan anak yatim di 

tengah-tengah kita, di kota kita, dalam komunitas kita dan di dunia.   

Pada saat yang sama, kita juga telah diperintahkan untuk memperhatikan para janda dan untuk menjaga 

para janda.  Jadi, Yakobus 1:27, ayat yang benar-benar mempelantingkan kita, karena kita sedang 

mempelajari kitab Yakobus, bahkan memberi perhatian yang lebih dalam kepada yatim piatu di gereja ini, 

mengatakan,"Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah , dan Bapa, adalah seperti ini: 

mengunjungi yatim piatu dan para janda dalam kesukaran mereka,... "  Saya sudah tahu, dan ini sudah 

ada di dalam pikiran saya,"Oke, kita memperhatikan anak yatim, tetapi apa yang kita lakukan untuk 

janda?"  Kenyataannya adalah, kita sedang melakukan beberapa hal.  Ada beberapa hal yang secara 

relasional dan secara organis yang terjadi.  Ada beberapa pelayanan yang telah dimulai oleh anggota-

anggota gereja ini, khususnya, memperhatikan para janda itu adalah luar biasa, tetapi pada saat yang 

sama, kita sebagai gereja tidak mengatakan,"Bagaimana kita dengan sengaja memastikan janda 

diperhatikan dan dirawat di dalam tubuh ini?"  Karena Allah, ya, sesungguhnya, Dia adalah Bapa bagi 

anak yatim, tetapi Dia juga adalah Pembela para  janda.  Dia mengatakan,"Hormatilah janda-janda yang 

benar-benar janda."  Ketika ia mengatakan "hormatilah" di sini, kata ini bukan hanya semacam 

menghormati.  Kata ini berarti memelihara dan mendukung.  

Teks ini menantang di berbagai tahap yang berbeda, karena sepanjang satu tahap, ini hanya sebuah teks 

yang sangat emosional bagi para janda, dan saya akan memasukkan duda juga.  Hal ini, jelas, sebuah teks 

yang berhubungan dengan wanita yang tidak memiliki sarana pendukung, tetapi saya tahu bahwa ada 

saudara-saudara di keluarga seiman ini yang telah mengalami kesulitan karena kehilangan pasangan.  

Jadi, bahkan hanya khusus berfokus pada janda, karena di sinilah teks berakhir, saya tahu bahwa ada 
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wanita-wanita yang mulia di gereja ini yang telah mengalami kehilangan pasangan dengan cara yang saya 

bahkan tidak mulai beranggapan untuk mengetahui betapa menyakitkan.   

Kemudian, pada saat yang sama, bahkan secara pastoral, pikiran saya juga tertarik pada sesuatu yang 

mungkin tidak lazim di dalam 1 Timotius 5, tetapi tidak lazim di zaman kita. Jadi, ada wanita muda dan 

wanita yang lebih tua di keluarga seiman kita yang telah kehilangan suami karena kematian, dan ada 

wanita lain yang telah ditinggalkan oleh suami karena perceraian dan hidup tidak bersuami, tanpa 

dukungan dari suami.  Jadi, secara fungsional, pada dasarnya hidup dengan cara yang sama.  Jadi, Paulus 

tidak membahas hal ini secara khusus.  Saudara mengalami emosi yang berat di sini.  

Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara abad pertama Efesus dan kota kita pada abad ke 21 ini.  

Sebagai contoh, kenyataannya adalah bahwa kita memiliki asuransi cacat, asuransi jiwa, 401k, pusat-

pusat bantuan hidup, dan panti jompo yang tersedia untuk membantu dengan para orang tua, 

khususnya, janda.   Jelas, semua hal ini adalah hal yang sangat baik.  Pada saat yang sama, jika kita tidak 

berhati-hati, jaringan keamanan ini dapat dengan cepat menjadi sesuatu dimana kita mulai melepaskan 

tanggung jawab kita untuk memperhatikan para janda di gereja dengan cara yang tidak sehat.  Jadi, kita 

harus berhati-hati.  

Jadi, apa yang Tuhan katakan di sini? Pertama, Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati  janda-janda 

miskin melalui dukungan.  Paulus mengatakan di dalam ayat 3,"Hormatilah janda-janda yang benar-

benar janda."  Segera setelah kita membaca bagian ini, kita menyadari ada kualifikasi di sini.  Ada wanita 

yang benar-benar janda dan ada yang tidak benar-benar jSaudara.  Perbedaannya di sini adalah bukan 

apakah suami wanita itu telah meninggal dunia atau tidak.  Perbedaannya adalah keluarga.  Dia 

mengatakan dalam ayat 4,"Tetapi apabila seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, biarlah 

mereka pertama-tama belajar berbakti terhadap keluarga mereka sendiri dan memberi balas budi 

kepada orang tua, karena hal ini adalah baik dan berkenan di hadapan Allah. Dan yang sungguh-sungguh 

janda dan telah ditinggalkan sendirian,..."  Jadi, inilah yang Paulus bicarakan di sini: seorang janda yang 

sendirian tanpa keluarga.  Jadi, kualifikasi pertama adalah mereka harus tanpa kerabat.  

Jika seorang janda memiliki kerabat, kerabatnya yang seharusnya mendukung orang tua dan kakek-nenek 

mereka.   Anak-anak dan cucu-cucu seorang janda memiliki tanggung jawab utama tersebut.  Jadi di sini 

adalah sebuah mandat yang jelas dan alkitabiah untuk setiap orang Kristen di ruangan ini yang 

mempunyai orangtua yang sudah berusia lanjut: dukunglah orang tua dan kakek-nenek Saudara.  Ini 
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adalah mandat yang alkitabiah.  Ini menyenangkan Allah, dikatakan dalam 4.  Ini menunjukkan iman 

Saudara.  

Ayat 8 mengatakan,"Akan tetapi jika seseorang tidak menafkahi miliknya sendiri dan khususnya seisi 

keluarganya, dia telah menyangkali imannya dan menjadi lebih buruk daripada yang tidak percaya."  

Memperhatikan orang tua yang lanjut usia adalah pertunjukan dasar dari kasih Kristus di dalam diri 

Saudara dan melalui Saudara.  Tidak melakukan hal ini adalah menyangkal iman Saudara di dalam Kristus.   

Disini Alkitab mengatakan, tidak mungkin bagi seorang Kristen untuk tidak memperhatikan anggota 

keluarga mereka sendiri.  Jika Saudara tidak memperhatikan rumah tangga Saudara sendiri, ada 

pertanyaan tentang apakah atau Kristus ada di dalam diri Saudara atau tidak.  Hal ini menunjukkan iman 

Saudara, dan ini membebas tugaskan gereja.  

Kedua, mereka harus bergantung kepada Allah. "... berharap kepada Allah ..." ayat lima. Mereka harus 

dikhususkan untuk berdoa.   Jadi, dia "bertekun di dalam permohonan dan doa siang dan malam ..." ayat 

lima.  Dia tidak memanjakan diri, namun berpusat pada Kristus.  Gambaran di sini indah.  Gambaran 

janda Kristen dengan pengabdian yang unik untuk berdoa, bahkan pelayanan yang unik di dalam doa.  

Saudara tidak bisa membantu tetapi pikirkan tentang Hana di dalam Lukas 2:36-37 yang "... yang telah 

bertambah lanjut dalam usia, ... yang pernah hidup bersama seorang suami... yang tidak pernah beranjak 

dari bait suci, beribadah siang dan malam dengan puasa dan doa.”  

Saya membaca kutipan dari Susan Hunt.  Sepertinya dapat diterapkan di sini. Dia mengatakan,  

Bagi saya sepertinya janda-janda telah memasuki dimensi ketergantungan kepada Allah 

yang mempersiapkan mereka untuk pelayanan doa syafaat.  Persembahan janda yang 

sedikit tetapi berharga diakui dan dipuji oleh Yesus karena dia, keluar dari 

kemiskinannya, memasukkan semuanya, semua yang ia miliki (Markus 12:44).  Mungkin 

persembahan janda ini merupakan yang paling hebat saat ini ketika wanita-wanita ini 

bersatu sebagai penolong/pembela di dalam doa syafaat.  Wanita yang lebih tua, yang 

tidak memiliki tanggung jawab pekerjaan sehari-hari, merupakan sumber yang kuat 

untuk doa syafaat.  

Itulah gambarannya di sini.  Referensi utama di sini adalah untuk janda-janda yang lebih tua yang tidak 

memiliki tanggung jawab membesarkan anak-anak lagi, atau melakukan beberapa hal yang menjadi 

tanggung jawab wanita yang lebih muda.  Mereka dibebaskan dengan kapasitas yang lebih besar untuk 

menghabiskannya di dalam doa.  
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Jadi, pada poin ini, saya ingin berhenti dan secara pastoral mengajak janda-janda yang lebih tua 

khususnya, atau janda-janda yang berada dalam situasi seperti tidak memiliki tanggung jawab 

membesarkan anak-anak atau bekerja sekarang.  Saya ingin mengajak gereja untuk menjadi bagian dalam 

mendukung janda-janda dengan cara ini, dan kemudian saya ingin mengajak wanita-wanita saleh untuk 

mengabdikan diri untuk pelayanan doa yang unik, dimana Allah telah memberikan kepada Saudara dalam 

sebuah situasi dimana, dengan jelas, Saudara tidak akan selalu dibawa kepada diri sendiri, tetapi dimana 

Dia telah memberikan kepada Saudara untuk dimaksimalkan bagi kemuliaan-Nya.  Jadi, dukunglah janda-

janda tua dengan cara ini.  

Kemudian, mengerahkan janda-janda tua dalam pelayanan.   Saudara lihat di ayat 9, dan Paulus berbicara 

tentang janda-janda yang dikerahkan.  Ada sedikit perdebatan tentang apa yang sedang mereka 

kerahkan.  Beberapa orang berpendapat bahwa mungkin sedang mengerahkan janda-janda dalam 

semacam dukungan yang dia bicarakan di bagian pertama dari pasal ini, tetapi kemudian sebagian besar 

Saudara, yang merupakan jenis dimana saya akan turun, melihat pengerahan ini, yang pada dasarnya, 

seperti yang Paulus bicarakan tentang penunjukan khusus dari kelompok janda-janda yang melayani di 

gereja.  Dia pada dasarnya mulai menggunakan jenis bahasa yang ia gunakan di dalam 1 Timotius 3 untuk 

dibicarakan, dalam arti, kualifikasi-kualifikasi untuk kelompok khusus janda-janda tua yang memiliki 

kapasitas untuk melayani dengan cara yang unik di dalam gereja.  Jadi, bukan hanya dalam doa tetapi 

dalam pelayanan di gereja.  

Dia mengatakan, mereka haruslah wanita dewasa. D ia berbicara tentang wanita yang lebih tua di sini.  

Dia mengatakan,"tidak kurang dari enam puluh tahun."  Mungkin bukan aturan usia yang keras dan 

cepat, tetapi lebih cenderung sebuah referensi untuk wanita yang berada di luar kemampuan untuk 

mendukung dan bekerja sendiri, wanita yang mungkin cenderung tidak akan menikah lagi, yang akan kita 

bicarakan beberapa saat lagi.  Jadi, Alkitab mengatakan bahwa mereka harus menjadi wanita dewasa, 

istri yang setia; secara harafiah, wanita dari satu suami, yang mengabdi kepada suaminya.  Mereka harus 

memperhatikan anak-anaknya.  Jelas, bukan berarti bahwa seorang janda yang tidak memiliki anak akan 

didiskualifikasi di sini dalam teks ini, tetapi bahwa Allah memberi wanita bakat yang unik ketika sampai ke 

hal merawat anak-anak dimana kita ingin memaksimalkan. Mereka harus menjadi tuan rumah yang 

ramah.   "... telah menunjukkan keramahan."  Mereka harus menjadi hamba yang rendah hati.  "... 

melayani orang-orang percaya, membantu orang-orang yang susah."  Mereka tidak mementingkan diri 

sendiri.   "... dan melakukan dengan sungguh-sungguh segala macam pekerjaan yang baik."  Mereka 

harus ramah, melakukan perbuatan baik.  
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Jadi, Paulus mengatakan ada jendela kesempatan yang unik dan indah bagi janda-janda seperti ini untuk 

melayani di gereja.  Jadi, dia mengajak mereka untuk memaksimalkan waktu mereka di bumi melalui 

pelayanan di gereja sementara gereja mendukung mereka seperti mereka melakukan pelayanan 

tersebut.  

Sekarang, di dalam ayat 11 Paulus mulai berbicara tentang janda-janda muda.  Ini adalah hal ketiga yang 

dia katakan.  Dia mengatakan, "Doronglah janda-janda muda untuk menikah."  Sekarang, ini adalah apa 

yang perlu kita ingat bahwa Paulus sedang menangani keadaan khusus di sini.  Kita tahu bahwa, karena 

Saudara berganti ke 1 Korintus 7, dan ia mengatakan kepada wanita dan pria yang tidak menikah, dan 

janda-janda di sana,"Tetaplah jangan menikah."  Jadi, Saudara ingat bahwa di sini di Efesus, Saudara telah 

mendapati ajaran palsu yang mengatakan,"Pernikahan itu tidak baik.  Allah melarang pernikahan."  

Saudara mendapati janda-janda muda yang tidak menikah karena ajaran palsu ini dan, sebagai akibatnya, 

menyimpang dari iman dan dari kebenaran.  Maka Paulus berkata,"Ini baik untuk mereka, dan aku ingin 

mendorong mereka untuk menikah."   Jadi, ini bukan, dalam pengertian, perintah dimana setiap janda 

muda harus menikah lagi.  Sebaliknya, ini adalah perintah yang jelas untuk dua hal: pertama, mereka 

harus menghindari kemalasan, dan mereka harus membenci gosip.   Kemalasan, gosip, dan menyibukkan 

diri adalah masalah di sini di Efesus yang sedang ditangani oleh Paulus.  Dia mengatakan,"Saudara harus 

menghindari hal-hal ini."  

Namun, di luar itu, Saudara berpikir,"Baiklah, apa artinya ini?  Apa artinya bagi kita di tempat ini?  Apa 

artinya ini bagi janda-janda muda dalam keluarga seiman ini?”   Saya pikir apa yang kita lihat di sinidi  

dalam 1 Timotius 5, adalah bahwa ada perbedaan antara janda tua dan janda muda.  Janda muda, 

khususnya, yang masih memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak atau, mungkin, masih 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan bagi diri mereka sendiri dimana janda-janda tua tidak.  Janda muda 

lebih mungkin untuk menikah lagi daripada janda tua, dan itulah sebabnya Paulus mengatakan di 

sini,"Jangan memasukkan janda-janda muda dalam penunjukan janda-janda untuk melayani, karena 

kenyataannya adalah, kemungkinan mereka akan menikah lagi."  Ini bagus.  

Saya tahu bahwa ada beberapa janda muda yang bertanya-tanya,"Apakah tidak apa-apa kalau saya 

menikah lagi?" Saya ingin Sa udaramendengar bahwa Alkitab tidak mengatakan, "Oke, Saudara berdosa 

jika Saudara tidak menikah lagi."  Pada saat yang sama, Alkitab mengatakan tidak apa-apa.  Alkitab 

mengatakan baik untuk menikah lagi.  Ada baiknya untuk mengabdikan diri kepada seorang suami dalam 

pernikahan lain.  Ada baiknya untuk membesarkan anak-anak Saudara dalam pernikahan lain, jika Tuhan 

memimpin Saudara kepada hal itu, benar-benar itu bagus, namun gambaran keseluruhanyan jelas.  
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Terlepas dari janda yang lebih muda atau lebih tua, gereja untuk janda-janda yang tidak memiliki kerabat, 

percaya dan berharap pada Tuhan dan bersandar kepada-Nya, kita memiliki tanggung jawab untuk 

menyediakan bagi mereka dan memperhatikan mereka.  Pada saat yang sama, Paulus mengajak janda-

janda muda dan janda-janda tua bersama-sama untuk memaksimalkan peluang yang mereka miliki di 

dalam doa dan pelayanan di gereja untuk penyebaran Injil di dunia.  

Jadi, inilah hubungannya. Sebagai gereja, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa Allah 

adalah Pembela janda-janda, dan kita ingin menunjukkan karakter-Nya dengan jelas.  Inilah cara kita 

hidup.  Ya, Bapa bagi anak-anak yatim dan Pembela janda-janda. Kita ingin semua orang, muda atau tua 

bersama-sama di dalam tubuh ini untuk mengenal perhatian dan kasih dan kemurahan Allah.  

Mengapa Kita Hidup … 

Akhirnya, mari kita lihat mengapa kita hidup.  Kita kembali ke 1 Timotius 4:10, dan ini adalah bagian 

penutup.  Kita semacam memoles ayat ini.  Kita tidak benar-benar memukul di atasnya, dan saya pikir ini 

merupakan salah satu ayat-ayat kunci dari seluruh kitab.  Jadi, saya ingin membawa kita kembali ke sana. 

1 Timotius 4:10 mengatakan,"Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, sebab kita berharap 

sepenuhnya kepada Allah yang hidup; Ialah Penyelamat semua orang, terutama sekali orang-orang yang 

percaya."  Sekarang, ketika dikatakan "terutama sekali orang-orang yang percaya," Paulus sedang 

mengatakan "yaitu orang-orang yang beriman."  Kita akan melihat ini minggu depan karena bahasanya 

sama dengan 1 Timotius 5:17.  Jadi,"Dia adalah Juruselamat seluruh dunia, yaitu orang-orang yang 

percaya."  Dia Juruselamat seluruh dunia yaitu mereka yang percaya.  

Untuk menunjukkan apa artinya memiliki Allah sebagai Bapa kita. 

Jadi, untuk inilah kita hidup.  Jadi, peganglah semua yang sudah kita bicarakan bersama-sama.  Sebagai 

gereja, kita adalah sebuah keluarga.  Kita adalah keluarga Allah, dan ini mempengaruhi cara kita 

memimpin, ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, ini mempengaruhi cara hidup kita.  Ini sedemikian 

signifikan, sehingga Allah akan memasukkannya jauh ke dalam pikiran dan hati kita ketika kita berkumpul 

bersama sebagai gereja.  Ini bukan hanya merupakan rutinitas yang sudah membudaya atau agama yang 

monoton, ini merupakan realita supranatural.  Efesus 3:10 mengatakan,"... melalui jemaat, semua yang 

memegang kekuasaan di angkasa mengetahui kebijaksanaan Allah dalam segala macam bentuknya."  

Dia mengatakan hal sama kepada malaikat dan iblis,"Lihatlah karakter dan hikmat-Ku ditampilkan di 

dalam gereja-Ku."  Kita adalah warganegara dari kehadiran Allah, ekspresi dari keluarga Allah, penjaga-

penjaga Firman-Nya.  Ini adalah hal yang penting dimana kita adalah satu bagian dari keluarga Allah, dan 
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kita menunjukkan apa artinya memiliki Allah sebagai Bapa kita.  Lihatlah gereja, dan Saudara akan 

melihat orang-orang yang memiliki Allah sebagai Bapa mereka.  Bagaimana mereka berhubungan satu 

sama lain.  Bagaimana mereka saling mengasihi.  Bagaimana mereka hidup satu sama lain.  Bagaimana 

mereka memimpin satu sama lain.  

Untuk mengatakan kepada dunia bahwa Allah adalah Juruselamat. 

Pada saat yang sama, kita hidup, seperti yang kita lakukan ini, untuk mengatakan kepada dunia bahwa 

Allah adalah Juruselamat.  Kita bekerja keras, dan kita berusaha.  Kita bekerja di gereja.  Kita bersikap 

sebagai keluarga Allah karena kita ingin dunia tahu bahwa Allah yang hidup adalah Juruselamat semua 

orang.  Jadi, ini berarti hari ini, gereja, kita adalah sebuah keluarga yang melakukan sebuah misi kepada 

setiap bangsa.  Inilah gereja itu: sebuah keluarga dengan sebuah misi, 1 Timotius 4:10.  Saudara 

pasangkan dengan 1 Timotius 2:4.  Dua dari ayat-ayat misi terbesar dari semua yang Paulus tuliskan di 

dalam Perjanjian Baru karena dalam ayat-ayat tersebut, kita menyadari bahwa Tuhan menginginkan 

keluarga-Nya, rumah tangga-Nya, untuk mencakup segala macam orang.  Setiap bangsa, suku, bahasa 

dan kaum.  Jadi, ada 11.000 lebih suku-suku bangsa di dunia ini.  Tuhan menginginkan mereka semua di 

dalam keluarga-Nya.  Dia menginginkan mereka semua.  

Ada beribu-ribu suku bangsa, bermacam-macam orang di seluruh dunia, yang belum mendengar Injil dari 

gereja, dan mereka belum melihat Injil di dalam gereja.  Ada beribu-ribu suku bangsa, yang mencakup 

lebih dari satu miliar orang, yang bahkan belum pernah melihat seperti apa keluarga Allah di dalam 

sebuah gereja, dan mereka perlu melihatnya. Kita rindu mereka melihatnya.  Bersama-sama dengan 

penatua, diaken, saudara-saudara, janda muda, janda tua, kita hidup karena kita ingin mereka melihat 

rahasia kesalehan.  Kristus, keagungan Allah, kemuliaan Kristus di dalam gereja. Kita ingin mereka 

melihatnya. Untuk inilah kita hidup.  Untuk inilah kita mati.  Kita ingin mereka melihat kemuliaan-Nya 

lebih dari kita menginginkan hidup kita sendiri.  Kita adalah keluarga dalam sebuah misi.  Kita yakin.  Kita 

telah meletakkan pengharapan kita pada fakta, bahwa suatu hari kita akan menjadi sebuah keluarga 

dengan anggota dari setiap bangsa.  Suatu hari, bersama-sama dengan 11.000 suku-suku bangsa 

tersebut, bersama dengan suku Baloche dan Wey dan Arundo dan beribu-ribu macam orang yang lain, 

kita akan berkumpul mengelilingi takhta Allah, Bapa kita dan Kristus Raja kita, dan kita akan menyatakan 

kemuliaan-Nya bersama-sama sebagai satu keluarga. 


