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Jika Saudara memiliki Alkitab, dan saya harap Saudara memilikinya, saya mengajak Saudara-Saudara 

untuk membuka Keluaran 19.  Kita akan mulai melihat 1 Timotius, tetapi sebelum kita sampai di 1 

Timotius, saya ingin mempelajari beberapa hal yang membantu kita memahami beberapa transisi dimana 

kita sedang menyesuaikan diri di dalam pertemuan ibadah kita.  Saya ingin memberikan sedikit 

penjelasan di belakang mengapa kita membuat beberapa penyesuaian ini di pertemuan ibadah kita.  Ini 

akan kembali lagi ke umat Allah di Gunung Sinai setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir.  

Kita telah mempelajari seluruh cerita Alkitab tahun lalu, dan kita melihat banyak hal-hal ini, tetapi jika 

Saudara masih ingat, ketika umat Tuhan menjadi budak di Mesir, dan (Allah) memimpin mereka keluar, 

Dia pergi ke Musa, dan Dia berkata,"Musa, Aku ingin engkau pergi ke Firaun dan memberitahukan 
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kepada raja,'Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku.'"  Inilah berita yang 

diberikan Musa kepada Firaun. "Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku."  

Tuhan melepaskan mereka dengan tujuan supaya beribadah.  Maka Tuhan mengirimkan wabah demi 

wabah, dan akhirnya, Paskah.  Ia memimpin umat-Nya keluar melalui Laut Merah di atas tanah yang 

kering dan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari ke 

Gunung Sinai di mana Ia mengumpulkan mereka bersama-sama di tempat ini.  Inilah tujuannya: Ia 

memimpin mereka ke tempat tersebut supaya beribadah.  

Mari kita membacanya dalam Keluaran 19:16. Bayangkan kejadian ini, dimana dikatakan:  

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan 

padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah 

seluruh bangsa yang ada di perkemahan.  Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari 

perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung.  Gunung 

Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena TUHAN turun ke atasnya dalam api; 

asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat.  

Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya 

dalam guruh.  Lalu turunlah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, 

maka TUHAN memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. 

Pemandangan yang luar biasa!  Umat Allah berkumpul bersama-sama di tempat tersebut untuk bertemu 

dengan Tuhan.  Allah menyatakan Diri-Nya dalam guntur dan asap seperti api yang menghanguskan, dan 

kemudian menyatakan Firman-Nya.  Tepat setelah itu, Keluaran 20, yaitu ketika Dia memberikan Sepuluh 

Perintah Allah, dan kemudian setelah itu, seluruh hukum-Nya.  Adegan semacam ini, sejak dari poin ini, 

akan menjadi pola di dalam Perjanjian Lama.  Tidak selalu seperti Gunung Sinai, dan tidak selalu persis 

seperti ini, tetapi di seluruh Perjanjian Lama, Tuhan mengumpulkanumat-Nya bersama-sama untuk 

bertemu dengan-Nya dan mendengar Firman-Nya.  

Kita bisa menelusuri seluruh Alkitab.  Ingatkah Nehemia 8 ketika orang-orang berkumpul? Dikatakan di 

dalam Nehemia 8:1,"maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang 

Air..." dan mereka membuka kitab.  Segera setelah mereka membuka kitab hukum, semua orang berdiri 

dan mulai mengangkat tangan mereka di dalam pujian.  Mereka mulai berteriak,"Amin, amin!"  Mereka 

berlutut dengan wajah mereka ke tanah dan selama berjam-jam mereka berdiri dan berlutut dan hanya 

mendengarkan Firman Tuhan.  Mereka bertemu dengan Allah.  Pemandangan yang luar biasa ini 
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mengarah ke Nehemia 9 dan 10 dengan saat puji-pujian dan pengakuan yang luar biasa yang mengarah 

kepada perayaan kemenangan yang penuh sukacita di dalam Nehemia 12.  Ini hanya contoh lain, dan ini 

semua ada di seluruh Alkitab.  Di dalam pengertian yang riil, ini dimaksudkan menjadi bagian dari umat 

Allah, ini dimaksudkan termasuk di dalam perkumpulan orang-orang yang akan bertemu dengan Allah 

untuk beribadah dan mendengar Firman-Nya.  

Jadi, pola umat Allah adalah adalah berkumpul bersama seperti itu di seluruh Perjanjian Lama.  Untuk 

alasan ini, saya tidak berpendapat adalah kebetulan bahwa ketika Saudara sampai ke Perjanjian Baru, dan 

Saudara melihat kata untuk gereja,"ekklesia," dalam Perjanjian Baru, kata yang secara harafiah berarti 

"persekutuan" atau "pertemuan."  Gereja adalah persekutuan, berkumpulnya umat Allah bersama-sama, 

dan Saudara melihat hal yang penting, bahkan di dalam Perjanjian Baru, berkumpul bersama-sama 

sebagai sebuah persekutuan di gereja untuk melakukan Perjamuan kudus, menyanyikan mazmur, himne, 

dan lagu-lagu rohani satu dengan yang lain.  

Faktanya, marilah kita melihat kitab Ibrani dengan cepat.  Jadi, ada satu bagian lain yang saya ingin 

Saudara membukanya sebelum kita sampai ke 1 Timotius.  Bukalah kitab Ibrani, yang merupakan kitab 

yang hampir di bagian akhir dari Perjanjian Baru.  Bukalah Ibrani 12.  Sebentar saja, kita akan mulai di 

ayat 18.  Jadi gereja, yang secara harafiah "ekklesia," adalah suatu persekutuan atau pertemuan umat 

Allah, itulah sebabnya mengapa penulis kitab Ibrani menulis kepada beberapa orang Kristen yang 

meninggalkan persekutuan bersama.  Dalam banyak hal, mereka mulai menjadi lemah dalam iman 

mereka karena beberapa tekanan di sekitar mereka, dan mereka mengabaikan pertemuan satu sama 

lain.  Itulah sebabnya mengapa jika Saudara membaca Ibrani 10:24-25, dan Saudara melihat penulis 

Ibrani berkata,"Jangan berhenti dari pertemuan bersama-sama.  Kamu perlu bersekutu bersama-sama 

sebagai gereja."  Bagi orang Kristen, ini bukan pilihan.  Orang Kristen tidak mempunyai pilihan untuk 

semacam pergi ke "Lone Ranger." (pasukan yang sendirian).  Orang Kristen, apa artinya menjadi orang 

Kristen, yaitu bagian dari persekutuan umat Allah di hadapan-Nya.  

Saya ingin Saudara melihat apa yang dikatakan penulis Ibrani di dalam Ibrani 12 yang menarik sebuah 

persamaan dengan apa yang baru saja kita baca di dalam Keluaran 19.  Dengarkan ini: Ibrani 12:18. 

Penulis kitab Ibrani berkata,"Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang 

menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara 

yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka."  

Dia menggambarkan Keluaran 19,"Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini: "Bahkan jika 
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binatangpun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu."  Dan sangat mengerikan 

pemandangan itu, sehingga Musa berkata: "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." 

Sekarang, dengarkan kekontrasannya.  Penulis Ibrani mengatakan,  

Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi 

dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat 

anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi 

semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan 

kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang 

berbicara lebih kuat dari pada darah Habel. 

Wow!  Saya ingin Saudara melihat apa yang dikatakan penulis Ibrani.  Dia mengatakan, "Gereja, ketika 

kamu berkumpul bersama, ketika kamu bersekutu, dalam arti yang sesungguhnya, kamu bergabung 

dengan tentara sorga yang penuh dengan kerumunan para malaikat dan bala tentara surga, dan gereja 

sepanjang masa, orang kudus sepanjang abad, bersama-sama memberikan kemuliaan kepada Allah dan 

mendengar Allah berfirman."  Apa artinya menjadi gereja adalah untuk memiliki hak istimewa 

persekutuan ini sebagai seseorang di hadapan Allah, bersama-sama, untuk menyembah-Nya dan untuk 

mendengar Firman-Nya.  Saya yakin bahwa kita memiliki godaan berbahaya di ruangan ini dengan 

melupakan betapa besar persekutuan ini. Kita memiliki kecenderungan yang berbahaya untuk 

membiarkan apa yang kita lakukan di dalam ibadah bersama menjadi sesuatu yang rutin dan kehilangan 

pandangan terhadap fakta tersebut minggu demi minggu, ketika kita berkumpul bersama, kita melakukan 

sesuatu yang begitu mengagumkan, begitu lain, begitu berbeda dari apa pun yang kita lakukan sepanjang 

minggu, dimana ini adalah waktu di mana kita memiliki hak istimewa sebagai umat Allah untuk 

berkumpul bersama-sama untuk bertemu dengan Tuhan.  

Saudara berkata,"Baiklah, Allah selalu bersama dengan saya sepanjang minggu."  Tentu saja Dia bersama 

kita, tetapi sepanjang segala sejarah, ada sesuatu yang unik ketika umat Allah berkumpul bersama untuk 

bertemu dengan-Nya dan menyembah dan untuk mendengarkan Firman-Nya bersama-sama.  Apa yang 

kita lakukan adalah bergabung bersama-sama dengan malaikat yang, pada saat ini, sedang menggemakan 

pujian kepada Allah kita.  Orang-orang kudus di sepanjang jaman yang telah pergi sebelum kita 

menggemakan puji-pujian, dan apa yang kita lakukan ketika kita berkumpul pada hari Minggu pagi bukan 

hanya tradisi atau rutinitas, tetapi merupakan itu persekutuan bersama dalam arti yang sebenarnya 
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dimana bersama dengan mereka mengatakan,"Kita memberikan kemuliaan kepada Allah, dan kita ingin 

mendengar Firman-Nya melalui kita.  Kita gemetar di hadapan Allah."  

Inilah yang saya ingin kita sadari ketika kita membuat beberapa peraturan-peraturan di dalam pertemuan 

ibadah kita.  Bahwa ibadah kita merupakan ungkapan dari persekutuan surgawi di aas bumi.  Apa yang 

kita lakukan adalah, dalam pengertian yang sangat riil, ungkapan dari persekutuan surgawi di atas bumi 

ini.  Jadi, saya ingin segala sesuatu yang kita katakan dan segala sesuatu yang kita lakukan dan bagaimana 

kita menjelang waktu ini, dengan sendirinya akan menjadi persekutuan umat Allah yang dipenuhi dengan 

rasa hikmat, kudus, dan hormat.  

Lihatlah Ibrani 12:28-29.  Penulis kitab Ibrani berkata,"Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak 

tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan 

kepada-Nya, dengan hormat dan takut.  Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan."  Kita bertemu 

dengan Allah yang adalah api yang menghanguskan.  

Saya ingin kita merasakan pentingnya hal ini.  Saya ingin kita merasakan beratnya dan keajaiban dari hal 

ini.  Jadi, apa makna dari yang kita lakukan?  Baiklah, ini berarti Saudara telah mendapatkan komponen-

komponen penting bagi ibadah kita.  Saya hanya ingin mempelajari apa yang telah kita lakukan dan apa 

yang akan kita lakukan hanya dalam beberapa saat.  Kita ingin ini menjadi komponen-komponen penting 

di dalam ibadah kita di masa yang akan datang.  Pertama, penyembahan: kita berkumpul untuk 

menyembah.  Saya hanya ingin mempelajari dari sisi yang berbeda.  Hal ini dapat dijalankan dengan cara 

yang berbeda minggu demi minggu, tetapi apa yang kita lakukan dengan hal-hal ini sangat penting.  

Dimulai dengan penyembahan.  Kita berkumpul bersama untuk mengungkapkan kasih kita kepada Allah, 

mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, dan untuk mengungkapkan kegembiraan di dalam Tuhan.  Dia 

adalah pendengar kita.  Saudara bukan pendengar.  Dialah pendengar kita.  Kita ingin Dia dikasihi dan 

disembah selama waktu kita bersama-sama.  Kita ingin Dia dipuji dan dihormati.  Jadi, apakah itu 

panggilan alkitabiah untuk menyembah, atau doa pujian yang kita ucapkan dengan keras, atau doa pujian 

yang dipimpin seseorang, atau lagu seperti Suci, Suci, Suci, ini memperbaiki mata kita sejak dari awal.  

Kita di sini untuk memuja Tuhan, untuk mengasihi Allah, menyenangkan Allah dan mengungkapkan 

kerinduan kita kepada Allah.  

Kemudian mengarah kepada pengakuan.  Kita berkumpul untuk menyembah, dan kita berkumpul untuk 

mengakui.  Sayangnya ini adalah sesuatu yang tidak konsisten di dalam pertemuan ibadah kita.  Saya 

mengambil tanggung jawab untuk ini.  Pengakuan menjadi komponen yang tidak konsisten di dalam 
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pertemuan ibadah kita dan hampir tidak ada di banyak pertemuan ibadah di gereja hari ini.  Pengakuan 

bersama merupakan bagian yang besar dan penting dari ibadah yang alkitabiah.  Sekarang, ini tidak 

berarti kita mendirikan mic setiap minggu, dan setiap orang hanya datang ke mic dan berbagi dengan 

semua orang semua dosa-dosa Saudara, tetapi ini tidak berarti bahwa kita sebagai seseorang, minggu 

demi minggu di dalam ibadah kita, seperti yang kita lihat sekilas kesucian Tuhan seperti di dalam Yesaya 

6, kita melihat kebutuhan kita akan kasih karunia dan belas kasihan-Nya, dan kita mengaku dosa kita di 

hadapan-Nya.  Ibadah selalu melibatkan kejujuran akan dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan kejujuran 

satu sama lain akan dosa-dosa dalam kehidupan kita.  Seperti salah satu dari penatua kita 

berdoa,"kesombongan kita, pemberontakan kita, dan kecenderungan kita untuk menolak ajaran dan 

nasihat-Nya."  Jadi, apa yang didoakannya adalah doa pengakuan bagi kita semua.  Dia tidak 

mengatakan,"Ini adalah semua masalah saya."  Tetapi dia berkata,"Kita, bersama-sama, mengakui dosa-

dosa kita kepada Allah di dalam doa."  

Sama seperti yang ia doakan, yang mana yang mengarah kepada perayaan kasih karunia-Nya dan belas 

kasihan-Nya kepada kita.  Bagi kita untuk menaikkan doa pengakuan, maka diingatkan bahwa Tuhan 

mengampuni kita di dalam Kristus.  Dia tidak meninggalkan kita di sana di dalam dosa.  Tuhan tidak 

meninggalkan kita sendirian di dalam dosa-dosa kita.  Ia menyembunyikan kita di dalam kebenaran-Nya, 

itulah sebabnya dia membaca dari 2 Tawarikh 7:14 setelah ia berdoa untuk mengingatkan kita,"Ya, kita 

mengaku dosa-dosa kita, dan Dia mengampuni kita."  Pengampunan di dalam Kristus, yang kemudian 

memimpin kita untuk mengakui keselamatan kita di dalam baptisan.  Kita mengaku setiap kali kita 

berkumpul bersama bagaimana kita bersembunyi di dalam Kristus, dimana kita telah mati bagi dosa dan 

bangkit di dalam Kristus, inilah yang dimaksud baptisan itu.  

Semua ini kemudian membawa ke tahapan perintah.  Saudara lihat Keluaran 19: pemberian hukum.  Di 

dalam Nehemia 8 mereka sedang mendengarkan Firman Tuhan.  Di seluruh Alkitab, komponen 

penyembahan kepada Allah yang utama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah mendengar Firman 

Tuhan.  Maka, pendeta dari ibadah kita memimpin kita ke ayat di dalam Yesaya 40:8, sebuah ayat yang 

bersama-sama akan kita coba selama beberapa minggu mendatang untuk mengingatkan diri kita sendiri 

sebelum kita membuka Firman Tuhan.  Ini adalah Firman Tuhan yang tinggal tetap selama-lamanya, yang 

berarti ayat ini layak menerima banyak arti penting di dalam pertemuan kita bersama-sama. "Rumput 

menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya."  Salah satu 

tujuan utama kita berkumpul bersama adalah untuk mendengar Dia berbicara kepada kita.  Kita tidak 

ingin mendengar pemikiran dari manusia, yaitu pemikiran David Platt atau orang lain, tetapi kita ingin 
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mendengar kebenaran dari Allah.  Siapa saja yang berbicara memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa apa yang dikatakan adalah kebenaran dari Allah, bukan pemikiran dari manusia.  

Perintah tersebut kemudian membawa kita kepada persekutuan, yang selama beberapa minggu 

mendatang, kita akan ikut berpartisipasi di dalamnya setiap minggu.  Saudara lihat gereja mula-mula.  

Kita telah membicarakan hal ini di beberapa kesempatan yang berbeda.  Jelas sepertinya, jika ada, pola 

teratur gereja untuk datang bersama-sama memecahkan roti dalam Perjamuan Tuhan.  Dalam banyak 

hal, ini adalah pusat ibadah mereka.  Jadi, kita sudah membicarakan tentang,"Haruskah kita melakukan 

ini sekali seminggu?"  Kita telah membicarakan hal ini berkali-kali sebelumnya.  Beberapa orang 

mengatakan,"Baiklah, ini hanya akan menjadi sesuatu yang biasa."  Ini bisa dimengerti dalam satu hal, 

tetapi pada saat yang sama, doa tidak menjadi sesuatu yang terlalu biasa dan bernyanyi tidak menjadi 

sesuatu yang terlalu umum dan memberitakan Firman Tuhan tidak menjadi sesuatu yang terlalu umum.  

Jadi, sesuatu yang sentral dalam ibadah, pengenalan kita yang terus-menerus dan bersama-sama dengan 

tubuh Kristus, baik di dalam persekutuan dan mengingatkan diri kita sendiri apa arti pentingnya menjadi 

tubuh Kristus bagi kita.  

Saya hanya mendaftar lagi alasan-alasan mengapa Perjamuan kudus sangat penting.  Apa yang kita 

lakukan di dalam Perjamuan kudus: mengingat tubuh dan darah Yesus.  Kita mengingatkan diri kita 

sendiri minggu demi minggu bahwa kita hanya memiliki hidup di dalam kematian-Nya, bahwa di dalam 

memberikan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya, kita memiliki alasan untuk menyembah dan 

bersukacita.  Karena hal ini, kita bahkan memiliki jalan masuk kepada Allah.  Kita merenungkan dosa kita 

dan janji-janji-Nya (kita bergembira atas pengampunan-Nya bagi kita dan kesetiaan-Nya kepada kita!), 

terutama setelah mendengar Firman Tuhan.  Jadi, kita mendengarkan Firman Tuhan, dan kemudian 

Firman Tuhan mengekspos bidang-bidang kehidupan kita yang tidak sejalan dengan Firman Tuhan.  Kita 

menyadari kita mudah jatuh.  Kita membutuhkan pengampunan-Nya, dan kita juga menyadari tidak ada 

cara kita dapat menaati Firman Tuhan ini dengan kekuatan diri kita sendiri.  Kita memerlukan hidup-Nya 

dalam diri kita untuk mentaati firmanNya.  Ini semua yang ditunjukkan di dalam Perjamuan kudus.  Kita 

memperbaharui komitmen kita kepada Kristus dan komitmen kita satu sama lain.  Kita berkata,"Ya, 

Engkau adalah Tuhanku dan Guruku.  Aku telah disalibkan bersama dengan Engkau dan aku tidak lagi 

hidup.  Engkau yang hidup di dalam diriku.  Kehidupan yang ku hidupi, aku hidup oleh iman dalam Anak 

Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku "  Inilah yang mengingatkan diri kita 

di dalam Perjamuan kudus, dan kemudian kita bersukacita karena Ia telah membebaskan kita dari dosa-

dosa kita, dan Dia akan datang kembali. 
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Jadi, itu layak melakukannya setiap minggu.  Kemudian ini akan membawa kepada doa syafaat.  Doa 

syafaat di mana kita saling mendoakan.  Sering kali, seorang penatua atau seorang pemimpin di antara 

kita yang akan berdoa bagi kita karena kita mempersiapkan diri untuk pergi membawa Firman Tuhan 

kepada dunia.  Kadang-kadang kita akan melakukannya bersama-sama, tetapi kita perlu memiliki waktu 

yang kita sediakan untuk berdoa syafaat ketika kita mempersiapkan diri untuk pergi keluar ke dunia 

dimana kita berdoa kepada Allah atas nama satu sama lain, atas nama kota kita, atas nama bangsa-

bangsa.  

Semuanya membawa ke amanat agung.  Kita berkumpul untuk menyembah, kemudian kita berpencar 

untuk bersaksi.  Setiap minggu, kita akan menutup dengan mengucapkan Amanat Agung bersama-sama.  

Kita akan mengingatkan diri kita minggu demi minggu bahwa cara kita akan mencapai Birmingham dan 

bangsa-bangsa dengan Injil, bukan dengan membawa Birmingham dan bangsa-bangsa ke dalam gereja 

ini, tetapi oleh tentara yang terdiri dari empat atau lima ribu orang setiap minggu meninggalkan gereja ini 

untuk pergi, yang terpesona oleh kemuliaan Allah, dan memberikan hidup kita untuk memberitakan Injil 

Allah di Birmingham dan bangsa-bangsa.  Kita berkumpul, dan kemudian kita menyebar.  

Jadi, inilah sedikit latar belakang di balik beberapa transisi ini.  Sekarang, di tengah-tengah semua ini, 

saya ingin menunjukkan empat karakteristik utama dari ibadah kita yang memiliki semacam cara yang 

diinformasikan yang telah kita lakukan.  Seperti kita telah berdoa,"Bagaimana kita bisa memuja dan 

mengaku dan mendengar Firman-Mu dengan cara terbaik, berkomunikasi dengan-Mu di dalam ibadah 

dan berkumpul untuk bertemu dengan-Mu," Saya ingin menempatkan keempat karakteristik di hadapan 

Saudara karena keempat karakteristik tersebut sangat penting .  

Satu, wahyu ilahi, yaitu Firman Allah.  Kita sudah membicarakan hal ini berkali-kali sebelumnya, tetapi 

Firman Tuhan menggerakkan ibadah kita.  Saya meletakkan di sana di dalam catatan Saudara bahwa 

ibadah melibatkan irama wahyu dan respon.  Saudara pikirkan tentang hal itu.  Tuhan menyatakan diri-

Nya, dan kita menjawab.  Kita melihat kebesaran-Nya.  Kita menyanyikan kebesaran-Nya.  Kita melihat 

kekudusan-Nya, sehingga kita menanggapinya dalam doa pengakuan.  Kita mendengar Firman-Nya, dan 

kita tahu bagaimana harus meresponinya.  Kita telah mengatakan di dalam doa,"Engkau berbicara.  Kami 

taat."  Jadi, inilah wahyu dan respon.  Jadi, di seluruh urutan ibadah ini, Saudara melihat Firman Tuhan 

hanya memenuhinya karena kita ingin Tuhan, melalui Roh-Nya, mengarahkan ibadah kita, dan inilah 

kuncinya.  
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Catatan samping di sini karena beberapa orang mungkin melihat struktur ini dan berkata,"Baiklah, di 

mana ada ruang untuk Roh Kudus di dalam semua ini?"  Ini pertanyaan yang bagus, karena pertanyaan ini 

mengungkapkan sebuah ide di balik pertanyaan tersebut, sebuah gagasan bahwa Kudus Roh hanya 

memimpin dalam cara-cara spontan yang akan melawan struktur.  Meskipun kenyataannya adalah Roh 

Kudus tidak hanya memimpin dalam saat yang sebenarnya ketika kita berkumpul bersama untuk 

beribadah, tetapi Roh Kudus sebenarnya memimpin di saat-saat menjelang saat itu ketika kita berkumpul 

bersama untuk beribadah.  

Ambillah khotbah, misalnya.  Kadang-kadang saya mendengar pendeta berkata,"Baiklah, saya tidak perlu 

mempersiapkan khotbah.  Saya hanya akan berdiri dan mengatakan apa yang Roh Kudus tuntun saya 

untuk mengatakannya pada saat itu."  Di satu sisi, saya bisa menghargai dimana seorang pendeta 

mengatakan bahwa dia ingin dipimpin oleh Roh.  Tentu saja, akan ada saat ketika saya atau Saudara atau 

orang lain, setiap pengikut Kristus lainnya mungkin diletakkan dalam posisi atau situasi di mana Saudara 

tidak siap untuk berbicara.  Yesus mengatakan kepada murid-muridNya ketika mereka mendapat masalah 

dan dibawa ke hadapan para penguasa, oleh Roh-Nya, Dia akan memampukan mereka untuk bisa 

berbicara dengan baik, tetapi kenyataannya adalah, jika Dia telah memberi kita kesempatan untuk 

mempertimbangkan apa yang harus dikatakan atas nama-Nya, saya pikir kita harus menggunakannya.  

Bagi seorang pengkhotbah mengatakan,"Aku hanya akan menunggu.  Saya tidak akan mempersiapkan 

khotbah.  Saya hanya akan menunggu dan mengatakan apapun yang Roh Kudus pimpin pada saat itu," 

terdengar benar-benar malas bagi saya.  Kenyataannya adalah, jika saya berada di hadapan Saudara pagi 

ini dan mengklaim berbicara atas nama Allah, dengan mengatakan,"Ini adalah apa yang telah dikatakan 

Allah," saya harus melakukan yang terbaik untuk mengetahui apa yang dikatakan Allah.  

Saya mendapat surat minggu ini dari seorang pria yang tidak saya kenal, tetapi di bagian atas halaman 

surat itu dikatakan,"Pesan dari Tuhan Allah Yang Mahakuasa."  Kemudian, ia menandatanganinya di 

bagian bawah.  Ini berbahaya untuk mengatakan Saudara memiliki beberapa wahyu dari Allah yang masih 

segar dan baru.  Maka di dalam khotbah, dan kemudian mengapa tidak di seluruh ibadah kita tidak ingin 

memikirkannya.  Sama seperti saya ingin Firman Tuhan yang memandu khotbah, bukankah baik kalau 

Firman Tuhan yang memandu doa juga?  Terutama ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 15,"Jikalau 

kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, 

dan kamu akan menerimanya."  Inilah jaminan. 

Kita ingin berdoa sesuai dengan Firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah di dalam firman-Nya.  

Dia berjanji akan memberkati FirmanNya.  Itulah sebabnya mengapa saya menulis khotbah karena saya 
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ingin memastikan, sehati-hati yang saya bisa bahwa apa pun yang saya katakan mencerminkan Firman 

Tuhan, tetapi saya tidak mengatakan itu sempurna dengan cara apapun.  Saya pikir itu akan sangat 

membantu kemudian, bahkan mungkin bagi seseorang yang sedang berdoa, berpikir,"Bagaimana saya 

dapat memastikan bahwa Firman Tuhan memimpin doa saya."  Dimana kita berpikir,"Bagaimana Firman 

Tuhan bisa membawa kita untuk memuja, membawa kita mengakui, membawa kita untuk bersyafaat dan 

melakukan hal-hal yang berbeda? " Apa yang kita temukan adalah, semakin Firman Tuhan memimpin 

ibadah kita, semakin kita menyelaraskan dengan Roh Kudus yang memimpin ibadah karena Roh kudus 

memimpin sesuai dengan Firman-Nya.  

Jadi, itulah sebabnya mengapa saya berharap Saudara akan melihat, minggu demi minggu, bahwa Firman 

Tuhan mendorong kita untuk menyembah dan mengakui, meyakinkan kita akan pengampunan, penuh 

dengan nasihat, membawa kita ke dalam persekutuan dan kemudian menuntun doa syafaat dan amanat 

agung kita.  Segala sesuatu yang kita lakukan, kita ingin Firman Tuhan mendorong kepada penyembahan 

kepada Allah.  Ketika ini terjadi, Roh Kudus sudah pasti akan memimpin ibadah kita.  Jadi, wahyu Ilahi 

adalah irama dari wahyu dan respon.  Saya berharap ini akan menjadi jelas.  

Kedua, partisipasi persekutuan, atau persekutuan jemaat, bukan para penonton.  Ini luar biasa karena 

Saudara sedang duduk di kursi-kursi gaya teater.  Saya di atas panggung.  Sangat mudah bagi Saudara 

untuk memulai, bahkan dengan tidak sengaja, melihat diri Saudara sebagai penonton dalam adegan ini.  

Satu-satunya orang yang akan saya katakan berpotensi sebagai penonton di ruangan ini adalah orang-

orang non-Kristen, yang saya yakin ada banyak orang-orang non-Kristen yang ada di sini.  Dalam arti, jika 

Saudara berada di sini dan bukan seorang pengikut Kristus, Saudara sedang mengamati orang-orang yang 

telah berkumpul bersama-sama di dalam Kristus untuk menyembah Allah.  Jadi, pasti ada unsur peserta, 

tetapi untuk setiap pengikut Kristus, Saudara adalah seorang penyembah.  Jadi, kita ingin lebih disengaja 

tentang berdoa bersama seperti yang kita lakukan beberapa saat yang lalu.  Jelas, di dalam bernyanyi kita 

melakukannya secara konsisten, tetapi dengan cara lain juga.  Kita bahkan ingin melibatkan para 

pemimpin lain dan penatua di dalam memimpin kita dalam ibadah untuk mengingatkan diri kita minggu 

demi minggu bahwa kita adalah sebuah persekutuan bersama.  Ini bukan kesepakatan satu-orang atau 

apa pun di sepanjang garis itu.  Tidak ada penonton di sini.  Para pengikut Kristus adalah semua jemaat.  

Ketiga, kasih yang penuh hormat.  Di sinilah, berdasarkan apa yang telah kita lihat, saya hanya ingin 

mendorong kita untuk mendekati pertemuan ibadah umat Allah dengan kagum dan hormat.  Apa yang 

saya bicarakan di sini adalah bahkan tidak hanya hal-hal di luar, tetapi hal-hal di dalam.  Saya ingin kita 

menjadi orang-orang yang datang ke ruangan ini pada hari Minggu pagi disertai dengan kasih yang penuh 
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di dalam hati kita.  Bukan membeli game dan bukan menjalankan sebuah rutinitas dan tidak berlagak 

tampak sombong di wajah kita, tetapi dengan sungguh-sungguh, jujur, dan otentik berkumpul bersama 

untuk ibadah.  Inilah respon penuh kekaguman dari hati kita untuk kehadiran Allah.  

Saya tidak mengatakan bahwa ini akan terlihat sama di luar untuk kita masing-masing.  Saya tentu 

berharap ada kebebasan bagi Saudara untuk mengekspresikan keinginan hati Saudara dan penyembahan 

Saudara bagi Allah.  Ada kebebasan untuk mengangkat tangan Saudara.  Ada kebebasan untuk bertekuk 

lutut di kursi atau bahkan di lorong ketika kita mengaku dosa bersama-sama, dimana Saudara memiliki 

kebebasan untuk memberikan respon yang penuh kekaguman dari hati Saudara untuk kehadiran Allah.  

Saya tidak mengatakan saya tahu seharusnya perlu terlihat seperti apa bagi setiap individu di sini, tetapi 

saya ingin mengatakan ini: ibadah yang sambil lalu di hadapan Allah itu tidak mungkin.  Tidak mungkin 

untuk mempertimbangkan berat dari seseorang yang telah berkumpul bersama kita untuk beribadah dan 

segala sesuatu tentang ini untuk merasa sebagai rutinitas.  Jadi, saya ingin mengajak kita kepada kasih 

yang penuh hormat, dan kemudian berdoa agar Tuhan memberi kita hanya pengertian yang jelas tentang 

kasih yang penuh bagi-Nya.  Kemudian, ini menggantikan semua kehidupan kita sebagai orang-orang 

percaya di ruangan ini.  

Akhirnya, saya ingin mengajak kita untuk beribadah yang ditandai dengan perhatian yang berdedikasi.  

Sekarang, efek dari beberapa penyesuaian di dalam ibadah kita ini, jelas untuk meningkatkan 

pemahaman kita akan pentingnya apa yang terjadi ketika kita berkumpul bersama untuk beribadah, 

tetapi khususnya ketika sampai ke masalah perhatian kita terhadap ibadah, saya ingin mendorong 

Saudara dengan empat cara.  Nomor satu: Saya ingin mendorong Saudara untuk datang dengan 

persiapan.  Saya ingin mendorong Saudara untuk memikirkan,"Apa yang dapat Saudara lakukan pada 

Sabtu malam dan/atau Minggu pagi mempersiapkan diri untuk apa kita berkumpul bersama?  Bagaimana 

Saudara dapat mempersiapkan hati dan pikiran Saudara?  Bagaimana Saudara dapat mempersiapkan 

hidup Saudara?  Bagaimana Saudara dapat mempersiapkan pasangan Saudara?  Bagaimana Saudara 

dapat mempersiapkan anak-anak Saudara?  Bagaimana Saudara dapat mempersiapkan keluarga Saudara 

untuk apa yang akan kita lakukan?"  Dengan sengaja berpikir,"Oke, ini adalah waktu yang penting.  

Bagaimana saya bisa mempersiapkan diri yang terbaik untuk itu?"  Jadi, datanglah dengan persiapan.  

Datanglah dengan keinginan yang besar, berarti datang dengan pengharapanan.  Saya ingin Saudara 

memikirkan hal ini.  Jelas bahwa kita sedang menghadapi awal musim olahraga yang populer, dan 

Saudara dapat merasakan bagaimana menanti-nantikan acara ini.  Orang-orang berbicara tentang apa 

yang akan terjadi.  Saudara memikirkan perasaan senang dimana menyebabkan orang-orang berkumpul 
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bersama selama berjam-jam dan harus mengikuti mobil lain secara berdekatan terlebih dahulu kemudian 

mendapatkan kursi-kursi mereka dalam waktu yang lama untuk mendapatkan nuansa stadion dan 

mempersiapkan diri untuk pembukaan.  Saudara berpikir tentang semua yang dinanti-nantikan untuk 

mulai ke acara olah raga ini.  Oh, saudara-saudaraku, betapa lebih banyak lagi yang seharusnya kita nanti-

nantikan pertemuan bersama dengan Tuhan, Pencipta alam semesta dan Juruselamat jiwa kita?  Saya 

mendorong Saudara musim gugur ini, karena transisi-transisi ini sedang terjadi, karena ibadah kita 

bersama ini sedang bergerak ke arah ini, untuk dengan sengaja bekerja melampaui hal-hal sepele dari 

dunia ini dan melihat kebenaran tentang siapa Allah itu.  Jangan biarkan musuh sedemikian mengisi 

pikiran Saudara sehingga tidak menjadi masalah jika Saudara tidak memiliki ruang yang tersisa di pikiran 

dan hati Saudara untuk hal-hal tersebut selama-lamanya.  Jadi, datanglah dengan keinginan yang besar. 

Oh Tuhan, ketika kami berkumpul bersama-sama, berilah kami pengharapan, sehingga orang-orang yang 

telah berkumpul bersama bisa mengatakan,"Kami lapar akan Tuhan!  Kami haus akan Tuhan!  Kami telah 

menanti-nantikan sepanjang minggu untuk bertemu dengan Tuhan! "  

Kemudian kita sampai ke cara ketiga: datanglah lebih awal.  Saya ingin mendorong Saudara, serendah 

hati dan selembut dan seserius yang saya bisa, untuk datang di sini lebih awal.  Sekarang, inilah 

kesepakatannya.  Tidak biasa jika di awal ibadah kita bersama untuk mendaftar keliling dan ruangan ini 

menjadi hampir setengah penuh seperti sekarang ini. Ini cukup umum.  Sekarang, dalam waktu 5-25 

menit, setiap orang memiliki semacam jalan masuk.  Jadi, inilah kesepakatannya.  Saya ingin benar-benar 

berhati-hati di sini karena saya tahu bahwa kadang-kadang ada saat ketika Saudara hanya memiliki pagi 

yang tidak menyenangkan di mana ada hal-hal di rumah yang sedikit kacau.  Saya mempunyai teman dan 

sesama pendeta yang berbicara tentang pagi tersebut ketika Saudara memiliki waktu yang sangat sulit 

dengan anak-anak Saudara.  Maka saya tahu bahwa ada pagi semacam itu.  Saya ingin Saudara 

mempertimbangkan kenyataan bahwa sangat mungkin musuh sedang mencoba untuk mengalihkan 

perhatian pikiran Saudara satu atau dua jam sebelum Saudara datang ke ibadah.  Ini tidak akan menjadi 

hal yang mengejutkan, bukan?  Baik Saudara mempunyai anak atau tidak?  Jadi, saya ingin berhati-hati 

karena bagaimanapun, masih akan ada pagi semacam itu. 

Hal terakhir yang saya ingin Saudara pikirkan adalah,"Baiklah, kita sudah terlambat, jadi kita mungkin 

bahkan tidak datang."  Saya tidak ingin Saudara pergi ke sana di dalam pikiran Saudara.  Demikian pula, 

bagi Saudara yang datang kesini lebih awal, saya tidak ingin Saudara melihat mereka yang datang 

terlambat dengan membenarkan diri-sendiri seperti ini, Farisi-isme, di mana Saudara berpikir,"Apakah 

Saudara tidak menghormati Allah?"  Jadi, jangan melakukannya.  Jadi, kita harus waspada terhadap 
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berbagai hal di sini, tetapi secara keseluruhan, saya ingin kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa 

masuk terlambat secara teratur kemungkinan besar mengatakan sesuatu tentang kondisi rohani kita atau 

bahkan mungkin pendekatan kita untuk menyembah Allah di gereja.  

Saudara berkata,"Baiklah, saya hanya terlambat sepanjang waktu. Itulah saya."  Sekarang, yang 

sebenarnya sering adalah saya, tetapi saya ingat suatu kali saya menerima undangan untuk datang ke 

Gedung Putih.  Saya cenderung terlambat.  Tetapi pada hari itu saya tidak terlambat.  Saya mendapat 

undangan dari Gedung Putih!  Saya pergi tidur dengan memikirkan hal itu.  Aku mengatur sepuluh alarm 

yang berbeda.  Saya memastikan saya ada di sana lama.  Jadi, betapa lebih lagi ketika Saudara diundang 

untuk bertemu dengan Tuhan?  Ini jauh lebih penting daripada seorang presiden tentunya!  

Dapatkah Saudara membayangkan Keluaran 19 dengan guntur yang menggelegar dan asap yang 

membumbung ke atas, dan setengah dari jumlah mereka datang disana terlambat?  Jadi, saya ingin 

mendorong Saudara untuk berada di sini lebih awal dan tinggal sampai akhir ibadah.  Bukankah itu terasa 

seperti ketika catatan kosong yang terakhir diisi, seperti itu."  Ini saatmya untuk pergi.  Alkitab ditutup.  

Rencana dibuat.  Mari kita menjalankannya"  Jadi, saya ingin Saudara melihat kepada apa yang sedang 

kita lakukan setelah kita berada di dalam Firman Tuhan: persekutuan merupakan realita penting yang 

tidak bisa ditawar-tawar di dalam ibadah kita.  Doa syafaat juga penting.  Saling mengutus satu sama lain 

untuk pergi ke seluruh dunia adalah sangat penting.  

Sekarang, untuk saat ini saya ingin menambahkan satu catatan dari keyakinan pribadi ketika sampai ke 

gambaran yang awal/akhir ini.  Di dalam kepemimpinan, kita belum baik mengenai selesainya jam ibadah 

kita.  Hal ini tidak mengherankan bagi Saudara, tetapi kenyataannya adalah ketika hal itu terjadi, ketika 

kita pergi, 95 persen dari waktu itu merupakan kesalahan pengkhotbah, yaitu salah saya.  Saya 

seharusnya dihukum dalam hal ini karena saya tahu bahwa alasan beberapa dari Saudara pergi lebih awal 

karena Saudara melayani di pelayanan pra-sekolah dan pelayanan anak-anak, dan Saudara harus berada 

di tempat tertentu pada waktu tertentu untuk memenuhi tanggung jawab Saudara.  Karena kita selesai 

terlambat, Saudara harus pergi lebih awal.  Saya tahu bahwa yang lain dari Saudara-Saudara datang 

terlambat karena kita selesai terlambat di pertemuan sebelumnya, dan orang tua menjemput anak-anak 

terlambat.  Oleh karena itu, orang-orang tersebut masih melakukannya, dan mereka harus pergi 

mendapatkan anak-anak mereka dan masuk ke dalam ibadah.  Jadi, itu tidak baik karena saya ingin 

menghormati, khususnya, bagi Saudara yang sedang melayani di dalam tubuh ini, untuk memastikan 

bahwa Saudara mampu untuk beribadah dari awal sampai akhir.  Hal yang sama berlaku untuk parkir, dan 

kadang-kadang kenyataan ini terjadi ketika kita datang terlambat.  Jadi, saya ingin memberitahu Saudara 
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bahwa saya akan bekerja keras untuk selesai tepat waktu dalam pertemuan ibadah kita, dan ketika 

berlangsung, seperti saya melakukannya, saya ingin meminta Saudara untuk melaksanakannya, datang di 

sini awal dan tinggal sampai selesai, sehingga kita melihat kesiapan holistik untuk semua ibadah.  

Jadi, inilah kesepakatannya.  Kita hampir kehabisan waktu, dan kita bahkan belum sampai ke 1 Timotius.  

Bukalah bagian ini dengan cepat, jadi saya bisa menepati janji saya.  Kenyataannya adalah saya tahu kita 

akan menghabiskan banyak waktu untuk hal ini pula, dan ini hanya merupakan pengantar untuk 1 

Timotius.  Kita akan membaca hanya beberapa ayat.  Bukalah ke 1 Timotius 3.  Kita akan membaca hanya 

dua bagian yang berbeda.  

Kita baru saja berbicara tentang bagaimana ibadah kita ini dimaksudkan oleh Allah untuk menjadi 

ekspresi dari persekutuan surgawi di dunia ini.  Ketika kita mulai di 1 Timotius, dengan cara yang sama, 

saya ingin kita melihat bahwa gereja kita dimaksudkan oleh Allah untuk menjadi pos kerajaan surgawi di 

dunia ini.  

Inilah yang saya maksudkan.  Ini semacam gambaran yang samar-samar.  Kita telah berbicara tentang 

Kerajaan Allah sebelumnya sebagai tempat dan orang-orang di mana Yesus memerintah sebagai Raja.  

Kita tahu bahwa akan datang suatu hari nanti ketika Kerajaan Allah akan menjadi sempurna dan lengkap.  

Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru.  Kita dengan sempurna berada di bawah pemerintahan 

Allah.  Tidak akan ada lagi dosa, kesedihan, kesusahan, kesakitan, atau penderitaan.  Kita dengan 

sempurna akan menikmati Dia sebagai Raja sampai selama-lamanya.  Jadi, kita tahu bahwa hari tersebut 

akan datang, tetapi sementara kita menunggu hari itu di surga, Allah telah merancang gereja-Nya di bumi 

untuk menjadi gambaran dari kekuasaan dan pemerintahan-Nya itu seperti apa, meskipun tidak 

sempurna, tetapi dimaksudkan untuk menjadi sebuah gambaran bahwa dunia akan bisa memandang 

kepada gereja dan melihat seperti apa pemerintahan Allah di antara bangsa-bangsa.  

Ini luar bisa!  Bahwa kita akan menjadi sebuah model, untuk berbicara tentang kerajaan surga, tentang 

sebuah pos terdepan, sebuah gambaran yang mengatakan kepada dunia,"Apakah Saudara ingin melihat 

seperti apa pemerintahan Allah itu di dalam hubungan diantara bangsa-bangsa, di dalam keluarga, dan di 

dalam ibadah?"  Semua hal berbeda yang kita lakukan, kita dimaksudkan untuk menunjukkan dan 

mewujudkan seperti apa hidup di bawah kekuasaan Allah dan pemerintahan Allah.  1 Timotius adalah 

tentang rancangan Allah untuk bagaimana gereja harus bersikap.  

Saudara lihat 1 Timotius 3:14.  Paulus memberi kita alasan untuk tulisannya.  Dia mengatakan,"Semuanya 

itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau.  Jadi ...”  Ini 
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adalah,“Itulah sebabnya mengapa aku menulis kepadamu, Timotius.”  “Jadi jika aku terlambat, sudahlah 

engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, 

tiang penopang dan dasar kebenaran."  Jadi, ini adalah Paulus yang menulis kepada Timotius dengan 

mengatakan,"Seperti inilah keluarga Allah, gereja dari Allah yang hidup, seharusnya terlihat sehingga 

kamu tahu bagaimana harus bersikap."  Jadi, yang membuat kitab ini menjadi sangat penting karena 

beberapa alasan yang berbeda.  

Berikut ini adalah aturan/susunan.  Mari kita buka kembali 1 Timotius 1.  Mari kita membaca dua ayat 

pertama, dan kemudian saya ingin kita mempelajari bagian ini dengan sangat singkat.  Lihatlah 1 Timotius 

1:1-2.  Surat itu dimulai,"Dari Paulus, rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juruselamat kita, dan 

Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman: kasih karunia, 

rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau."  

Baiklah.  Dari kedua ayat ini, saya ingin Saudara melihat susunannya.  Apa yang akan kita baca selama 11, 

12 minggu berikutnya adalah perkataan ilahi dari seorang rasul yang dipilih.  "Paulus, seorang rasul."  

Sekarang, perkataan ini memiliki pengertian umum di mana itu berarti seseorang yang telah diutus, 

tetapi juga memiliki arti khusus di seluruh Perjanjian Baru dimana perkataan ini menunjuk, khususnya, 

kepada kedua belas rasul.  Inilah pengikut Yesus yang merupakan saksi mata atas kebangkitan-Nya, dan 

Paulus, bagaimana Kristus mempercayakan kepada dua belas rasul dan Paulus otoritas yang unik untuk 

berbicara atas nama-Nya di gereja mula-mula.  Untuk mengatakan, tidak seperti orang yang menulis 

surat ini,"Aku memiliki pesan dari Tuhan Allah Yang Maha kuasa," dan untuk dapat berbicara tentang hal 

itu dengan otoritas dari Kristus.  Ini adalah kunci.  Ketika kita membaca surat ini, ini bukan Paulus yang 

mengatakan,"Timotius, inilah pendapat saya tentang seperti apa gereja itu seharusnya terlihat" atau 

"Inilah beberapa hikmat yang saya dapatkan dari pengalaman bertahun-tahun melakukan hal ini."  

Sebaliknya Paulus mengatakan,"Inilah perkataan dari Allah."  Ini adalah Tuhan yang mengatakan,"Seperti 

inilah gereja seharusnya terlihat."  

Ini memerlukan surat ini dan membuatnya sangat bisa digunakan untuk gereja ini dua ribu tahun 

kemudian, karena Tuhan mengucapkan perkataan ini kepada gereja tentang semua gereja, termasuk 

gereja kita.  Jadi, ini adalah perkataan ilahi dari rasul yang dipilih, dan itu penting.  Beberapa orang 

mungkin berpikir,"Baiklah, Pendeta, sebelas, dua belas minggu di dalam 1 Timotius?  Yang benar saja. 

Saudara adalah orang yang pandai.  Mengapa Saudara tidak datang dengan sesuatu yang sedikit lebih 

relevan, sedikit lebih menghibur, atau sedikit lebih bisa digunakan untuk hidup kita dari pada beberapa 

surat dari seorang misionaris ke seorang pendeta yang ditulis 2.000 tahun yang lalu? "  
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Alasan saya tidak melakukan hal itu karena saya mengasihi Saudara dan karena saya mengasihi gereja ini!  

Apa yang kita butuhkan adalah pembicaraan dari saya yang sebenarnya tidak relevan, tidak menghibur, 

atau tidak bisa digunakan.  Apa yang kita butuhkan adalah kebenaran ilahi dan kekal dari Allah.  Apa yang 

Saudara butuhkan dalam hidup Saudara, apa yang Saudara butuhkan dalam keluarga Saudara, apa yang 

Saudara butuhkan dalam pernikahan Saudara, apa yang Saudara butuhkan dalam mengasuh anak-anak 

Saudara, apa yang Saudara butuhkan di dalam pertempuran melawan kanker, dalam pertempuran 

melawan tumor otak, atau apa pun itu adalah sebuah kata dari Tuhan.  Jadi, itulah sebabnya kita akan 

menghabiskan sebelas, dua belas minggu berikutnya mempelajari kitab ini, karena ini adalah perkataan 

ilahi!  

Nomor dua, sebuah gereja yang sedang berjuang dengan seorang pendeta yang masih muda.  Sekarang, 

disinilah perkataan ini bisa digunakan.  Sekarang, ketika saya mengatakan sedang berjuang, yang saya 

maksudkan bukan berantakan.  Jemaat di Efesus adalah gereja dimana Timotius melayani, dan tidak 

berantakan, tetapi seperti yang akan kita lihat minggu depan dan kita akan membicarakannya lebih 

detail, gereja sedang menghadapi oposisi dan tantangan dari semua pihak.  Gereja sedang mengalami 

kesulitan, dan Timotius melayani di sana sebagai seorang pendeta.  Surat ini ditulis kepada Timotius 

dengan maksud supaya dibaca dan dimengerti oleh seluruh jemaat.  Jadi, ini adalah sebuah gereja yang 

penting.  

Ingatlah, ketika kita mempelajari Kisah Para Rasul, kita melihat gereja di Efesus.  Ini adalah pusat 

perintisan gereja di Asia Kecil. Ini adalah sebuah gereja yang sangat penting yang sedang menghadapi 

banyak tekanan dengan seorang pendeta muda.  Kebanyakan orang memperkirakan bahwa Timotius 

berumur sekitar 30 tahun lebih pada saat itu.  Jadi, ini membuat saya merasa sebagai seorang pendeta 

yang masih bayi. Saya baru berumur 33 tahun.  Jadi dalam arti yang sebenarnya, kita adalah sebuah 

gereja yang sedang berjuang dengan seorang pendeta yang masih muda.  Sekali lagi, yang saya 

maksudkan dengan berjuang bukan berarti bahwa kita sedang berantakan, tetapi kita adalah gereja yang 

sedang menghadapi berbagai tantangan, dan saya ingin kita membicarakannya dalam berbagai cara di 

hari-hari mendatang.  Saya adalah seorang pendeta yang masih sangat muda.  

Seperti yang kita pikirkan, dan saya berdoa tentang apa yang akan saya pelajari di musim gugur ini, sudah 

jelas bahwa Tuhan memimpin kita kepada kitab ini.  Jadi, di dalam terang apa yang baru saja kita pelajari 

di dalam ibadah, dalam terang bagian pengantar dari kitab ini, ada dua keinginan yang ingin saya letakkan 

di hadapan kita yang saya harap akan menetapkan tahapan untuk waktu kita selama sebelas, dua belas 

minggu berikutnya di dalam ibadah dan Firman Tuhan.  
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Keinginan pertama: kita memang ingin ibadah kita menjadi ibadah yang berpusat pada Tuhan.  Kita ingin 

menjadi persekutuan yang berpusat pada Tuhan, dan ketika Saudara melihat dua ayat pertama di dalam 

1 Timotius, Saudara akan melihat empat gelar yang berbeda untuk Tuhan.  Pertama, Dia adalah 

Juruselamat kita.  Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa kita dan menyelamatkan 

kita dari diri kita sendiri.  Allah adalah Allah yang, di dalam kekekalan, gereja, melihat ke bawah kepada 

hidup Saudara dan memberikan kasih sayang-Nya kepada Saudara, dan mengutus Anak-Nya untuk 

menanggung murka dari dosa Saudara di atas diri-Nya, bangkit dalam kemenangan atas dosa di dalam 

kebangkitan, sehingga Saudara mungkin diselamatkan melalui iman di dalam Dia.  Saudara lihat di dalam 

1 Timotius 2:3, dikatakan,"Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang 

menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran."  Jika 

Saudara adalah salah satu orang non-Kristen di sini, saya ingin Saudara mendengar lebih banyak dari apa 

pun yang lain, seperti yang telah kita bicarakan tentang hal-hal yang berbeda ini di gereja kita, bahwa 

Allah adalah Juruselamat, dan Dia ingin menyelamatkan Saudara dari dosa-dosa Saudara.  Dia telah 

mengutus Anak-Nya, Kristus, untuk membayar harga dari dosa-dosa Saudara di atas kayu salib, dan 

bangkit dalam kemenangan dan kebangkitan.  Saya ingin mendorong Saudara untuk percaya kepada-Nya 

hari ini sebagai Juruselamat.  Allah adalah Juruselamat.  

Dia adalah pengharapan kita!  Yesus Kristus adalah pengharapan kita!  Oh, diingatkan dari awal!  

"Timotius, kamu akan mengalamai perjuangan!  Jangan lupa, kamu selalu memiliki pengharapan di dalam 

Kristus."  Dia adalah harapan kita.  Dia adalah Bapa kita.  "Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari 

Allah Bapa."  Ketika kita berkumpul bersama di dalam ibadah, ya, mari kita memikirkan tentang 

kebesaran Tuhan.  Dia adalah universal, berdaulat, Raja yang memerintah atas semua ciptaan, tetapi Dia 

juga Abba, Bapa, Ayah.  Dia adalah Bapa kita, dan Dia adalah Tuhan kita.  Kristus Yesus Tuhan kita.  Kita 

tunduk kepada-Nya.  Kita berserah kepada-Nya.  Kita mempelajari Firman-Nya.  Apapun yang Dia 

katakan, kita lakukan.  

Jadi, kita ingin ibadah kita menjadi ibadah yang berpusat pada Tuhan, dan mengalir dari ini, kita ingin 

persekutuan kita dibentuk oleh Injil.  Saya suka cara Paulus mengatakan,"Timotius, anakku yang sah di 

dalam iman."  Ini seperti dia mengatakan,"Timotius, kamu berasal dari tubuhku sendiri.  Kita selalu 

bersama-sama di dalam persekutuan."  Inilah yang telah dirancang Tuhan bagi gereja.  Itulah sebabnya 

kita berbicara tentang keluarga seiman.  Kita bersama-sama dalam gambaran ini, dan Injil adalah yang 

menyatukan kita bersama-sama dan membawa kita bersama-sama dan kasih karunia-Nya, belas kasihan-

Nya dan damai sejahtera-Nya yang mengalir di dalam dan sekeliling dari semua yang kita lakukan, hanya 

jenuh komunitas kita bersama-sama. Komunitas kita perlu Injil-dibentuk, dan tentang semua inilah kitab 
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1 Timotius.  Ini adalah tentang bagaimana Injil mempengaruhi segala sesuatu yang gereja kerjakan, segala 

sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Allah dibentuk oleh Injil.  

Injil mendefinisikan apa yang kita percaya.  Kita akan melihat bagaimana mennjaga Injil selama minggu 

depan.  Kita harus menjaga Injil dengan hati dan kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki.  Injil 

mempengaruhi bagaimana kita berdoa.  Kita akan melihat hal ini di dalam 1 Timotius 2.  Injil menentukan 

bagaimana kita memimpin, dan apa yang seharusnya diharapkan dari para pemimpin di gereja.  Inilah 1 

Timotius 3.  Injil mengubah bagaimana kita berhubungan satu sama lain.  Injil mempengaruhi cara kita 

berbicara satu sama lain, memberi satu sama lain, dan memperhatikan satu sama lain.  Injil merombak 

bagaimana kita memandang harta.  Ini adalah masalah besar di dalam budaya dan konteks kita, dan 

akhirnya, kita akan melihat bagaimana Injil menggerakkan kita melakukan misi.  1 Timotius akan 

menunjukkan kepada kita bagaimana semua hal ini menginformasikan dasar alkitabiah untuk penginjilan 

dunia.  

Doa Kami … 

O Tuhan, oleh kasih karunia-Mu dan bagi kemuliaan-Mu, biarlah kehendak-Mu dilaksanakan di gereja 

kami seperti di surga. 


