PROFIL GEREJA PENGUTUS
Saya dibesarkan di dalam sebuah gereja yang sangat tertarik dan terlibat di misi.
Setidaknya demikianlah menurut kami. Setiap beberapa tahun, Utusan Injil datang dan
berbicara tentang pelayanan mereka yang besar, karya Tuhan yang mengherankan
melalui kehidupan mereka. Pada saat mereka pergi, kami semua mengatakan, “Selamat
jalan.” Jadi, saya bertumbuh dengan pikiran bahwa ada dua kategori orang yang terlibat
dalam pelayanan misi yaitu: mereka yang pergi dan mereka yang mengatakan, “Selamat
Jalan.”
Tidak sampai saya dewasa dan mulai membaca Alkitab sendiri, saya menyadari
bahwa Paulus, utusan Injil abad pertama, melakukan lebih banyak daripada sekadar
menceritakan pelayannya. Dia meminta perhatian, dalam enam bidang yang berbeda. Di
dalam sebuah buku berjudul Serving As Senders: How to Care for your Missionaries
(Melayani Sebagai Pengutus: Bagaimana Memperdulikan Utusan Injil Anda), ide dari
keseluruhan dimensi misi ini telah mengelilingi dunia dalam empat belas bahasa.
Apakah meminta kepedulian meniadakan pentingnya utusan Injil? Tidak sama
sekali. Seperti yang ditulis Paulus dalam Roma 10:13-15, “Sebab barangsiapa yang
berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat
berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat
percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka
mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya?” Ini adalah seruannya
untuk utusan Injil, pekerja lintas budaya, orang yang pergi.
Tetapi di dalam seri pertanyaan ini, Paulus bertanya sekali lagi: “Dan bagaimana
mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak di utus?” Pertanyaan ini membuka
keseluruhan dimensi yang lain dari keterlibatan misi. Paulus berseru pada setiap kita di
gereja yang merasa bahwa Tuhan memanggil kita untuk tinggal di tempat kita sejelas
dengan panggilan Tuhan bagi utusan Injil untuk pergi. Keduanya terlibat dalam rencana
global-Nya, bahwa setiap bangsa, suku, bahasa, kaum, akan berada di hadapan tahtaNya menyembah Dia dalam kekekalan. Dia telah mengijinkan kita untuk menjadi bagian
dari rencana itu – bukan hanya untuk orang yang pergi tapi juga untuk kita yang melayani
sebagai pengutus. Karena pertanyaan Paulus terakhir itu memakai logika pola bahasa
Yunani, berarti dia sedang menyatakan bahwa dasar dari proses misi adalah mereka yang
melayani sebagai pengutus.
Yesus adalah seorang Tuan dari kesederhanaan. (Dia tidak simplistis) Dengan
gaya-Nya menarik kesederhanaan dari isu yang paling rumit (lihat Matius 22:17 mengenai
pajak), saya mau sarankan bahwa keberadaan gereja dapat diekspresikan di dalam tiga
kalimat. KEHIDUPAN gereja adalah PENYEMBAHAN – bukan hanya hymne atau lagu
pujian yang kita nyanyikan, tapi semua yang termasuk dalam inti dari roh kita yang
dihidupkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. PERTUMBUHAN gereja adalah
PEMELIHARAAN – termasuk khotbah hari minggu dan renungan pribadi pada setiap
firman Tuhan. MISI dari gereja adalah PENJANGKAUAN KELUAR – memberitakan kabar
baik dan memuridkan orang-orang. Melalui catatan Lukas, Kristus memberikan parameter
global-Nya: di kota kita, bergabung dengan orang lain dalam pelayanan regional,
membawa berita yang memberi kehidupan ini kepada “orang Samaria”, “orang yang tidak
menyenangkan” dari dunia kita, dan sampai pada ujung bumi.
Saya percaya alasan satu-satunya mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat
kita kepada kemuliaan kekal pada detik kita percaya di dalam Kristus sebagai juru selamat
adalah karena Dia telah memberikan kepada Gereja sebuah misi. Kita ada disini untuk
sebuah tujuan. Dia telah memberikan kita kehormatan untuk menjadi bagian dari
panggilan-Nya kepada mereka yang akan diselamatkan. Di dalam Mazmur 46:11 Daud
mengucapkan firman Tuhan, “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Tuhan” dan itu saja
yang beberapa orang ingat dari ayat ini. Bagaimanapun, Dia meneruskan untuk

mengekspresikan kedaulatan-Nya. “Aku akan ditinggikan diantara bangsa-bangsa. Aku
akan ditinggikan di seluruh bumi.” Hal ini yang akan terjadi. Tapi pertanyaannya adalah:
Apakah kita akan menjadi bagian dari hal tersebut? Dan itu adalah kehormatan yang telah
Dia berikan kepada kita. Seperti dengan Ester bertahun-tahun yang lalu: Paman
Mordekhai berkata, Esther, Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini kamu telah
dipanggil untuk menjadi bagian dalam Kerajaan? Keselamatan akan datang. Tuhan akan
menyelamatkan umat-Nya. Apakah kamu mau menjadi bagian dari hal ini?”
Dan saya percaya bahwa kalau kita mau sungguh–sungguh dengar, kita akan
dengar kata yang sama yang menggema melalui lorong waktu: Anda telah dipanggil
kedalam Kerajaan pada waktu sekarang, untuk berpartisipasi di dalam rencana Tuhan
yang besar untuk membawa masuk ke dalam Kerajaan-Nya laki-laki dan perempuan dari
setiap bahasa, suku, bangsa dan kaum. Untuk menggenapi Amanat Agung ini – misi dari
gereja - memerlukan kerjasama yang dibentuk dari pelayan misi yang terdiri dari mereka
yang pergi dan mereka yang melayani sebagai pengutus.
Ada gereja abad pertama yang menyediakan sebuah model untuk kita supaya
menjadi sebuah gereja pengutus yang kuat. Kita ingin menemukan sifat gereja itu. Apa
kekhususannya? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mereka? Kita akan melihat
daftar 22 karakteristik yang bertumbuh dan berkembang di gereja tersebut yang
menghasilkan sebuah gereja pengutus yang begitu kuat.
Saya menyadari bahwa beberapa pemimpin dari gereja Yerusalem telah memiliki
pengalaman singkat lintas budaya. Petrus telah dipanggil ke rumah Kornelius, Filipus
mendapatkan pengalaman dengan sida-sida dari Etiopia. Tapi Utusan Injil jangka panjang
tidak diutus dari gereja itu sampai penganiayaan yang muncul setelah mati sahidnya
Stefanus. Kenyataannya, ada sejumlah orang yang banyak yaitu diperkirakan 20.000
orang tersebar pada waktu itu. Alkitab mengatakan bahwa hanya para rasul tetap tinggal
di Yerusalem.
Tapi saya percaya gereja Anda dan saya tidak ingin menunggu sampai mengalami
penganiayaan, baru kita tersebar ke seluruh dunia! Jadi, daripada memakai gereja
Yerusalem sebagai model kita, kita ingin melihat salah satu dari gereja-gereja yang
dilahirkan dalam penyebaran tersebut. Pelajaran kita mulai di Kisah Para Rasul, Pasal 11.
Stefanus telah mati sahid. Saulus, seorang Farisi yang bersemangat, telah diberi
surat oleh Imam Besar untuk menangkapi para pengikutl Yesus– untuk mengikat mereka
di penjara atau menghukum mati mereka. Ayat 19 menceritakan beberapa orang yang
telah tersebar pergi sejauh Antiokhia di Syria. Namun demikian, setiba disana, mereka
memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi saja. Mereka mencari-cari orang
seperti mereka sendiri. Mereka mendirikan sebuah gereja yang berbudaya tunggal.
Utusan Injil saat ini dapat pergi ke negara lain dan tidak terlibat dalam pelayanan
lintas budaya. Mereka dapat mencari orang yang berbudaya sama dengan mereka, tetap
dalam lingkungan budaya tunggal. Mereka dapat menciptakan sebuah perkampungan
dimana orang orang nasional tidak diundang, bahkan tidak diterima.
PRAKTEK LINTAS BUDAYA LOKAL
Tapi sekarang lihat di ayat 20: “ Dan ketika beberapa pemimpin datang dari Siprus dan
Kirene, mereka memberitakan Yesus Kristus kepada orang Yunani.” Hanya satu pesan
yang membawa orang pada pertobatan. Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Kita
harus memastikan bahwa apapun masukan kita untuk pendengar; kita memberitakan
Yesus Kristus dan penyaliban-Nya, dikubur dan bangkit (1Korintus 15:3-4). Tapi kepada
siapa mereka memberitakan berita yang membawa kehidupan? Kepada orang Yunani.
Mereka melintasi batas perbedaan bahasa dan kebudayaan.
Sebuah gereja yang akan terlibat dalam rencana agung Tuhan perlu terlibat dalam
apa yang saya sebut pelayanan keluar lintas budaya lokal, dimana orang harus sengaja
melintasi batas budaya untuk pelayanan Injil.

Komunitas Etnik. Mereka yang datang secara sah tapi masih tetap terpisah secara
etnik. Mereka tinggal dalam lingkungan mereka sendiri, menjaga bahasa dan kebudayaan
mereka. Kios dan toko mulai memajang nama mereka dan iklan dalam bahasa yang asing
buat kita. Kita, gereja, harus dengan sengaja membangun jembatan dengan mereka yang
khusus untuk membawa kabar baik dari Juru selamat yang telah bangkit untuk mereka.
Kembali pada firman, kita temukan di Kisah Rasul 11:20 dimana mereka mulai melayani
secara lintas budaya di kota mereka. Saya percaya bahwa salah satu dari karakteristik
tersebut menolong kita untuk melihat gereja Antiokhia sebagai model untuk kita saat ini.
“ORANG KRISTEN” DI ANTIOKHIA
Di ayat 26 dari Pasal 11, kita menemukan karakteristik kedua: “Dan di Antiokhialah
mereka pertama kali disebut orang Kristen.” Ini adalah yang paling sulit untuk dibedakan
sebab dibutuhkan introspeksi sungguh-sungguh untuk mencari tahu jika karakteristik ini
benar-benar ada pada saya dan gereja saya. Di beberapa dasawarswa terakhir di abad
20, kata Kristen [di Dunia Barat] didengar sebagai sesuatu yang layak dihormati. Tapi
penerimaannya kembali menurun. Orang Kristen lebih banyak lagi menghadapi
penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang mengumpulkan
statistik mengatakan bahwa lebih banyak orang Kristen yang mati karena iman mereka di
abad 20 daripada di 19 abad sebelumnya digabung. Dan sudah di abad 21 statistiknya
menanjak sampai pada ketinggian yang mengkhawatirkan. Meskipun kita menghargai kata
Kristen sebagai identitas kita, kata “Kristen” pertama-tama dipakai oleh musuh-musuh
salib. Artinya harafiah adalah “Kristus kecil” Mereka akan berkata, “ Ada orang Kristen.
Ada orang Kristen yang lain” Pada zaman itu, “Kristen” adalah sebuah kata yang buruk –
sebuah julukan negatif untuk pengikut Jalan Lurus.
Bagaimana orang dunia tahu bahwa orang di Antiokhia adalah orang Kristen?
Apakah melaui stiker di mobil mereka? Oleh ayat firman Tuhan di kaos yang mereka
pakai? Atau oleh cara mereka hidup di tempat umum, di masyarakat, di lingkungan
mereka? Hal ini merupakan suatu soal yang sulit. Apakah mereka yang tinggal di sekitar
kita, yang ada di sekitar tempat kerja kita; yang ada di sekitar tempat perbelanjaan kita
yang ada di masyarakat kita, tahu bahwa kita adalah “Kristus kecil” – pengikut satusatunya Juruselamat yang sejati?
MERESPONI KEBUTUHAN JASMANI
Ayat 27 menunjukkan kepada kita karakteristik yang lain. Agabus, Seorang nabi Tuhan
yang sungguh, yang datang dari Yerusalem dan bernubuat bahwa akan ada kelaparan di
negeri itu. Jadi di gereja di Antiokhia, setiap orang menetapkan dalam hatinya berapa
yang akan mereka simpan supaya mereka dapat mengirim makanan ke Yerusalem pada
saat kelaparan datang. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa dari sebuah kemauan hati,
mereka meresponi kebutuhan jasmani orang-orang. Saya menyadari bahwa di dalam
dunia misi ada beberapa pilihan. Pada satu segi yang ekstrim: ”Berikan mereka Kristus
saja dan segala sesuatunya akan beres.” Di segi ekstrim yang lain, ada beberapa
organisasi yang terlalu berfokus pada memenuhi kebutuhan jasmani, sehingga
pemberitaan Kristus dikesampingkan. Mereka bertindak seperti manusia “baik” yang tidak
mengenal Allah. Saya percaya bahwa dibagian tengah (dari kedua ekstrim ini) kita
menemukan keseimbangan. Di model gereja Antiokhia ini, kita menemukan bahwa
mereka meresponi kebutuhan jasmani sama dengan kebutuhan rohani.
Pasal 12 membawa kita kembali ke Yerusalem. Yakobus telah dibunuh oleh Herodes;
Petrus telah ditangkap dan dipenjara. Herodes akan membunuh dia setelah Paskah. Ada
doa semalam suntuk. Petrus dibebaskan dan dia datang ke pintu gerbang. Rode berkata,
“Hei” dan berlari masuk kerumah. Dia begitu girang; doa mereka telah dikabulkan. “Petrus

ada di gerbang,” katanya. “Tidak, Petrus ada di penjara, gadis bodoh. Kami berdoa untuk
kebebasannya.”
Pada akhir Pasal 12, kelaparan sedang melanda daerah itu. Barnabas dan Saulus
telah membawa pemberian makanan ke Yerusalem. Saya yakin mereka telah ada
pembicaraan yang baik dengan para Rasul. Ingat bahwa Barnabas pernah aktif di gereja
Yerusalem. Dan ia telah dikirim ke Antiokhia untuk melihat bagaimana kemajuan di gereja
baru ini. Dan ia tetap tinggal dan membawa Saulus dari Tarsus, dimana gereja Yerusalem
telah mengutus dia. Saya yakin mereka mendengar cerita bagaimana Petrus pergi ke
rumah Kornelius; tentang pengalaman Filipus dan sida-sida Etiopia; tentang empat anak
perempuan Nabiah di Kaesarea. Mereka mendengar para Rasul berkata bahwa musuh
salib di Yerusalem telah berkata, “Kalian telah memenuhi Yerusalem dengan berita-Nya.”
Jadi Yerusalem telah di jangkau. Yudea telah cukup dijangkau oleh penyebaran gereja
Yerusalem. Kabar Baik telah menyebar ke Samaria. Tapi pada saat Barnabas dan Saulus
kembali ke Antiokhia, saya merasa bahwa mereka membicarakan bagian yang terpenting.
Mereka berdua dibesarkan di wilayah itu, dan mereka kembali ke gereja membawa
sebuah visi. (Sebagian dari gambaran ini adalah dugaan saya dan tidak ada di dalam ayat
firman Tuhan). Tapi pasti ada alasan mengapa lima orang ini diceritakan di pembukaan
dari Pasal 13. Saya pikir ini karena mereka begitu gembira berbicara dengan para Rasul
tentang kata-kata terakhir dari Yesus. “ Pergilah ke seluruh dunia. beritakan Injil kepada
semua orang. Jadikan semua bangsa murid-Ku.”)
Motivasi mereka mungkin lain dari dugaan saya, tapi kalau kita membaca Kisah
Rasul 13, mereka siap untuk bergerak ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Di empat
ayat pertama, kita menemukan sembilan karakteristik lagi yang menetapkan gereja ini
sebagai model untuk kita sekarang.
KEPEMIMPINAN JAMAK
Apapun bentuk pemerintahan gereja di Antiokhia, jelas disana ada sebuah kelompok
pemimpin yang sehat. Pada saat Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem, setidaknya
ada lima orang cukup dewasa rohani yang diperkirakan untuk dapat diutus. Kita dapat
menduga banyak tentang perasaan Barnabas dan Saulus bahwa gereja memilih lima
orang untuk memimpin, padahal itu adalah “gereja mereka!” Saya percaya bahwa sebuah
gereja yang akan sungguh-sungguh membawa visi Tuhan ke bangsa-bangsa di dunia
tidak bisa cuma pertunjukan satu orang saja. Meskipun kapasitas orang ini besar,
pelayanan pada beberapa titik tidak akan bertumbuh melampaui apa yang dapat
dikendalikan oleh satu orang. Disana harus ada kepemimpinan jamak seperti yang kita
temukan di gereja Antiokhia.
SEBUAH KEPEMIMPINAN INTERNASIONAL
Dari kelima nama orang yang diajukan, sangat mudah dikenali bahwa mereka berasal dari
lima bangsa yang berbeda. Jadi kalau Anda melayani secara lintas budaya di tempat asal
Anda, orang internasional diijinkan menjadi bagian dari kehidupan gereja dan terlibat
dalam kepemimpinan gereja. Dari ayat 1 kita menyimpulkan bahwa disana ada
kepemimpinan jamak dan kepemimpinan internasional.
MEREKA MELAYANI TUHAN
Ayat 2 mulai dengan kalimat, “Pada saat mereka melayani kepada Tuhan…” Kalau kita
ingin sebuah penjelasan lebih dalam, terjemahan baru tidak banyak membantu. Seorang
pelayan (dari etimologi kata) adalah pendayung terendah di kapal budak! Biarkan imajinasi
Anda membayangkan pada posisi pekerjaan ini! Gereja ini sudah terlibat di dalam
pelayanan. Pada saat ide “baru” ini datang mereka tidak meninggalkan pelayanan mereka
yang lain. Sayangnya, dalam pelayanan misi hal ini sangat mudah dilakukan. Ada
tambahan kegirangan dan menggugah rasa ingin tahu untuk pergi ke negara dan budaya

lain. Terjebak dalam emosi ini, seseorang dapat mudah lupa untuk memanggil pengawas
sekolah minggu sampai malam sebelum berangkat dan mengharapkan dia untuk
bergairah pada saat dia diberitahu bahwa Anda tidak dapat mengajar kelas Anda untuk
tiga minggu kedepan. Tidak demikian di Antiokhia. Pada saat mereka berdoa tentang
tempat pelayanan yang baru ini, mereka terus “melayani Tuhan.”
Soal ini layak diulangi. Sangat penting bagi mereka yang sangat bersemangat
tentang pelayanan lintas budaya. Kita perlu hati-hati untuk tidak mengindahkan pelayanan
yang lain dari gereja. Saya pernah belajar pelajaran paling sulit ini. Pada saat kami
kembali dari Brasil, saya diberi posisi sebagai pendeta misi. Tiada gunanya saya
mengatakan, saya sangat bersemangat untuk pelayanan lintas budaya. Kalau saya
mendengar samar-samar seseorang mengatakan nama negara lain, saya langsung
“menangkap” mereka dan membicarakan soal misi kepada mereka. Sampai pada titik
dimana tidak ada seorangpun mau berbicara dengan saya karena yang saya selalu
bicarakan adalah tentang misi, misi dan misi lagi! Secara bertahap saya menyadari bahwa
kita adalah Tubuh Kristus. Memang saya sudah tahu hal itu, tapi dalam konteks itu saya
harus menyadari lagi semua bagian dari Tubuh diperlukan. Tidak semuanya kaki, dan
tidak semuanya mengutus utusan Injil. Para guru sekolah minggu penting. Bapak atau Ibu
yang datang lebih awal untuk menghidupkan pemanas atau AC, orang yang
mengosongkan tong sampah. Apakah pengkhotbah, utusan Injil, lebih penting daripada
yang lain? Tidak, kita adalah Tubuh Kristus dan semua bentuk pelayanan dalam Tubuh
adalah sama pentingnya.
Paulus harus berurusan dengan masalah ini di Gereja Korintus (lihat Korintus 12).
Supaya tidak ada perpecahan, supaya tidak ada pemisahan di Tubuh Kristus, mari kita
memberi penghargaan lebih tinggi kepada penjaga dan pembersih gedung gereja, atau
apapun panggilan pelayanan yang mungkin dianggap kurang penting. Utusan Injil perlu
menunjukkan dukungan moril untuk para guru sekolah minggu dan semua pelayanan lain
yang sedang berjalan. Pelayanan lintas budaya adalah sebagian dari misi gereja, bukan
jumlah total dari pelayanan gereja.
BERPUASA DAN BERDOA
Di ayat 2 dan 3 kita melihat bahwa Gereja Antiokhia ini memberi kita contoh di dalam
berpuasa dan berdoa. Yang paling diketahui banyak orang Kristen tentang berpuasa
(fasting) dan makanan saat ini adalah fast foods (makanan cepat saji). Itu yang sulit
sebab kita mengasihi tubuh kita dan kita menyukai makanan yang masuk kedalamnya.
Tapi gereja di Antiokhia tahu kapan waktunya berpuasa dan berdoa. Mereka mungkin
telah belajar berpuasa pada saat mereka mendengar pembacaan kitab Yesaya, dimana
Tuhan marah dan berteriak kepada umat-Nya, “Apakah ini puasa yang aku mau?” Setelah
menghukum mereka karena telah mencoba memanipulasi-Nya, lalu Ia melanjutkan hal
yang berhubungan dengan keuntungan jasmani dan rohani dari berpuasa (Baca Yesaya
58).
PEKA TERHADAP ROH KUDUS
Mereka juga gereja yang peka terhadap Roh Kudus. Mereka mendengar Roh Kudus
berkata, “Aku mau Barnabas dan Saulus.” Bagaimana caranya Anda sebagai individu
mendengar Roh Kudus berbicara; Bagaimana caranya Anda sebagai sebuah gereja
mendengar Roh Kudus berbicara, latih telinga Anda untuk mendengar suara-Nya. Saat
Dia menuntun Anda, saat Dia memimpin Anda, saat Dia mengarahkan Anda secara
individu dan berkelompok di dalam arena misi adalah sangat penting untuk bergerak pada
arahan Tuhan, Roh Kudus. Lagi, Yesaya berkata atas nama Tuhan: “dan telingamu akan
mendengar perkataan ini dari belakangmu: ‘Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya’ entah
kekiri atau kekanan.” (Yesaya 30:21). Gereja di Antiokhia ini, adalah contoh bagi kita, peka
terhadap Roh Kudus. Mereka penuh keyakinan saat mendengar Roh Kudus berbicara.

Dan mereka dapat membedakan suara-Nya dari antara miliaran suara yang berlomba
untuk mendapatkan perhatian mereka.
BERPUASA DAN BERDOA, LAGI!
Di ayat tiga, kita melihat bahwa sesudah Barnabas dan Saulus telah dipilih, mereka
berpuasa dan berdoa lebih lagi. Hanya dapat diduga bahwa mereka mencari Tuhan untuk
mendapatkan beberapa strategi, apa yang akan dilakukan? Kemana akan pergi? Kapan?
(Perhatikan strategi Tuhan kita, yang diberikan kepada murid-murid-Nya saat Dia
mengutus mereka keluar di Matius 10).
PENGUTUSAN
Masih di ayat tiga dikatakan bahwa “mereka [gereja] menumpangkan tangan atas
mereka.” Gereja mengutus mereka. Saya percaya ini sangat penting bahwa ada
penumpangan tangan, atau dengan cara lain mengakui bahwa Tuhan telah memisahkan
mereka untuk pekerjaan pelayanan yang khusus. Paulus, beberapa tahun kemudian
menulis dua surat kepada seorang utusan Injil muda yang ada di lapangan yang sedang
bergumul, mengalami masa sulit. Dia merasa buruk karena dia hanya seorang anak
muda. Bukankah itu sebabnya Paulus berkata, “Jangan seorangpun menganggap engkau
rendah karena engkau muda”? Dan apa yang Paulus ingatkan dia? Di kedua suratnya dia
katakan, “Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah
diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan”
Para utusan Injil akan mengingat hal-hal yang dilakukan pada waktu kebaktian
pengutusan; dan jika mereka tidak mengingatnya, Anda dapat menulis kepada mereka
dan mengatakan, “Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu.” Saya
percaya pengutusan utusan Injil Anda adalah penting. Pengutusan adalah memisahkan
mereka untuk pekerjaan pelayanan yang khusus. Betapa bagusnya contoh kebenaran
gereja di Antiokhia ini, untuk kita saat ini!
DIUTUS OLEH GEREJA
Di ayat tiga juga dikatakan, “Begitu juga mereka [gereja] mengutus mereka.” Saya setuju
harus ada semacam hubungan kerjasama antara gereja dan badan misi saat ini. Tapi kita,
gereja, adalah Tubuh Kristus. Sebuah badan misi bukan Tubuh Kristus. Itu hanya –
sebuah organisasi yang dapat menolong memfasilitasi utusan Injil kita pada saat mereka
pergi ke lapangan. Utusan Injil Anda yang Anda utus bukan bagian dari “tubuh dari badan
misi XYZ”, mereka adalah bagian dari Tubuh Kristus. Dan demikianlah Tubuh Anda,
sebuah bagian kecil dari Gereja universal, yang direntangkan untuk memeluk dunia saat
Anda mengutus pekerja Anda ke ujung bumi.
DIUTUS OLEH ROH KUDUS
Perhatikan bahwa ayat empat sangat cepat menambahkan, “Jadi mereka, diutus oleh Roh
Kudus…” Kita harus hati-hati bahwa gereja kita tidak sekedar masuk ke program dan
berkata, “Oke, kita mengutus empat orang tahun lalu; kita harus mengirim lima tahun ini
untuk menunjukkkan bahwa kita semakin besar dan lebih baik.” Tidak, kita juga perlu peka
kepada Roh Kudus. Jadi di ayat empat, “Roh Kudus mengutus mereka.” Setiap orang
yang diutus dari gereja Anda perlu diutus oleh Roh Kudus.
MEREKA MENGUTUS KEPEMIMPINAN YANG DEWASA ROHANI
Pada saat kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat bahwa mereka mengutus
kepemimpinan yang dewasa. Kepemimpinan gereja tidak mencari-cari di “usus buntu”
atau di “kuku” di dalam Tubuh Kristus dan berkata, “ Sepertinya mereka tidak tahu
bagaimana bekerja sama disini, mungkin mereka akan menjadi utusan Injil yang baik.”
Tidak sama sekali. Mereka memilih lima orang dari kepemimpinan mereka. Dapatkah

saudara membayangkan menjadi anggota kelompok Saulus dan mendengar Roh Kudus
berkata, “ Aku mau Barnabas dan Saulus.”
Atau, “Tidak, jangan guru pendalaman Alkitab kesukaanku. Saya datang ke gereja
disini sejak Barnabas datang dari Yerusalem untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi
disini. Dan dia baru saja mulai pelajaran baru di buku Daniel. Tuhan, Engkau tidak boleh
mengambil dia!” Saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka saat itu. Tapi saya
membayangkan mereka harus berurusan dengan perasaan yang kita miliki sekarang ini.
Mereka mengutus pemimpin yang dewasa. Apa yang menentukan kepemimpinan
yang dewasa rohani? Saulus, tentu saja berpendidikan sangat tinggi. Dibesarkan di
sebuah keluarga Yahudi di Tarsus, dia belajar semua yang dapat diajarkan kepadanya
dari sistem Roma. Kita dapatkan ditulisannya yang dia kutip dari Epimenides, demikian
juga puisi dari Kreta. Kemudian, tentu saja dia pergi ke Yerusalem dan duduk di kaki
Gamaliel dimana dia menjadi seorang “Farisinya orang-orang Farisi!”
Tapi dalam Barnabas, kita menemukan sebuah standar yang berbeda. Namanya
Yusuf. Dia adalah seorang petani di pulau Siprus. Waktu dia datang ke Yerusalem,
mereka melihat bahwa karunianya adalah sebagai pemulih hubungan dan sebagai
pembawa damai, jadi mereka mengubah namanya menjadi Barnabas.
Kembali pada Kisah Rasul 11:24, kita menemukan tiga karakteristik yang sangat
sederhana yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin yang dewasa.
Dia adalah orang yang baik, penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Ia tidak
memiliki S3 di Yudaisme. Ia tidak punya S3 di sistem kepemerintahan Romawi. Tapi dia
adalah orang yang baik, penuh iman dan penuh Roh Kudus. Jadi pada saat Anda melihat
di antara kepemimpinan Anda tidak perlu banyak gelar di belakang nama mereka yang
akan membuat mereka memenuhi syarat. Mungkin hanya “seorang yang baik, Penuh
Iman dan penuh Roh Kudus.” Persyaratan ini mungkin lebih sulit didapatkan daripada
sebuah S3 di Misiologi!
MEREKA MEMBERITAKAN FIRMAN.
Di ayat kelima kita menemukan bahwa mereka memberitakan Firman. Lagi, saat mereka
datang ke Antiokhia itulah yang mereka lakukan. Mereka memberitakan Firman. Apakah
yang lebih baik kita lakukan untuk dunia daripada menyatakan Kristus melalui Firman? Di
jalan ke Emaus ada dua murid yang putus asa berkata, “Mari kita pulang. Nampaknya
dia bukan Mesias.” Yesus datang menghampiri mereka, berjalan bersama mereka,
menyembunyikan identitas-Nya, membiarkan mereka menceritakan kesusahan mereka,
lalu apa yang Yesus sendiri lakukan? Apakah Dia Melakukan suatu keajaiban dan
berjingkrak-jingkrak sekeliling mereka berkata, “Hei, lihat ke saya! Ini Aku?” Tidak!
Sebaliknya, Yesus menyatakan dirinya dengan firman Tuhan. Tertulis bahwa Dia
memakai kelima buku Musa, Mazmur dan para Nabi, dan menyatakan penderitaan Kristus
yang harus terjadi. Jika Yesus menyatakan diri-Nya melalui Firman, berita apa yang lebih
baik yang harus kita bawa pada saat ini? Saat gereja Antiokhia menyadari hal ini, mereka
pergi memberitakan Firman.
KESALAHAN BESAR
Juga di ayat lima, kita menemukan apa yang saya percayai sebagai sebuah kesalahan.
Mereka membawa Yohanes Markus dengan mereka. Sekali lagi, ini adalah masalah
tafsiran pribadi, tapi saat kita membaca di ayat tiga belas, dia pergi saat situasinya sulit.
Dia tidak mengambil bagian dalam pengutusan. Kemudian di Kisah Rasul 15:37 kita
menemukan perdebatan besar antara Barnabas dan Paulus tentang baik/tidaknya
membawa Yohanes Markus lagi. Dan di kemudiannya nanti, Paulus berkata kepada
Timotius, “Tolong bawa Yohanes Markus denganmu. karena pelayanannya penting.”
Ketika semua itu digabungkan maka akan memberi petunjuk untuk percaya bahwa
mereka membuat kesalahan dalam membawa Yohanes Markus bersama mereka.

Alasan mengapa saya membuat hal itu sebagai soal adalah: Kita tidak perlu
menunggu sampai kita sempurna sebelum kita mengutus seorang utusan Injil. Mungkin
ada alasan seperti “Oh, kita belum ada uang cukup. Kita hanya sebuah gereja baru. Kita
tidak cukup besar. Kami belum melakukan pelayanan disini.” Tidak ada dari semua alasan
ini (atau yang lainnya) yang dapat bertahan kalau dibandingkan dengan perintah dalam
Firman Tuhan. Yesus tidak berkata, “Pertama di Yerusalem, kemudian di Yudea,
kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi…” Dia berkata, “Baik di Yerusalem, dan di
Yudea, dan di Samaria, dan sampai ujung bumi….” “ Pada saat kamu pergi, kamu akan
jadi saksiKu.”
Setiap gereja yang baik tahu bagaimana mengutus utusan Injil mereka dan akan
berinvestasi waktu untuk belajar bagaimana membawa mereka pulang! Waktu tersulit
dalam kehidupan utusan Injil bukan saat mereka pergi ke lapangan, tapi saat mereka
pulang ke tempat asalnya. Namun ini adalah satu bagian dari proses misi yang tetap
belum diketahui oleh banyak badan misi, yang sudah biasa dengan masalah ini, mungkin
tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kekurangan tenaga untuk menangani hal ini.
Lebih jauh, cerita-cerita yang menakutkan, yang tidak disebut dari pengalaman badan
pengutus, tidak akan membuat iklan yang baik untuk perekrutan orang baru! Pada sisi
lain, kebanyakan gereja tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Kabar baiknya, adalah bahwa gereja muda di Antiokhia ini menyediakan bagi kita
sebuah model yang luar biasa untuk membawa seorang utusan Injil pulang ke tempat
asalnya. Prosesnya – ya, ada sebuah proses – dinyatakan dalam lima pernyataan
sederhana. (Bukan maksudnya bahwa lima langkah ini mudah terlaksana.) Akan ada
banyak doa dan tangisan dan perubahan. Tapi tidak ada pilihan lainnya.Mari kita lihat
kelima hal itu:
WAKTUNYA UNTUK PULANG
Di pasal 14:26, mereka pulang setelah dua tahun perjalanan misi mereka. Pada saat
mereka diutus, Roh Kudus tidak mengatakan akan menjadi dua tahun perjalanan. Tapi
saat mereka tiba di Atalia, Roh Kudus menyatakan dengan jelas bahwa sudah saatnya
mereka pulang. Dan setiap utusan Injil perlu mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah
waktu Tuhan, yang tepat untuk pulang. Dapat terjadi bahwa mereka pulang ke rumah
secara jasmani, tetapi kalau secara emosi, kejiwaan atau rohani mereka masih ada di
lapangan, mereka belum pulang! Kalau segala yang dapat mereka pikirkan adalah
“kembali” atau ”Segala hal begitu…..kedagingan disini,” mereka belum betul-betul pulang.
Sampai pada saat mereka mengetahui – mengerti – merasa sudah tepat waktunya untuk
pulang, maka sisa prosesnya tidak dapat berlangsung.
MEREKA KEMBALI KE GEREJA PENGUTUS MEREKA
Lagi di ayat 26, kita melihat bahwa mereka kembali ke gereja asal, sesuatu yang
mendorong kita untuk memikirkan keadaan sebelum seorang utusan Injil pergi. Sangat
penting bahwa orang yang akan ke lapangan mempunyai sebuah gereja yang mengutus
mereka. Ya, Saulus (sekarang, Paulus) dan Barnabas berhenti di gereja-gereja lain saat
perjalanan kembali dari Yerusalem, tapi ini terjadi setelah mereka meluangkan waktu di
gereja asal mereka. Kita adalah Tubuh Kristus. Di dalam bentuk yang sebenarnya dari
analogi ini, ketika seorang utusan Injil diutus dari gereja Anda, Anda tidak “memotong dia”.
Saya menyamakan pengerja pada kaki di Tubuh Kristus (Lihat Yesaya 52:7). Ketika kita
menginginkan kaki jasmani kita pergi ke suatu tempat, tentu saja kita tidak memotongnya.
Kita membiarkan mereka untuk membawa seluruh tubuh kita untuk pergi kemanapun kita
mau. Analoginya jelas. Keputusan untuk mengirim keluar utusan Injil harus mencakup visi
gereja, sebab mereka (kaki) akan (seharusnya) membawa Anda, seluruh Tubuh,
kemanapun mereka pergi. Kepulangan
utusan Injil diperlukan supaya memiliki
persekutuan dengan Tubuh Kristus yang menolong mereka dalam proses pulang kembali.

MEREKA MENCERITAKAN SEMUANYA
Ayat 27 mengatakan bahwa mereka mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua
yang telah Tuhan lakukan dengan mereka dan bagaimana Dia telah membuka pintu iman
kepada orang yang belum percaya. Di ayat ini kita sampai pada bagian yang kritis dari
perhatian kepada utusan Injil yang pulang: Tanya jawab dengan mereka (wawancara
kembali). Anda akan memperhatikan hal itu tercapai dalam 2 tingkatan: 1) Bagaimana
Tuhan membuka pintu iman bagi orang-orang non-Yahudi dan 2) Apa yang Tuhan
lakukan dengan mereka. Ya, kita ingin mendengar hal besar dan mulia yang Tuhan
lakukan melalui utusan Injil kita, seperti kesembuhan, mujizat, pendirian gereja, rumah
sakit di bangun, panti asuhan didirikan. Tapi untuk kebaikan utusan Injil Anda, dia perlu
membicarakan apa yang Tuhan lakukan dengannya . Misalnya, apa yang terjadi di
dalamnya, bagaimana ia berbeda sekarang – perubahan nilai-nilai, sasaran baru dalam
kehidupan, pandangan yang meluas. Wawancara tingkat dua ini lebih baik dilakukan di
kelompok kecil, atau bahkan secara rahasia dengan satu orang. Ada beberapa hal yang
utusan Injil Anda akan katakan (jika diberikan sebuah suasana dimana dia dapat sejujurjujurnya), yang mungkin tidak dapat ditangani oleh orang banyak. Dan tingkatan kedua
dari wawancara ini yang lebih penting untuk utusan Injil Anda.
Ada pertimbangan kedua tentang wawancara: pastikan utusan Injil Anda diberikan
beragam tempat yang banyak untuk wawancara. Jika mereka berbicara pada tujuh kelas
dewasa muda, mereka perlu memproses semua yang pergi-masuk dan melalui mereka
hanya satu kali saja. Dan hanya mengulang pembicaraan itu tujuh kali. Mengingat,
berbicara kepada kelompok umur dan kelompok yang berbeda membuat mereka berpikir
ulang yang baik dan tidak terlalu baik dari banyaknya pengalaman mereka. Proses inilah
yang menolong mereka kembali pada kebudayaan gereja asal mereka dengan tekanan
yang lebih rendah.
MEREKA TINGGAL UNTUK WAKTU LAMA
Ayat 28 mengatakan, “Disitu mereka lama tinggal dengan murid-murid.” Sangat menarik
bahwa dari kedua belas kata dalam bahasa Yunani yang kita terjemahkan, abide (tinggal),
yang dipilih disini berarti “memakai habis”. Kita mungkin berkata, “mereka ada disana
sampai segala keterasingan dari kepulangan telah dihapuskan.” Kita tidak tahu berapa
lama diperlukan untuk itu. Dikatakan ”lama.” Dan dewasa ini, pengalaman menunjukkan
bahwa pada saat kembalinya seseorang, mungkin satu kali dia akan mengalami integrasi
yang cepat, sebaliknya pada kembalinya yang lain, dia mungkin mengalami beberapa
kesulitan. Anggota keluarga yang lain dari keluarga yang sama akan mendapat tingkatan
yang berbeda dari kepulangannya. Ini adalah proses yang sangat pribadi. Ini adalah
alasan meskipun hari-hari atau minggu wawancara yang disediakan badan pengutus
cukup baik, hal itu tidak dapat mengganti bagian gereja lokal dalam memberikan perhatian
kepada utusan Injil mereka.
INTEGRASI SEPENUHNYA
Kita pindah ke Kisah Rasul 15:35 untuk menemukan langkah kelima pada proses
kepulangan: mereka berkotbah dan mengajar lagi dalam gereja pengutus. Mereka kembali
menemukan tempat mereka dalam pelayanan. Apakah Anda melihat bagaimana hal ini
juga menunjukkan kepada kita kembali waktu sebelum utusan Injil pergi? Jika mereka
terlibat dalam pelayanan sebelum mereka pergi, seperti Barnabas dan Saulus, dia akan
mendapat kembali pelayanannya. Jika dia tidak ada gereja yang dapat disebut rumahnya
sendiri, dia tidak memiliki apa-apa yang diharapkan pada waktu kembali. Ini dapat
menunda (atau sama sekali menghalangi) integrasi penuh dari proses kepulangan. Dapat
terjadi ada utusan Injil yang telah “pulang” sudah lima belas dan dua puluh tahun lalu, dan
masih tidak merasakan seperti mereka dirumah.

Tapi ada juga bahayanya, jika seorang utusan Injil mencoba untuk kembali
melayani terlalu cepat setelah pulangnya. Masalah ini tidak mengijinkan dia memproses
semua yang terjadi pada saat dia berada di lapangan, baik untuk dia di lapangan dan
untuk mereka yang tidak pergi. Tanpa waktu yang cukup (jenjang waktu yang berbeda
untuk setiap orang dan setiap kepulangan) untuk memilah semua yang baik dan buruk
dari pengalamannya dan secara pelan-pelan menyesuaikan diri lagi pada hal yang baik
dan buruk dari kebudayaan asalnya, maka hubungan dapat memburuk.
(Pada saat saya menulis alinea ini, saya diinterupsi oleh sebuah panggilan telepon
satu setengah jam dari seorang wanita. Tunangannya telah “kembali dari lapangan”
selama setahun, tapi masih seperti kehilangan pengertian apa yang sedang terjadi.
Contohnya, beberapa hari yang lalu, seorang wanita dari negara dimana dia telah
melayani berjalan memasuki toko dimana dia bekerja. Tiba-tiba dia tanpa kendali
mengucurkan air mata.
Begitu seriusnya soal kepulangan kembali, saya telah menulis buku pendamping
untuk Serving As Senders (Melayani Sebagai Pengutus) berjudul The Reentry Team (Tim
Kepulangan: Perhatian kepada Utusan Injil Anda). Buku tersebut (dalam Bahasa Inggris)
dapat dipesan dari website kami: www.eri.org)
BERPEGANGAN PADA DOKTRIN YANG BENAR
Di pasal 15:1-34, kita membaca bahwa gereja di Aktiokhia tahu bagaimana berurusan
dengan doktrin palsu. Puncaknya ada pada Sidang Gereja yang pertama, Paulus dan
Barnabas memimpin dalam membela kebebasan dalam Roh, yang Kristus telah
menangkan bagi mereka di Kalvari. Kita juga ingin menjaga semaksimal mungkin
hubungan kita dengan Bapa melalui Yesus Kristus untuk suci dan sederhana.
Ada dua akibat wajar dari pikiran ini: saat utusan Injil Anda pulang, adalah baik
mengadakan “ujian rohani” pada mereka. Apakah cara-cara baru yang mereka lakukan
sekedar dari kebudayaan yang diadopsi? Atau ada seluk beluk sinkretisme yang dibawa
dari praktek kafir ke dalam penyembahan mereka? Lebih jauh, ujilah lebih dekat segala
barang kesenian yang mereka bawa untuk “ditunjukan dan diceritakan” Apakah itu barang
yang tidak berbahaya dari kebudayaan lain? Atau adakah beberapa tempelan rohani yang
mencari orang baru yang ingin mencoba?
MEREKA MENGUTUS YANG LAIN
Di pasal 15:40, gereja ini mengikuti proses yang sama, dengan mengutus Paulus dan
seorang utusan Injil yang baru, yaitu Silas. Paulus telah mengembangkan sebuah
pandangan yang baik pada pengalaman misinya. Dan dia telah kembali dengan baik.
Tidak lama setelah dia bisa bergabung secara penuh, dia berkata,” Hei Barnabas
bagaimana kalau kita keluar lagi. Mari kita cek ke gereja-gereja yang kita rintis itu.” Jika
seseorang mendapat pengalaman yang baik di lapangan dan kembali dengan baik, dia
adalah orang yang berubah. Dan kalau ia tidak dibebani masalah sehari-hari, kebebasan
untuk berfokus kepada Yesus Kristus menyebabkannya mau untuk pergi keluar lagi. Dan
bukan hanya Paulus, tapi juga sekarang Silas diutus oleh gereja.
Kemudian di Roma Pasal 16, kita membaca mengenai seseorang bernama Lukius,
(kemungkinan salah satu dari lima pemimpin yang disebut dalam Kis 13) sekarang
melayani di Korintus dengan Timotius. Sebuah gereja yang telah mengutus utusan Injil
mula-mula tidak akan sekedar memberikan mereka posisi kehormatan dan puas dengan
“utusan Injil kita”, tapi ingin meluaskan wilayah misinya lebih jauh lagi. Mereka akan
mencari orang lain di dalam Tubuh Kristus yang dapat diutus. Mereka akan mengutusnya
dan mengirimnya ke tempat yang ditunjukkan Roh Kudus.
Demikianlah daftar kami: ada 22 karakteristik dari gereja pengutus. Kita hanya
menjelaskannya sepintas saja dari setiap karakteristik itu. Sebuah buku lengkap dapat

ditulis mengenai setiap karakteristik itu. Baca dan pelajari apakah karakteristikkarakteristik itu bertumbuh dan berkembang di dalam Anda? Di gereja Anda? Di
persekutuan rumah tangga Anda? Biarlah profil dari gereja pengutus Anda meneladani
gereja di Antiokhia.

