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pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sama 
berlaku  bagi  kita.  Jika  kita  hidup  dan  berkhotbah 
sekadar sebagai profesi, maka kita menyangkal kuasa 
kebangkitan Kristus. Akan  tetapi,  jika kita mengenal 
Dia  secara  pribadi  dan  tunduk  pada  otoritas‐Nya, 
maka  kita  berkhotbah  dengan  kuasa  dan  kita 
menjadi  teladan kebenaran firman‐Nya dalam hidup 
kita sehari‐hari.  

Langham  Preaching  pada  dasarnya  bukan 
sebuah  program  tentang  homiletika.  Sasaran 
program  ini  adalah  transformasi  kehidupan  pribadi 
setiap  pengkhotbah  sehingga  para    pengkhotbah 
mendemonstrasikan  kebenaran  yang  mereka 
khotbahkan  dalam  kehidupan  sehari‐hari  di  dalam 
keluarga  mereka,  jemaat,  dan  masyarakat.  Ketika 
Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita,  seperti 
Ia  menjadi  pusat  kebenaran  Alkitab,  maka  kita 
menjadi pelayan‐pelayan yang setia.  

‘Keyakinan‐keyakinan  Dasar’    dan  ‘Integritas 
Pengkhotbah’  sebenarnya  lebih  penting  daripada 
metode  Langham  dalam  eksposisi  Alkitab.  Betapa 
pun fasih, dan  pandainya kita dalam mempraktikkan 
semua  langkah‐langkah  ’Dari  Perikop  Alkitab  ke 
Khotbah’,  jika  kita  sendiri  tidak menunjukkan  kasih 
dan  kuasa  Kristus,  maka  khotbah  kita  tidak  akan 
berbuah.  Paulus  menasihati  pengkhotbah  muda, 
Timotius,  bahwa  ia  akan  mendemonstrasikan 
otoritas‐Nya  sebagai  pengkhotbah  melalui  cara 
hidupnya.  

Setiap  hari  Minggu  ketika  kita  mengucapkan 
Pengakuan  Iman,  kita mengatakan dengan  cepat  se‐
mua  fakta  yang  penting  tentang  Yesus  Kristus. 
Walaupun  kita  sudah menghafal  sepenuhnya,  tanpa 
pribadi  Kristus  yang  hidup  dalam  diri  kita  semua 
menjadi  tidak  berarti.  Sehingga  keyakinan  dasar 
yang  perlu  terus  menerus  kita  tumbuhkan  sebagai 
seorang  pengkhotbah  tentang  Yesus  Kristus  adalah 
bahwa  Yesus  hidup,  di  sini  dan  saat  ini,  hidup  di 
dalam  dan  melalui  diri  kita  oleh  Roh‐Nya  dan  Ia 
mencurahkan hidup‐Nya untuk melayani orang  lain. 
Apakah kita mengkhotbahkan hal‐hal ini?   

Injil yang kita beritakan bukanlah serangkaian 
fakta  sejarah  tentang  seorang  manusia  yang  hidup 
2000 tahun alu. Injil yang kita beritakan adalah prok‐
lamasi yang penuh kemenangan bahwa Yesus hidup 
saat  ini  dan  sekarang  Ia memerintah bersama Allah 
Bapa di surga. Ia adalah Juruselamat. Ia memerintah 
sekarang.  Ia  memanggil  kita  untuk  bergabung           
dengan‐Nya dalam karya‐Nya untuk menyelamatkan 
dunia dari kuasa dosa dan kegelapan. 

Segala  hal  yang  kita  ketahui  tentang  Allah 
Pencipta  dinyatakan  dalam  Yesus  Kristus.  Yesus 
sendiri  berkata,  ‘Barangsiapa  telah  melihat  Aku,  ia 
telah melihat Bapa’ (Yoh 14:9). Pada saat yang sama, 
Yesus  menunjukkan  kepada  kita  teladan  manusia 
yang  sempurna,  dan  Ia  memanggil  kita  untuk 
menjadi  seperti  Dia.  Ia  adalah  teladan  dan  panutan 
kita dan Ia memberikan Roh‐Nya kepada kita supaya 
kita mampu mengikut Dia. Sebagai manusia, Ia telah 
melawan godaan dengan menggunakan firman Allah 
yang  tertulis  sebagai  Pedang  Roh,  dan  kita  dapat 
melakukan  hal  yang  sama.  Setiap  tindakan  dan 
perkataan Yesus semasa hidup‐Nya di bumi dipimpin 
oleh  firman  Allah  yang  tertulis,  sehingga  Rasul 
Yohanes  menyatakan  bahwa  Yesus  adalah  Firman 
Allah yang hidup,  suatu pernyataan kebenaran yang 
sempurna; penyataan Allah yang sempurna.  

Alkitab  yang  kita  baca  dan  ajarkan  sekarang 
adalah  firman‐Nya,  yang  memimpin  kita  sebelum 
dunia  diciptakan  oleh‐Nya,  setahap  demi  setahap, 
hingga kelahiran‐Nya sebagai manusia dan kematian‐
Nya  sebagai  Anak  Domba  Allah,  suatu  korban  yang 
sempurna  untuk  dosa‐dosa  kita.  Kemudian  firman‐
Nya  memimpin  kita  dari  kebangkitan‐Nya  yang 
penuh kemenangan hingga kedatangan‐Nya kembali 
sesaat  lagi,  yang  menunjukkan  kepada  kita 
bagaimana kita dapat mengikut Dia, sebagai anggota‐
anggota tubuh‐Nya di bumi, yaitu jemaat/gereja. Kita 
adalah  tangan  dan  kaki‐Nya  untuk  melakukan 
kehendak‐Nya,  menjangkau  dunia  dengan  belas 
kasihan, kasih dan pengampunan.  

Yang  mengubah  Saulus  penganiaya  menjadi 
Paulus  pengkhotbah  adalah  perjumpaannya  secara 
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Pada 15-18 Juli 2013 lalu, kelompok pengkhotbah 
Bandung mendapatkan kesempatan untuk mengadakan 
pelatihan kotbah Langham tahap 1 di STT Bandung.  

Pelatihan diikuti 53 orang yang sebagian besar adalah 

mahasiswa STTB tahun pertama, kemudian beberapa alumni 
yang melayani di berbagai gereja. Selebihnya ada beberapa 
pendeta  Gereja Anglikan Bandung, dan aktivis GKI 
Anugerah Bandung. Pelatihan ini cukup unik  karena diikuti 
oleh misionari dari Inggris, Korea dan dari Kirgitztan. 

Pelatihan ini berjalan efektif karena pesertanya para 
mahasiswa yang dapat menangkap materi dengan cepat. 
Selain itu, karena mereka adalah mahasiswa yang baru saja 
menyelesaikan tahun pertama dan belum memiliki 

pengalaman berkhotbah, maka pelatihan ini sangat efektif, 
khususnya karena mereka belum memiliki kebiasaan yang 
tertentu dalam berkhotbah. 

Beberapa peserta yang sudah melayani di ladang 
pelayanan memberi komentar bahwa mereka sudah 

beberapa kali mengikuti seminar/pelatihan khotbah, tetapi 
pelatihan khotbah Langham lebih membekali karena 
banyak latihan, interaktif dan beberapa materi khusus 
seperti: Integritas, Mengkhotbahkan Alkitab secara 
Keseluruhan, Membangun Jembatan dan Keyakinan-
keyakinan Dasar. 

Zakir Imanaliev, alumni STTB dari Kirgitztan 
sangat bersyukur dapat mengkuti pelatihan ini. Dia 
mengatakan: “Di negara asal saya jarang ada pelatihan 
pengkhotbah. Kekristenan masih  sulit berkembang, setahu 
saya saat ini hanya sekitar 10 orang yang pernah mendapat 
pendidikan teologi yang baik, sedangkan kebutuhan untuk 
khotbah yang baik dan alkitabiah sangat besar. Saya 
berharap  Tim Langham Indones ia  dapat 
mempertimbangkan untuk melayani negara Kirgitztan 
seperti di Indonesia. Saya akan kembali ke sana bulan 
September nanti, dan saya akan mengajarkan materi ini 
kepada para pengkhotbah di sana.”  

 
 
 
 

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 di STT Bandung  

Salam kasih,  
Edisi  Kedua  2013 menjumpai  rekan‐rekan  pelayan  dengan  tetap  fokus  pada  tema  utama,  yaitu  Keyakinan 

Dasar. Dalam edisi ini, dibahas Keyakinan Dasar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat yang terkait 
dengan pengkhotbah. Laporan pelaksanaan Pelatihan Langham Tahap 1 selama Bulan Juli‐Agustus 2013 juga akan 
mewarnai  edisi  ini.  Ada  lima  pelatihan  yang  dilaksanakan  dengan  jumlah  peserta  377  orang.  Pelatihan  tersebut 
dilaksanakan  ata  kerja  sama  dengan  STT  Bandung,  Gereja  Toraja  di  tiga  lokasi  berbeda  (Klasis  Piongan,  Klasis 
Dende' dan Klasis Kurra) dan Gereja Toraja Mamasa (di GTM Sumarorong).  

Resensi  buku  kali  ini  mengupas  buku  yang  sangat  penting  bagi  mereka  yang  ingin  belajar  menggunakan 
variasi khotbah sebagaimana genre dan variasi yang sangat kaya dari kitab‐kitab dalam perpustakaan Alkitab.  Buku 
tersebut  berjudul  Preaching with Variety  (Berkhotbah  dengan  Variasi).  Dalam  edisi  ini  juga  ditampilkan  catatan 
perjalanan  dan  kesaksian  Tim  Buletin  saat  mengunjungi  ‘kantor'  dan  lokasi  gereja  yang  menjadi  asal‐usul 
penggunaan nama Langham.  

Bagi  rekan‐rekan  yang  baru mengikuti  Pelatihan Khotbah Tahap  1  dan  bagi mereka  yang  pertama  kalinya 
menerima Buletin ini, Tim Redaksi mengucapkan selamat bergabung. Kiranya edisi ini dan edisi selanjutnya menjadi 
berkat dan sumber inspirasi dalam pelayanan kita bagi kemuliaan Yesus Kristus.           

Dari Redaksi 

 Suasana Diskusi Kelompok 

 Suasana Pelatihan 

 Menyusun Kartu  
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Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 di Toraja 

  Dalam  rangka  perayaan  100  tahun  Injil  masuk 
Toraja,    Gereja  Toraja  mengadakan  berbagai  kegiatan 
dan pelayanan sebagai ucapan syukur. Satu di antaranya 
adalah Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 pada 28 Juli 
–  1  Agustus  2013  yang  dilaksanakan  di  tiga  klasis 
sekaligus, yaitu di Klasis Piongan (Pasang), Klasis Dende' 
dan  Klasis  Kurra.  Pelatihan    melibatkan  Tim  Pelatih 
Langham Indonesia (Bpk Okta Rumpak, Pdt Petrus Silas, 
Pdt Mee Fang, dan Ibu Beatris Pangala) dan Tim Pelatih 
Gereja  Toraja  yang  telah mengikuti  Pelatihan  Langham 
(Pdt Semuel Tulak, Pdt Albatros Palilu, Pdt Petrus Senga, 
dan Pdt Darius Saleppang).  

Pelatihan di Klasis Piongan (Pasang)  
Jumlah  gereja  di  Klasis  Piongan  adalah  10  jemaat  dan 
tiga bakal  jemaat, sedangkan jumlah pelayan hanya ada 
dua  orang  pendeta  dan  satu  proponen  (vikaris). 
Pelatihan diikuti oleh  perwakilan dari jemaat dan bakal 
jemaat,  yaitu  sebanyak  96  orang  yang  kebanyakan 
adalah  penatua  yang  secara  rutin  berkhotbah.  Di  akhir 
pelatihan terbentuk 13 kelompok pengkhotbah (KP).   

Bersama Pelatihan Khotbah Klasis Dende’ 

Suasana Pelatihan di Klasis Piongan 

Pelatihan Sesi Keyakinan Dasar  

Pelatihan di Klasis Dende' 
Jumlah  jemaat  Klasis  Dende'  adalah  15  jemaat  dan 
dilayani  oleh  satu  orang  pendeta  dan  tiga  proponen. 
Peserta pelatihan 72 orang, yang merupakan perwakilan 
dari  15  jemaat  yang  secara  rutin  berkhotbah.    Dalam 
lembar  evaluasi  yang  dikumpulkan,  peserta  pelatihan 
menyatakan  rasa  syukur  mereka  dalam  mengikuti 
pelatihan yang dapat menolong mereka mempersiapkan 
khotbah dengan lebih baik karena buku penunjang yang 
mereka  miliki  sangat  terbatas.  Peserta  menyatakan 
komitmen  untuk melanjutkan  berlatih  dalam kelompok 
pengkhotbah yang dibentuk di akhir pelatihan sebanyak 
tujuh kelompok pengkhotbah. 

 Suasana Rangkaian Belajar - Diskusi Kelompok 

Bersama Pelatihan Khotbah Klasis Piongan (Pasang) 

 Kelompok Pengkhotbah Dende’ 
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Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 di Toraja 

Pelatihan di Klasis Kurra 
Klasis Kurra dengan 15  jemaat dilayani oleh dua orang 
pendeta  dan  dua  proponen.  Pelatihan  dilaksakan  pada  
30 Juli ‐ 1 Agustus 2013 diikuti oleh perwakilan dari 15 
jemaat  Klasis  Kurra  sebanyak  132  orang.    Pelatihan 
berlangsung  di  ruang  ibadah  Jemaat  Peta  dan  terlihat 
penuh  sesak.  Syukurlah,  kelompok  diskusi  dapat 
dilakukan,  sebagian  kelompok  di  luar  ruang  ibadah:  di 
pos  keamanan  dan  lumbung  yang  belum  selesai 
dibangun.  Di  akhir  pelatihan  terbentuk  13  Kelompok 
pengkhotbah. 

Pertengahan Juli  lalu saya mendapat kesempatan 
berkunjung  ke  Inggris  untuk  menghadiri  wisuda  anak 
pertama kami, William, di Norwich. Dengan acara  yang 
tersusun  rapi,  seperti  sebuah  Pelatihan    Langham  se‐
hingga ketika seorang teman bertanya mengenai tujuan 
perjalanan,    secara  spontan  saya  menjawab  mengikuti 
‘Pelatihan Langham 4’. Pembaca mungkin heran karena 
program ‘Pelatihan Langham  Tahap 4’ tidak ada dalam 
kalender  Langham  Preaching  International;  apalagi 
Langham Indonesia. Kalau demikian, apa yang dimaksud 
dengan 'Pelatihan Langham Level 4'?  

Jadwal  perjalanan  yang  terprogram  dengan  baik 
dapat menjadi sesi‐sesi 'pelatihan' yang luar biasa. Sesi 1  
dimulai  sejak  mengurus  visa.  Paspor  berisi  visa  izin 
kunjungan  sebenarnya  baru  bisa  saya  terima  satu  hari 
sebelum  berangkat,  namun  ketergangungan  pada‐Nya 
dan  keterlibatan  banyak  orang  dalam  proses 
pengurusan  visa  membuat  momentum  ilahi  ini 
berlangsung sesuai rencana.   

Sesi  2 berupa acara wisuda di University of East 
Anglia,  Norwich.  Menyaksikan  anak  kami  bersalaman 
dengan rektor  sebagai tanda kelulusan menjadi sarjana, 
saya  terharu  dan mengagumi  cara  kerja  Tuhan  selama 
masa tiga tahun pendidikannya. Anak kami yang rasanya 
baru kemarin meninggalkan rumah telah menyelesaikan 
sebuah proses pembentukan watak . 

Sesi‐sesi  selanjutnya  berlangsung  di  Oxford,  di‐
mana  ada  tiga  sesi  yang  sarat  pelajaran  berharga.  Per
tama,  reputasi  University  of  Oxford  menjadi  sumber 
inspirasi  tersendiri.  Banyak  alumni  universitas  ini  yang 
mewarnai dan membuat perbedaan di dunia, mulai dari 
Adam  Smith  (ahli  ekonomi)  hingga  pelawak  kreatif  Mr 
Bean (Rowan Atkinson). Pertanyaan yang muncul ketika 
bersama  Pak  Chambers  berkeliling  hutan  kota  dan  ta‐
man universitas adalah apa yang sudah saya lakukan dan 
bagaimana  membuat  perbedaan  dalam  pelayanan  dan 

pekerjaan   me‐
lalui 
pemikiran, 
terlebih  me‐
lalui  teladan 
hidup  sehari‐
hari?  
 
Kedua, 
memiliki  orang 
tua  rohani 
seperti  Pak 

Chambers  bagi  saya  adalah  sebuah  anugerah  khusus. 
Formasi spiritulitas saya terbentuk sejak dibina di  kam‐
pus  IPB  di  mana  Bapak  dan  Ibu  Chambers  menjadi 
dosen.   

 

 Suasana Rangkaian Belajar - Diskusi Kelompok 

 Bersama Kelompok Pengkhotbah Jemaat Tiro Allo 

 Peserta Pelatihan Khotbah Klasis Kurra 

Kesaksian: Oleh‐oleh Sebuah Perjalanan  

‘Pelatihan Langham Tahap 4’ 
Oleh: Haskarlianus Pasang 

 Bersama Pak John Chambers di Oxford  
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  Pembinaan  bersama  Bapak  dan  Ibu  Chambers 
berlanjut ketika saya berkesempatan mengikuti summer 
course di The London Institute of Contemporary Christi‐
anity  (LICC)  dengan  masa  persiapan  lima  minggu  di 
rumah Kel Chambers di Oxford. Itu sebabnya kembali ke 
Oxford  tidak  hanya merupakan  kesempatan  bernostal‐
gia, tetapi juga untuk konsultasi dan retret.  
 

Ketiga,    keseimbangan  antara  bekerja,  istirahat 
dan menikmati  hasil  pekerjaan  adalah  konsep  Alkitab. 
Melalui  liburan  tanpa  gangguan  telepon,  email,  rapat‐
rapat,  dan  kemacetan  lalu  lintas  adalah  kesempatan 
langka  yang  harus  dinikmati.  Hal  ini  disempurnakan 
oleh suasana kota tua dan penuh sejarah seperti Oxford 
sambil  nongkrong  di  cafe  pinggir  jalan  bersama  Pak 
Cambers dan William ditemani secangkir kopi dan sepo‐
tong kue. Kemudian, dua sesi terakhir berlanjut di kota 
London.  

 
Minggu  pagi,  21  Juli  2013  saya  mengunjungi 

'kampus'  LICC, di St Peter's Church di pusat Kota  Lon‐
don.  Lembaga  seperti  LICC  atau  dikenal  juga  dengan 
Christian  Impact,  menjadi  salah  satu  lembaga  Kristen 
yang disegani karena visi dan programnya yang berpe‐ 
ngaruh di berbagai belahan dunia. Saya sangat bersyu‐
kur  karena  mendapat  kesempatan  langka  mengikuti 
program Christian  in  the Modern World 1997.   Kesem‐
patan  ilahi  itu  menjadi  luar  biasa  karena  kami  tidak 
hanya  diajar  langsung  oleh  almarhum  Dr  John  Stott  ‐ 
pendiri  Langham  Partnership,  tetapi  terbuka  kesem‐
patan  untuk  berdiskusi  pribadi  di  apartemen  beliau. 
Saat  itulah  Uncle  John menantang  saya  untuk menjadi 
penulis Kristen. Walaupun tidak sempat bertemu guru‐
guru dan tidak banyak lagi aktivitas seperti dahulu, na‐
mun suasana  dan pengaturan ruangan yang tidak ban‐
yak  berubah  seolah  memanggil  kembali  semua  pela‐
jaran dan kesaksian Uncle John dan semua pembimbing 
mengenai cara menjalani kehidupan sebagai murid Kris‐
tus di dalam dunia dan konteks masing‐masing.  

 
Seperti  layaknya  pelatihan  Langham,  setiap ma‐

lam  atau  saat  penutupan,  peserta  menikmati  contoh 
khotbah  alkitabiah  dari  nara  sumber.  Tuhan membuat 
penutupan 'Langham 4' menjadi sangat indah dan sem‐
purna,  karena  pengkhotbah  pada  hari  Minggu  21  Juli 
2013 di All Souls Church adalah Dr Chris Wright! (nara 
sumber  Pleatihan  Khotbah  Langham  Tahap  2,  2012  di 

Cisarua, Bogor dan Direk‐
tur  Langham  Partnership 
International).  Saya tidak 
bisa      menyembunyikan 
keharuan    menyaksikan 
Pak  Chris  memasuki  ru‐
angan  dan    mengambil 
posisi di  kursi  yang biasa  
ditempati  Uncle  John 
Stott    saat   masih        aktif  
melayani  di  gereja  terse‐
but. 

 Keharuan  dan 
sukacita  saya 
menjadi  sem‐
purna  saat 
mendengarkan 
khotbah,  karena 
Pak  Chris  ber‐
khotbah  dengan 
setia,  sangat  jelas 
dan  relevan  dari 
Yosua 5:13‐6:27.  
   
   
 

  Sebagai  alumni  pelatihan  Langham,  baik  yang 
telah mengikuti secara langkap Tahap 1‐3 maupun yang 
baru mengikuti Tahap 1, setiap kita telah membuat ko‐
mitmen  pribadi.  Komitmen  tersebut  dapat  berupa 
meneruskan  maupun  mengajarkan  hasil  pelatihan,  se‐
hingga kita terus ditransformasi oleh kebenaran Firman 
Allah dan memiliki cara pandang dan integritas seorang 
pelayan Kristus.     

  Lebih  daripada  itu,  kita  perlu  terus  bertumbuh 
dalam  pengenalan  akan    Allah  dan  pelayanan  kita  se‐
makin berdampak melalui kotbah alkitabiah. Untuk  tu‐
juan yang terakhir inilah saya memberikan judul tulisan 
ini  ‘Pelatihan Langham Tahap 4’,  dimana setiap alumni 
dapat mengembangkan program dan acara yang sesuai 
dengan  konteks  dan  tantangan masing‐masing.  Hal  ini 
bertujuan agar setiap kegiatan, baik rohani maupun se‐
kuler,  menjadi  kesempatan  ilahi  untuk  membuat  kita 
semakin  bergantung  pada‐Nya,  belajar  dari  setiap 
peristiwa  dan  semakin  diperlengkapi menjadi  pewarta 
firman‐Nya. 'Pelatihan Langham 4' dapat terjadi dimana 
dan kapan saja.   

Lagu Kebangsaan Dr Chris Wright dalam menutup 
khotbahnya  di  gereja  yang  terletak  di  Langham  Place, 
London (nama yang digunakan gerakan Langham Part‐
nership)   sangat relevan dengan pergumulan kita seba‐
gai pelayan‐Nya, yaitu bahwa Allah telah memenangkan 
peperangan  ‐  perang melawan    Yeriko  dan    peperang‐ 
an  rohani  dan  Allah  akan  berada  di  pihak  kita.  Tugas 
kita  adalah  percaya,  taat  dan  melakukan  bagian  kita. 
Selamat  melakukan  Langham  Tahap  4  secara  pribadi  
dalam konteks masing‐masing.    

 Bersama Dr Chris Wright dan William  

 Di  Jalan Langham 

      Gereja  All Souls  - London 
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  Pengkhotbah dan pendengar khotbah memiliki kesamaan mendasar, antara lain: Allah men‐
cipta kita semua menurut gambar–Nya, kita memiliki hubungan dengan Allah dan Allah mengasihi 
kita semua, baik kita yang berkhotbah dan mereka yang mendengarkan khotbah. 
 

  Kita menunjukkan hormat kepada pendengar kita dengan mendengarkan mereka. Khotbah 
terbaik selalu bersifat dialogis (dua arah). Nasehat Yakobus supaya cepat mendengar dan lambat 
untuk  berkata‐kata  (Yak  1:19)  berlaku  dalam  semua  hubungan  antarpribadi,  termasuk  antara 
pengkhotbah dan pendengar.   Beberapa surat Perjanjian Baru kepada orang percaya di kota atau 
wilayah  tertentu  ditulis  karena  penulis  mendengar  berita  dari  tempat  tersebut.  Ketika  kita 
mendengarkan para pendengar kita, mereka akan  lebih mudah mendengarkan kita,  tidak melulu 
berbicara kepada mereka, atau yang lebih buruk, menunjuk pada mereka.  
 

 
Apa yang dilakukan oleh hamba yang disiplin untuk melayankan firman Allah?  
1.  Seorang hamba tidak puas selain dengan pemahaman sepenuhnya (2Kor 1:13). 
2.  Seorang hamba memperhitungkan hal buta rohani (Yoh 1:9‐18; 2Kor 3:14‐16; 4:4). 
3.  Seorang hamba memperhitungkan kelemahan manusia (Rm 6:19). 
4.  Seorang hamba memperhitungkan kebejatan manusia (2Ptr 3:16). 
5.  Seorang hamba memperhitungkan situasi‐situasi sulit (Kel 6:9).  
6.  Seorang hamba memahami kuasa firman Allah yang dikhotbahkannya (2Kor 5:18‐20, 1Ptr 1:23‐25;  
  Kis 26:18). 
7.  Seorang hamba memahami posisinya yang ironis baik sebagai orang bodoh dan orang terhormat (2 Kor 5:13).  

Bagaimana kita mendengarkan pendengar sehingga kita melayani mereka dengan  lebih baik  tanpa harus 
tunduk kepada mereka dan  membiarkan mereka menentukan agenda?  
1.  Jangan mendengarkan mereka terlalu awal.  
2.  Jangan  terjebak  dengan  respons  hermeneutika  pembaca  yang  menemukan  makna  di  dalam  pikiran       

pendengar. 
3.  Jangan mendengarkan pendengar dengan cara yang sama seperti Anda mendengarkan firman Allah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana kita menerapkannya? (Dalam hal apa seorang pengkhotbah yang mendengarkan perlu 
berdisiplin?)  
1.  Disiplin untuk berdoa memohon mata yang melihat dan  telinga  yang mendengar dan hikmat untuk mema‐

hami.  
2.  Disiplin untuk memperoleh alat bantu untuk eksegesis budaya.  
3.  Disiplin untuk membaca secara luas. 
4.  Disiplin untuk bertemu dengan orang‐orang yang akan menjadi pendengar supaya Anda merasakan nuansa 

keadaan mereka dan bukan sekadar gambaran kebudayaan yang lebih luas. 
5.  Disiplin untuk turun ke bawah permukaan untuk mendapatkan sudut pandang dunia.  
6.  Disiplin  untuk  mengajukan  pertanyaan  instruktif  supaya  memahami  pengharapan  orang  (1Ptr  3:15)  dan 

“pendapat yang angkuh” (2Kor 10:5).  
7.  Disiplin untuk mendengarkan setelah selesai berbicara dan sebelum berbicara supaya dapat mendengarkan 

apa yang didengar orang.  
8.  Disiplin untuk menegaskan kesamaan (Kis 26:26‐27).   

*  Materi disampaikan dalam TFT 2 di Jakarta, Mei 2013 dan  Buku Khotbah yang Transformatif (Bina Kasih, 2013). 

 

Mendengarkan Pendengar 
Oleh: Greg Scharf* 

Bagaimana kita mendengarkan firman Allah? Bagaimana kita mendengarkan pendengar? 

Dengan rendah hati, tunduk, sebagai hamba yang 
bersyukur dari Tuan yang sempurna 

Dengan rendah hati, rasa hormat sebagai  orang 
yang setara 

Dengan sabar Dengan sabar 

Bersyukur, sebagai seorang yang menerima dari 
Allah 

Dalam kasih, untuk melayani 

Dengan sukacita Dengan pengorbanan 

Sebagai seorang murid, mengikut, menaati Kristus Bukan mengikut mereka, tetapi melayani mereka 

 Dr. Greg Scharf 
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cocok  untuk  Anda.  Mengapa? 
Ada  dua  alasan:  Pertama,  pengkhotbah  pada 
dasarnya berdiri di antara dua dunia ‐ dunia teks dan 
dunia para pendengar (John Stott) dan pengkhotbah‐
lah yang membangun  jembatan yang membawa Fir‐
man ke dalam abad 21. Ke  dua,  menggunakan variasi 
dalam  berkhotbah  adalah  alkitabiah,  karena  Tuhan, 
para  nabi  dan  rasul  tidak  hanya menggunakan  satu 
model  khotbah  seperti  yang  umum  kita  kenal  saat 
ini,  tetapi  dengan  model‐model  komunikasi  yang 
bersifat rasional dan afektif ‐ wacana dan narasi, kata 
dan gambar, monolog dan dialog, prosa dan puisi.  

Pertanyaan  selanjutnya  adalah  mengapa  kita 
harus berkhotbah dengan variasi? Ada dua jawaban: 
Pertama,  karena Allah  sendiri  adalah  Sang Komuni‐
kator Agung, maka adalah alamiah kalau kita sebagai 
pewarta  firman‐Nya  bercermin  pada‐Nya!  Allah 
menggunakan  berbagai  variasi  saat  menyampaikan 
wahyu khusus maupun umum kepada manusia, mis‐
alnya dalam bentuk puisi, hukum atau perintah, pe‐
rumpamaan, cerita atau demonstrasi kreativitas dan 
variasi  karya  Allah  dalam  alam  ciptaan‐Nya.    Kalau 
Allah mau repot‐repot berkomunikasi dengan berba‐
gai  variasi,  maka  kalau  kita  ingin  berkhotbah  alki‐
tabiah  harus  sungguh‐sungguh  mengambil  waktu 
untuk memperhatikan dan mempraktikannya.  

Kedua,  pengkhotbah  perlu  belajar  dan 
beradaptasi  menggunakan  'bahasa'  orang  modern 
kalau  ingin  firman  Tuhan  yang  dikhotbahkan 
mentransformasi  kehidupan  orang  zaman  ini.  Ada 
lima  faktor  yang  memengaruhi  bagaimana  para 
pendengar  zaman  ini  mendengar  khotbah  dan 
dengan  demikian  harus  diperhatikan  oleh 
pengkhotbah zaman ini, yaitu:  

 
1) Visual.  Pada  saat  Alkitab  ditulis,  orang  belajar 
melalui telinga, sementara saat ini penglihatan dan 
komunikasi  visual  atau  gambar‐gambar 
mendominasi  cara  dan  isi  komunikasi.    Banyak  
orang tidak dapat duduk tenang mengikuti   

Resensi Buku 

   ibadah  dan  mendengarkan  khotbah  yang 
monoton; 

2) Kecepatan. Saat ini informasi dapat dikirim dan 
diterima  dalam  hitungan  detik  menggunakan 
berbagai  gadget  elektronik.  Namun  karena 
banyaknya  informasi,  maka  tidak  semua  orang 
menerima informasi yang utuh;  

3) Partisipasi dan Pengalaman. Dalam dunia yang 
bergerak  cepat,  partisipasi  dan  pengalaman 
orang  menjadi  terbatas,  karena  terbatasnya 
interaksi dan ruang untuk itu;  

4)  Otoritas. Orang modern cenderung tidak mau  
      tunduk otoritas, apalagi yang tidak kelihatan;  
5)  Tipetipe Pembelajar dan Pemikir. Tipe orang 

yang  berbeda‐beda  menyebabkan  penerimaan 
atas  khotbah  juga  akan  bervariasi;  ada  yang 
cepat dan ada yang lambat.   

 
Kalau  khotbah  perlu  variasi,  maka  apa 

sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  ’Berkhotbah 
dengan  variasi?’  Dalam  Alkitab,  setidaknya 
ditemukan  enam  genre  atau  jenis  untuk 
menghasilkan  khotbah  yang  kreatif.  Prof  Jeffrey 
menguraikan  keenam  genre  tersebut  dengan  teliti 
dan  jelas,  termasuk  bagaimana  mengkhotbahkan 
masing‐masing  jenis  tersebut.  Keenam  genre 
tersebut  adalah:  Pertama,  Mazmur  ‐  puisi  yang 
muncul  dalam  Kitab  Mazmur  mewujudnyatakan 
dan  mempersembahkan  emosi  lewat  gambaran, 
hiperbola  dan  pengungkapan  diri.  Kedua,  Narasi  ‐ 
mendorong  identifikasi  ketika  kita  menapak  jejak 
para  tokoh  Alkitab;  Ketiga,  Perumpamaan  ‐ 
memercik  semangat  meditasi  dengan 
memperbandingkan  kerajaan  Allah  dengan  kota 
dunia;  Keempat,  Amsal  ‐  secara  ringkas  dan  jelas 
merangkum  hikmat  dan  menuntut  kita 
merenungkan  maknanya;  Kelima,  Surat‐surat  ‐ 
menggiring  kita  dengan  jalur  pemikiran  penulis 
serta  mampu  mengantar  kita  kepada  puncak 
kenikmatan dari doksologi dan doa; Keenam, Sastra 
Apokaliptik  ‐  memamerkan  serangkaian 
pertunjukan yang menakjubkan di depan mata kita 
untuk mengingatkan bahwa Allah telah menang dan 
dunia belum berakhir.   

Dengan  memahami  genre  dan  bagaimana 
caranya  berkhotbah  untuk  masing‐masing  bentuk 
dalam  berbagai  variasi,  maka  kita  akan  menjadi 
pengkhotbah  yang  tidak  hanya  dapat  memenuhi 
kebutuhan  khotbah  zaman  ini,  tetapi  juga 
membiarkan  teks Alkitab berbicara  sendiri  kepada 
pendengar melalui  kita.  Prof  Jeffrey mengingatkan 
bahwa  teks  Alkitab  sudah  dikomunikasikan, 
sehingga  melalui  khotbah  kita  hanya 
mengomunikasikan  ulang  teks  tersebut  kepada 
pendengar  zaman  ini  menggunakan  pola  yang 
sudah  ditetapkan  Sang  Komunikator  Agung.  Buku 
Preaching with  Variety  diterjemahkan  dan  diter‐
bitkan oleh Literatur SAAT. (HP).  

Apabila Anda per‐
nah merasa bosan 

berkhotbah 
karena sudah 

menjadi sebuah 
rutinitas atau 

Anda harus ber 
khotbah 40 kali 

dalam satu bulan, 
maka buku kara‐

ngan Prof Jeffrey D 
Arthurs dengan 
judul Preaching 
with Variety: Ba
gaimana Mencip

takan Ulang 
Genre Biblika 
yang Dinamis  
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Pelatihan  Khotbah  Tahap  1  di  Mamasa  se‐
benarnya tidak terjadwal. Antusiasme mengikuti pelati‐
han yang  tinggi dan kebutuhan akan pengkhotbah alki‐
tabiah  di  daerah  pelayanan  Gereja  Toraja  Mamasa 
(GTM),  menyebabkan  kunjungan  Bapak  Okta  Rumpak 
yang  sedianya  hanya  mengunjungi  dan  mendampingi 
kelompok‐kelompok pengkhotbah yang sudah terbentuk 
pada  Pelatihan  Tahap  1  di  Klasis  Nosu  menjadi  lebih 
lama dari jadwal semula.  

 
Pelatihan  diikuti  24  orang,  terdiri  dari  22  orang 

dari  Jemaat Sumarorong dan dua (2) orang dari  Jemaat 
Sion Rantekamase ‐ Sumarorong. Bila dirinci  lebih jauh, 
peserta terdiri atas 20 orang  diaken/penatua, dua pen‐
deta  dan  dua  orang  pengurus  Organisasi  Intra  Gereja 
(OIG). 

Pelatihan  yang  dilaksanakan  pada  8‐11  Agustus 
2013 di GTM Sumarorong didukung satu orang pendeta  
Gereja  Toraja  yaitu  Pdt.  Marthern  Ma'dika  (mengikuti 
Pelatihan  Langham  Gereja  Toraja  dan  TFT  1  Gereja 
Toraja)  dan  dua  orang  pendeta  GTM  yitu  Pdt.  Kamban 
dan Pdt. Herman (mengikuti Pelatihan Langham Tahap 1 
GTM Klasis Nosu).  

Di  akhir  pelatihan  terbentuk  empat  Kelompok 
Pengkhotbah,  sesuai  dengan  daerah  pelayanan  (dapel) 
kedua jemaat tersebut. 

 

Pelatihan Khotbah Langham  Tahap 1  
di Mamasa   

POJOK DOA  

 

 
    REDAKSI 

 
Penasehat 

 
Grace Emilia 

Rosemary Aldis 
 

Koordinator Kelompok Kerja Buletin 
 

Haskarlianus Pasang 
 

Anggota Kelompok Kerja Buletin 
 

Njoo Mee Fang 
Dominggus J. Saekoko 

 Suasana Diskusi Kelompok 

 Peserta Pelatihan Tahap 1 Mamasa 

♦ Bersyukur  untuk pelatihan khotbah Langham yang 
sudah  berlangsung  di  STT  Bandung,  Toraja,  dan 
Mamasa.  Berdoa  untuk  peserta  pelatihan  agar 
bersemangat untuk mempraktikkan apa yang sudah 
dialami  dalam  pelatihan.  Juga  doakan  Kelompok‐
kelompok  Pengkhotbah  yang  baru  terbentuk  agar 
setia  melalukan  pertemuan  dan  bertumbuh 
bersama. 

 
♦ Bersyukur  untuk  pertemuan  Tim  Langham 

Indonesia  bersama  Pak  Paul  Windsor,  Pak  Paul 
Barker,  dan  Ibu  Wendy  Toulmin  untuk 
membicarakan  program  kerja  Langham  Indonesia, 
doakan  tindak  lanjut  pelaksanaan  program,  oleh 
Tim Langham Indonesia. 

 
♦ Bersyukur  untuk pertemuan Kelompok Pengkhot‐

bah  Bogor,  Bandung  dan  Jakarta  pada  17  Agustus 
2013.  Berdoa  untuk  pertemuan  Kelompok 
Pengkhotbah di seluruh wilayah.  

 
♦ Berdoa untuk persiapan Pelatihan Khotbah 

Langham: 
        7, 14, 21 dan 18 September 2013: GKI Pengadilan  

Bogor dan 28 – 31 Oktober 2013: Persekutuan 
Gereja‐gereja Papua Barat, Manokwari.  

 
Untuk informasi mengenai Program Pelatihan 

Langham di Indonesia 
dapat menghubungi: 

Email: langhamindonesia@gmail.com 
Jl. Arimbi V No. 3 Bumi Indraprasta Bogor 16153 

Telp. (0251) 8341  445 
Rekening Bank: No. 13300.11066.677  

Yayasan Wiyata Asih, Bank Mandiri KCP Bogor  
Atau 

No. 7380469663 An. Netty Panjaitan  
BCA Bogor 

  

Redaksi Buletin Langham: 
Email: buletinlangham@gmail.com 

SMS:   0812 9088 3214 


