Edisi Agustus 2014

Buletin Langham Indonesia

Media Komunikasi Program Pelatihan Khotbah Langham

Edisi Agustus 2014, No. 04 Tahun IV

“Keyakinan Seorang Pengkhotbah”
Refleksi dari kehidupan para nabi PL
Oleh Dwi Maria Handayani

Visi dari Langham Preaching Internasional adalah
mentransformasi masyarakat dan gereja melalui
khotbah yang alkitabiah. Saat ini banyak sekali
peristiwa yang terjadi di Negara kita. Sayangnya
seringkali orang Kristen, khususnya pengkhotbah gagal
melihat kaitan antara situasi atau peristiwa yang sangat
dalam masyarakat dengan pelayanan mimbar yang
Tuhan percayakan kepada kita. Sejak dari semula
Tuhan tidak pernah melihat apa yang terjadi dalam
suatu bangsa terlepas dari pelayanan memberitakan
Firman yang Ia percayakan kepada para hamba-Nya.
Ketika bangsa Israel mengalami kemerosotan
dalam kehidupan spiritual, moral dan sosial seperti
yang dicatat dalam Hosea 4:1-2, Tuhan secara langsung
mengaitkan hal itu dengan lemahnya pengajaran firman
Tuhan yang seharusnya disampaikan oleh para imam
dan nabi. Di dalam Hosea 4:6, Tuhan menegur para
imam dan nabi; “UmatKu binasa karena tidak mengenal
Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu
maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan
karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka
Aku juga akan melupakan anak-anakmu”. Sebaliknya,
ketika firman Tuhan diberitakan dengan setia seperti
pada zaman Raja Yosia (2Raj. 22-23; 2Taw. 34-35),
maka transformasi itu juga memengaruhi seluruh aspek
kehidupan bangsa Israel.
Untuk dapat mencapai visi ‘mentransformasi
bangsa melalui pelayanan firman’, setiap pengkhotbah
memerlukan keyakinan yang sangat kuat agar
pelayanannya berhasil dan memuliakan nama Tuhan.
1. Keyakinan akan panggilan untuk memberitakan
firman Tuhan
Setiap khotbah yang berkuasa dan transformasional
di dalam Alkitab selalu disampaikan oleh para
pengkhotbah yang yakin akan panggilannya. Apabila
kita meneliti kehidupan para nabi di PL, kita bisa
melihat bahwa mereka begitu yakin akan panggilan dan
tugas yang Tuhan berikan kepada mereka dan
keyakinan itulah yang menopang pelayanan mereka
khususnya dalam masa-masa sulit ketika mengalami
penolakan dan aniaya. Para nabi di PL setia berkhotbah
selama bertahun-tahun karena Tuhan begitu jelas
menyatakan panggilan-Nya (Yer. 1:4-10; Yeh. 2:1-10;
Yes. 6:1-13). Karena panggilan yang sangat jelas, para
nabi Tuhan memiliki tujuan dan arah yang sangat jelas
dalam pelayanan mereka.
Namun, ada juga nabi-nabi dan imam PL yang gagal
bertahan dalam panggilan mereka, sehingga mereka
mudah melupakan panggilan yang Tuhan berikan dan
menukar panggilan itu dengan hal-hal yang fana.
Mereka disebut oleh Tuhan sebagai para nabi yang berlaku fasik, jahat dan tidak jujur (Yer. 23:11, 14; 29:23),
ceroboh dan pengkhianat, menggunakan Taurat Tuhan
untuk kepentingan diri sendiri (Zef. 3:4), rakus dan
materialistis (Yer. 6:13), berkhotbah hanya untuk
mendapatkan keuntungan (Mik. 3:5, 11; Yeh. 13:19).
Saat ini, tantangan bagi para pengkhotbah di
Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang telah
terjadi di dalam sejarah. Apabila para pengkhotbah
tidak memiliki keyakinan yang kuat akan panggilan

untuk memberitakan firman Tuhan, maka akan dengan
mudah jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang telah
dialami oleh para nabi PL. Kunci dari keberhasilan
pelayanan kita adalah panggilan tertinggi yang Tuhan
berikan kepada kita untuk memberitakan firman-Nya
dengan setia, jelas dan relevan.
2. Keyakinan bahwa firman Tuhan merupakan
sumber utama dari khotbah
Dewasa ini banyak pengkhotbah yang tidak lagi
menggunakan Alkitab sebagai sumber utama dari
khotbah mereka. Ketidakmampuan untuk menarik
relevansi dari Alkitab terhadap dunia masa kini
membuat para pengkhotbah meninggalkan Alkitab dan
memilih menggunakan sumber-sumber lain dalam
khotbah mereka. Faktanya ketika seorang pengkhotbah
meninggalkan firman Allah yang hidup dan
menggantikannya dengan hal lain, maka dia bukan lagi
hamba Allah. Esensi dari pelayanan seorang
pengkhotbah alkitabiah adalah menyampaikan firman
Allah dan bukan firman yang lain.
Salah satu frase yang selalu digunakan oleh para nabi
Tuhan PL adalah ‘demikianlah firman Tuhan....’ para nabi
tersebut menyadari betul bahwa mereka tidak dipanggil
untuk menyampaikan pemikiran atau perkataan mereka
sendiri melainkan firman yang berasal dari Allah. Para
nabi palsu PL ditegur oleh Tuhan karena mereka
memberitakan firman mereka sendiri yang bukan
berasal dari Tuhan. Mereka berdusta dengan
menggunakan nama Tuhan (Yer. 8:10; 14:14; 23:25, 32;
27:10, 14-16; 28:15; 29:9, 21), menubuatkan mimpi atau
perkataan mereka sendiri (Yer. 14:14; 23:25; Yeh. 13:12; 22:28; 13:3), sumber inspirasi mereka berasal dari
baal (Yer. 2:8; 5:31; 23:13; 32:32-35).
Pertanyaan yang harus terus kita tanyakan pada diri
kita sebagai seorang pengkhotbah adalah, ‘apakah yang
menjadi sumber utama khotbah saya? Apakah saya
menyampaikan firman Allah atau pemikiran saya sendiri?.
Alkitab memberi kesaksian bahwa Tuhan sangat serius
akan hal ini, Dia ingin kita menyampaikan firman-Nya,
bukan yang lain. Sebagai pengkhotbah, kita bertanggung
jawab akan apa yang kita sampaikan bukan hanya
kepada para pendengar dan gereja tetapi terutama
kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk
memberitakan firman-Nya.
3. Keyakinan bahwa firman yang disampaikan
memiliki kuasa
Para pengkhotbah di zaman ini dihadapkan dengan
berbagai tantangan berat yang beragam. Dosa telah
memengaruhi dunia dan merusak berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat, apakah kita yakin bahwa
setiap khotbah yang kita sampaikan memiliki kuasa
untuk mentransformasi? Apakah transformasi yang
terjadi di zaman Yosia, Ezra dan Yunus bisa terjadi dalam
zaman kita hari ini?
Cerita tentang Para nabi PL tidak hanya
mengisahkan keberhasilan mereka tetapi juga
keputusasaan dan keraguan ketika mereka dihadapkan
kepada fakta bahwa firman yang mereka sampaikan
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Pelatihan Langham Tahap 1 di STT Bandung

Suasana Pelatihan
Pelatihan ini diikuti para mahasiswa yang baru menyelesaikan tahun pertama mereka di STT Bandung dan beberapa alumni yang telah melayani di berbagai gereja.
Berikut adalah kesaksian beberapa peserta yang ikut
dalam pelatihan:
Pdt. Fajar (Mahasiswa M.Div): “Bagi saya pelatihan ini
sangat bagus dan bermanfaat, menyegarkan kembali apa
yang sudah pernah saya pelajari dan mengingat
pentingnya khotbah alkitabiah dengan cara yang baik
bisa menolong saya untuk menemukan gagasan utama
dari teks Alkitab sehingga khotbah bisa fokus dan setia.
Saya harap banyak hamba Tuhan akan mengikuti pelatihan ini supaya firman Tuhan dapat diberitakan kepada
banyak orang”.

Suasana Diskusi Kelompok
Grecia (Mahasiswa S.Th): “Saya sangat berterima kasih
bisa mengikuti pelatihan khotbah Langham. Saya merasakan manfaat yang sangat besar karena bisa menolong
saya untuk berkhotbah secara setia, jelas dan relevan”.
Lukas (Mahasiswa M.Div): “Pelatihan ini tidak hanya
belajar berkhotbah tetapi kita dilatih juga untuk membaca teks dengan teliti dan menggali dengan mendalam
serta menyampaikan ke jemaat dengan relevan. Saya
sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini”.

Foto Bersama Peserta Pelatihan

Sambungan dari halaman 1 …..
seringkali tidak menghasilkan perubahan seperti yang
mereka harapkan. Habakuk berada dalam fase
keraguan dan keputusasaan ketika menantikan janji
Tuhan digenapi (Hab. 1-2). Yeremia juga
menyampaikan keluhan kepada Allah ketika pelayanan
yang dia lakukan seakan sia-sia dan bahkan nyawanya
terancam (Yer. 12). Musa mengekspresikan
kemarahannya ketika semua pengajaran yang dia
sampaikan tidak membuat bangsa Israel berubah (Kel.
5-6). Yang membuat pelayanan para nabi ini berhasil
adalah bukan karena keberhasilan yang tampak
fenomenal pada masa pelayanan mereka akan tetapi
kesetiaan dan keyakinan mereka akan kuasa firman
Tuhan sekalipun mereka tidak menyaksikan hasilnya
secara langsung.
Banyak pengkhotbah saat ini yang telah
kehilangan keyakinan akan kuasa firman Tuhan.
Apabila itu terjadi, maka seluruh pelayanan yang kita
lakukan akan sia-sia. Sebagai seorang pengkhotbah kita
harus sepenuhnya yakin bahwa apabila kita dengan
setia memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan yang
akan menentukan hasilnya. Firman yang penuh kuasa
itu pada saatnya akan membawa perubahan dan
transformasi. Tugas kita adalah setia dan percaya.
Sebagai pengkhotbah alkitabiah, panggilan kita
lebih dari sekadar berdiri di belakang mimbar dan
berbicara. Panggilan kita adalah panggilan untuk
mentransformasi bangsa, mentransformasi gereja dan
mentransformasi setiap pribadi yang Tuhan
percayakan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus
memiliki keyakinan yang teguh akan panggilan kita.
Kita harus menggunakan Alkitab sebagai sumber
utama dari khotbah kita, dan kita harus yakin bahwa
firman yang kita sampaikan memiliki kuasa yang
berasal dari Tuhan.
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Pelatihan Langham Tahap 1 Gereja Toraja Mamasa (GTM)
Klasis Polewali dan Pesisir Mamuju
Klasis Polewali
Pelatihan dilaksanakan pada 14 – 17 Juli 2014 bertempat di Gedung Gereja GTM Sion – Polewali, Klasis Polewali.

juga merasa beruntung sekali dapat mengikuti Pelatihan
dan berharap segera dilaksanakan Langham Tahap 2
satu tahun kemudian. Seorang peserta adalah mahasiswa STT Mamasa yang diharapkan dapat bekerja sama
dengan rekannya di Polewali untuk juga membagikan
pengalamannya bagi sesama mahasiswa STT Mamasa.

Suasana Pelatihan di Klasis Polewali
Peserta pelatihan 49 orang (8 orang pendeta, selebihnya Syamas, Penatua, dan ada dua mahasiswa STT
Mamasa). Pelatih Langham di Klasis Polewali: Dewi
Nikijuluw, Judith Folabessy dan Okta Rumpak.

Suasana Diskusi Kelompok
Respon peserta yang diminta kesan dan pesan, baik
yang diminta pada saat penutupan maupun pilihan acak
pada saat acara snack (istirahat) atau makan siang, semua merasa beruntung sekali bisa mengikuti Pelatihan
dan berharap segera dilaksanakan Langham Tahap 2
satu tahun kemudian. Dua orang mahasiswa STT Mamasa (Ketua dan Sekretaris Senat Mahasiswa) diharapkan dapat membagikan apa yang mereka telah pelajari
dalam pelatihan bagi sesama mahasiswa STT Mamasa.
Klasis Pesisir Mamuju
Pelatihan berlangsung pada 21 – 24 Juli 2014 yang
bertempat di Gedung Gereja GTM Tasiu – Kalukku,
Klasis Pesisir Mamuju.
Peserta pelatihan 59 orang (5 orang pendeta, seorang
mahasiswa STT Mamasa, 7 orang Guru Sekolah Minggu,
selebihnya Syamas dan Penatua - lima di antara Syamas
danPenatua juga mengajar Sekolah Minggu).
Pelatih Langham di Klasis Pesisir mamuju adalah: Njoo
Mee Fang, Sumardi dan Okta Rumpak.
Beberapa peserta yang memberikan kesan dan pesan

Suasana Pelatihan di Klasis Pesisir Mamuju
Kelompok Pengkhotbah (KP)
Klasis Polewali terbentuk 6 KP. Saat laporan ini dibuat
semua KP sudah mengadakan pertemuan dua kali.
Klasis Pesisir Mamuju terbentuk 10 KP dan saat laporan
ini dibuat semua kelompok sudah mengadakan pertemuan satu kali dan bersemangat untuk melanjutkan
pada minggu-minggu berikutnya.

Foto Bersama Peserta Klasis Mamuju

REDAKSI
BULETIN LANGHAM
Penasehat:
Grace Emilia
Rosemary Aldis
Kelompok Kerja Buletin:
Haskarlianus Pasang
Njoo Mee Fang
Dominggus Saekoko
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Pelatihan Tahap 1 di STT SAPPI
Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 di Sekolah
Tinggi Teologia Studi Alkitab untuk Pembangunan
Pedesaan Indonesia (STT SAPPI), Palalangon, Cianjur, Jawa Barat merupakan pelatihan ke dua, dilakukan bersamaan dengan Pelatihan Lanjutan bagi
peserta pelatihan Tahap 1 tahun 2013.

POJOK DOA
Bersyukur untuk pelaksanaan pelatihan Tahap
1 Nasional pada 18-21 Agustus di Seruni, Bogor. Dalam keterbatasan tenaga panitia, Tuhan
bekerja memberkati banyak peserta pelatihan.
Bersyukur untuk pelatihan dengan Gereja
Toraja Mamasa (GTM) yang berlangsung di
Klasis Polewali dan Mamuju dan juga di
wilayah Alor dengan Gereja Masehi Injili di
Timor (GMIT) di Desa Apui. Kendala jarak dan
cuaca tidak menghambat semangat para peserta dan para pelatih.
Berdoa bagi rencana pelatihan Tahap 1: di
Desa Anjungan, Pontianak pada 25-27 September 2014; di Medan pada 6-9 Oktober dan 8-11
Oktober; di Manokwari pada 18-21 November.
Doakan agar semua peserta dan pelatih siap
belajar dan mengajar.

Suasana Pelatihan

Mahasiswa STT SAPPI sangat beragam latar belakangnya dan berasal dari berbagai wilayah Indonesia termasuk dari daerah yang cukup sulit untuk
dijangkau, misalnya: Boven Digul, Papua. STT ini
memiliki motto: “Hamba Tuhan berkarakter Kristus yang siap membangun dan memberdayakan
desa bagi kemuliaan Allah”.

Berdoa bagi Kelompok Pengkotbah yang baru
terbentuk setelah pelatihan Tahap 1 yang terbentuk di berbagai daerah. Doakan agar semangat untuk berkumpul dan belajar bersama
terwujud dan terpelihara.

Peserta Pelatihan STT SAPPI
Suasana Diskusi Kelompok

Pelatihan Khotbah Langham diharapkan menolong
peserta dalam persiapan pelayanan. Mahasiswa
STT SAPPI berkomitmen akan melayani di daerah,
yang kemungkinan cukup sulit untuk mendapatkan
informasi atau pun buku penolong yang lain.
Pelatihan Tahap 1, diikuti oleh 51 mahasiswa
tahun ke 2 dan tahun ke 3.
Tindak Lanjut peserta Pelatihan Langham
Tahap 1 tahun 2013 diikuti oleh 23 mahasiswa
tahun ke 4 dengan membahas : Spiritualitas
Pengkhotbah, Review Materi Tahap 1, Memahami Perikop dan 3 Program Rangkaian Belajar.
Pelatihan dilaksanakan di Kampus STT SAPPI
Palalangon, Cianjur.

Informasi mengenai Program Pelatihan Langham
di Indonesia dapat menghubungi:
Yayasan Langham dan Kemitraan pelayanan
Jalan Arimbi 5 No. 3 Bumi Indraprasta
Bogor 16153. Telp. (0251) 8341 445
Email: langhamindonesia@gmail.com
Rekening Bank:
Bank Mandiri- KCP Warung Jambu Bogor
No. 133.0012177.648
a/n Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan
atau
BCA Bogor
No. 7380469663 An. Netty Panjaitan
Redaksi Buletin Langham:
Email: buletinlangham@gmail.com

