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  Murray  kemudian  melanjutkan  dengan 
pertanyaan:  “Siapa  yang  mengajar  seperti  Yesus?” 
Namun Yesus  tidak pernah mengajarkan Murid‐murid‐
Nya  bagaimana  berkhotbah,  Dia  mengajarkan 
bagaimana  berdoa.  Menurut  Murray,  penting  untuk 
mengetahui  bagaimana  berbicara  kepada  Allah  
sebelum berbicara kepada manusia. Kuasa dengan Allah 
adalah  hal  utama,  bukan  kuasa  atas  manusia,  itulah 
sebabnya,  IA  senang  mengajarkan  kita  bagaimana 
berdoa. Murray kemudian mengajak pembacanya untuk 
mendaftar  dalam  sekolah  doa  dengan  Yesus  sebagai  
Guru Agung.  
  Dengan merenungkan Firman yang disampaikan‐
Nya,  marilah  kita  datang  dengan  keyakinan  bahwa 
dengan  Yesus  sebagai  Guru  maka  kita  tentu  akan 
membuat  kemajuan  yang  pasti.  Mari  kita  tidak  hanya 
merenungkan  Firman‐Nya,  tetapi  mengambil  waktu 
untuk berdoa, duduk di hadapan  tahta‐Nya dan dilatih 
untuk menjadi pendoa syafaat. Mari kita melakukannya 
dengan  keyakinan  bahwa  walaupun  kita  gagap  dan 
ketakutan,  Dia  akan  melakukan  karya‐Nya  dengan 
indah.  Dia  akan  mengilhamkan  hidup‐Nya,  yang 
merupakan  doa,  ke  dalam  kehidupan  kita,  Dia  akan 
membuat  kita  mengambil  bagian  dalam  syafaat‐Nya 
juga.  Sebagai  bagian  dari  tubuh‐Nya  yang  adalah 
imamat  yang  kudus  (1  Pet  2:5)  kita  akan  mengambil 

bagian dalam pekerjaan 
dari Imamat yang Agung 
untuk  berdoa  dan 
menerima  hasilnya  dari 
Allah  bagi  manusia.  Ya, 
walaupun  kita  merasa 
seperti  kanak‐kanak, 
masih  pemula  dan 
lemah,  mari  dengan 
sukacita  kita  katakan 
kepada‐Nya:  “Tuhan, 
ajarlah kami berdoa!”   

  Murid‐murid  Yesus  telah  belajar  memahami 
bahwa  ada  hubungan  yang  sangat  erat  antara 
kehidupan  Yesus  yang  menakjubkan  di  depan  publik 
dengan  rahasia  kehidupan  doa‐Nya.  Mereka  telah 
bersama‐sama  dengan  Dia  dan  melihat‐Nya  berdoa. 
Mereka telah belajar untuk percaya kepada‐Nya sebagai 
seorang  yang  ahli  dalam  seni  berdoa.  Tidak  ada  yang 
pernah  berdoa  seperti  Dia  (walaupun  mereka  
mengakui  bahwa  Yohanes  juga  mengajar  murid‐
muridnya  berdoa).  Itulah  sebabnya  mereka  datang 
kepada‐Nya  dan  memohon:  “Tuhan,  ajarlah  kami 
berdoa.”  Dalam  tahun‐tahun  selanjutnya,  murid‐murid 
Yesus  menyaksikan  bahwa  ada  banyak  hal  lagi  yang 
menjadi lebih indah dan menjadi berkat  yang diajarkan 
kepada mereka selain pelajaran tentang doa. 
  Hal  ini  juga  masih  relevan  bagi  murid‐murid 
Yesus  saat  ini  yang  sudah  mengalami  persekutuan 
dengan‐Nya, mereka merasakan kebutuhan  yang  sama 
sehingga mengulangi  permohonan  yang  sama,  “Tuhan, 
ajarlah kami berdoa.”  
  Semakin  kita  bertumbuh  dalam  kehidupan 
kekristenan  kita,  pengajaran  dan  iman  dari  Sang Guru 
yang  Agung  dalam  doa  syafaat‐Nya  yang  tidak  pernah 
gagal menjadi semakin berarti. Dan pengharapan untuk 
makin  menyerupai  Dia  dalam  syafaat‐Nya  menjadi 
sesuatu  yang  sangat  menarik,  sesuatu  yang  tidak 
pernah dirasakan sebelumnya. Mempelajari bagaimana 
Yesus  berdoa  dan  mengingat  bahwa  tidak  ada  yang 
pernah  berdoa  atau  mengajar  seperti  Dia,  kita  makin 
merasakan kebutuhan  yang  sama  seperti  yang dialami 
murid‐murid‐Nya  yang  pertama:  “Tuhan,  ajarlah  kami 
berdoa”. Karena Diri‐Nya adalah hidup kita,  kita harus 
meyakini ketika kita memohon bahwa Dia akan senang 
mengajar  kita  berdoa  seperti  yang  dilakukan‐Nya  dan 
hal  ini  membuat  kita makin  dekat  dalam  persekutuan 
dengan‐Nya.      
  Kutipan  di  atas  adalah  bagian  dari  tulisan 
Andrew  Murray (1828‐1917) dalam “With Christ  in  the 
School  of  Prayer”  yang  dimuat  dalam  kumpulan 
tulisannya  tentang  doa  (Andrey  Murray  on  Prayer, 
Whitaker  House,  1988,  hal.  316).  Andrew  Murray 
melayani sebagai pendeta di Afrika Selatan, selain itu ia 
adalah seorang penulis yang sangat produktif.     
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“Tuhan, Ajarlah Kami Berdoa” 
 

“Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari            
murid‐murid‐Nya kepada‐Nya: "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada                  

murid‐muridnya."” (Luk 11:1) 
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  Suatu  kali,  saya  mendapat  tugas  untuk 
berkhotbah  di  suatu  ibadah  doa  pagi  dengan 
tema    “Mendengarkan  Perkataan‐Nya”  yang  diambil 
dari Lukas 10:38‐42 (tentang Maria dan Marta). Ketika 
harus mempersiapkan khotbah  ini,  saya sedang sangat 
sibuk,  sehingga  hanya  membaca  nats  ini  sekilas,  lalu 
melupakannya. Sampai pada suatu sore, beberapa hari 
sebelum  harus  mengkhotbahkan  nats  itu,  saya  benar‐
benar  kelelahan  dan  juga  demam  karena  cuaca  yang 
kurang baik.  Akhirnya sore sampai malam hari itu, saya 
terpaksa berbaring terus di  tempat tidur. Karena tidak 
bisa  tidur  (walaupun  sudah  melahap  berbagai  jenis 
obat), saya akhirnya menggunakan waktu berdiam diri 
di  ranjang  itu  untuk  berefleksi,  termasuk  membaca 
ulang nats di Lukas tersebut. Pada saat itulah ayat‐ayat 
tersebut  ‘berbicara’  dengan  suara  keras  di  dalam  hati 
saya.  Rupanya,  selama  ini  saya  sudah  seperti  Marta 
yang  sibuk  bekerja  keras,  kadang  dari  pagi  sampai 
malam hari, dengan alasan “untuk Tuhan” (apalagi saya 
memang bekerja di sebuah seminari). Ketika tumpukan 
pekerjaan  sedang  menumpuk  tinggi,    saat  teduh  pun 
dilakukan dengan terburu‐buru – kadang lebih sebagai 
rutinitas  dan untuk menghindari  rasa  bersalah  karena 
tidak bersaat teduh. 
  Saat memikirkan hal itu,  saya lalu protes kepada 
Tuhan  dengan  rasa  kesal,  “tapi  kerjaan  saya  memang 
banyak  dan  Engkau  tahu  semuanya  menuntut  untuk 
dikerjakan  dalam  tempo  yang  sesingkat‐singkatnya.” 
Jawaban  saya  ini  rupanya  tidak  beda  jauh  dengan 
perkataan Marta  di  ayat  40:  “Tuhan,  tidakkah  Engkau 
peduli,  bahwa  saudaraku  membiarkan  aku  melayani 
seorang  diri?  Suruhlah  dia  membantu  aku.”  Ketika 
Marta  mengatakan  hal  itu,  mungkin  ia  juga  dalam 
kondisi  seperti  saya  yang  sedang  merasa  terbebani 
dengan  berbagai  tugas  (untuk  Tuhan)  yang  rasanya 
demikian  banyak  dan  menuntut.  Ajaibnya,  jawaban 
Tuhan  kepada  Marta  berbicara  secara  pribadi  juga 
kepada  saya,  sampai  saya meneteskan  air mata  ketika 
merenungkannya  (ayat  41  dan  42).  Tetapi  Tuhan 
menjawabnya:  Marta,  Marta,  engkau  kuatir  dan 
menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya 
satu saja yang perlu:   Maria telah memilih bagian yang 

terbaik,  yang  tidak  akan  diambil 
dari  padanya.”  Saat  itulah  saya 
diingatkan,  bahwa  saya  tidak 
akan  tahan melakukan  pekerjaan 
un tuk   Tuhan   dengan 
menghabiskan  semua  tenaga, 
pikiran  dan  waktu  saya  sampai 
jungkir  balik  sekalipun.  Jangan‐
jangan,  motivasinya  pun  tanpa 
saya  sadari  sudah  bergeser, 
bukan  lagi  untuk  Tuhan,  tapi 
untuk  memuaskan  ego  saya 
pribadi,  yaitu  untuk  bisa  ‘mencapai’  sesuatu.  Apalagi 
dunia  masa  kini  memang  sangat  menghargai 
pencapaian  dan  prestasi  sehingga  doing  (melakukan) 
seringkali  dianggap  jauh  lebih  penting daripada being 
(menjadi). 
  Namun rupanya Tuhan sendiri justru ingin saya 
duduk  diam  dengan  hati  yang  tentram  (dan  tidak 
gelisah  karena  memikirkan  banyaknya  tugas‐
tugas),  untuk mendengarkan suara‐Nya dan menerima 
limpahan  kasih‐Nya    (lewat  doa  dan  perenungan 
Firman).  Saya  tidak  akan  dapat melayani‐Nya  dengan 
efektif  sebelum  Dia  terlebih  dulu  mengisi  penuh  hati 
saya.    Sebetulnya  saya  sudah  tahu  kebenaran  ini,  tapi 
untuk  benar‐benar  menjadi  ‘daging’  rupanya  Tuhan 
perlu memaksa  saya  agar  berdiam diri  dan membuka 
telinga untuk mendengar suara‐Nya.  Saya lalu teringat 
pada Bunda Teresa yang menulis “Kita perlu menemui 
Tuhan,  tapi  Dia  tidak  dapat  ditemui  dalam  keributan 
dan  kegelisahan.  Tuhan  adalah  sahabat  dari 
keheningan.  Semakin  kita  menerima  dalam  doa  yang 
hening,  semakin  kita  dapat  peduli  dalam  kehidupan 
aktif  kita.  Kita  butuh  keheningan  untuk  dapat 
menyentuh jiwa‐jiwa.” 
  Sebagai  pengkhotbah,  kita  perlu  seperti   Maria, 
yang  menjadikan  mendengar  suara‐Nya  sebagai 
prioritas  utama  karena  toh  khotbah  yang  kita 
sampaikan hanya akan  jadi  ‘tong kosong yang nyaring 
bunyinya’  dan  tidak memiliki  kuasa  transformatif  jika 
tidak  benar‐benar  kita  hidupi  bersama‐Nya  dalam 
keseharian kita.  

Kehidupan Doa Seorang Pengkhotbah 
Oleh: Grace Emilia 

Dari Redaksi 
 

Salam rekan‐rekan Pelatihan Khotbah Langham, 
 

Bulan November 2012 merupakan bulan yang sibuk dimana Tim Langham Indonesia mulai melakukan pelatihan 
di 3 daerah. Puji syukur pada Tuhan, pelatihan berjalan dengan baik. Tuhan menambahkan banyak anggota baru: 
38 Orang dari Pelatihan di Kupang, 48 Orang dari pelatihan di Toraja dan 45 orang dari pelatihan di Bogor! 
 

Selamat bergabung untuk teman‐teman dari Kupang, Toraja dan Bogor. Kami menunggu partisipasinya dalam 
mengirimkan tulisan ke email: langhamindonesia@gmail.com yang akan menjadi berkat untuk keluarga besar 
Langham Indonesia. Buletin Langham Indonesia akan kembali hadir pada Bulan Februari 2013 dengan tema 
“Keyakinan Dasar tentang Allah”. Januari 2013 akan terbit Warta Kelompok Pengkhotbah, mohon partisipasi 
Kelompok Pengkhotbah untuk mengirimkan laporan dan kesaksiannya. 
 

Di tengah kesibukan mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya naskah‐naskah dalam Buletin ini 
memberikan inspirasi untuk terus melayani Tuhan dengan sukacita dan menerapkan khotbah yang alkitabiah: 
setia pada teks, jelas dan relevan!  
 

Selamat merayakan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013. Damai Tuhan menyertai kita semua.   
 
 
Kesaksian Hidup 
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Mengenang Alm. Ibu Ruth Chambers 

  Alm.Ibu  Ruth  Chambers,  istri  Pak  John 
Chambers,  terlibat  dalam  pelayanan  Langham 
Indonesia sejak pertama dirintis. Bahkan ketika sudah 
sakit  pun,  ia  masih  terus  bekerja  mempersiapkan 
materi pelatihan untuk di Kupang dan Toraja sampai 
saat‐saat  terakhir  sebelum  masuk  rumah  sakit  (22 
Oktober  2012)  dan  akhirnya  dipanggil  Tuhan  (25 
Oktober 2012). 
  Ibu Ruth Chambers adalah teladan dari seorang 
hamba  Tuhan  yang  setia  bekerja  keras  hingga  titik 
akhir.  Walaupun ia jarang sekali berkhotbah di depan 
mimbar,  tapi  hidupnya  adalah  sebuah  pesan  tentang 
Kabar  Baik  itu  sendiri.  Dalam  sebuah  wawancara 
dengannya yang dimuat di tabloid pelayanan  ‘Wanita 
Bijak’ , beliau menjelaskan bahwa hal yang paling sulit 
bagi seorang hamba Tuhan adalah  ‘walk the talk’ alias 
menghidupi  apa  yang  kita  ajarkan.  “  Untuk  itu  kita 
harus  konsisten  dalam  gaya  hidup  kita  dan 
menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama 
dalam  semua  aspek  hidup  kita,”  ujar  Ibu  Ruth  yang 
lalu  menceritakan  pentingnya  berdoa  meminta  Roh 
Kudus  memberi  kita  kesempatan  agar  bisa 
menyampaikan  kebenaran  dan  kasih‐Nya  dalam 
berbagai situasi di kehidupan sehari‐hari. 
   “Saya  biasanya  berdoa  untuk  para  tetangga 
atau teman‐teman saya untuk waktu yang cukup lama, 
sebelum  akhirnya  diberi  kesempatan  untuk 
membagikan  iman  kepada  mereka.  Selain  itu,  setiap 
hari  saya  selalu  minta  agar  Tuhan  memberi  saya 
kesempatan  menjadi  berkat‐Nya  bagi  orang‐orang 
yang  ada  di  sekitar  saya.  Kadang  itu  berupa  hal‐hal 
yang  sederhana  saja,  seperti  tersenyum  atau 
berterima  kasih  pada  petugas  di  kasir  toko  dan 
memperlakukannya  sebagai  seorang  manusia  yang 
berharga.  Kita  memang  harus  melihat  setiap  orang 
yang  kita  temui  sebagai  yang  membutuhkan  kasih 
Kristus.  Bahkan  jika  kita  tidak  sempat  membagikan  

kebenaran  Firman‐Nya  secara  langsung,  kita  bisa 
menjadi  saluran  berkat  bagi  mereka,”  ujar  ibu  Ruth 
yang  meyakini  bahwa  sebagai  penyampai  Kabar  Baik, 
kitalah yang harus berusaha menyesuaikan diri dengan 
orang lain dan bukan sebaliknya. 
  “Ketika  pertama  kali  ke  Indonesia,  kami  tinggal 
di  kompleks  universitas  seperti  halnya  para  kolega 
kami    dari  Indonesia.  Tapi  sebagai  ‘orang  bule’  hidup 
kami  seperti  ikan  dalam  aquarium.  Orang‐orang 
memperhatikan  segala  sesuatu  yang  kami  lakuka. 
Ketika pembantu pulang dari pasar,  tetangga berusaha 
melihat  apa  yang  dibeli  di  dalam  keranjang  dan  apa 
yang kami masak, misalnya. Karena  itu kami berusaha 
agar  gaya  hidup  kami  bisa  semirip  mungkin  dengan 
para  tetangga.  Atau  ketika  berteman  dengan  para 
wanita  sederhana  dari  desa,  saya  berhati‐hati  sekali 
untuk  tidak  menggunakan  pakaian  orang  kota.  Saya 
berbicara  dengan  bahasa  yang  sesuai  dengan 
pendidikan  mereka  dan  saya  tidak  pernah  bilang 
kepada  mereka  bahwa  saya  adalah  seorang  dosen. 
Bukankah  Tuhan  Yesus  pun  datang  ke  dunia  sebagai 
manusia dan sebagai hamba?” ujar ibu Ruth.   
              Menurut Beatris Pangala yang sudah cukup lama 
mengenal  Ibu  Ruth    bersama  para  ibu  dari  Kelompok 
Tumbuh  Bersama  (KTB)  di  Bogor,  Ibu  Ruth 
mengajarkan  banyak  hal  kepada  mereka.    "Mulai  dari 
memasak,  mengurus  rumah  tangga,  sampai  menjadi 
seorang  pelayan  Tuhan  yang  perlu  terus  bertumbuh 
dan  belajar.  Doa  merupakan  tema  yang  paling  sering 
kami bahas bersama. Kami bahkan pernah mengadakan 
retreat  khusus  untuk  berdoa  dan  belajar  berdoa 
bersama Ibu Ruth. Program pembuatan tulisan tentang 
doa masih merupakan peer  yang akan kami  teruskan 
dalam  KTB.  Selain  itu,  Ibu  Ruth  juga  sangat 
menekankan pentingnya seorang pelayan Tuhan untuk 
menikmati  sukacita  dalam  kehidupan  perjalanan 
bersama  Tuhan.  Kedua  tema  ini  menjadi  tema  yang 
dihayati, diajarkan dan kami lihat dalam kehidupan Ibu 
Ruth, sehingga menginspirasi kami," ujar Beatris.    
  Ibu Ruth juga adalah dosen yang berpengaruh di 
Institut Pertanian Bogor (IPB) di tahun 1970‐an.   Prof. 
Dr.  Daniel  Murdiyarso  (Pendiri/Pembina  Yayasan 
Wiyata  Asih  yang  menaungi  Langham  Indonesia) 
menjelaskan,  “Di  awal  tahun  1970‐an  Bagian 
Klimatologi,  Departmen  Ilmu  Pengetahuan  Alam, 
Fakultas Pertanian  IPB  sangat  beruntung memiliki  Ibu 
Ruth  Chambers,  M.Sc.,  seorang  geografer  lulusan 
Universitas  Southampton,  UK.  Atas  prakarsa  dan 
dorongan Ibu Ruth, untuk pertama kalinya di Indonesia 
dikenal  Program  Studi  Agroklimatologi  di  sekolah 
pascasarjana,  yang  kemudian  diikuti  dengan  program 
sarjana  bidang  Agrometeorologi  di  IPB  yang  menjadi 
cikal  bakal  Departemen  Geofisika  dan  Meteorologi, 
Fakultas Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam  IPB. 
Atas  dukungan  Pemerintah  Kerajaan  Inggris  melalui 
BritAID/Colombo Plan, Ibu Ruth Chambers menggalang 
kerjasama  pendidikan  dan  penelitian  di  bidang 
Agroklimatologi  sehingga  agroklimatologi  berkembang 
sangat pesat di awal 1980‐an.  
 

Bersambung ke Halaman 8 
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  Puji  dan  syukur  kepada 
Tuhan  atas  anugerah‐Nya  yang 
melimpah  sehingga  di  bulan  No‐
vember  Pelatihan  Khotbah 
Langham Tahap 1 dapat diseleng‐
garakan  di  tiga  lokasi.  Pelatihan 
dilaksanakan oleh Langham Indo‐
nesia bekerjasama dengan gereja‐
gereja setempat.  
  Pelatihan  yang  pertama 
diadakan  di  Kupang,  bekerja 
sama  dengan  Sinode  Gereja 
Masehi  Injili  di  Timor  (GMIT) 
Kupang  dan  Klasis  Kota  Kupang. 
  Yang  ke  dua  diadakan  di 
Toraja,  bekerjasama  dengan 
Badan  Pembinaan  Warga  Gereja 
dan Pekabaran Injil Gereja Toraja. 
  Yang  ke  tiga  diadakan 
pertengahan November di Bogor, 
bekerjasama  dengan  Gereja 
Kristen Indonesia Bogor Baru.  
  Ketiga  pelatihan  ini 
memiliki  kesamaan  dan  perbe‐
daan  dalam  hal  peserta,  pelatih 
dan tempat. Secara umum, pelati‐
han  berjalan  dengan  baik  dan 
lancar. Adanya panitia lokal, yang 
telah  bekerja  keras  dalam  me‐ 
nyiapkan  pendaftaran  peserta, 
tempat  dan  segala  keperluan  pe‐
latihan,  dan  dalam  pelaksanaan, 
sangat  membantu  penyelengga‐
raan pelatihan.  
  Pelatihan  berlangsung  se‐
lama 4 hari, dari pagi hingga ma‐
lam    kecuali  hari  terakhir  dari 
pagi hingga siang hari (di Kupang 
berlangsung 5  hari  dan  hari  per‐
tama mulai sore hari). Waktu pe‐
latihan  yang  singkat  membuat 
jadwal  kegiatan  menjadi  padat, 
tetapi  para  pelatih  senantiasa 
bersemangat  mengajar  sesuai 
dengan  tanggung  jawab  yang  su‐
dah ditentukan.  
  Meskipun  materi  yang 
disampaikan  sama  di  tempat 
yang  berbeda,  masing‐masing 
pelatih  mengajar  sesuai  gaya, 
cara  dan  diperkaya  oleh 
pengalaman khas masing‐masing.  
Pada  umumnya  para  peserta 
mengikuti pelatihan dengan setia  
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dan  bersemangat  dari  awal  hingga 
akhir.  
  Setiap hari pelatihan diawali 
dengan  ibadah  pagi  (hari  pertama 
berupa  kebaktian  pembukaan) 
yang  dipimpin  oleh  pendamping 
pelatih atau oleh peserta pelatihan. 
Pada  malam  harinya,  setelah  sesi 
khotbah  eksposisi  berakhir,  selu‐
ruh  peserta  dibagi  ke  dalam  be‐
berapa kelompok kecil untuk saling 
berinteraksi dan berdoa.  
  Selama  presentasi  materi, 
peserta  diberi  tugas  pribadi  atau 
tugas  dalam  kelompok  kecil, 
menjawab  pertanyaan  atau 
mengerjakan  latihan  supaya 
peserta  lebih  memahami  materi 
yang diajarkan.  
  Selama  tiga  hari  peserta 
diberi kesempatan mempraktekkan 
apa  yang  mereka  pelajari  dalam 
sesi Rangkaian Belajar (RB) pribadi 
dan  sesi  Rangkaian  Belajar  (RB) 
kelompok.  Dalam  sesi  RB  pribadi, 
peserta terlihat tekun mengerjakan 
tugas  masing‐masing,  yaitu 
mengamati  dan  mempelajari 
perikop  Alkitab  yang  sudah 
ditentukan  dan  menyiapkan 
kerangka  khotbah  berdasarkan 
metode  Khotbah  Langham  yang 
diajarkan.  
  Dalam  sesi  RB  kelompok, 
terdiri  dari  6  –  8  orang  per 
kelompok,  pada  umumnya  para 
peserta  terlihat  asyik  terlibat 
dalam  diskusi  untuk  merumuskan 
kerangka  khotbah  kelompok. 
Setelah  itu,  seluruh  peserta 
kembali  berkumpul  untuk  RB 
Pleno, yang dipandu oleh satu atau 
dua orang pelatih atau pendamping 
pelatih. Dalam sesi ini, para peserta 
terlihat  antusias  dan  bersemangat, 
baik  dalam  mempresentasikan 
rumusan  kerangka  khotbah 
kelompok maupun dalam memberi 
tanggapan  dan  masukan  kepada 
kelompok yang lain.  
  Selain  praktek  merumuskan 
kerangka  khotbah,  para  peserta 
juga  diberi  kesempatan  untuk 
mengevaluasi   khotbah     eksposisi  

Yang  disiapkan  dan  disampaikan 
oleh pelatih.  
  Pada  kesempatan  ini,  setelah 
mendengarkan  khotbah,  peserta 
dibagi ke dalam kelompok kecil dan 
diminta  mengevaluasi  khotbah 
tersebut  menurut  aspek  kesetiaan, 
kejelasan,  dan  relevansi  khotbah. 
Disertai  beberapa  masukan  dari 
peserta,  pada  umumnya  peserta 
menilai  khotbah  yang  disampaikan 
setia  pada  teks,  jelas  dan  memiliki 
struktur, dan relevan.   
  Pada  hari  terakhir,  setelah 
mendapat penjelasan  tentang Mem‐
bangun  Kelompok  Pengkhotbah 
Alkitabiah,  seluruh  peserta  diminta 
membentuk Kelompok Pengkhotbah 
Alkitabiah  yang  terdiri  dari  4‐5 
orang, menunjuk  fasilitator masing‐
masing  kelompok,  dan menentukan 
waktu  pertemuan  pertama  kelom‐
pok. Dengan antusias, peserta meng‐
gabungkan  diri  mereka  ke  dalam 
kelompok berdasarkan wilayah atau 
gereja  asal  masing‐masing  peserta. 
Setelah  itu,  pelatihan  ditutup  den‐
gan acara kebaktian dan pemberian 
dua  buku  kepada  masing‐masing 
peserta.  
  Buku  yang  dibagikan  adalah 
“Memahami  dan  Berbagi  Firman 
Tuhan”  dan  “Integritas”.  Seluruh 
yang hadir diliputi kegembiraan dan 
rasa  syukur,  bahkan  haru  karena 
pelatihan  sudah  terselenggara  den‐
gan  baik  dan  lancar  dari  awal  sam‐
pai akhir.  
  Banyak  peserta  yang  menga‐
takan bahwa sesi‐sesi yang tercakup 
dalam  pelatihan  ini  sungguh  baik, 
bukan  hanya  bermanfaat  dan 
menolong  mereka  sebagai 
pengkhotbah,  tetapi  juga  memberi‐
kan  penyegaran  rohani.    Terpujilah 
Tuhan  yang  sudah memberi  kekua‐
tan kepada panitia dan  semua  yang 
terlibat  dalam  penyelenggaraan  pe‐
latihan  ini.  Biarlah  kasih  karunia‐
Nya  terus menyertai  sehingga  selu‐
ruh  peserta  tetap  berkomitmen 
mengkhotbahkan  Alkitab  dengan 
setia, jelas dan relevan.  (Dirangkum 
oleh Netty Panjaitan). 
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  Pelatihan berlangsung dari hari Senin 5 Novem‐
ber  hingga  hari  Jumat  9  November  2012.  Pelatihan 
diadakan  di  Balai  Pelatihan  Departemen  Kesehatan  di 
kota Kupang, yang pada saat itu berhawa panas (namun 
dengan  adanya  pendingin  ruangan,  para  pelatih  dan 
peserta tidak kepanasan).  
  Tim pelatih  terdiri  dari Bpk Darwin Darmawan, 
Bpk Budi Setiamarga, Ibu Njoo Mee Fang, Ibu Dwi Maria 
Handayani,  dan  Bpk  Hamdani  (Awalnya  tim  ini  juga 
beranggotakan Bpk John Chambers, namun beliau tidak 
jadi  ikut  berhubung masih  dalam masa  berduka).  Tim 
Langham  Indonesia  didampingi  oleh  beberapa  peserta 
yang  sudah  mengikuti  pelatihan  Langham  di  Seruni,  
mereka juga menjadi Tim Lokal   yang mempersiapkan  
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pelatihan  ini:  Ibu  Flora,  Ibu  Jenny,  Bpk  Petrus  Bani, 
Bpk  Polce,  Ibu  Aplonia  dan  Ibu  Adelvina.    Peserta 
pelatihan berjumlah 38 orang, terdiri dari pendeta dan 
penatua yang ada dalam lingkup GMIT di wilayah NTT.  
  Satu hal yang menarik dari pelatihan di Kupang 
adalah  pemberian  kenang‐kenangan,  yang  disiapkan 
oleh pelatih, untuk peserta yang menyiapkan kerangka 
khotbah  yang  terbaik  sesuai  metode  yang  diajarkan. 
Dari seluruh kerangka khotbah yang dirumuskan, lima 
peserta dan satu kelompok masing‐masing menerima 
kenang‐kenangan  karena  kerangka  khotbah  mereka 
mendapat penilaian terbaik oleh pelatih.  
 

Foto‐foto Pelatihan di Kupang 
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  Pelatihan  berlangsung  pada  waktu  hampir  ber‐
samaan dengan di Kupang, dari hari Selasa 6 November 
hingga  hari  Jumat  9 November  2012.  Berbeda  dengan 
Kupang,  Toraja  adalah  tempat  yang  dingin,  sehingga 
tanpa pendingin ruangan, ruang pelatihan sudah terasa 
sejuk,  bahkan  kadang‐kadang  dingin  karena  turunnya 
hujan.  
  Pelatihan  diselenggarakan  di  tempat  pelatihan 
bernama Tangmentoe, yaitu bangunan yang diwariskan 
sejak  Misi  masuk  Toraja.  Di  tempat  ini  juga  terdapat 
beberapa  bangunan  yang  menyediakan  kamar‐kamar, 
dimana  para  pelatih  dan  sebagian  peserta  menginap. 
Tim pelatih, yang  terdiri dari  Ibu Rosemary Aldis, Bpk 
Armin  Keller  dan  Bpk  Sonny  Cornelius  sudah  tiba  di 
lokasi  sehari  sebelum  pelatihan.  Mereka  didampingi 
oleh peserta Langham di Seruni, yaitu Bpk Petrus Silas, 
Ibu  Bertha  Patu,  Ibu  Damaris,  dan  disertai  pengurus 
Langham Indonesia. 
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  Peserta  pelatihan  berjumlah  48  orang,  terdiri 
dari  pendeta  dan  penatua  yang  berasal  dari  gereja‐
gereja yang ada di wilayah Toraja dan termasuk dalam 
Sinode Gereja Toraja.  

  Pada  Kebaktian  Pembukaan  Pdt  Petrus  Senga, 
pemimpin kebaktian dan juga seorang peserta, menga‐
takan dalam 2 tahun terakhir  ini Gereja Toraja sedang 
giat melaksanakan  gerakan  cinta  Alkitab  sehingga  pe‐
latihan  ini  sangat  tepat  untuk menolong  pengkhotbah 
dalam  menjelaskan  firman  Tuhan.  Setelah  kebaktian, 
dalam kata  sambutan,  perwakilan  Sinode Toraja men‐
gatakan  bahwa  Sinode menyambut  gembira  pelatihan 
ini,  yang  berlangsung  sejalan  dengan  peringatan  100 
tahun Injil masuk di Tana Toraja.  

 

Foto‐foto Pelatihan di Toraja 
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  Pelatihan  berlangsung  dari  hari  Selasa  20  No‐
vember hingga hari  Jumat 23 November 2012. Gedung 
BPK Penabur Bogor yang selama ini digunakan oleh GKI 
Bogor Baru dipilih menjadi tempat pelatihan.  
  Tim  pelatih  merupakan  gabungan  beberapa 
orang  yang  menjadi  pelatih  di  Kupang  dan  di  Toraja, 
yaitu Ibu Rosemary Aldis, Bpk Darwin Darmawan, Bpk 
Budi  Setiamarga,  Bpk  Armin  Keller  dan  Bpk  Sonny 
Cornelius.  Tim  ini  didampingi  oleh  peserta  Langham 
Seruni: Bpk Rilus Kinseng, Bpk Okta Rumpak, Ibu Dewi 
Nikijuluw; dan disertai pengurus Langham Indonesia.  
  Jumlah  peserta  pelatihan  45  orang,  terdiri  dari 
pendeta,  penatua,  dan  orang  awam.  Berbeda  dengan 
peserta  di  Kupang  dan  Toraja  yang  berasal  dari  satu 
sinode,  peserta  di  Bogor  berasal  dari  berbagai  gereja 
dan institusi  di Bogor dan sekitarnya, diantaranya GKI, 
GPIB,  GSJA,  Gereja  Baptis,  GKP,  Gereja Oikumene,  GBI, 
GKRI,  PMK  IPB,  dan  BNN.  Bahkan,  ada  peserta  yang 
berasal dari Gereja Baptis Bandar Lampung.  
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Foto‐foto Pelatihan di Bogor 
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♦ Bersyukur untuk  pelatihan  yang  berlangsung 
di  Kupang,  Toraja  dan  Bogor,  berdoa untuk 
peserta  pelatihan  agar  bersemangat  untuk 
mempraktekkan apa yang sudah dialami dalam 
pelatihan.  Juga  doakan  Kelompok‐kelompok 
Pengkhotbah  yang  baru  terbentuk  agar  setia 
melakukan  pertemuan  dan  bertumbuh 
bersama. 

♦ Bersyukur untuk  pelaksanaan  TFT1  (Training 
for  Trainers  1)  yang  sudah  berjalan  dengan 
baik  atas  kerjasama  dengan  STT  Bandung. 
Doakan Tim Pelatih Langham Indonesia dalam 
mempersipakan diri dan materi pelatihan. 

♦ Berdoa  untuk  persiapan  Pelatihan  Khotbah 
Langham: 
10 – 13 Januari  2013: GPIB Lampung 
11 – 14 Februari  2013: STT SAPPI – Cianjur 
19 – 23 Februari 2013: GBKP – Tanah Karo  
                (Sumatera Utara) 

POJOK DOA  

Utuk informasi mengenai Program Pelatihan Langham di 
Indonesia 

dapat menghubungi: 
Email: langhamindonesia@gmail.com 
HP: Beatris Pangala (0813.9813.7884)  

 

 
♦ Persekutuan  Alumni  Kristen  (PAK)  Bogor 

bersama  Keluarga  Chambers  akan mengadakan 
kebaktian  pengucapan  syukur  atas  kehidupan 
dan  pelayanan  Ibu  Ruth  Chambers.  Kebaktian 
akan  diadakan  di  GPIB  Zebaoth  –  Bogor  pada 
tanggal  9 Februari 2013  mulai  Pk.  14.00 WIB. 
Berita  ini  juga  sebagai  undangan  untuk  seluruh 
keluarga besar Langham Indonesia. 

 
♦ Doakan  dan  hadiri  Seminar  Publik  yang  akan 

diadakan  oleh  Langham  Indonesia  yang  akan 
dipimpin oleh Prof. Greg R. Scharf (Professor of 
Pastoral  Theology  dari  Trinity  Evangelical 
Divinity  School, Deerfield,  Illinois)  pada  tanggal 
18  Mei  2013  di  Jakarta.  Nantikan  berita 
selanjutnya dalam Buletin Februari 2013.  

 

Sambungan dari Halaman 3. 
 
  Belasan  Magister  Sains  di  bidang  ini  mulai 
dihasilkan dan kembali mengajar dan meneliti di instansi 
induknya.  Sebagian  bahkan  berkesempatan melanjutkan 
program doktoral di Inggris. Selain itu, bersama beberapa 
staf  senior  IPB  dan  Badan  Meteorologi  dan  Geofisika, 
BMG (kini BMKG),  Ibu Chambers menggagas pentingnya 
membangun  masyarakat  ilmiah  yang  lebih  luas.  Tahun 
1979  dibentuklah  Himpunan  Meteorologi  Pertanian 
Indonesia  (HIMPI)  yang  sekarang  dikenal  sebagai 
PERHIMPI,”  ujar  Prof.  Murdiyarso  yang  menjelaskan 
bahwa  Dr.  John  Chambers  merupakan  dosen 
Geomorfologi  di  Departemen  Ilmu  Tanah  dan  Pengajar 
Agama Kristen di IPB. Mereka dikarunia dua orang anak, 
Paul dan Mary Chambers (lahir di Bogor) dan enam orang 
cucu.  
  Indonesia  sungguh  berterima  kasih  kepada  Pak 
John  Chambers  maupun  Alm.  Ibu  Ruth  Chambers. 
Kehadiran mereka telah benar‐benar mewarnai Republik 
ini.  Kita  doakan  agar  Pak  John  Chambers  terus  dipakai 
Tuhan  untuk  mewarnai  negeri  ini,  khususnya  melalui 
kegerakan Langham Preaching Indonesia. (Grace Emilia)  
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Rekening Bank:  
No. 13300.11066.677  

atas nama Yayasan Wiyata Asih,  
Bank Mandiri KCP Bogor,  

Jl. Pajajaran Bogor.  
Mohon berita transfer dikirim 
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Untuk informasi mengenai Program Pelatihan 
Langham di Indonesia dapat menghubungi: 

 

Email: langhamindonesia@gmail.com 
 

d/a Jl. Arimbi 5 No. 3 Bumi Indraprasta  
Bogor 16153 

Telp. (0251) 8341 445 
HP: Beatris Pangala (0813.9813.7884)  

 
Rekening Bank Langham Indonesia:  

No. 13300.11066.677  
atas nama Yayasan Wiyata Asih,  

Bank Mandiri KCP Bogor,  
Jl. Pajajaran Bogor. 

  
Mohon berita transfer dikirim kepada pengurus 

melalui email atau SMS.  


