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membuka  diri  terhadap  pilihan  lain;  pilihan 
terbaik  yang  disediakan  Tuhan,  yaitu  menikahi 
Maria  (ay  24).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 
sebenarnya  ada  lebih  banyak  pilihan  yang 
disediakan Tuhan daripada yang kita pikirkan.  

Kedua,  bagaimana  komitmen  Yusuf 
menjalani  kehidupan  sehari‐hari  sebagai 
konsekuensi  atas  pilihannya  (ayat  24‐25)? 
Keputusan  untuk  taat  pada  perintah  Tuhan 
melalui  malaikat  menunjukkan  kualitas  karakter 
Yusuf,  yaitu:  tulus  hati  (ay  19);  tidak  mau 
mencemarkan  nama  istrinya  di  muka  umum  (ay 
19);  taat  pada  perintah  Tuhan  dengan  menikahi 
Maria (ay 24); memberi nama Yesus kepada anak 
yang  dilahirkan Maria  (ay  25);   memiliki  disiplin 
pribadi  yang  tinggi  (ay  25).  Dalam  kenyataan 
hidup  sehari‐hari,  kadang  kita  menolak 
melakukan hal yang benar karena kuatir apa kata 
orang. Yusuf memiliki komitmen yang kuat untuk 
taat pada kehendak Tuhan dan ini menjadi teladan 
untuk  kita  ketika  menghadapi  pilihan  maka 
seharusnya kita   memilih untuk lebih taat kepada 
Tuhan ketimbang mencari pengakuan orang lain.  

Ketiga,  apa makna  Imanuel  bagi  kehidupan 
kita  sehari‐hari  (ayat    22‐23)?  Kata  Imanuel 
berarti Allah menyertai kita (ay 23). Ini bukan doa, 
tetapi  pernyataan.  Ini  bukan  asumsi,  tetapi  klaim 
iman.  Dan  ayat  ini  membawa  kita  kembali  ke 
Yesaya  7:14  “Sesungguhnya,  seorang  perempuan 
muda mengandung  dan  akan melahirkan  seorang 
anak  lakilaki,  dan  ia  akan  menamakan  Dia 
Imanuel”.  Penggenapan  nubuat  Nabi  Yesaya 
tersebut terjadi dengan kelahiran anak yang diberi 
nama Yesus oleh Yusuf (ay 21, 25). Ia adalah Allah 
yang menjadi manusia dan masuk ke dalam dunia 
dengan  cara‐Nya,  yaitu  lahir  dari  seorang  anak 
dara  –  Maria.  Allah  yang  lahir  menjadi  manusia 
dalam diri Yesus, menurut Yesaya 9:6 adalah Allah 
yang Perkasa. Ini luar biasa, dan inilah kabar baik; 
Injil! Allah yang  Perkasa  dan yang  mengasihi kita  

                                         
           Bersambung ke halaman 4 

Setiap  orang  diperhadapkan  pada  pilihan‐
pilihan  setiap  hari.  Pilihan  itu  mulai  dari  yang 
mudah hingga yang sulit di mana biasanya terkait 
dengan  masa  depan  atau  orang  lain.  Keputusan 
yang  diambil  terhadap  pilihan  yang  ada,  sedikit 
banyak  mencerminkan  karakter  pribadi  orang 
tersebut dan persekutuannya dengan Tuhan.  

Dalam  Matius  1:18‐25,  jelas  bahwa  Yusuf 
menghadapi  pergumulan  yang  sulit  karena  sudah 
bertunangan,  namun  ia  mendapati  Maria, 
tunangannya  hamil  (ay  18‐19).  Ia  harus  memilih 
antara  menceraikan  atau  menikahi  Maria. 
Pergumulan  Yusuf  menjadi  lebih  menarik  untuk 
dikaji, karena isunya tidak sekadar pernikahannya 
dengan  Maria,  tetapi  terkait  kehendak  Allah  dan 
kelahiran  Juru  Selamat  dunia. Oleh  sebab  itu,  ada 
tiga  pertanyaan  yang  membutuhkan  perhatian 
kita, yaitu:  

Pertama,  bagaimana  Yusuf  menghadapi 
pilihan sulit (ayat 18‐21)? Bagi Yusuf, pergumulan 
yang  dihadapi  tidak  hanya  sulit,  tetapi  juga 
kompleks. Mengapa? Dalam tradisi Yahudi ada tiga 
tahap menuju pernikahan. Pada tahap awal, kedua 
keluarga  sepakat  adanya  ikatan  kedua  calon 
pasangan,  tahap  kedua  ikatan  resmi  dengan 
adanya  pengumuman  publik,  sehingga  keduanya 
terikat  sebagai  ‘suami‐istri’.  Tahap  ini  mirip 
dengan tunangan pada masa kini, namun memiliki 
makna  yang  lebih  tinggi,  hanya  kematian  atau 
perceraian  yang  dapat  memisahkan.  Hubungan 
suami istri belum diperkenankan hingga keduanya 
memasuki  tahap  terakhir,  yaitu  pernikahan.  Bagi 
Yusuf sebagai orang Yahudi yang taat tersedia dua 
pilihan  yang  baik  dan  legal,  yaitu  menceraikan 
Maria secara diam‐diam (ay 19) dan membiarkan 
Maria  dirajam  dengan  batu  sampai  mati  sesuai 
hukum Yahudi – karena dianggap melakukan dosa 
seksual hingga hamil diluar nikah (Ulangan 22:23‐
24).  Namun,  pilihan  Yusuf  berubah  setelah 
menerima perintah Tuhan melalui malaikat dalam 
mimpi  bahwa  anak  yang  dikandung  Maria 
sebenarnya adalah dari Roh Kudus  (ay 20). Yusuf 
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Pelatihan yang berlangsung  pada 4‐7 November 
2013 merupakan Pelatihan untuk kedua kalinya bersama 
Gereja Kristen Masehi Injili di Timor (GMIT). Pelatihan 
berlangsung untuk dua kelompok yaitu Pelatihan Khot‐
bah Langham Tahap 1 yang diikuti oleh 41 orang yang 
terdiri dari pendeta dan majelis jemaat dari Klasis Ku‐
pang, Rote, Soe dan Flores.  

Kelompok kedua merupakan Kelompok Pelatih 
yang dipersiapkan untuk melatih di tingkat lokal 
(Training for Trainers Local/TFT) untuk peserta yang 
telah mengikuti Pelatihan Tahap 1 sebelumnya.  Kelom‐
pok TFT diikuti oleh 6 orang peserta.  Seluruh peserta 
mengikuti pelatihan dengan antusias dan aktif dalam 
setiap diskusi. 

  Pelatihan dengan GMIT kali  ini sangat  istimewa 
karena di akhir pelatihan pada 7 November 2013 dila‐
kukan penandatanganan kerja sama Langham Indone‐
sia  dengan  Sinode  GMIT.  Perjanjian  ditandatangani 
oleh  Ketua  dan  Sekretaris  Majelis  Sinode  GMIT  Pdt. 
Robert  Litelnoni,  S.Th  dan  Pdt.  Benyamin  Nara  Lulu, 
M.Th. bersama Country  Coordinator  Langham Indone‐
sia,  Victor  Nikijuluw.  Dengan  penandatanganan  ker‐
jasama  ini  diharapkan  koordinasi  pelaksanaan  pelati‐
han akan berjalan makin efektif.  

PELATIHAN TAHAP 1 DAN TFT GMIT DI KUPANG 

Kepada semua sahabat Langham Preaching Indonesia  

Selamat merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2014. 

Sungguh  indah  kita  dapat  menutup  tahun  ini  dengan  sujud  syukur  bagi  Allah  Bapa  dan  Tuhan  Yesus 
tercinta. Kasih karunia Tuhan terlihat nyata dalam pelayanan pelatihan khotbah dan pelatihan para pe‐
latih  sepanjang  tahun  ini.  Kasih  karunia  Tuhan  yang  sama  juga  pasti  telah  memampukan  Bapak/Ibu 
pengkhotbah menjadi pemberita firman‐Nya yang setia, jelas dan relevan. 
  Akhir tahun ini Tuhan memberi anugerah dan kepercayaan lebih pada kita dengan tuntasnya pen‐
daftaran Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan secara resmi, Yayasan ini akan memayungi seluruh 
kegiatan Langham di Indonesia. Anugerah sedemikian sekaligus menambah tanggung jawab besar, yang 
membutuhkan kerja sama dan dukungan Bapak/Ibu sekalian. 
  Kiranya semangat Natal dalam cinta kasih Yesus yang aktif menjangkau orang‐orang yang membu‐
tuhkan, juga menggerakkan kita untuk makin aktif menjangkau rekan‐rekan pengkhotbah yang membu‐
tuhkan pelatihan. 

Dari Redaksi 

 Pelatihan TFT Lokal dan Tim Langham 

Setelah Penandatangan Kerjasama Langham  
dengan Sinode GMIT Peserta Pelatihan Tahap 1  

 Suasana Diskusi Kelompok 
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han  Batu Prapat, Pakpak Barat dan Aceh Singkil. Pelati‐
han dilaksanakan di Rumah Doa Ora et Labora, Kaban‐
jahe, di kaki Gunung Sinabung. Panitia dikoordinir oleh: 
Pdt.Sadrah Brahmana dan Bpk. Sustra Ginting. Di Akhir  
Pelatihan dibentuk 3 Kelompok Pengkhotbah yaitu: KP 
Kabanjahe‐Brastagi, KP Kasih Karunia dan KP Langham 
Singkil – Pakpak Barat.  

Pelatihan Tahap 1 di Kabanjahe berlangsung pada 18‐21 
November 2013.  

Pelatih Langham yang terlibat adalah John Chambers, 
Armin Keller, Jonathan Gunthorpe, Mee Fang, Okta Rum‐
pak, dan Hamdani. Peserta sebanyak  35 orang, dari 19 
Jemaat interdenominasi dari Kabanjahe, Berastagi, Labu‐

PELATIHAN TAHAP 1 DI KABANJAHE 

 Suasana Diskusi Kelompok 

 Peserta Pelatihan Tahap 1 Kabanjahe  

PELATIHAN TAHAP 1 DI MANOKWARI 

Pelatihan yang dilakukan pada 28‐31 Oktober 2013 yang 
berlangsung di Kampus Universitas Negeri Papua (UNIPA) 

Manokwari. Pelatihan Tahap 1 ini merupakan kerjasama 
dengan Badan Kerjasama Antar Gereja (BAKG) Manokwari. 
Pelatihan diikuti 44 orang dari 14  gereja dan institusi. 

Peserta mengikuti pelatihan dengan semangat dan antu‐
sias. Peserta dari berasal dari Kota Manokwari, Pedala‐
man Mankowari dan 8 orang dari Kota Sorong, Jayapura 
dan Bintuni.  
  Di Akhir pelatihan, peserta membentuk 9 kelom‐
pok pengkhotbah yaitu KP Senggo, KP Agape Amban, KP 
Kerukson, KP Pistis, KP Berea Manokwari, KP Moskona, 
KP Petro China Sorong, KP Ezra Amban, KP Jalan Kese‐
lamatan (KP Puig Niaije). 

 Suasana Pelatihan  

 Peserta Pelatihan Tahap 1 Manokwari  

PELATIHAN TAHAP 1 DAN TFT LOKAL DI GBKP BRASTAGI 

Pelatihan yang dilakukan pada tanggal 11‐14 November 
2013 yang berlangsung di Berastagi merupakan pelatihan 

kedua Langham Indonesia bekerja sama dengan Gereja 
Batak Karo Protestan (GBKP). Pelatihan tahap 1 yang 
sedianya akan diikuti oleh 50 orang peserta, namun terjadi 
letusan Gunung Sinabung dimana beberapa gereja menjadi 
tempat menampung pengungsi sehingga pendeta dan ma‐
jelis yang lokasinya dekat dengan Gunung Sinabung tidak 
dapat hadir. Peserta Pelatihan tahap 1 diikuti oleh  

14 orang peserta yang mengikuti dengan tetap berse‐
mangat  dan antusias. Pelatihan untuk calon pelatih lokal 
(TFT Local) juga diikuti oleh 14 orang peserta. Pelatih 
Langham yang melatih adalah: Rosemary Aldis, Armin 
Keller, Yohana Wigena, Sonny Cornelius dan Okta Rum‐
pak. Di Akhir pelatihan, peserta membentuk 8 kelompok 
pengkhotbah yaitu KP Permata, Medan Langham Preach‐
ing Club, KP Klasis Berastagi, KP Golgota Klasis Lubukpa‐
ham, Sinabun Club, KP Binjai Langkat, KP Katipa dan KP 
Klasis Dairi. 

Peserta Pelatihan Tahap 1 Angkatan ke 2 GBKP 

Peserta Pelatihan TFT Lokal GBKP 
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Dominggus Saekoko 

♦ Bersyukur untuk pendaftaran Yayasan Langham 
dan Kemitraan Pelayanan Indonesia, berdoa 
untuk program Yayasan dalam tahun 2014 yang 
dimatangkan dalam rapat pengurus pada 17‐18 
Januari 2014. 

♦ Bersyukur untuk banyak pelatihan yang diper‐
cayakan Tuhan sepanjang tahun 2013, berdoa 
untuk jadwal pelayanan tahun 2014 di Jawa 
Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi dan 
Papua. 

♦ Bersyukur untuk kerelaan dan komitmen para 
pelatih Langham, doakan kesehatan dan jadwal 
yang cukup padat pada tahun 2014. 

♦ Bersyukur untuk peresmian kerja sama dengan 
sinode GMIT Kupang, berdoa agar program ber‐
sama makin efektif. 

♦ Berdoa bagi pelayanan Natal dan Tahun Baru 
semua peserta yang telah mengikuti pelatihan 
agar memberitakan firman Tuhan dengan setia 
pada teks, jelas dan relevan. 

♦ Berdoa untuk persiapan Pelatihan Tahap 2 Na‐
sional (24‐28 Maret 2014), TFT3 (20‐23 Mei 
2014) dan Pelatihan Tahap 1 Nasional (18‐21 
Agustus 2014). 

 
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 
 

Redaksi Buletin Langham: 
Email: buletinlangham@gmail.com 

SMS:   0812 9088 3214 
 

Rekening Bank:  
Bank Mandiri‐ KCP Warung Jambu Bogor 

No. 133.0012177.648 
a/n Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan 

 
atau 

BCA Bogor 
No. 7380469663 

a/n Netty Panjaitan/Beatris Pangala 
 
  
 

Pengurus Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan Pengurus Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan Pengurus Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan    
dan Kelompok Kerja Buletin Langham Indonesia mengucapkan:dan Kelompok Kerja Buletin Langham Indonesia mengucapkan:dan Kelompok Kerja Buletin Langham Indonesia mengucapkan:   

   

Selamat Merayakan Natal 2013 Selamat Merayakan Natal 2013 Selamat Merayakan Natal 2013    
dan Menyambut Tahun Baru 2014 dan Menyambut Tahun Baru 2014 dan Menyambut Tahun Baru 2014    

Tuhan memberkati pelayanan kita bersamaTuhan memberkati pelayanan kita bersamaTuhan memberkati pelayanan kita bersama   

Sambungan dari halaman 1...... 
 
manusia  berdosa,  turun  langsung  (blusukan,  red) 
untuk menyelamatkan kita dengan mengirim anak‐
Nya,  yaitu  Ia  yang  mengenakan  natur  Allah  dan 
manusia.  Allah  yang  menjelma  menjadi  manusia 
secara harafiah berarti Ia ada di antara kita.  

Dalam konteks kita saat ini, kehadiran Yesus 
dalam kehidupan setiap orang percaya sehari‐hari 
terjadi dalam wujud Roh Kudus. Kenyataan bahwa 
Imanuel,  Allah  beserta  kita  dan berada di  tengah‐
tengah kita,  bahkan di dalam hati kita  setiap hari. 
Ini terjadi karena Allah mengasihi kita dan Ia ingin 
setiap orang yang percaya kepada‐Nya tidak hanya 
diselamatkan,  tetapi  menghadirkan  Imanuel  bagi 
orang lain dalam kehidupan sehari‐hari.   
 
 


