
   Edisi  Desember 2014 

 

ketimbang memberi. Tujuan Iblis sangat jelas, yaitu 
menanamkan pengertian bahwa Allah seperti ini tidak 
dapat dipercaya, karena motivasinya tidak benar. 
Celakanya kita sering termakan provokasi Iblis, 
ketimbang berpegang teguh pada kebenaran Allah yang 
sudah terbukti dalam kehidupan kita.   
 Ketiga, keliru menginterpretasi firman Allah. Dalam 
Kejadian 2:17 Allah berfirman: “… janganlah kaumakan 
buahnya... pastilah engkau mati”, tetapi kepada ular, 
Hawa mengatakan: “… jangan kamu makan ataupun raba 
buah itu, nanti kamu mati” (ayat 3). Disini Hawa 
menambahkan interpretasinya sendiri terhadap firman 
Allah. Bukankah cerita ini mirip dengan pengalaman kita, 
termasuk ketika berkhotbah? Bukankah langkah-
langkah diatas adalah bentuk penolakan terhadap Allah 
dan firman-Nya?  

 

Langkah-langkah terwujudnya dosa 
Penolakan terhadap Allah juga terwujud melalui 
keinginan dan tindakan melakukan dosa. Dari penjelasan 
di atas, kita akan paham bahwa langkah kecil berubah 
menjadi tindakan nyata. Ayat 6 secara runut dan lengkap 
menggambarkan tahap-tahap terjadinya dosa: melihat, 
mengambil, dimakannya, diberikannya, memakannya. 
Suksesi dari satu tahap ke tahap lain begitu cepat dan 
meyakinkan. Satu hal yang menarik adalah ayat 6 juga 
menggambarkan dosa yang dilakukan Hawa sebagai 
bentuk keinginan menjadi seperti Allah: Perempuan itu 
melihat ...baik. Bukankah hal ini menggaungkan 
penciptaan, dimana setelah mencipta, Allah melihat 
ciptaan-Nya ‘baik’. Melalui tindakan dosa, Pencipta 
ditolak dan digantikan! Manusia menjadikan dirinya 
allah. Mungkin ada yang berkomentar di mana Adam? 
Ayat 6b dengan jelas menyatakan: “suaminya bersama-
sama dengan dia”, sehingga secara bersama-sama 
bertanggung jawab atas penolakan terhadap Allah dan 
otoritas-Nya.  

 

Konsekuensi Dosa  
John Stott dalam buku Students of the Word (2013), 
menegaskan bahwa Adam dan Hawa yang dicipta untuk 
menjalani persekutuan yang penuh kasih dalam Allah, 
mendengarkan tipu muslihat Iblis ketimbangkan 
kebenaran Allah dan memberontak terhadap otoritas-
Nya. Konsekuensinya, semua hubungan mereka rusak – 
hubungan di antara mereka dengan saling menyalahkan, 
hubungan mereka dengan ciptaan yang baik, khususnya 
hubungan mereka dengan Allah yang akhirnya mengusir 
mereka dari Taman Eden.      
                                                                   Bersambung ke hal 4 ... 

 Dalam Edisi Oktober 2014 kita telah membahas 
Penciptaan – yang menggambarkan ‘Yang Baik’. 
Sekarang kita akan fokus pada bagian ke dua, yaitu 
Kejatuhan – yang mewakili ‘Yang Jahat’. Dari Kejadian 3 
yang menjadi referensi utama, dimana Adam dan Hawa  
mewakili umat manusia secara keseluruhan, kita dapat 
melihat diri kita sendiri. Untuk itu, kita akan 
memperhatikan dua aspek secara khusus, yaitu natur 
dan realitas dosa, serta konsekuensi dari kejatuhan 
manusia dalam dosa.   
 

Natur dan Realitas Dosa 
Disadari atau tidak dosa lebih dari sekadar melanggar 
firman Tuhan. Dosa adalah penolakan terhadap Allah! 
Bagaimana memahami hal tersebut? Ada dua 
kebenaran yang dapat menjelaskan natur dan realitas 
dosa, yaitu jalan terjadinya dosa dan langkah-langkah 
terwujudnya dosa. 
 

Jalan terjadinya dosa 
Dosa sering dimulai dengan cara yang sederhana dan 
halus, sehingga sering dianggap tidak penting dan tidak 
serius. Ada tiga jalan terjadinya dosa, yaitu  
 Pertama, keliru menggambarkan Allah. Dari 
Kejadian 2 Allah dikenal dengan nama TUHAN Allah, 
namun ular (baca: Iblis) hanya menyebut-Nya Allah (Kej 
3: 1b). Sebenarnya dari dialog antara Hawa dan ular di 
Kejadian 3:1-5, terlihat bahwa Hawa mengetahui hal 
itu, tetapi ia justru ikut-ikutan menyebut Pencipta-nya 
hanya dengan Allah (ayat 3). Disini tampak bahwa 
dengan sedikit modifikasi terjadi perubahan signifikan 
dari TUHAN Allah yang dekat dan akrab menjadi 
Pencipta yang jauh. Bukankah kita sering keliru 
menggambarkan siapa Allah karena pengertian yang 
kita peroleh dari orang lain atau pandangan kita yang 
rusak  tentang Allah karena dipengaruhi keadaan kita 
atau pengalaman pribadi?  
 Kedua, keliru menggambarkan firman Allah. 
Strategi Iblis yang kedua adalah mempertanyakan 
firman Allah dan mengapa Allah mengatakan hal 
tersebut. Ular mempertanyakan apakah mereka tidak 
boleh makan buah dari semua pohon dalam taman 
(ayat 1). Ini adalah pemutarbalikan Kejadian 2:16: 
"Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan 
buahnya dengan bebas,” Hawa menjawab dengan 
mengutip Kejadian 2:16, tetapi menghilangkan kata 
‘semua pohon’ (ayat 2).  Disini tampak jelas bahwa 
Allah yang Mahamurah - yang menciptakan ciptaan 
yang baik dan memenuhi kebutuhan manusia - 
disalahartikan sebagai Allah yang ingin membatasi 
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Pelatihan Langham Tahap 1 yang berlangsung 

pada 6-9 Okober 2014 di JP Town House Setia 

Budi (SI International), Jl. Abadi No. 5 Medan.  

Pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta dari 12 

perwakilan gereja dan institusi Kristen: BNKP, 

GBI, GBKP, GGP Agape, GSJA, Perkantas Medan, 
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Pemadaman lampu PLN yang berlangsung 

beberapa kali serta udara yang  cukup panas 

selama pelatihan ternyata tidak mengurangi 

semangat para peserta untuk mengikuti pe-

latihan dengan antusias.    

Di akhir pelatihan, terbentuk lima Kelompok 

Pengkhotbah yang diharapkan menjadi 

sarana bagi peserta untuk bertumbuh ber-

sama dan mempraktekkan khotbah yang Se-

JeVan. 

Pelatihan Langham Tahap 1  di  Medan, Sumatera Utara 

Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2014. Banyak pelatihan dan berkat 
yang kita terima sepanjang 2014 yang patut kita syukuri. Banyak pula tantangan yang perlu 
membuat kita berlutut dan semakin bergantung pada Tuhan pemilik Langham Indonesia. Melalui 
edisi terakhir 2014, Edisi Desember 2014, kita belajar bagian ke-2 dari empat tulisan terkait 
peristiwa besar sejarah Kerajaan Allah. Demikian pula ada contoh khotbah dan informasi pelati-
han di Medan, Palembang, Manokwari dan Kabanjahe.  

Akhirnya, Selamat Natal untuk keluarga besar Langham Indonesia dan selamat memasuki 
tahun yang penuh tantangan dan harapan, tahun 2015 bersama Kristus yang sudah lahir di hati 
kita masing-masing.

Dari Redaksi 
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 Peserta Pelatihan dan Tim Langham Studi Pribadi 
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Khotbah Natal 
Tempat Buat Tuhan Yesus 

Matius 2:1-8; Yohanes 1:10-12 
Oleh: Pdt. Njoo Mee Fang 

ruh Yerusalem. Tahu kebenaran dan bisa mencari 
sendiri tapi tidak mau. Dia sibuk dengan urusannya 
sendiri yakni mempertahankan tahtanya. Herodes 
membunuh imam Sanhedrin, 3 anaknya yakni Alex-
ander, Aristobulus dan, Antipater. Tidak mau ada 
saingan. Merasa kehadiran Yesus adalah beban dan 
gangguan.  

Semua Imam Kepala dan Ahli Taurat tahu persis 
tempat kelahiran Mesias yakni ‘di Bethlehem, di 
tanah Yudea.’ Pengetahuan tentang Mesias, Juruse-
lamat yang dijanjikan bagi umat Israel, hanya seba-
tas teori bagi mereka.  

Hal yang sama bisa terjadi ketika kita tahu siapa 
Tuhan dan arti Natal tapi hanya sebatas teori dan 
tradisi. Kita terlalu sibuk bukan hanya soal waktu, 
tapi termasuk kesibukan mempertahankan ke-
pentingan dan kenyamanan, kuasa atas diri sendiri. 
Kita sulit menyerahkan kendali dan kuasa hidup 
kita pada Tuhan.  

Yesus pernah mengatakan bahwa serigala punya 
liang dan burung punya sarang tetapi Anak Manu-
sia tidak punya tempat membaringkan kepala. 
Suatu ungkapan kesedihan ketika melihat umat-
Nya tidak memberi tempat bagi-Nya. Mari sediakan 
tempat bagi Yesus dalam hati dan hidup kita. 

 3. SIKAP TEPAT (Mat. 2:9-11 ) 

 Unik dan menarik bahwa kemurahan hati manusia 
sangat dipengaruhi situasi dan kondisi.  Konon kata 
orang, persembahan gereja meningkat ketika khot-
bahnya bagus, ketika disediakan amplop cantik bagi 
uang persembahan dan seterusnya.  

Para Majus memberi contoh terpuji mengenai sikap 
tepat dalam memberi. Meskipun mereka menemu-
kan bayi Raja ternyata hanya di rumah sederhana, 
para Majus tetap memberi persembahan indah dan 
mahal yang pantas bagi seorang Raja. Bagi mereka, 
bayi Yesus pantas menerima persembahan mas, 
kemenyan dan mur, meskipun mereka belum meli-
hat kehebatan dan kebesaran kuasa Yesus.  

Sikap terpuji ketika tetap memberi yang terbaik 
karena tujuan mereka adalah menyembah Raja 
yang baru lahir. Tetap memberi yang terbaik 
karena fokus utama pada Yesus, bukan pada situasi 
kondisi yang terlihat kasat mata saat itu.  

Saat ini kita lebih kenal kebesaran Yesus dibanding-
kan para Majus. Sudah banyak yang kita terima dari 
Dia, mari kita memberi persembahan yang pantas 
bagi Yesus sebagai Raja kita. Tanggalkan kebiasaan 
memberi dengan melihat situasi kondisi lembaga, 
gereja, pengurusnya dll. Kita menerima dan mem-
beri bagi Yesus tercinta.  

 

 Natal berkisar pada hal-hal tentang ‘Mencari 
dan memberi tempat’ buat Yesus. Hari ini tidak 
sulit mencari suatu tempat karena ada GPS, telpon 
genggam dll. Saat itu para Majus kesulitan karena 
hanya ikut bintang, meski ada yang super terang. 
Jadi sambil melihat bintang terang, para Majus me-
makai logika berpikir bayi Raja pasti di Ibukota 
dan di Istana Raja, namun ternyata mereka salah 
duga.    

1.  SALAH  TEMPAT (Mat. 2:1,2) 

Bagaimana perasaan kita  jika salah tempat ? Pasti 
kecewa tapi syukur kalau masih bisa memperbaiki. 
Salah masuk restoran, bisa pindah meski malu, lalu 
menyesal beberapa jam. Salah sekolah menyesal 
beberapa tahun. Salah konsep tentang Tuhan, 
susah seumur hidup.  

Para Majus sangat berniat bertemu Yesus. Mereka 
datang dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-
tanya, tidak pasif, tunggu berita. Mereka ke Yeru-
salem, pusat negara karena mestinya bayi Raja la-
hir di Istana. Secara logika, memang begitu tapi 
mereka salah tempat. Tempat yang tepat adalah 
sesuai firman Tuhan yakni di Bethlehem, sebuah 
desa kecil. Orang tuanya sederhana. Tidak gemer-
lap, tidak mewah, tidak nyaman apalagi membang-
gakan. Yesus memulai dan mengakhiri hidupnya 
dalam kesederhanaan. Simbol kristen memang 
sederhana secara dunia yakni kandang, palungan 
dan salib. 

Saat ini kita bisa salah mencari Tuhan di tempat 
yang nyaman di dunia. Memang secara umum 
agama kristen memberi kesan lebih sejahtera. Tapi 
hal ini bukan inti kekristenan. Surga yang dijanji-
kan bukan di dunia. Di dunia berdosa ini, Tuhan 
menjanjikan adanya perjuangan, penyangkalan 
diri dan pikul salib sebagai pengikut Kristus. Dia 
memberi contoh sejak lahir hingga matinya dalam 
sengsara. 

Mari benahi sikap dan siap merayakan Natal         
dengan pengenalan Tuhan yang benar.  

Natal pertama bertempat di Bethlehem yang se-
derhana memberi makna Kristen adalah kesediaan 
hidup sederhana, mau merendah, mau susah, mau 
repot.   

2.  TIADA TEMPAT (Mat. 2:3-8 Yoh. 1:10,11) 

Salah tempat bisa diperbaiki tapi kalau tidak 
punya tempat, tidak akan selamat. Ironi jika tahu 
tempat yang tepat tapi tidak minat mencari dan 
memberi tempat.   

Herodes tahu tempat yang tepat dari informasi 
para pemimpin agama. Dia terkejut beserta selu-



 4 Edisi  Desember 2014 

 

Pelatihan berlangsung dari siang hari selama empat hari 

dari pk. 13.30 sampai pk. 22.30. Peserta tetap berseman-

gat mengikuti seluruh pelatihan karena hampir seluruh 

peserta bekerja setengah hari sebelum mengikuti pelati-

han.     

Pelatihan Langham Tahap 1 yang berlangsung pada 8-

11 Oktober 2014 diikuti oleh 30 orang peserta yang 

merupakan Pertua, Diaken dan Pendeta GBKP dari 

enam Klasis di Medan.  

Pelatihan dilaksanakan di Aula Universitas Neuman, 

Medan. Universitas Neuman merupakan institusi pen-

didikan milik Sinode GBKP.  

Sambungan halaman 1 ... 

 Dalam buku Mengasihi Lingkungan, Pasang 
(2011) menguraikan secara rinci empat hubungan yang 
putus akitab dosa, Pertama, hubungan yang putus 
antara manusia dengan Allah. Kejadian 3:8 mencatat: 
‘Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, 
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari 
sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu 
terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohonan dalam 
taman’. Tampak jelas bahwa persekutuan yang akrab 
dengan Allah telah dikotori oleh dosa, sehingga manusia 
malu dan bersembunyi. Ada jurang pemisah antara 
Allah dan manusia menyebabkan citra Allah menjadi 
pudar dan manusia tidak layak mewakili Allah di 
hadapan ciptaan lainnya. Kedua, Hubungan yang putus 
antara manusia dengan dirinya sendiri. Keputusan 
untuk tidak taat kepada Allah dan otoritas-Nya adalah 
keputusan pribadi, sehingga dosa dan konsekuensinya 
harus  dilihat sebagai masalah pribadi. Salah satu isu 
serius di zaman modern adalah orang, termasuk orang 
Kristen sulit menerima diri sendiri apa adanya, 
termasuk warna kulit, tinggi badan, dan bentuk fisik 
lainnya. Ketiga, hubungan yang putus antara manusia 
dengan sesamanya. Hubungan antara manusia tidak 
semesra sebelum jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 
2:23 Adam dengan lantang mengatakan: "Inilah dia, 
tulang dari tulangku dan daging dari dagingku”,  namun 
setelah jatuh dalam dosa, Adam menuduh Hawa sebagai 

 
 

biang kerok: "Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, 
dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, 
maka kumakan" (ayat 12). Hubungan antar manusia  
sekarang diwarnai oleh rasa curiga, cemburu, saling 
lempar tanggung jawab dan iri hati. Keempat, Hubungan 
yang putus antara manusia dengan ciptaan lainnya.  
Akibat ulah manusia, ciptaan lain kena getahnya. Hal ini 
tampak dalam Kejadian 3: 17: “Terkutuklah tanah kerena 
engkau”. Hubungan yang putus dengan Allah 
menyebabkan manusia tidak lagi melihat ciptaan lain 
sebagaimana Allah Sang Pencipta melihatnya.  
 Memahami konsekuensi dosa yang begitu besar dan 
luas, Ryken dalam What is the Christian Worldview 
(2006) menyimpulkan bahwa terjadi keterasingan di 
rumah, di gereja, dalam masyarakat dan di seluruh muka 
bumi. Dosa merusak hati, perasaan, keinginan. Bahkan 
seluruh natur kita telah dirusak oleh dosa! Kejatuhan 
dalam dosa menghasilkan yang jahat.  
 Kita telah menelaah natur dan realitas dosa serta 
konsekuensinya yang besar dan luas. Tantangan kita 
selanjutnya sebagai pengkhotbah adalah bagaimana 
menjelaskan betapa seriusnya dosa dan konsekuensinya 
bagi kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bangsa dan 
dunia, dan betapa kita membutuhkan Kristus untuk 
memulihkan hubungan-hubungan yang rusak agar 
kembali kepada maksud dan tujuan semula Allah 
mencipta manusia sesuai gambar dan rupa-Nya.  

Pelatihan Langham Tahap 1 GBKP di Medan, Sumatera Utara 

 Suasana Pelatihan 

 Peserta Pelatihan dan Tim Langham Diskusi  Kelompok 

Diskusi  Kelompok 
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Pelatihan yang berlangsung pada 29-31 Oktober 
2014 merupakan bagian dari program yang dilak-
sanakan Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY) di 
Pusat Pelatihan Misi Terpadu (PPMT) Palembang. 
Program yang diberi nama Pelatihan MILITAN 
(MelayanI, meLatIh dan mensejahTerahkAN) ber-
langsung selama 37 hari adalah pelatihan holistik, 
mencakup ketrampilan dan kewirausahaan untuk 
semakin memperlengkapi pelayan Tuhan dalam 
mensejahterahkan masyarakat.  

Peserta pelatihan berjumlah 45 orang dengan latar 
belakang gereja, pelayanan dan pendidikan yang 
sangat beragam: Pendeta/Gembala, Jemaat, Diaken, 
dan staf Misi dari 20 perwakilan gereja, institusi 
misi dan sekolah Teologia. Peserta juga datang dari 
luar Palembang yaitu dari Jambi dan Bengkulu. Pe-
latihan Khotbah Langham mulai dilaksanakan pada 
hari ke 14 dari program MILITAN sehingga peserta 
sudah mulai saling mengenal. Interaksi peserta 
dalam kelompok menjadi tidak kaku.  

Pelatihan Tahap 1  PPMT Palembang, Sumatera Selatan 

 Peserta Pelatihan dan Tim Langham 

Suasana Pelatihan  

 Presentasi Hasil Diskusi Kelompok  
Cuaca yang panas dan penerangan dari PLN yang 
sering mati tidak menyurutkan semangat peserta 
untuk mengikuti pelatihan dan berlatih dalam 
kelompok. Peserta juga berkomitmen untuk 
meneruskan berlatih di dalam Kelompok Pengkhot-
bah yang dibentuk berdasarkan wilayah pelayanan 
yang berdekatan.    

Pelatihan Langham Tahap 1 yang berlangsung pada 

24-27 November 2014 diikuti oleh 36 orang pe-

serta yang merupakan angkatan ke lima Pelatihan 

Langham bersama Sinode GBKP.  

Di akhir pelatihan terbentuk empat Kelompok 
Pengkhotbah yang diharapkan akan meneruskan 
semangat SeJeVan dalam kelompok mereka.  

Pelatihan Tahap 1  GBKP di Kabanjahe, Sumatera Utara 
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‘Sepanjang jalan Tuhan pimpin’ adalah judul lagu 
yang sering dinyanyikan di Gereja. Lagu ini senada 
dengan suara hati kita para pengurus, pelatih dan 
peserta pelatihan Langham sepanjang tahun 2014. 
Sebagai syukur kepada Tuhan Yesus, sang Firman 
yang telah memberkati semua pelayanan Langham 
Indonesia, kami mencantumkan 25 kesan dari dan 
oleh kita: 
1. Mengikuti metode Langham membuat saya 

lebih terstruktur alias sistematis. 
2. Mulanya lelah perjalanan kendaraan seharian 

tapi langsung segar karena terharu dan tahu 
beberapa peserta jalan kaki seharian.  

3. Bersama pelayanan Langham bisa menjelajah 
Indonesia lebih dari sejauh doa. 

4. Menemukan keluarga besar yang hangat cinta 
kasih dalam pelayanan Langham.  

5. Makin melihat kekayaan Alkitab melalui pen-
gamatan.  

6. Mulanya malas pergi pelatihan 4 hari penuh, 
akhirnya merasa kurang dan enggan pulang. 

7. Membuat saya makin kenal kecerdasan Tuhan 
dalam berbahasa.  

8. Eefek sampingan pelatihan Langham mem-
pertemukan berbagai denominasi. 

9. Melalui pelatihan ternyata jadi sadar bahwa 
saya bisa membuat khotbah langsung dari 
Alkitab. 

10. Sering mengalami muzijat kesembuhan dari 
batuk parah ketika harus mengajar dan berk-
hotbah. 

11. Mengajar saya rendah hati menerima sudut 
pandang orang lain meski mereka lebih yun-
ior. 

12. Saya selalu teringat gambaran Chris Wright 
bahwa dalam menyampaikan khotbah, ba-
yangkan penulis kitab dan Roh Kudus berdiri 
di sebelah kita dan mengatakan "ya..itu me-
mang maksudku!". Gambaran ini selalu 
mengingatkan saya untuk benar-benar meng-
gali dan mencari apa pesan Tuhan melalui 
bagian Alkitab tersebut.  

Edisi ini adalah yang terakhir terbit di tahun 2014. Kita akan bertemu kembali di edisi Januari 2015. Edisi ini adalah yang terakhir terbit di tahun 2014. Kita akan bertemu kembali di edisi Januari 2015. Edisi ini adalah yang terakhir terbit di tahun 2014. Kita akan bertemu kembali di edisi Januari 2015. 
Karena itu, seluruh redaksi Buletin Langham Indonesia mengucapkan:Karena itu, seluruh redaksi Buletin Langham Indonesia mengucapkan:Karena itu, seluruh redaksi Buletin Langham Indonesia mengucapkan:   

   

Selamat merayakan kasih Allah dalam Natal 2014Selamat merayakan kasih Allah dalam Natal 2014Selamat merayakan kasih Allah dalam Natal 2014   

“Injil adalah kabar baik mengenai anugerah bagi mereka yang sebetulnya tidak layak“Injil adalah kabar baik mengenai anugerah bagi mereka yang sebetulnya tidak layak“Injil adalah kabar baik mengenai anugerah bagi mereka yang sebetulnya tidak layak   
mendapatkannya. Simbol dari agama Yesus adalah salib, bukan timbangan pengukur.”mendapatkannya. Simbol dari agama Yesus adalah salib, bukan timbangan pengukur.”mendapatkannya. Simbol dari agama Yesus adalah salib, bukan timbangan pengukur.”   

                        John R.W. Stott (1921John R.W. Stott (1921John R.W. Stott (1921---2011)2011)2011)   
      Pendiri Langham Partnership InternationalPendiri Langham Partnership InternationalPendiri Langham Partnership International   

13. Pelayanan Langham telah menolong dan men-
dorong peserta pelatihan untuk mencari pesan 
Tuhan yang disampaikan secara jelas dan rele-
van dan bukan hanya sekedar pesan manusia 
semata. 

14. Saya pernah dibangunkan subuh hari dengan 

lagu rohani yang terpancar ke seluruh desa. 

15. Pelayanan Langham yang menjangkau berba-

gai suku, saya pernah makan nasi hitam, 

merah, coklat, kuning.  

16. ‘Gara-gara Langham’ persiapan khotbah jadi 

makin lama.  

17. Walau persiapan khotbah lama tapi jemaat 

merasa diberkati karena jiwanya dikenyang-

kan... puji Tuhan dan diberkati semua alumni 

yg benar benar menerapkan methode 

Langham utk khotbanya.  

18. Puji Tuhan ... melalui Langham saya mau bela-

jar,belajar dan terus belajar Alkitab. 

19. Setelah di-Langham-kan, tiada hari tanpa Se-

JeVan. 

20. “Terima kasih Tuhan, melalui pelayanan 

Langham bisa ketemu banyak pahlawan Tu-

han di pedalaman”. 

21. Aku korban Langham, gara-gara itu persiapan 

khotbah jadi lama banget, tapi tidak mem-

bosankan.  

22. Karena ikut Langham, setiap melihat roti dan 

mentega, saya jadi ingat teman-teman Alumni 

Langham. 

23. Setelah ikut pelatihan Langham saya yang su-

dah bisa berenang jadi bisa menyelam lebih 

dalam di dalam perikop. 

24. Setiap kali baca perikop langsung terbayang 7 

langkah dan kata-kata kunci.  

25. Metode Langham membuat kita makin intim 

dengan Firman. 

25 Berkat dari Pelayanan  Langham Indonesia 
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Dalam Studi Pribadi, peserta terlihat serius dan 

bersemangat mempraktekkan langkah-langkah  
pengamatan dan pemahaman yang diajarkan, ke-
mudian dilanjutkan dalam Diskusi Kelompok. Pada 
akhir pelatihan terbentuk enam Kelompok  

Pengkhotbah (KP). Selamat berlatih dalam KP! 

Pelatihan Langham kali ini merupakan yang kedua 
di kota Manokwari yang indah dengan Pulau 

Mansinam yang terkenal sebagai pulau tempat 
penginjil Ottow dan Geissler pertama kali menda-
rat di tanah papua, tahun 1895. 

Pelatihan bertempat di Papua Love Center pada  
17—20 November 2014,  dihadiri oleh 33 orang 

yang sudah mendaftar ditambah dengan yang 

datang terlambat, seperti dari tempat yang jauh,  
antara lain dari  Muskona yang perlu  satu hari 

berjalan kaki sebelum sampai ke airport. 

 

Pelatihan Tahap 1  di Manokwari POJOK DOA  

Studi Pribadi 

 Betapa indahnya memulai dan menutup ta-
hun dengan doa. Rangkaian syukur merupakan 
persembahan kita bagi kebaikan Tuhan sepanjang 
tahun ini.  
 

Mari bersyukur untuk:  
komitmen para majus masa kini yakni donatur, 
pengurus, pelatih 
sambutan para peserta di berbagai daerah 
seperti para gembala yang bersukacita  
kelahiran puluhan kelompok pengkotbah baru   
keselamatan semua perjalanan darat laut dan 
udara yang nyaman dibanding naik keledai 
seperti Yusuf dan Maria. 

 
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 

Suasana Pelatihan  

 Diskusi Kelompok 

 

BULETIN LANGHAM INDONESIA 
    REDAKSI 

 

Penasehat 
 

Grace Emilia 
Rosemary Aldis 

 
 

Kelompok Kerja Buletin 
 

Haskarlianus Pasang 
Njoo Mee Fang 

Dominggus Saekoko 

mailto:langhamindonesia@gmail.com

