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Keyakinan Dasar tentang Allah
Oleh: Rosemary Aldis
Pada tahun 70‐an, seorang tamu dari luar negeri
diundang melayani mahasiswa di suatu universitas di
Indonesia. Karena tamu ini berasal dari negara Barat, di
mana banyak mahasiswa tidak percaya Allah, bahkan
mengaku ateis, maka ia memakai kesempatan tersebut
untuk menguraikan bukti‐bukti klasik tentang Allah.
Jelas semua mahasiswa sangat bingung. Untuk apa tamu
tersebut memilih topik yang tidak relevan di Indonesia?
Bukankah orang Indonesia percaya Allah? Bukankah
keyakinan tersebut tertuang dalam Pancasila?
Memang zaman sudah berubah sejak peristiwa di
atas. Namun, Pancasila masih merupakan dasar negara
kita dan, pada umumnya, orang Indonesia masih
meyakini “Ketuhanan yang Maha Esa”. Tetapi keyakinan
ini menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu: “Apa
keyakinan kita tentang Allah?”
Tentu jawaban atas pertanyaan sangat penting
bagi semua orang beriman. Dan secara khusus, setiap
pengkhotbah harus sungguh menggumuli hal ini,
karena tugas kita adalah ‘memberitakan firman Allah’.
Jadi, dari semua keyakinan kita tentang Allah,
keyakinan mana yang langsung berkaitan dengan
panggilan dan tugas kita sebagai pemberita firman
Allah?
Allah menciptakan dunia dengan FirmanNya
Allah yang kita kenal adalah Pencipta kita. Dialah
‘Khalik langit dan bumi’. Dan Allah menciptakan segala
sesuatu, dari ‘yang tidak ada menjadi yang ada’, dengan
firman‐Nya semata‐mata (Kej 1, Ibr 11:3). Dengan
demikian, kita percaya bahwa firman Allah yang
diberitakan di masa kini adalah Firman yang
menciptakan. Melalui firman Allah, manusia berdosa
dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru (1Ptr 1:23).
Demikian
juga,
kehidupan
orang
percaya
ditransformasikan oleh firman yang diberitakan dengan
kuasa Roh Allah (2Tim 3:15‐17).
Allah menyatakan diriNya
Meskipun Allah ‘bersemayam dalam terang yang tak
terhampiri’ (1Tim 6:16), Dia sangat rindu bersekutu
dengan manusia ciptaan‐Nya. Jadi, dari semula Allah
menyatakan diri‐Nya. Secara umum, Allah menyatakan
diri‐Nya melalui alam yang Ia ciptakan (Rm 1:20) dan
dalam suara hati manusia (Rm 2:12‐16). Secara khusus
Allah menyatakan diri‐Nya melalui firman‐Nya (Ibr

1:1). Akhirnya, Allah yang tak kelihatan dinyatakan
kepada kita oleh Anak‐Nya, Yesus Kristus (Yoh 1:14‐
18). Jadi, karena khotbah bertujuan memperkenalkan
Allah kepada umat‐Nya, maka semua khotbah harus
diberitakan dalam terang pribadi dan karya Yesus
Kristus yang kita kenal dalam Alkitab.
Allah adalah sumber kasih karunia
Baik penciptaan dunia maupun penyataan Allah kepada
manusia merupakan perwujudan kasih karunia. Kita
sering mengaitkan kasih karunia Allah dengan
pemberian Anak‐Nya, Yesus Kristus, dan keselamatan
di dalam Dia (Yoh 3:16; Rm 5:1‐11; Ef 2:1‐10). Namun,
kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan
Allah dimotivasikan oleh kasih karunia‐Nya. Sebagai
pemberita firman Allah, kita perlu memahami dan
menghayati bahwa panggilan kita didasarkan pada
anugerah Allah dan bukan pada kelayakan kita.
Demikian juga, jika Allah berkenan memakai khotbah
kita untuk membawa orang lain kepada Kristus serta
menguatkan iman para pendengar kita, hal ini juga
hanya terjadi karena kasih karunia Allah yang tak
terbilang. Sebaliknya, bila kita menyadari kelemahan
dan kekurangan kita, maka kasih karunia Allah
memberi kuasa‐Nya kepada kita (2Kor 12:9‐11).
Allah itu setia
Kenyataan ini menguatkan setiap pengkhotbah. Allah
tidak hanya menyatakan diri‐Nya dalam firman‐Nya,
tetapi Allah setia pada semua janji‐Nya. Jadi, kita boleh
memberitakan firman‐Nya dengan penuh keyakinan.
Apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Kita boleh
memegang setiap janji Allah dengan pengharapan yang
pasti karena Allah tidak mungkin menyangkal diri‐Nya
(2Kor 1:18‐22; 2Tim 2:13).
Allah itu kudus
Kenyataan ini membawa kita kepada hal yang sering
ditekankan dalam Pelatihan Langham, yaitu integritas
seorang pengkhotbah. Apa yang kita katakan dari
mimbar kerab kali tidak sepadan dengan apa yang kita
perbuat dalam kehidupan kita sehari‐hari. Kenyataan
tentang kekudusan Allah yang memanggil kita
menantang kita supaya kita terus‐menerus hidup dalam
persekutuan yang erat dengan Tuhan dan berjuang
dalam kuasa Roh Allah sehingga hidup kita semakin
hari semakin kudus (1Ptr 1:13‐25).
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Dari Redaksi
Salam kasih,
Bulan Januari – Mei merupakan periode pelayanan yang padat bagi Langham Indonesia. Pelatihan Tahap I
diadakan di Lampung, Cianjur, Toraja, Kabanjahe, Nosu, Mamasa, Bogor, dan Malang dengan peserta sekitar 490
orang. Selain itu pelatihan bagi para pelatih: TFT 1 diadakan di Toraja untuk 21 orang dan TFT 2 di Jakarta juga
berlangsung dengan jumlah peserta 33 orang. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga semua pelatihan
berjalan lancar. Berdoa bagi tambahan sumber daya tim dan para pelatih agar permintaan pelatihan di berbagai
tempat dapat dipenuhi.
Kehadiran Buletin Langham tahun 2013 baru dimulai pada bulan ini oleh karena keterbatasan sumber daya
Tim. Demi kemajuan kinerja, Tim baru bekerja mulai edisi perdana ini, sebagaimana restrukturisasi dalam seluruh
Tim Langham Indonesia, sebagai hasil rapat kerja pada tanggal 1 Juni 2013 di Bogor. Mohon dukungan Bapak/Ibu
sekalian agar buletin dapat terbit setiap bulan bergantian dengan Buletin Kelompok Pengkotbah.
Tahun ini buletin akan terbit berurutan dengan tema ‘Tujuh Keyakinan Dasar Pengkotbah’, yang dimulai
dengan topik ‘Keyakinan Dasar Tentang Allah.’ Tema ini penting seperti dikatakan oleh John Stott, ”Rahasianya
bukan terletak pada penguasaan teknik tertentu, tetapi pada keyakinan yang menguasai diri kita.”
Sebagai dukungan sumber tertulis bagi pelayanan Bapak/Ibu, kami akan mencantumkan informasi buku‐
buku baru dari terbitan Langham Preaching maupun penerbit lain. Kiranya kita semua semakin gemar membaca
Firman Tuhan dan juga karya tulis para hamba Tuhan yang mencintai Firman‐Nya. Diberkatilah para pengkotbah
yang memiliki lidah seorang murid.

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 Lampung

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 STT SAPPI

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 Lampung
berlangsung pada 10‐13 Januari 2013 merupakan kerja
sama Langham Indonesia dengan Gereja Protestan
Indonesia Bagian Barat Musyawah Pelayanan (GPIB
Mupel) Lampung. Pelatihan diikuti 54 orang peserta yang
merupakan perwakilan dari 10 GPIB yang berada di
sekitar Lampung: GPIB Immanuel, GPIB Kanaan, GPIB
Maranatha, GPIB Marturia, GPIB Petra, GPIB Silo, GPIB
Tiberias, GPIB Zebaoth, GPIB Pancaran Kasih, dan GPIB
Effata. Peserta kebanyakan merupakan majelis jemaat
dan secara rutin memimpin khotbah di jemaat.

Suasana Diskusi Kelompok

Suasana Diskusi Kelompok

Foto Bersama Pelatihan Khotbah Lampung

Sekolah Tinggi Teologi Studi Alkitab untuk
Pengembangan Pedesaan Indonesia (STT SAPPI)
merupakan STT yang dibentuk dengan motto “Hamba
Tuhan berkarakter Kristus yang siap membangun dan
memberdayakan desa bagi kemuliaan Allah”. STT
SAPPI berada di bawah Yayasan Mitra Pembangunan
Desa merupakan kerja sama beberapa gereja dan
persekutuan di Bandung dengan Persekutuan Alumni
Kristen (PAK) Bogor. Mahasiswa STT SAPPI berasal
dari berbagai daerah di Indonesia.
Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 diadakan
pada 11‐14 Februari 2013 di Kampus STT SAPPI yang
terletak di Cianjur‐Jawa Barat. Pelatihan diikuti oleh
mahasiswa STT SAPPI, pengajar dan staf STT SAPPI
serta perwakilan gereja di sekitar Kampus STT SAPPI.
Jumlah peserta 58 orang.

Foto Bersama Pelatihan Khotbah STT SAPPI
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Pelatihan Khotbah Langham di Toraja
Pelatihan Khotbah Langham di Toraja yang
berlangsung pada 26 Februari – 2 Maret 2013 terdiri dari
3 pelatihan sekaligus. Pertama, Pelatihan Khotbah
Langham Tahap 1, diikuti oleh 131 orang peserta,
melebihi yang direncanakan, terdiri dari pendeta,
penatua, dan beberapa pengkhotbah awam.

Suasana Pelatihan Khotbah Tahap 1

Suasana Diskusi Kelompok Tahap 1

Foto Bersama Pelatihan Khotbah Tahap 1

Kedua, Training For Trainers (TFT‐ Pelatihan
untuk Pelatih) Tahap 1, diikuti 21 orang peserta yang
telah mengikuti Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1
pada November 2012.

Presentasi Hasil Diskusi Kelompok

TFT

Ketiga adalah Pelatihan Khotbah Langham Tahap
1 khusus untuk para penatua, yaitu sebanyak 76 orang
penatua gereja‐gereja Toraja. Ketiga pelatihan ini
diadakan di Rantepao ‐ Toraja dalam rangka 100 tahun
Injil masuk Toraja.

Diskusi Kelompok Khusus untuk Penatua

Foto Perwakilan Gereja Pelatihan Khotbah Khusus untuk
Penatua
Diskusi Kelompok Khusus untuk Penatua

Buletin Langham Indonesia

Edisi Juni 2013

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 GBKP

Suasana Diskusi Kelompok

Foto Bersama Pelatihan Tahap 1 GBKP

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) berlangsung pada 19‐22 Februari 2013 di
Retret Center GBKP – Sukamakmur. Pelatihan diikuti 73 orang (7 orang pendeta, 23 calon pendeta (vikaris‐sedang
persiapan untuk diteguhkan sebagai pendeta dan 43 orang Penatua/Diaken yang secara rutin berkhotbah).

Pujian Bersama dalam Acara Pelatihan

Pelatihan Tahap 1 GBKP

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 Gereja Toraja Mamasa (19‐22 Maret 2013)

Suasana Diskusi Kelompok

Foto Bersama Pelatihan Tahap 1 Gereja Toraja Mamasa

Gereja Toraja Mamasa Klasis Nosu merupakan bagian dari Sinode Gereja Toraja Mamasa. Desa Nosu yang indah dan
asri di mana Jemaat Nosu berada terletak di desa yang berada di pegunungan dengan jarak tempuh dengan
kendaraan dari Kabupaten Polewali kira‐kira 6 jam (Makassar – Polewali juga sekitar 6 jam). Pelatihan diikuti 65
orang peserta yang merupakan perwakilan dari tujuh jemaat. Ketujuh jemaat tersebut dilayani 3 orang pendeta dan
semuanya mengikuti pelatihan khotbah Langham.

Suasana Pelatihan

Peserta Pelatihan Menyaksikan Hasil Diskusi Kelompok
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Informasi Tiga Buku Terbaru
Pada 18 Mei 2013 di Jakarta, Langham Indonesia
bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bina Kasih
mengadakan acara peluncuran dua buku Langham
Preaching yang sangat penting bagi para pengkhotbah
dan pemerhati khotbah. Pada acara ini, Dr. Greg Scharf,
penulis buku tersebut, hadir dan menjadi pembicara
dalam dua acara seminar yang diadakan pada hari dan
tempat yang sama. Kedua buku ini akan memperleng‐
kapi para pengkhotbah dalam menjalankan tugas seba‐
gai pelayan firman Allah.
Selain kedua buku ini, pada 9 Februari 2013 di
Bogor, bersamaan dengan Kebaktian Ucapan Syukur
atas kehidupan Ibu Ruth Chambers (almarhum), dilun‐
curkan sebuah buku yang juga diterbitkan oleh Yayasan
Komunikasi Bina Kasih. Buku dapat dipesan melalui
Yayasan Bina Kasih dengan alamat web:
www.penerbitbinakasih.com

Sebelumnya Greg Scharf melayani sebagai pendeta
di All Souls, Langham Place, London; Knox Church,
Toronto; dan Salem Free Church di Fargo, North Da‐
kota. Isi buku ini merupakan penuntun yang ber‐
guna untuk menyiapkan khotbah yang lebih men‐
dalam melalui pengembangan hubungan yang lebih
kuat dengan Tuhan, dengan firman Allah, dan den‐
gan para pendengar. Pesan dalam buku ini langsung
kepada inti masalah dan membumi. Penulisannya
berbentuk renungan dan disertai doa. Melalui buku
ini Greg Scharf mengajak para pengkhotbah untuk
membenamkan diri dalam Alkitab dan merefleksi‐
kan makna firman Allah bagi mereka.
3. Murid Sejati

1. Tantangan dalam Berkhotbah
Buku ini ditulis oleh John Stott dan Greg Scharf, den‐
gan judul asli ‘The Challenge of Preaching’. John Stott
adalah seorang pengkhotbah alkitabiah yang diakui
dunia. Dalam buku ini, John Stott menguraikan prin‐
sip‐prinsip yang menentukan khotbah yang baik dan
memberikan petunjuk‐petunjuk praktis bagi para
pengkhotbah. Ia menekankan pentingnya menden‐
garkan dengan saksama firman Allah dan sekaligus
dunia masa kini. Ia juga memberi nasihat tentang
pentingnya kehidupan seorang pengkhotbah ber‐
padanan dengan isi khotbahnya. Greg Scharf meleng‐
kapi buku ini dengan materi yang membahas berba‐
gai perkembangan terbaru dalam khotbah dan ke‐
hidupan gereja. Ada tiga tantangan terberat para
pengkhotbah di masa kini diuraikan dalam buku ini,
yaitu sikap perlawanan atas segala bentuk otoritas,
revolusi elektronik, dan hilangnya keyakinan akan
Injil.
2. Khotbah yang Transformatif
Buku ini merupakan terjemahan dari buku Relational
Preaching, yang ditulis oleh Greg Scharf, Profesor
Teologi Pastoral di Trinity Evangelical DivinitySchool
di Deerfield, Illinois, Amerika Serikat.

Disunting oleh Haskarlianus Pasang, Sri Nurani Kar‐
tikasari, dan Yoel
M.
Indrasmoro,
buku ini mengi‐
sahkan
berbagai
kesaksian para sa‐
habat dan murid
Ibu Ruth Chambers,
yaitu
bagaimana
Tuhan, melalui Ibu
Ruth
Chambers,
telah
menyentuh
dan menginsipirasi
mereka untuk men‐
jadi murid Kristus.
Selama 40 tahun
pelayanannya
di
Indonesia dan melayani orang Indonesia di berba‐
gai negara, ribuan mahasiswa dan alumni menemu‐
kan Kristus dan berkomitmen menjadi murid‐Nya.
Berbagai sisi kehidupan Ibu Ruth Chambers diceri‐
takan dalam buku ini, mulai dari perannya di dunia
akademis, kepiawaiaannya dalam bidang adminis‐
trasi, keua‐ ngan dan perencanaan pelayanan, ibu
rohani, konselor, editor, pemandu wisata, sangat
melek teknologi, hingga juru masak ulung. Berbagai
keah‐ lian Ibu Ruth Chambers, digabungkan dengan
panggilan sebagai misionaris, membuatnya sangat
efektif dipakai Tuhan hingga akhir hayatnya.
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Laporan Pelaksanaan TFT 2
Kegiatan Training for Trainers (TFT) Tahap 2
untuk Tim Pelatih Langham Indonesia berlangsung di
STTRII Jakarta pada 13‐17 Mei 2013. Dalam kesempatan
tersebut 33 orang pelatih dari Bogor, Bandung, Jakarta,
Malang, Sumatera Utara, Kupang, dan Toraja hadir dan
mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh 3 orang
fasilitator. Salah satu materi yang dibahas Dr. Greg Scharf
adalah
“Bahaya
Menjadi
Pengkhotbah
yang
Menyenangkan Hati Orang”. Materi tersebut disarikan
dalam tulisan di bawah ini.
"Menghindari bahaya menjadi pengkhotbah yang
menyenangkan hati orang: memulihkan penilaian
yang bijaksana terhadap diri”
Mengapa hal ini sangat penting:
1. Menyenangkan hati orang menjauhkan kita dari
percaya kepada Yesus (Yoh 5:44; 12:43‐44).
2. Menyenangkan hati orang adalah akar klenik/tenung
(Gal. 1:10).
3. Menyenangkan hati orang membawa kepada berbagai
kelakuan buruk dalam penggembalaan dan homiletika
(1Tes 2:4).
4. Menyenangkan hati orang mengungkapkan kerabunan
teologi (1Kor 4:1‐5).
5. Menyenangkan hati orang‐ membiakkan kedangkalan
karena berpusat pada apa yang dilihat manusia, berla‐
wanan dengan apa yang Allah lihat (Ef 6:6).

5. Menggunakan klaim atau slogan untuk mengesahkan
khotbah yang cacat (Yer 23:25, 30, 33‐40).
Apa akar utama dari menyenangkan hati orang?
1. Kegagalan dalam mendefinisikan diri sendiri dalam
anugerah Allah (1Kor 15:10‐11), atau tidak merasa
aman dalam Kristus dan mengalami krisis identitas
dalam Kristus (Lihat Kol 2:16‐23).
2. Kegagalan untuk hidup dan melayani di hadapan
Allah dan bagi kemuliaan Allah (2Kor 4:2; 5:11; 1Kor
4:1‐6)
3. Eskatologi yang mengharapkan hasil langsung yang
lebih mengarah pada akhir zaman daripada
penebusan, betapa pun mulia hal itu (Rm 7:21‐8:39;
1Kor 4:5). Dengan perkataan lain, definisi yang salah
untuk kata keberhasilan membuat kita melihat pada
tempat yang salah untuk peneguhan.

Diskusi dan Evaluasi Materi Pelatihan
Bagaimana kita mengatasi godaan untuk menye
nangkan hati orang?

Sesi Interaksi “Alkitab sebagai Satu Kesatuan” yang
diperagakan dalam Bentuk Gambar dan Tulisan
Apa tandatanda dari menyenangkan hati orang (di
samping berbagai pengaruh yang tampak yang dise
but di atas)?
1. Ingin menyenangkan hati orang banyak (Mrk 15:15).
2. Terikat dengan adat istiadat (Mat 15:1‐9).
3. Khotbah yang melayani diri sendiri, yang memuaskan
keinginan pendengar, mengatakan hal yang ingin
mereka dengar, dan pada saat yang sama memanfaat‐
kan mereka (Mi 3:5‐7, 11).
4. Kerohanian yang super, yang bertindak seolah‐olah
respons umat sama sekali tidak relevan (2Kor 4:2; 7:2
‐16; cf. Kol 1:2‐5). Sebenarnya ini permintaan supaya
orang menyetujui kerohanian Anda!

1. Bercermin pada teladan Yesus (Yoh 5:41).
2. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (Rm
12:21).
3. Definisikan diri Anda dalam anugerah Allah.
Berdoalah supaya Anda sangat aman dalam Yesus
sehingga Anda bebas memalingkan telinga dari
orang‐orang ingin memuaskan keinginan telinganya
(2Tim 4:3‐4).
4. Hiduplah dan melayanilah di hadapan Allah. Hidup
untuk menyenangkan hati‐Nya dan berkenan
kepada‐Nya. Cari pujian dari Allah dan bukan dari
manusia.
5. Berdoalah supaya Allah membebaskan Anda dari
agenda yang tidak realistis dan tidak berdasar dari
orang‐orang, dan pada saat yang sama memampu‐
kan Anda memelihara kasih yang berkorban bagi
mereka dan mencurahkan diri Anda dengan su‐
kacita pada korban dan iman mereka (Flp 2:17).
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Laporan Pelaksanaan Seminar Publik dan Akademis  18 Mei 2013
Kehadiran Prof. Dr. Greg Scharf di Indonesia
sebagai pelatih dalam Training for Trainers (TFT) Tahap
‐2 dioptimalkan dengan melaksanakan dua seminar
sekaligus, yaitu:
a.

Seminar yang dibuka untuk publik dengan tema:
“Serving God’s People with God’s Powerful
Word” (Melayani Umat Allah dengan Firman Allah

Seminar yang dilaksanakan di SAAT Ministry Cen‐
ter Lt. 15 Central Park Jakarta ini cukup menarik
perhatian peserta. Dalam sesi tanya jawab, khususnya
pada Seminar bagi Pengkhotbah, antusiasme untuk
bertanya sangat tinggi, sehingga panitia harus berhenti
menyuplai pertanyaan tertulis kepada penerjemah
karena waktu sudah habis.
Dalam acara Seminar Publik diluncurkan dua buku
karangan Dr. Greg Scharf yang telah diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia oleh Tim Langham Indonesia,
yaitu “Tantangan dalam Berkhotbah” (ditulis oleh John

yang Berkuasa). Seminar pagi, 18 Mei 2013 diikuti
sekitar 100 orang.
b.

Seminar yang diperuntukkan bagi pengkhotbah
dengan tema: “What if . . . God speaks through you
when you preach?  Working on our preaching in
Stott bersama Greg Scharf) dan “Khotbah yang
Transformatif”. Penerbit Yayasan Komunikasi Bina Kasih
yang diwakili oleh Pdt. Yoel Indrasmoro secara simbolis
menyerahkan buku tersebut kepada Prof Greg, Bapak
Victor Nikijuluw, Bapak John Chambers dan kepada tim
penerjemah. Selanjutnya diserahkan kepada beberapa
orang perwakilan peserta seminar.

light of a Godcentered definition“ (Bagaimana
jika .... Allah berbicara melalui Anda ketika Anda
Berkhotbah? – Menyusun khotbah kita dikaitkan
dengan definisi 'berpusat pada Allah'). Seminar
sore, 18 Mei 2013 dihadiri sekitar 130 orang.
Kedua seminar tersebut berlangsung dalam
bahasa Inggris, namun peserta sangat tertolong dengan
keahlian penerjemah Dwi Maria Handayani, M.Th ‐ yang
juga adalah anggota Tim Pelatihan Khotbah Langham ‐
dalam menerjemahkan setiap kalimat Prof Greg dengan
jelas dan mudah dipahami.
Dalam seminar tersebut, Bapak Dr. Victor PH
Nikijuluw, selaku Country Coordinator Langham
Indonesia, memberikan penjelasan mengenai visi dan
misi Langham Indonesia.

Berdasarkan evaluasi yang diberikan oleh
peserta melalui formulir evaluasi, didapatkan bahwa
respons peserta sangat positif atas pelaksanaan seminar
dan banyak yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai
Langham dan pelatihan khotbah yang lakukan Langham
Indonesia.
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Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 Malang

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 PAK Bogor

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 Malang
berlangsung pada 21 – 24 Mei 2013 di St. Maria
Magdalena Postel, Malang. Pelatihan ini diikuti 21 orang
peserta, terdiri dari 13 pendeta, dan 8 pengkhotbah
awam, berasal dari Jakarta (utusan GBKP), Semarang,
Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Dengan jumlah peserta
yang tidak besar, interaksi di antara peserta menjadi
lebih intens dan peserta lebih aktif berpartisipasi,
terutama dalam kelompok.

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 untuk
Persekutuan Alumni Kristen (PAK) Bogor berlangsung
pada 27 April, 4 Mei dan 11 Mei 2013. Pelatihan ini
diadakan untuk memenuhi permintaan anggota PAK
Bogor yang terlibat dalam pelayanan firman Allah di
gereja atau instansi masing‐masing. Karena kesibukan
pekerjaan, anggota PAK kesulitan mencari waktu
pelatihan beberapa hari berturut‐turut sehingga
pelatihan dilakukan 3 kali hari Sabtu. Pelatihan ini diikuti
6 orang peserta. Pelatihan berlangsung di Gedung SMA
BPK Penabur Bogor.

POJOK DOA

Suasana Pelatihan di Malang

♦ Bersyukur untuk pelatihan khotbah Langham yang
sudah berlangsung di Lampung, STT SAPPI, GBKP‐
Sukamakmur, Toraja, Mamasa, Bogor, dan Malang.
Berdoa bagi peserta pelatihan agar bersemangat
untuk mempraktikkan apa yang sudah dialami dalam
pelatihan.
Juga
doakan
Kelompok‐kelompok
Pengkhotbah yang baru terbentuk agar setia
melakukan pertemuan dan bertumbuh bersama.
♦ Bersyukur untuk pelaksanaan TFT2 (Training for
Trainers 2) yang sudah berjalan dengan baik atas
kerja sama dengan STTRII Jakarta dan Seminar yang
berlangsung atas kerja sama dengan SAAT Ministry.
♦ Berdoa untuk Tim Langham Indonesia yang sedang
mempersiapkan program kerja tahun 2013‐2014.
♦ Berdoa untuk persiapan Pelatihan Khotbah Langham:
15 – 18 Juli 2013: STT Bandung
28 – 31 Juli 2013: Gereja Toraja

Foto Bersama Pelatihan Khotbah Tahap 1 Malang

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
HP: Beatris Pangala (0813.9813.7884)
Rekening Bank:
No. 13300.11066.677
atas nama Yayasan Wiyata Asih,
Bank Mandiri KCP Bogor,
Jl. Pajajaran Bogor.
Atau
No. 7380469663
atas nama Netty Panjaitan
BCA Bogor
Mohon berita transfer dikirim kepada email
atau No. HP di atas.
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