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kurang nampak dalam kehidupan orang per-
caya maupun gereja, namun kita percaya pada 
akhir sejarah semua akan dinyatakan. Sambil 
menantikannya orang-orang percaya dipeli-
hara dalam kekuatan Allah karena iman dan 
dalam pelayanan firman, khususnya melalui 
khotbah. 

Ketiga, pelayanan khotbah merupakan 
pelayanan tentang keselamatan yang juga dila-
kukan nabi-nabi Tuhan sepanjang sejarah. 
Berkhotbah adalah pemberitaan tentang kasih 
karunia yang mendatangkan signifikansi se-
jarah dalam hidup manusia (1 Pet 1:10). Para 
nabi pemberita Firman melayani jemaat me-
lalui khotbah, dengan pertolongan Roh Kudus 
menyampaikan berita Injil, yaitu hal-hal yang 
ingin diketahui oleh malaikat-malaikat (1Pet 
1:12). Oleh karena itu para pengkotbah, mari 
siapkan akal budi, waspada dan letakkan 
pengharapan seluruhnya atas kasih karunia 
yang dianugerahkan pada kita (1 Pet 1:13). 

Sebagai pengkhotbah, sumber berita kita 
adalah Alkitab, buku bersejarah dan yang me- 
nyertai kita adalah Allah Penguasa sejarah. 
Mari kita ciptakan sejarah dalam hidup para 
pendengar kita.  

 
 

Alkitab menegaskan bahwa Allah telah berbi-
cara melalui perbuatan sepanjang sejarah dan 

juga melalui kejelasan perkatanan-Nya; 
Keduanya saling terkait erat.  

(John Stott & Greg Scharf, Tantangan dalam Berkhotbah,  
Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2013, hal. 39) 

Kutipan dari CS Lewis  di atas meru-
pakan kebenaran umum bagi semua orang 
Kristen. Kita semua yakin bahwa sejarah 
manusia berada dalam rancangan Allah, Sang 
Penguasa sejarah. Bagi para pengkotbah, kuti-
pan ini memiliki makna lebih khusus karena 
keyakinan tentang sejarah sedemikian, dapat 
memberi semangat dalam pelayanan khotbah. 

Seringkali pelayanan seorang pengkhot-
bah dapat diumpamakan seperti menabur 
garam ke laut, yang artinya seperti pekerjaan 
yang terlalu kecil bahkan nampak sia-sia. 
Seperti seorang penabur yang hanya dapat 
menabur benih kemudian melihat semak duri 
dan batu-batu menjepit benih hingga layu dan 
akhirnya mati.  Arus jaman yang semakin 
menjauhkan manusia dari Tuhan, termasuk 
jemaat gereja yang makin sekularis dan he-
donis, nampak terlalu besar untuk dihadapi 
dengan pelayanan khotbah. 

Fenomena sedemikian dapat mele-
mahkan semangat pelayanan khotbah, oleh 
karena itu pengkotbah perlu membekali diri 
dengan beberapa hal keyakinan tentang se-
jarah sbb: 

Pertama, Yesus adalah Raja Pemenang 
atas semua pemerintahan, kekuasaan dan ke-
kuatan. Pada akhir sejarah, Yesus akan menak-
lukkan semua musuh di bawah kaki-Nya, ter-
masuk musuh terakhir yakni maut (1 Kor 
15:24-28). Para pengkhotbah ada dalam tim 
pemenang bersama Yesus. Kita lemah tetapi   
Yesus berkuasa. 

Kedua, keselamatan telah tersedia untuk 
dinyatakan pada zaman akhir (1Pet 1:5). 
Meski saat ini kekayaan rohani dalam Yesus 

Edisi Juni 2014,  No. 03 Tahun IV Media Komunikasi Program Pelatihan Khotbah Langham 

Buletin Langham Indonesia   

“Keyakinan tentang Sejarah”  
Oleh Pdt. Njoo Mee Fang  

 
Pada akhirnya orang Kristen dapat menyimpulkan bahwa 

seluruh sejarah adalah cerita dengan alur ilahi 
(The Discarded Image, CS Lewis) 
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  Pelatihan berlangsung di MDC , Puncak, Bogor   
pada 24-28 Maret 2014. Pelatihan diikuti oleh 97 
orang peserta yang telah mengikuti Pelatihan 
Langham Tahap 1 di berbagai lokasi di Indonesia. 

 Pelatihan difasilitasi oleh 7 orang fasilitator 
Langham Indonesia dan dari Langham Interna-
sional.  Jadwal pelatihan selama 5 hari cukup padat 
namun seluruh peserta tetap mengikuti setiap sesi 
dengan penuh semangat dan sukacita.  

 Peserta berasal berbagai Sinode antara lain 
dari GMIT, Gereja Toraja, GBKP, Gereja Toraja Ma-
masa, GKI, GPIB, GKP, GKJW. Peserta dari Sekolah 
Teologia: STT Bandung, STT Jaffray dan STT SAPPI. 
 Dari 98 orang peserta, 51 orang adalah pen-
deta dan 47 orang lainnya adalah penatua, majelis, 
diaken, pemimpin organisasi Kristen, dosen Sekolah 
Tinggi Teologia  dan Pengkhotbah awam.   

 Peserta dibagi dalam kelompok diskusi dan  
Hasil diskusi kelompok kemudian dituliskan 
dalam laporan kelompok yang dipresentasikan 
dalam pleno yang dibagi dalam 4 kelompok besar 
dengan difasilitasi oleh 2 sampai 3 orang fasilita-
tor.  

 Pelatihan Tahap 2 ini membahas secara 
khusus tentang Berkhotbah dari  Perjanjian Lama 
sehingga seluruh sesi dan diskusi kelompok juga 
menggunakan perikop dari Perjanjian Lama den-
gan jenis tulisan yang berbeda, yaitu: Narasi dari 
Kejadian 22:1-19; Hukum dari Ulangan 15:1-11; 
Nubuat (Kitab Para Nabi) dari Yesaya 7:1-17 dan 
Puisi dari Mazmur 19:1-15.  

 Diharapkan seluruh peserta Pelatihan  
Langham Tahap 2 semakin diperlengkapi dalam 
pelayanan mereka dan akan kembali hadir dalam 
Pelatihan Langham Tahap 3 yang akan diadakan 
pada 9-13 Maret 2015 untuk membahas 
Berkhotbah dari Perjanjian Baru.  

Pelatihan Khotbah Langham Tahap 2 

Syalom kepada semua sahabat Langham Indonesia 

 Bulan enam telah tiba, tanpa terasa kita sudah melewati paruh tahun 2014. 
Tiap hari kita menulis sejarah kehidupan yang kelak akan kita pertanggung-jawabkan pada Tu-
han, Sang Penguasa sejarah. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan bagi kita dan begitu 
sedikit yang sudah kita lakukan bagi Dia. 
 Keluarga besar Langham Indonesia bersyukur untuk goresan sejarah tahun ini meluluskan 
para pelatih angkatan pertama yang sudah mengikuti 3 kali Training For Trainers. Tuhan sudah 
menggerakkan para pelatih yang mengikuti pelatihan dengan setia dan melayani  dengan suka-
rela. 
 Sebagai ungkapan syukur atas penerbitan buku 'Kitab Ulangan', kali ini kami memuat re-
sensi buku tersebut, sekaligus sebagai promosi bagi teman-teman yang belum memilikinya. 
Tuhan memberkati kita memasuki paruh kedua tahun ini.    

Dari Redaksi 

Sesi Laporan Kelompok Diskusi dalam Satu Sesi Pelatihan 

 Sesi yang dipimpin oleh Dr. Paul Barker 

 Peserta, Fasilitator dan Tim  Pelatihan Tahap 2  

Suasana Diskusi Kelompok 
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suki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam buku ini di-
paparkan bagaimana khotbah Musa mendorong dan me-
nasihati bangsa Israel untuk hidup setia dan taat di tanah 
perjanjian, menaati Hukum Taurat. 
 Buku ini juga menguraikan bahwa Kitab Ulangan 

berbicara banyak kepada manusia masa kini. Kita akan 

menemukan bahwa melalui Kitab Ulangan, orang Kris-

ten, seperti orang Israel,  dituntut Allah untuk memberi 

respons iman kepada anugerah dan janji-janji-Nya dan 

respons ketaatan kepada standar dan hukum-hukum-

Nya, sehingga kita dapat menjalani hidup yang ber-

padanan dengan panggilan Allah. Juga ada uraian ten-

tang pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam meng-

kaji hukum-hukum yang ada dalam Kitab Ulangan, seka-

ligus uraian tentang pendekatan yang dipakai penulis, 

yang membedakan prinsip teologi atau etik dan ekspresi 

khusus atau budaya.  

 Lebih lanjut, penulis menerangkan bahwa kita 

perlu mencari prinsip-prinsip hukum-hukum tersebut 

dalam Perjanjian Baru, khususnya melalui salib, agar kita 

dapat memahami bagaimana penerapannya pada masa 

kini. Akhir kata, buku ini membumi karena mengguna-

kan konteks jemaat; dan di akhir setiap bab, kita diajak 

untuk menelaah dan mendalami isi Kitab Ulangan, baik 

secara pribadi maupun dalam kelompok.  (Netty) 

Banyak orang menganggap Kitab Ulangan adalah kitab 
yang sulit, le-
gal, dan penuh 
dengan ritual 
dan perayaan 
agama yang 
tidak terlalu 
relevan dengan 
masa kini. Me-
lalui buku ini, 
kita diajak oleh 
penulisnya  

untuk melihat  
 

 bahwa anggapan tersebut tidak tepat. Judul buku ini 
adalah “Kitab Ulangan”, dengan subjudul ‘Allah yang 
Menepati Janji-janji-Nya’, dan diterbitkan bersama oleh 
Langham Indonesia dan Literatur Perkantas.  
 Buku ini merupakan terjemahan dari buku 
“Deuteronomy”, subjudul ‘The God Who Keeps Prom-
ises’, yang ditulis oleh Dr. Paul Barker, seorang Pendeta 
Senior dan dosen Perjanjian Lama. 
 Buku ini bukan suatu tafsiran sistematis, tetapi 
melaluinya, kita akan dibantu untuk memahami isi Ki-
tab Ulangan dan mampu menemukan teologi yang kaya 
tentang Allah yang setia, yang menepati janji-janji-Nya. 
Kita akan menemukan bahwa Kitab Ulangan bukan 
sekadar pengulangan. Kitab Ulangan adalah khotbah 
Musa, yang disampaikan saat bangsa Israel akan mema-

“Ulasan Buku : Kitab Ulangan”  

 Pelatihan yang berlangsung pada 22-25 April 
2014 ini berlangsung di ICC Quilantang, General Santos. 
Tempat ini dipilih karena merupakan tempat berkum-
pulnya orang-orang Sangir di seluruh Selatan Filipina 
jika ada acara-acara besar bersama.  Jumlah peserta   44 
orang termasuk panitia lokal. 

 Pelatihan pada hari pertama sampai selesai ber-
langsung dengan baik. Sekalipun udara di tempat pelati-
han terasa sangat panas dan membuat keringat selalu 
bercucuran, namun tidak mengurangi semangat peserta 
untuk terus berlatih. 
 Hari keempat  ada kesaksian yang mengharukan 
dari seorang Bapak yang adalah seorang Pendeta yang 
rencananya akan berangkat ke Papua namun dibatalkan 
sekalipun sudah membayar ongkos kapal. Ia tetap 
bersemangat mengikuti karena menemukan apa yang  

sangat diperlukan daam pelayanannya yang selama ini ia 
tidak temui dalam pelatihan lain yang diikutinya.  

 Semua peserta yang setia mengikuti pelatihan 
sampai hari terakhir, menerima sertifikat dan 2 buah 
buku yaitu Memahami dan Berbagi Firman Tuhan  dan 
Tantangan dalam Berkhotbah.  

  Setelah pelatihan, Tim Langham yang terdiri dari 
Okta Rumpak, Hamdani Tedja dan Mee Fang mengun-
jungi Manila  dan keesokan harinya mengikuti kebaktian 

Minggu di ICF (Indonesian Christian Fellowship)  di 
mana Mee Fang berkhotbah dan memperkenalkan se-
cara singkat  pelayanan Langham  dan juga menceritakan 
pelatihan yang telah dilakukan di General Santos, Min-

danao.   

 Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 di General Santos, Mindanao - Filipina 

 Pembukaan dengan Kolintang 
 Foto Bersama Peserta Pelatihan 
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 Pada 20 Mei – 23 Mei 2014 Langham Indonesia 
mengadakan kegiatan Training for Trainers -3 
(pelatihan untuk para pelatih nasional) di Hotel Seruni 
Bogor. Sebanyak 27 peserta hadir dalam pelatihan ini, 
dengan pembicara utama adalah Bapak Paul Windsor 
dan Ibu Rosemary Aldis. 

 Pelatihan dibuka oleh Pak Paul Windsor yang 
memberikan penyegaran rohani melalui khotbah dari 
Mazmur 67, yang mengingatkan bahwa kita diberkati 
oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain saat 
kita dipanggil untuk melakukan misi dari Tuhan. 
 Sesi-sesi selanjutnya diisi dengan rangkaian 
diskusi yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 
perkembangan pelayanan Langham Indonesia.  Yang 
terutama adalah rangkaian diskusi tentang materi Pe-
latihan Tahap 1 berdasarkan buku panduan yang telah 
disusun, yaitu diskusi dalam aspek isi (content) setiap 
sesi pelatihan maupun cara penyampaian materi. 

 Beberapa sesi yang lain dalam pelatihan ini diisi 
dengan diskusi tentang materi Tahap 2 dan Tahap 3, 
Kelompok Pengkhotbah, dan Strategi ke Depan, terma-
suk Strategi Pelatihan Tahap 1-3 dan Strategi Training 
for Trainers. Di samping itu, sebagian peserta pelatihan 
mendapat kesempatan untuk membawakan khotbah 
eksposisi yang telah dipersiapkan . Setelah berkhotbah, 
peserta  tersebut berkesempatan menerima evaluasi 
dari peserta lain dan pembicara. 
 Pelatihan yang berjalan dengan baik ini ditutup 
dengan khotbah dari Mazmur 78:70-72 yang dibawakan 
oleh Pak Paul. Melalui renungan ini, peserta diingatkan 
bahwa peran yang diemban tidak hanya sebagai 
pengkhotbah dan pelatih, tetapi juga sebagai pemimpin, 
 

Training  For Trainers  (TFT) 3 POJOK DOA  

yaitu pemimpin yang mempengaruhi dan memberi  kon-
tribusi, dan yang memahami dan menaati panggilan Tu-
han untuk bekerjasama dengan umat Tuhan dalam pe-
layanan baik di Langham maupun di tempat pelayanan 
yang masing-masing..  

Peserta Bersukacita Menerima Buku Baru 

 Jika Yesus seorang warga negara Indonesia yang 
tinggal disini, hari ini, mungkin saja Dia ikutan nonton 
pertandingan sepak bola. Ini perandaian saja  tapi pasti 
Yesus berdoa bagi situasi dan kondisi persiapan & pe-
laksanaan Pilpres 9 Juli. Sebagai murid Yesus, mari kita 
berdoa agar Pilpres berlangsung jujur dan adil dan ke-
hendak Tuhan dinyatakan dalam kepemimpinan negara 
ini. 

 Sebagai keluarga Langham Indonesia, kita perlu ber-
satu hati berdoa bagi pelatihan beserta para pelatih se-
bagai berikut: 

Bulan Juli di GTM Polewali dan GTM Mamuju  

Bulan Agustus di STT SAPPI, STT Bandung, Level 1 
Nasional di Hotel Seruni, Level 1 di GMIT Kupang. 

 

 Sebagai anggota keluarga Langham Internasional, 
mari kita berdoa untuk kesehatan rohani dan jasmani 
para pendukung kita yakni: Jonathan Lamb, Paul      
Windsor, Christopher Wright, Paul Barker, John Cham-
bers dan Rosemary Aldis. 

 
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 TFT 3 

 Peserta TFT3 
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