Edisi Juli 2012, No. 01 Tahun II

Buletin Langham Indonesia

Media Komunikasi Program Pelatihan Khotbah Langham

Edisi Juli 2012, No. 01 Tahun II

Apa itu ‘Langham Preaching’?
Oleh Paul Windsor*
Apa itu Metode Langham? Untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali pada pernyataan logis John Stott,
yang menjadi dasar pemikiran untuk Langham International:
“Tuhan ingin gerejaNya menjadi dewasa
Gereja menjadi dewasa melalui firman Tuhan;
firman Tuhan datang terutama melalui khotbah”

Inspirasi untuk program kita bersama sepanjang tahun
lalu bertitik tolak dari pernyataan ini.
Visi Langham di seluruh dunia adalah untuk melihat
gereja‐gereja di berbagai penjuru dunia tumbuh
menuju kedewasaan melalui pelayanan para pemimpin
dan pendeta—yang percaya, mengajar, dan menghidupi
firman Allah.
Maka pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah:
“Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan
standar khotbah Alkitabiah?”. Jawabannya adalah:
“Memperlengkapi generasi baru dari pengajar Alkitab”.
Dalam Perjanjian Baru ada dua mandat yang diberikan
bagi gereja. Yang pertama, tentang misi—dan kita
sudah banyak mendengar tentang itu. Yang kedua,
kedewasaan. Pengajaran dan mempraktekkan firman
adalah strategi untuk kedewasaan.

Strategi Langham untuk mencapai visi tersebut,
meliputi tiga program, yaitu:
1. Langham Literature
Mendorong penerbitan dan distribusi literatur injili
2. Langham Scholars
Memperkuat pendidikan teologis oleh dosen injili
yang bermutu
3. Langham Preaching
Membina gerakan nasional untuk pelatihan khotbah
Alkitabiah
Tujuan dari Langham Preaching (mengapa?)
Jonathan Lamb, Direktur Langham Preaching
mengatakan:
“Langham Preaching bekerja bersama dengan para
pemimpin nasional untuk membangkitkan dan meme‐
lihara gerakan berkhotbah Alkitabiah bagi para pendeta
dan pengkhotbah awam di seluruh dunia”.
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Langham Preaching: Metode
(Bagaimana?)
Intinya adalah 5, 4, 3, 2, 1.
5 tahap (dalam proses belajar)
4 nilai (dalam mengembangkan
etos)
3 kriteria (dalam mengukur
efektivitas sebuah khotbah)
2 fase (dalam membangun
gerakan)
1 target (dalam mencapai base
camp menuju ke puncak gunung)

5 langkah tahapan dalam
proses belajar
Proses belajar terdiri dari 5 (lima)
langkah dalam pelatihan
merupakan metode yang sangat
efektif:
1. Studi pribadi: Setiap orang
mengobservasi teks yang
dipelajari—pengamatan pribadi
menimbulkan ‘sukacita
penemuan’. Saya yakin suatu
kunci dari keberhasilan seorang
pengkhotbah adalah sukacita
ketika menemukan sesuatu yang
tidak diketahui sebelumnya. Di
negara lain terdapat kekurangan
sumberdaya, inilah cara untuk
membangun rasa percaya diri
seorang pengkhotbah. Mereka
perlu membuka Alkitab dan
percaya diri terhadap apa yang
mereka temukan di situ. Inilah
sebabnya waktu disediakan
untuk latihan tersebut.
2. Kerja kelompok:
mendengarkan, mendiskusikan,
mengembangkan struktur.
Selalu baik untuk belajar dari
orang lain. Tujuan kerja
kelompok untuk membangun
struktur khotbah dari bahan
yang sudah dipelajari bersama.
3. Waktu feedback (tanggapan)
yang disebut ‘galeri seni’ atau
‘pameran’. Bahan dari setiap
kelompok dipamerkan; peserta
diizinkan melihat hasil kerja
orang lain. Saya menekankan hal
yang baik dan memberi pujian;
daripada mengkritik hal‐hal
yang buruk, saya lebih suka
menegaskan “jika Anda memiliki
lebih banyak waktu ...”
4. Khotbah teladan:
mendengarkan model yang baik;
inspirasi & aspirasi. Pada malam
hari saudara mendengar sebuah
khotbah dari teks yang sudah
dipelajari. Saudara dapat terlibat
lebih lagi dengan apa yang
saudara dengarkan. Saya senang
dengan model ini karena
memberi inspirasi dan juga
aspirasi untuk bekerja dalam
mencapai level khotbah teladan.

5. Evaluasi: semua belajar
bersama; ‘ahli’ dikritik oleh
‘pemula’. Adalah bagus kalau
seseorang yang akan menjadi
teladan berkhotbah berani
berdiri di depan untuk dikritik.
Saya harus mengatakan bahwa
hal ini tidak mudah. Mungkin
pada kemudian hari saudara
akan lebih terbuka untuk
menerima kritikan dari orang
lain. Untuk menerima suatu
kritikan sebagai pengkhotbah
adalah tantangan yang berat.
Kalau saudara bertanya “Apa itu
Langham Preaching?”, jadi jawaban
intinya adalah 5 tahapan ini. Dalam
Pelatihan Langham Tahap 1 sampai
3, proses ini terjadi 9 kali—
sehingga sudah banyak
kesempatan untuk belajar.

4 nilainilai dalam
mengembangkan etos
Ini merupakan hal yang bersifat
pribadi.
1. Ini adalah tentang keyakinan,
bukan sekedar teknik.
Sesi 1 di Tahap 1 kita bicara
tentang ‘Kebenaran yang kita
pegang’ (Truths to hold). John
Stott mengatakan: “Keberhasilan
sebuah khotbah bukan
bergantung penguasaan sebuah
teknik, tetapi kita memiliki
sebuah keyakinan yang teguh.
Keyakinan tentang Tuhan,
keyakinan tentang firman,
keyakinan tentang Roh,
keyakinan tentang Kristus,
keyakinan tentang karakter sang
pengkhotbah, keyakinan tentang
gereja, keyakinan tentang misi”.
Semua hal ini harus kita pegang,
apa pun yang terjadi, kita akan
pegang keyakinan dengan teguh.
2. Ini adalah tentang praktek,
bukan hanya teori saja.
Latar belakang saya sebagai
dosen homiletika dan selama 3
tahun berkeliling Asia, saya
melihat bahwa tantangan yang
paling besar untuk mengajar
homiletika adalah banyaknya
penekanan pada teori dan
kurangnya waktu untuk
berlatih. Salah satu tugas saya
ke depan adalah untuk
memikirkan hal itu. Di pelatihan
Langham 1 sampai 3 kita
menyediakan waktu sedikit

untuk teori dan banyak waktu
untuk latihan. Dan saudara
harus latihan, latihan, latihan
sampai mungkin lelah.
3. Ini adalah tentang tim (bukan
pribadi/perorangan).
Setiap program dilakukan oleh
tim—yang mengajar pagi bukan
seorang saja, tetapi tim. Bahkan
yang berkhotbah sorepun
beberapa orang.
4. Ini adalah tentang pelatihan,
bukan hanya pengajaran.
Pengajaran dan pelatihan, inilah
tantangan bagi kita di Indonesia.
Dua hal ini tidak sama. Dimulai
dengan pengajaran kemudian
pelatihan. Inilah tantangan di
banyak negara.
Ada hal lain yang dapat saya
sebutkan:
• Karakter, bukan hanya bakat/
talenta.
• Gambaran, bukan sekedar
perkataan; saya sangat
berkomitmen untuk mengajar
dengan memakai gambaran—
minimal saya pakai 20
gambaran dalam Pelatihan
Tahap 3 minggu ini.
• Lokal, bukan hanya diimpor...
saya adalah pengajar impor!
Apabila Langham
berkembang dari tahun ke
tahun pengajar impor akan
berkurang, dan lebih banyak
pengajar lokal.

3 kriteria dalam mengukur
efektivitas dari sebuah
khotbah
[kota: P (penjelasan), I (ilustrasi), A
(aplikasi)]
1. Setia kepada Pasal Alkitab yang
dikhotbahkan. Kalau kita
dibantu oleh pandangan negara,
P‐kota, pandangan global, maka
kita akan setia pada bagian
Alkitab.
2. Jelas dalam presentasi. Ini akan
terjadi kalau kita dibantu oleh
pulau‐pulau, P‐kota dan I‐kota.
Kalau ini dikerjakan dengan
baik, kita akan jelas.
3. Relevan untuk jemaat, dibantu
oleh I‐kota & A‐kota—dan ‘lagu
kebangsaan’.
Setiap kriteria berkaitan dengan
pola yang kita pakai. Ada banyak
macam model khotbah. Langham
Preaching di lain negara tidak
memakai Pola Peta, untuk teks ke
khotbah. Tetapi itulah model yang
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kita gunakan di sini. Dan saya
mendorong saudara bekerja keras
dalam model ini.
Saya menganjurkan saudara
melatih terus dengan metode yang
dipakai di sini, walaupun rasanya
kaku. Makin dilatih makin menjadi
biasa dan menjadi fleksibel. Saya
jamin dalam beberapa tahun
saudara akan menambah ide
sendiri pada model ini! Tetapi lebih
baik mempelajari model ini dengan
benar sebelum merubahnya.

2 fase dalam membangun
gerakan
1. Tahap satu sampai tiga: fokus
pada pelatihan pengkhotbah.
Tiga kali pelatihan bergabung
dengan semua ”klub” dari
daerah masing‐masing.
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2. Pelatihan daerah
Fokus adalah pada pelatih,
bukan kepada pengkhotbah. Hal
ini dilakukan dalam berbagai
model di negara lain. Biasanya,
ada 2‐4 kegiatan pelatihan
untuk mengembangkan tim
pelatih. Kelompok lebih kecil
dengan orang yang dipilih
dengan hati‐hati supaya ada tim
yang dapat melatih
pengkhotbah.
NB: Panitia Pengarah dapat
mengambil inisiatif apa pun
yang dibutuhkan untuk
mempertahankan
perkembangan gerakan (1
dan 2) Ada banyak macam
model yang berbeda di
seluruh dunia.

Kesaksian Hidup
Amos Liem berkeputusan menye‐
rahkan hidup bagi Tuhan tahun
1984, dan Yohanna lahir baru pada
tahun 1987. Sesudah bekerja di
dunia sekuler, mereka belajar di
STT Bandung dan menikah tahun
2001, dan dikaruniakan seorang
putri. Sekarang mereka mengajar
di perguruan tinggi sebagai hamba
Tuhan dan melayani jemaat dan
mahasiswa. Yohanna juga terlibat
dalam ‘Wanita Bijak’ dalam dan
luar negeri.
Kesan tentang Langham Preaching:
Kesempatan emas bagi kami dapat mengikuti Pelatihan
Langham. Kami sering berkhotbah, namun alami keke‐
ringan rohani. Metode Langham bermanfaat untuk per‐
siapan khotbah, perenungan pribadi sehingga kehidupan
spiritual yang transformatif terbangun, terutama lewat
diskusi di pertemuan Klub Pengkhotbah; memulihkan
jiwa yang lelah dan berbeban, menyegarkan, memberi‐
kan inspirasi baru, membangkitkan semangat dalam
memberitakan firman dan membawa kami kembali
pada cinta mula‐mula kepada firman‐Nya.
Pengalaman yang sangat berkesan dengan Metode
Langham:
• Dalam pelayanan, seolah‐olah tidak terjadi perubahan
apa‐apa di dalam jemaat. Namun, penggalian
Yehezkiel 37 membangkitkan iman dan memberikan
semangat baru dalam memberitakan firman.
• Kondisi ladang pelayanan membuat frustasi, sempat
terlintas untuk tinggalkan pelayanan. Namun, saat
meneliti kitab Yunus, Tuhan membawa kami melihat
diri kami seperti Yunus yang lari dari panggilannya,
dan alami pengalaman dalam perut ikan. Kami

1 target dalam mencapai base
camp
Saya memakai ilustrasi base camp
untuk menunjukkan bahwa ketika
mencapai base camp kita belum
sampai pada puncak.
Bagi saya pribadi, salah satu mimpi
‘jangka menengah’ untuk didoakan
dan direncanakan adalah “Pelatih
Indonesia memimpin secara penuh
Pelatihan tahap satu di daerah
masing‐masing”. ☐
*) Associate Director Langham
Preaching dan bahan disampaikan
dalam Pelatihan Tahap 3.

bertemu Tuhan secara pribadi,
agar kembali setia memberitakan
firman Tuhan. Kami mengalami
pemulihan dan pembaharuan.
• Tekanan‐tekanan datang dari
para teolog, membuat kami juga
tawar hati dan patah semangat.
Dalam pengamatan tentang
perjalanan misi Paulus dan
tantangannya (Kis. 17–20), kami
melihat Tuhan selalu menolong
para hamba‐Nya dengan cara tak
yang terduga dan mengejutkan.
Kami beroleh penghiburan dan
dorongan dalam pelayanan.
• Saat ini Klub Pengkhotbah membahas buku Gordon
MacDonald ”Menata Dunia Pribadi Meniti Sukses
Sejati” yang dibagikan pada akhir Pelatihan Tahap 3.
Buku ini secara terbuka kembali memurnikan
motivasi‐motivasi hati yang tersembunyi, yang bisa
muncul di dalam pelayanan. Kami juga melihat Tuhan
memulihkan seluruh kehidupan sebagai pengkhotbah,
agar dapat dipakai lebih efektif sebagai alat
kemuliaan‐Nya. Yang penting, bukan hanya
menguasai penggalian Alkitab dan teknik berkhotbah.
• Kami berdua aktif membagikan Metode Langham baik
kepada Pengurus PMK di Universitas Widyatama dan
Maranatha; sedangkan Yohanna membagikannya juga
kepada Pengurus Persekutuan Wanita yang selama ini
dibinanya.
Akhir kata, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan
yang mempertemukan kami dengan Langham, yang
mengukir sejarah baru dalam hidup pelayanan kami.
Semoga Tuhan membalas segala kasih karunia yang di‐
tunjukkan lewat para hamba‐Nya. Tuhan memberkati!
Salam kami, Amos Liem & Yohanna.
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POJOK DOA
• Berdoa agar peserta Langham
menggali firman Tuhan—untuk
pertumbuhan pribadi, terutama
yang terkait dengan bahan dari
Tahap 1 ”Kebenaran yang kita
pegang”.
• Berdoa agar peserta Langham
dapat bertemu secara rutin
dengan teman—idealnya Klub
Pengkhotbah, tetapi paling
sedikit orang yang mau berdoa
dan bersekutu bersama.
• (Kirimlah pokok doa saudara
kepada Tim Buletin secara rutin).
Kita adalah bagian dari keluarga
besar Langham dari seluruh dunia.
Langham hadir di lebih 65 negara,
banyak yang miskin dan kurang

sumberdaya—mereka memerlukan
doa kita. Kita sudah menikmati
Langham tahap 1, 2, dan 3. Kita
mendoakan pertumbuhan program
ini di tempat lain.

Program Langham di seluruh
dunia, Juli 2012
[ada tingkat daerah, lokal,
nasional]
• Juni 29 – Juli 5: (daerah) L2 & 3 di
Mbarara, Uganda.
• Juli 2‐6: L3 di Lubumbashi, DR
Kongo.
• Juli (tba): kemungkinan kelom‐
pok baru mengadakan L1 di Port
Harcourt, Nigeria.
• Juli 23‐27: (daerah) L2 di East
Kenya. Tolong mendoakan

Untuk informasi mengenai Program
Pelatihan Langham di Indonesia dapat
menghubungi:
Email: langhamindonesia@gmail.com
HP: Beatris Pangala (0813.9813.7884)
Rekening Bank:
No. 13300.11066.677
atas nama Yayasan Wiyata Asih,
Bank Mandiri KCP Bogor,
Jl. Pajajaran Bogor.
Mohon berita transfer dikirim kepada
email atau No. HP di atas.

program daerah yang pertama
untuk kumpulkan berberapa
kelompok L1.
• Juli 30, 31: Pertemuan Penye‐
garan di Cambodia.
• Juli 1, Agustus 4: Latihan sehari
penuh di Harare, Zimbabwe.

Dari Redaksi
Salam rekan‐rekan Pelatihan Khotbah Langham,
Setelah mengikuti Pelatihan Tahap 3, Tim Buletin berharap
kita makin disegarkan dan dipersiapkan untuk membagi‐
kan apa yang sudah kita alami melalui Pelatihan Khotbah
Langham.
Dua tulisan dalam edisi ini merupakan bentuk tertulis dari
apa yang sudah disampaikan dalam Pelatihan Tahap 3
yaitu: “Apa itu Langham Preaching” yang disampaikan oleh
Bapak Paul Windsor dan Khotbah Wahyu 12 yang disam‐
paikan oleh Ibu Rosemary Aldis. Kedua tulisan ini sengaja
kami tampilkan agar kita makin diteguhkan untuk mene‐
rapkannya dalam konteks pelayanan kita masing‐masing.
Edisi kali ini yang merupakan edisi awal setelah pelatihan 3
tahap selesai, edisi ini juga merupakan karya awal dari Tim
Buletin yang terbentuk sebagai jawaban atas komitmen
yang sudah diberikan pada saat pelatihan, puji Tuhan!
Kesaksian dari pasangan Amos dan Yohanna Liem juga
memperkaya kita dan memberikan inspirasi untuk

mengembangkan materi pelatihan yang sudah kita terima.
Jangan lupa untuk ikut mendoakan pokok‐pokok doa yang
terdapat di Pojok Doa.
Kami mengharapkan partisipasi peserta pelatihan untuk
mengirimkan tulisan untuk saling menjadi berkat. Buletin
ini milik kita bersama dan menjadi media komunikasi serta
sarana pertumbuhan bersama. Tema Buletin bulan
Agustus 2012 adalah “Khotbah yang Penuh Kuasa” dan
untuk bulan September 2012 adalah “Pertumbuhan
Melalui Kelompok Pengkhotbah”.
Silakan mengirimkan tulisan anda kepada kami, baik
berupa bahan pembinaan (1‐2 halaman), laporan klub
pengkhotbah (sekitar 500 kata), kerangka khotbah
maupun kesaksian pribadi (sekitar 500 kata). Kami
menunggu tulisannya, mohon dikirimkan ke
langhamindonesia@gmail.com
Harapan dan doa kami, edisi ini menjadi berkat untuk
semua yang membacanya.
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Khotbah
Wahyu 12
Pengantar
Pernahkah Saudara mengenal
seseorang yang menjadi buta?
Pengalaman saya dengan Joyce
Pucknell yang berangsur‐angsur
menjadi buta. Pertanyaannya ketika
waktu dia menjadi penumpang di mobil
saya—apa yang Rosemary lihat? Dia
rindu mendengar cerita lengkap
supaya dia dapat membayangkannya.
Demikian juga ke 7 anggota jemaat di
Asia Kecil, yang menerima kitab Wahyu
karena kitab ini bukan hanya surat dan
nubuat, tetapi juga penglihatan. Apa
yang Yohanes lihat? Dan apa lagi? Dan
lagi? (1:11, 12, 17, 18, dst.)
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1. Adegan 1: Peperangan di
langit (ay. 16)
Tutup mata dan bayangkan panggung
di langit. Pemain‐pemain tampil satu
per satu—tanda‐tanda (ay. 1, 3).

a. Seorang perempuan yang sedang
mengandung

•
•

bulan di bawah kakinya
dimahkotai 12 bintang—mahkota
kemenangan
Bayangkan perempuan ini—mulia,
memancarkan terang, agung.
b. Seekor naga merah padam yang
besar

Konteks
Sesudah Yohanes melihat sorga dengan
takhta Allah dan Anak Domba yang
menang (ps. 4 dan 5), maka ia
menceritakan penglihatannya tentang
7 meterai dan 7 sangkakala yang
mengambarkan hukuman Allah atas
dunia dan perlindungan Tuhan atas
mereka yang diselamatkan oleh Yesus,
Anak Domba Allah (ps. 6—11).
11:19—ayat sebagai jembatan—
Yohanes melihat Bait Allah di sorga
dengan tabut perjanjian—lambang
penyertaan Allah dengan umat‐Nya—
dan kilat, deru guruh, gempa bumi, dan
hujan es lebat—lambang kedahsyatan
dan murka Allah è drama kosmik di
pasal 12.
Ingatlah bahwa drama ini adalah
penglihatan—mimpi. Ketika kita
bermimpi, maka yang terpenting
adalah kesan secara menyeluruh—
mimpi yang menggembirakan; yang
menakutkan, dsb.

c.

PulauPulau:
Dalam Drama Kosmik satu babak,
ada 3 adegan
1. Adegan 1–Peperangan di langit
(ay. 1‐6)
2. Adegan 2–Peperangan di sorga
(ay. 7‐10)
3. Adegan 3–Peperangan di bumi
(ay. 13‐17)
4. Kunci kemenangan (ay. 11‐12a)

•

berkepala 7 yang dimahkotai—
mahkota kewibawaan/otoritas

•
•

bertanduk 10
Ekornya menyeret sepertiga dari
bintang‐bintang di langit
danmelemparkannya ke atas
bumi

Bayangkan naga itu—dahsyat; ngeri;
menakutkan.
Seorang putra yang akan
dilahirkan perempuan itu—
anak laki‐laki yang akan
menggembalakan semua bangsa
dengan gada besi.
Bayangkan situasi ini—teriakan
kesakitan perempuan sampai saat
melahirkan putranya.

Sekarang silakan buka mata!
Apa artinya tanda‐tanda ini?
Mulai dari yang jelas:

•

Negara/Country View:
Meskipun Iblis giat
memerangi umat Tuhan,
pertempuran induk sudah
dimenangkan oleh Yesus
sehingga kemenangan akhir
terjamin.

berselubungkan matahari

Naga—dijelaskan dalam ayat 9—si
ular tua, Iblis, Setan, penyesat. 7
kepala dan 10 tanduk
melambangkan kekuatan dan
kelestarian Iblis—jika 1 kepala
dipenggal, masih ada 6 lagi!

•

Anak lakilaki—bandingkan
Mazmur 2:7‐9 (Wah. 2:26, 27)—
Mazmur Mesianis yang merujuk
kepadaYesus Kristus.

•

Perempuan—Siapakah dia?
Mariakah? Saya kira tidak. Dia
berada di langit tidak di bumi.
Bandingkan ayat 17—perempuan
ini mempunyai ‘keturunannya yang
lain’ dan dijelaskan siapa mereka.

Mungkin kita teringat akan suatu
mimpi lain di PL mengenai matahari,
bulan, dan bintang—Mimpi Yusuf
(Kej. 37:9‐11)—di mana simbol‐
simbol ini merujuk kepada umat
pilihan Tuhan, Israel. Baca Mikha 5:1‐
4a. Rupanya, perempuan ini

melambangkan umat Tuhan yang
setia dari zaman ke zaman dan, dalam
ayat 1–6, secara khusus, perempuan
itu melambangkan Israel, karena dari
merekalah Sang Mesias lahir (Kej.
3:15).
Panggung sudah tersedia; pemain
sudah tampil; apa yang akan terjadi?
Ayat 4b‐6.
Naga itu siap untuk menelan Sang
Putra. Iblis angkat perang hendak
memusnahkan Yesus. Demikianlah
cerita kitab‐kitab Injil. Berulang kali
Iblis berusaha ”menelan” Yesus—
melalui:
• kekejaman raja Herodes (Mat. 2;16)
• amarah orang Nazaret (Luk. 4:28‐
29 )
• siasat jahat pemimpin‐pemimpin
agama (Yoh. 8: 57‐59), dlsb.
Namun, Tuhan melindungi Yesus
sampai ‘waktu‐Nya’ tiba.
Ayat 5 melompat dari kelahiran Mesias
itu sampai kenaikan‐Nya. (Yang
ditekankan di sini adalah perlindungan
Tuhan terhadap Yesus, bukan karya
Yesus kepada kita). Dan perempuan
yang melahirkan Mesias itu dipelihara
Tuhan. Namun, karena pemeliharaan
itu terjadi di bumi—tidak di langit—
kita akan kembali ke poin ini pada
pulau ke‐3.
2. Adegan 2: Peperangan di Sorga
(ay. 7–10)
Tutup mata lagi dan bayangkan sebuah
panggung di sorga. Tirai dibuka dan
kita melihat di belakang layar. Siapakah
pemain dalam adegan ini?
a. Mikhael
• penghulu malaikat (Yud. 9)
• pemimpin tentara sorgawi (Dan.
10)
b. Malaikatmalaikatnya—
pasukan sorgawi
c. Naga—
identitas dan sifatnya diuraikan lebih
lengkap
• Si ular tua (Kej. 3)
• Iblis; artinya pemfitnah
• Setan; artinya pelawan; penuduh
• Penyesat
• Penipu
d. Malaikatmalaikatnya—
pasukan Iblis
Sekali lagi panggung sudah siap;
pemain‐pemain sudah tampil. Apa yang
akan terjadi? Perang! Bayangkan
lukisan‐lukisan perang di zaman
dahulu. Ngeri; menggoncangkan;
ribuan prajurit; kuda; mayat‐mayat dan
darah di mana‐mana, dsb. (Buka mata)
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Apakah hasil perang itu? Mikhael dan
malaikat‐malaikatnya mencapai
kemenangan yang gemilang. Iblis dan
malaikat‐malaikatnya dilemparkan ke
bumi; Iblis tidak berkesempatan lagi
mendakwa umat Tuhan di hadapan
Allah.
Lalu kedengaran suara nyaring di
sorga—ayat 10.
Apa yang digambarkan di sini? Ayat
bandingan—Lukas 10:18—ucapan
Tuhan Yesus ketika ke‐70 murid‐Nya
kembali dengan gembira dari
perjalanan penginjilan mereka. Iblis
dikalahkan mutlak. Bagaimanakah itu
terjadi? Melalui Yesus. Bandingkan janji
Tuhan dalam Kejadian 3:15 dengan
janji Yesus dalam Yohanes 12:31—
“Sekarang penguasa dunia ini akan
dilemparkan keluar”.
Di atas kayu salib, pertempuran induk
telah dimenangkan Yesus. “Sudah
selesai”. Meskipun Yesus mati—seolah‐
olah Iblis menang—Yesus bangkit! Dia
menang!
3. Adegan 3: Peperangan di bumi
(ay. 6, 12b17)
Sekali lagi tutup mata dan bayangkan
panggung dengan pemain‐pemain
yang tampil. Mereka mulai beraksi.

a. Naga

Geramnya semakin dahsyat. Dia
tahu dia sudah dikalahkan oleh
Yesus, tetapi dia masih diberi
kesempatan berperang di bumi.
Waktunya singkat—hari
pemusnahannya sudah ditetapkan
Tuhan (Why. 20:7‐10). Jadi, Iblis
semakin geram.
Andaikan kita sedang belajar
menuju ujian akhir tahun, padahal
baru bulan Oktober; masih banyak
waktu. Jadi, kita santai‐santai saja.
Lalu tampil guru/dosen kita dengan
berita yang mengerikan. Ujian akan
dilakukan minggu depan! Mungkin
kita tidak akan makan atau tidur
selama beberapa hari! Kenyataan
bahwa waktunya singkat sangat
memfokuskan pikiran dan
perbuatan kita!
Demikian juga dengan Iblis.

b.

Perempuan
Sekarang lambang ini mencakup
umat Tuhan secara menyeluruh—
Israel dan gereja Tuhan Yesus—
yang terus menerus dikejar dan
diburu oleh si naga itu.

Apa yang dibuat di panggung bumi ini?

•

Iblis/naga berusaha mati‐matian
memusnahkan umat Tuhan, tetapi

Tuhan menolongnya. ”Pintu‐pintu
neraka pun tidak akan
menguasainya” (Mat. 16:18)

•

Perempuan ditolong oleh Tuhan. Dia
lari ke padang gurun (6); dia diberi
sayap besar oleh Tuhan sehingga dia
dapat terbang ke padang gurun;
sungai yang dihamburkan dari
mulut naga dengan maksud
menyemburkannya ditelan oleh
bumi.
Pertolongan Tuhan terhadap
perempuan (umat Tuhan)
mengingatkan kita akan tindakan
Tuhan pada masa ”Keluaran”.
Baca Keluaran 19: 4 – gambaran
cara Tuhan membawa umat‐Nya
keluar dari perhambaan di Mesir.
Keluaran 15:11‐12—nyanyian Musa
sesudah umat Israel menyeberangi
Laut Merah.

Sebagaimana Tuhan menyelamatkan
umat‐Nya dahulu dengan membawa
mereka keluar dari perhambaan dan
melindungi serta melengkapi mereka
di padang gurun, demikian juga Tuhan
terus melindungi dan memperlengkapi
umat‐Nya dari zaman ke zaman sampai
hari ini.
Jelaskan arti waktu yang disebut dalam
ayat 6 dan 14—1260 hari = 42 bulan =
3½ tahun [1 masa + 2 masa + ½ masa]
—waktu ini sama dengan waktu
kesaksian umat Tuhan (Why. 11: 3).
Tuhan akan melindungi jemaat‐Nya
sepanjang masa kesaksiannya, yaitu
waktu antara kenaikan Yesus ke sorga
dan kedatangan‐Nya yang kedua
kalinya. Iblis tidak akan sanggup
memusnahkan jemaat Tuhan, biarpun
tampaknya Iblis berhasil di daerah‐
daerah tertentu, misalnya gereja Tuhan
kuat di Turki Timur (Daerah
Kapadokia) pada abad‐abad pertama
sesudah Kristus, tetapi dimusnahkan
oleh pasukan‐pasukan agama lain
sehingga yang ada sekarang hanya
puing‐puing dan gereja gua seperti
objek wisata! Namun demikian, gereja
Tuhan tidak dimusnahkan—
tampaknya lenyap di salah satu daerah,
maka pasti muncul dan bertumbuh di
daerah lain.
Namun demikian, Iblis terus
memerangi orang yang percaya
kepada Yesus dan taat kepada‐Nya (ay.
17). Janganlah kita berkecil hati dan
kecewa jika kita diserang, baik sebagai
persekutuan orang percaya maupun
sebagai pribadi, seolah‐olah Tuhan
tidak mengasihi kita.
Sebaliknya, serangan Iblis terhadap
kita membuktikan bahwa Iblis merasa

terganggu oleh kehidupan dan
pelayanan kita!
Ingatlah bahwa Para Rasul menanggapi
penderitaan mereka sebagai suatu
kehormatan dari Tuhan (Kis. 5:41).
4. Kunci Kemenangan – ayat 1112a
Bagaimanakah umat Tuhan Yesus
dapat menang atas semua serangan
Iblis, baik pada zaman Wahyu ditulis
maupun sekarang? Mereka (dan kita)
mengalahkan si naga itu oleh:

• Darah Anak Domba
Hanya di dalam Yesus dan karena
Yesus, kita menang; bergantung
sepenuhnya kepada Dia yang telah
meremukkan kepala Iblis di kayu
salib.

• Perkataan kesaksian mereka
Kecenderungan kita berdiam diri
ketika kita diancam. Karena tidak
mengasihi nyawa mereka sampai
ke dalam maut—Rela mati untuk
Kristus..
Meskipun Tuhan melindungi umat‐Nya
sehingga jemaat Tuhan Yesus tidak
akan dimusnahkan oleh Iblis, namun
ini tidak berarti bahwa kita senantiasa
menang dalam peperangan rohani
secara fisik dan nyata. Yesus masuk ke
dalam kemuliaan‐Nya melalui
penderitaan.... demikian juga panggilan
kita. Baca Kisah 14: 21‐22.
Jadi, jika doa kita seolah‐olah ‘tidak’
dijawab:
• orang sakit tidak sembuh
• pergumulan kita tidak berakhir
• orang percaya mati syahid, dst.
Jangan kita menganggap itu suatu
kekalahan.
Karena itu, ‘Bersukacitalah’ (ay. 12a).
Yesus telah menang. Dan kita, pengikut
‐pengikut‐Nya yang taat dan setia akan
mengambil bagian dalam kemenangan‐
Nya.
Baca Wahyu 17:14 sesudah itu
menjelaskan sedikit tentang konteks
ayat tersebut. ☐
Khotbah ini disampaikan oleh Ibu
Rosemary Aldis dalam Pelatihan
Khotbah Langham Tahap 3 (beberapa
ilustrasi tidak ditampilkan karena
kerterbatasan tempat).

