Bill Gothard

<h2>Bill Gothard</h2> <h3>pendiri dan presiden IBLP</h3> <p>�</p> <p><img
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/>Bill Gothard adalah anak ketiga dari enam anak yang lahir pada tanggal 2 November 1934,
dari pasangan William dan Carmen Gothard. Ayahnya adalah manajer umum sebuah
perusahaan mesin dan kemudian melayani diberbagai pelayanan, termasuk The Gideons
International, tempat beliau menjadi direktur eksekutif.</p> <p>�</p> <p>Ketika Bill di kelas
5, Tuhan membawanya ke pemahaman tentang kebutuhannya akan Juruselamat pribadi
melalui pelayanan Child Evangelism Fellowship. Sesaat setelah menerima Yesus sebagai
Juruselamatnya, ia dan keluarganya bergabung dengan sebuah gereja berbasis Alkitab dan
tumbuh dalam penghargaan mereka bagi otoritas Firman Allah.</p> <p>�</p> <p>Pada usia
15, Bill sangat prihatin karena banyak teman-teman SMA-nya, yang tampaknya kurangnya arah
dalam hidup dan membuat keputusan bijaksana. Menyadari bahwa mereka harus hidup dengan
konsekuensi dari keputusan ini, ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu remaja dan
orang tua mereka membuat pilihan yang bijak.</p> <p>�</p> <p>Dia mulai bekerja dengan
dalam kota geng di Chicago, kelompok pemuda gereja, klub sekolah tinggi, kamp pemuda, dan
keluarga dalam krisis. Pada tahun 1964, pada usia 30, Bill ditahbiskan dan ditugaskan untuk
pekerjaan pemuda oleh gereja di mana ia dibesarkan, sebuah gereja nondenominasional
Alkitab di LaGrange, Illinois.<br />Mr dan Mrs William Whitmore Gothard, Sr</p> <p>�</p>
<p>Setelah 15 tahun bekerja dengan orang-orang muda, Bill menulis tesis master pada
program pemuda yang akhirnya menyebabkan tujuh Alkitab, non-opsional prinsip-prinsip hidup
yang, jika diikuti, menyebabkan hubungan yang harmonis dengan Allah dan lain-lain.</p>
<p>�</p> <p>Ia kemudian diundang untuk merancang dan mengajar kursus di Wheaton
College berdasarkan pengalamannya bekerja dengan orang muda. Kursus ini diberi nama
"Basic Youth Conflicts."</p> <p>�</p> <p>Mereka yang dipelajari dan diterapkan pelatihan ini
menemukan solusi yang langgeng, dan segera saja hal ini berkembang menjadi sebuah
seminar 32-jam. Lebih dari 2,5 juta orang sekarang telah menghadiri Seminar Dasar yang terus,
hampir 40 tahun kemudian, yang akan disajikan melalui video di kota-kota di Amerika Serikat
dan luar negeri.</p> <p>�</p> <p>Selain menyajikan seminar, Bill adalah penulis yang
produktif. Beberapa buku-buku yang paling baru menulis adalah The Power of Crying Out, Allah
Cemburu kami, dan The Power of Spoken Berkat.</p> <p>�</p> <p>Bill menerima B.A. nya
(1957) dan (1961) MA derajat dari Wheaton College dan, Ph.D. (2004) gelar dari Louisiana
Baptist University.</p> <p>�</p> <p>Dalam rangka untuk fokus sepenuhnya pada Tuhan dan
pekerjaan hidup yang Tuhan telah memberinya, Bill telah pernah menikah. Setiap hari adalah
sebuah perlombaan menarik untuk melihat berapa banyak yang dapat dilakukan untuk
memajukan Kerajaan Allah.</p> <p>�</p> <p>Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bill
Gothard, kunjungi situs Web pribadinya di www.billgothard.com</p>
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