Rencana Allah
untuk
Gereja Tuhan

Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatKu dan
alam maut tidak akan menguasainya" (Matius 16:18). Inilah janji yang indah! Ayat ini memberitahukan beberapa
hal yang penting mengenai gereja. Marilah kita menuliskannya:
1. Gereja itu gereja Yesus - "JemaatKu. "
2. Yesus mempunyai rencana untuk gerejaNya - "Aku
akan mendirikan."
3. Gereja Yesus tidak akan terkalahkan - "Alam maut
tidak akan menguasainya."
Allah mempunyai rencana buat gereja Tuhan sejak mula
pertama dunia diciptakan.
Pada mulanya rencana itu tersembunyi.
Lalu, pada saat yang tepat, Allah menyatakan
rencanaNya itu. Kita akan melihat bahwa rencana Allah itu
juga sampai pada masa yang akan datang. Allah telah menyediakan hal-hal yang indah bagi kita! Sekalipun sekarang
ini kita mempunyai banyak persoalan, dengan iman kita
dapat memandang ke masa depan.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Permulaan Gereja Tuhan
Masa Depan yang Indah bagi Gereja Tuhan
Keadaan Gereja Tuhan Sekarang Ini
Maksud Tujuan Gereja Tuhan
Penderitaan Gereja Tuhan
Pelajaran ini akan menolong saudara ...
Menerangkan bilamana sebenarnya
gereja Tuhan dimulai.
Mengetahui peranan
gereja Tuhan.

rencana Allah untuk

Yesus dalam rencana

Allah untuk

Menghubungkan rencana Allah yang kekal dengan masalah-masalah sekarang ini.
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PERMULAAN
Tujuan 1. Menceritakan

GEREJA TUHAN

bagaimana dimulainya
Allah bagi gereja Tuhan.

rencana

Dari manakah datangnya gereja Tuhan? Mungkin sudah
berabad-abad atau baru saja ada gereja di daerah saudara.
Kemungkinan seseorang di masyarakat saudara mulai memberitakan Injil, atau mungkin seseorang dari tempat lain
datang memberitakan Kristus.
Sebelum berita Injil datang ke daerah saudara - bahkan
sebelum siapapun mengetahui Injil - Allah telah mempunyai rencana. Rencana Allah itu tidak dimulai pada zaman
saudara.
Rencana itu tidak dimulai di kayu salib tempat
Yesus mati.
Rencana Allah itu sudah mulai sebelum Ia
menciptakan dunia ini. Paulus menceritakan kepada jemaat
di Efesus tentang rencana ini:
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapanNya.
Dalam kasih Ia telah menentukan
kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi
anak-anakNya, sesuai dengan kerelaan kehendakNya
(Efesus 1:4,5).
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Kemudian, pada saat yang tepat, Yesus datang. (Lihat
Galatia 4:4) Yesus "mengajarkan kebenaran tentang Allah
dan melakukan banyak mujizat. Manusia tidak mau menerima Dia. Mereka menyalibkan Dia. Tetapi Allah membangkitkan Yesus kembali!
Yesus memulai pelayananNya di antara orang-orang
Yahudi.
Banyak orang Yahudi menolak Yesus. Tetapi
Allah terus saja melakukan rencanaNya. Paulus menerangkan hal ini lagi kepada jemaat di Efesus:
Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang
dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabinabiNya yang kudus yaitu bahwa orang-orang bukan
Yahudi, karena Berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris
dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang
diberikan dalam Kristus Yesus (Efesus 3: 5 ,6).
Maka dengan demikian gereja Tuhan terdiri dari orangorang dari segala bangsa, yaitu orang-orang yang percaya
kepada Kristus.
Melalui berita Injil itu, mereka sekarang
telah menjadi bagian dari gerejaNya.

~ ~

Yang Harus Saudara Kerjakan

Dalam tiap bagian Yang Harus Saudara Kerjakan ini
terdapat soal-soal atau latihan-latihan yang akan menolong
saudara mengulang kembali atau mempraktekkan apa yang
telah saudara pelajari.
Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang benar.
a) Rencana Allah dimulai ketika Yesus mati.
b) Rencana Allah dimulai bersama dengan penciptaan
manusia.
c) Allah mengerjakan rencanaNya untuk gereja Tuhan
sejak mula pertama.
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Bacalah kembali Efesus 3:5,6. Tulislah jawaban pertanyaan-pertanyaan
berikut dengan kata-kata saudara
sendiri:
a Bagaimanakah Allah menyatakan rencanaNya?

b Apakah rencana Allah itu?

Cocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat pada akhir pelajaran ini.
MASA DEP AN YANG INDAH BAGI GEREJA TUHAN
Tujuan 2. Menerangkan

bagaimana Kristus diikutsertakan
dalam rencana Allah bagi masa depan gereja
Tuhan.

Allah melaksanakan rencanaNya melalui Kristus. Rencana Allah tidak terhenti ketika manusia menolak Kristus.
Juga kematian Kristus tidak menghentikanNya. Allah terus
melaksanakan rencanaNya.
Allah mempunyai rencana untuk masa yang akan datang
juga! Pada saat yang tepat, Allah akan menyelesaikan rencanaNya. Dia belum terkalahkan. Dia tidak akan terkalahkan. Alkitab menceritakan beberapa hal yang disediakan
oleh Allah untuk jemaatNya.
Sebelum Yesus dihukum
mati, Ia berdoa:
Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku
mereka juga berada bersama-sama dengan Aku,
yang telah Engkau berikan kepadaKu, agar
memandang kemuliaanKu yang telah Engkau

berada,
mereka
mereka
berikan

Rencana Allah untuk Gereja Tuhan
kepadaKu, sebab Engkau telah mengasihi
lum dunia dijadikan (Yohanes 17 :24).
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Aku sebe-

Sekali kelak
pada saat yang tepat
Allah akan mcngabulkan doa itu.
Pada suatu hari gereja Tuhan akan
berada bersama-sama dengan Yesus dan kita akan melihat
kemuliaanNya.
Tak seorangpun yang mengetahui keadaan
surga yang sebenarnya, tetapi sungguh akan menyenangkan
bila bersama-sama dengan Yesus Kristus!
Alkitab memberitahukan
bagaimana hal ini akan terjadi
pada saat Yesus akan kembali ke dunia untuk menjemput
gerejaNya. Paulus menceritakan kepada Jemaat di Tesaloruka tentang hal ini:
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka
Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita
yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama
dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan (I Tesalonika 4:16,17).
Kita tidak mengerti, kapan ini akan terjadi.
Mungkin
juga segera. Allah sajalah yang mengetahui waktunya yang
tepat.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
Isilah kalimat-kalimat
kata-kata yang tepat.

berikut

ini dengan

kata atau

a Karena Allah telah memenuhi rencanaNya di masa
yang lampau, maka kitapun menaruh kepercayaan
kepadaNya untuk
.
b Salah satu hal yang paling menyenangkan tentang
surga ialah bahwa kita akan berada bersama-sama
dengan
.
c Bila Yesus datang kembali untuk menjemput
Nya, maka akan terdengar bunyi

gereja..

d Orang-orang percaya, baik yang sudah mati maupun
yang masih hidup, akan bersama-sama bertemu dengan
.
Dalam Yohanes 17:24, Yesus memohon dalam doaNya
supaya
a) Allah lebih mengasihi kita.
b) kita akan bersama-sama dengan Dia di surga.
c) Allah Bapa memberikan gereja kepadaNya.
Bacalah Wahyu 22:5. Siapakah yang akan memerintah
sebagai raja di surga?
a) Para malaikat
b) Allah dan AnakNya
c) Gereja Tuhan atau orang-orang percaya
Sekarang terangkanlah, apa rencana Allah untuk gerejaNya di masa depan
oo.
Cocokkan jawaban-jawaban

saudara.
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KEADAAN GEREJA TUHAN SEKARANG INI
Gereja Tuhan mempunyai masa lampau yang sangat baik
dan masa depan yang gilang-gemilang, tetapi sekarang ini
gereja Tuhan harus tinggal di dunia. Kita tidak hidup dalam
masa kekekalan, pada masa lampau atau masa yang akan
datang, tetapi kita hidup sekarang ini. Bagaimana kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari itu dapat menolong
kita sekarang ini?
Maksud Tujuan Gereja Tuhan
Tujuan 3. Menuliskan dua tujuan gereja Tuhan sekarang ini.
Nanti kita akan melihat tugas-tugas gereja Tuhan secara
lebih terperinci, tetapi sekarang kita harus mengetahui lebih
dahulu beberapa tujuannya secara keseluruhan. Kita baca
dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus:
Kepadaku ...
telah dianugerahkan kasih karunia ini,
untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, dan untuk
menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia
yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang
menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh Jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah
dan penguasa-penguasa di
sorga (Efesus 3:8-10).
Kata sorga di sini berarti "kawasan pertikaian rohani."
Kata pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa berarti
"roh-roh jahat yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. " Paulus menerangkan bahwa maksud tujuan Allah
bagi gereja ialah agar mengalahkan roh-roh jahat yang ada
dalam dunia ini.
Bacalah selanjutnya Efesus 3 itu. Alkitab mengatakan
bahwa karena maksud tujuan gereja Tuhan ialah mengalah-
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kan kejahatan, maka dengan berani kita datang ke hadapan
Allah dalam doa (Efesus 3:11-13). Juga karena hal ini, kita
berdiri teguh dalam kuasa Allah (Efesus 3 :14-16). Akhirnya, kita harus disatukan di dalam kasih (Efesus 3:17-19).
Maksud gereja Tuhan yang kedua, yang bersifat umum,
terdapat dalam ayat-ayat terakhir fasal tersebut.
Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak
dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah
kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus
turun-temurun
sampai selama-lamanya.
Amin (Efesus
3:20-21).

~ ~

Yang Harus Saudara Kerjakan
Lihatlah kembali Efesus fasal 3. Sebutlah dua maksud
tujuan gereja Tuhan dengan kata-kata saudara sendiri:
Ayat 8-10

..

Ayat 20,21

..

Cocokkan jawaban saudara.
Penderitaan Gereja Tuhan
Tujuan 4. Menerangkan
mengapa
orang Kristen menderita.

kadang-kadang

orang-

Kadang-kadang orang Kristen menderita karena kepercayaannya kepada Kristus.
Kadang-kadang gereja Tuhan
tertimpa bahaya.
Mungkin saudara mendapat perlakuan
buruk karena saudara orang Kristen. Kadang-kadang orangorang mengalami kerugian atau salah faham dan orang lain
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menentang mereka karena kepercayaan mereka.
Hal itu
disebut penganiayaan.
Penderitaan seperti itu sukar dimengerti. Mungkin kadang-kadang saudara bertanya, "Jika Allah merencanakan
hal-hal yang indah buat saya, mengapa sekarang saya menderita?" Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Marilah kita
melihat apa yang dikatakan Alkitab.
1. Penderitaan sedikit adalah normal. Setiap orang mengalami saat-saat penderitaan, baik dia itu orang Kristen ataupun
bukan Kristen. Bahkan orang Kristen juga harus menderita.
Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda, "Memang
setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus
akan menderita aniaya" (II Timotius 3:12). Tetapi sungguh
menyenangkan jika mengetahui bahwa Allah akan menyertai
kita dan memberikan kekuatan pada saat kita menderita.

2. Penderitaan merupakan hak istimewa. Kita tahu bahwa menderita bagi Kristus itu suatu penghormatan. Karena
Allah menyediakan pahal-pahala khusus untuk mereka yang
dianiaya, penderitaan itu merupakan hak istimewa. Paulus
mengatakan kepada jemaat di Filipi, "Sebab kepada kamu
dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia" (Filipi 1 :29).
3. Penderitaan itu sifatnya sementara. Penderitaan tidak
akan tetap selamanya.
Paulus menulis kepada jemaat di
Roma, "Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang
akan dinyatakan kepada kita" (Roma 8:18).
4. Penderitaan itu akan diberi pahala. Pada masa penderitaan kita dapat memandang ke masa depan. Kita memandang
lebih jauh dari keadaan di dunia ini ke surga. Allah memberi
pahala kepada kita. Alkitab berkata, "Jika kita bertekun, kitapun akan ikut memerintah dengan Dia" (II Timotius 2:12).
Allah mencatat segala sesuatu. Seperti yang telah kita lihat,
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Allah mempunyai rencana yang besar untuk gereja Tuhan. Kita bisa mengambil bagian dalam masa depan yang mulia itu.
Tetapi sekarang kita harus setia meskipun dalam kesukaran.

~~;p. ~:~~
~

Saudara mungkin berkata, "Ayah saya telah menolak saya
karena saya orang Kristen." Hal itu menyedihkan.
Tetapi
penderitaan seperti itu normal. Saudara dapat mengatakan,
"Allah telah mengganjariku dengan memberi banyak bapa
rohani. Kepedihan ini, dan banyak pengalaman yang lain,
akan kutinggalkan ketika Yesus datang kembali menjemput
gerejaNya. "

~,
~

Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengingat akan rencana Allah yang kekal, mengapa
gereja Tuhan kadang-kadang dianiaya?

Cocokkan jawaban saudara.
Selamat! Saudara telah menyelesaikan pelajaran pertama.
Kita telah berjalan mulai dari permulaan zaman sampai kepada masa kekekalan di surga dalam sepuluh halaman. Kita sudah melihat permulaan dan akhir gereja Tuhan. Dalam pelajaran berikutnya kita akan berusaha menyusun suatu definisi
tentang gereja Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Apa maksud
Yesus ketika Dia berkata, "Aku akan mendirikan jemaatKu? "

Rencana Aliah untuk Gereja Tuhan
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Sekarang isilah Catatan Siswa saudara untuk pelajaran 1
sebelum saudara meneruskan ke pelajaran 2.
Cocokkan Jawaban Saudara
8

Jawaban saudara harus mencakup pokok-pokok berikut: Penderitaan itu normal bagi setiap orang. Menderita bagi Kristus merupakan suatu penghormatan. Kita
bersedia untuk menderita sekarang, karena kelak kita
akan mendapatkan pahala.

1

c) Allah mengerjakan rencanaNya untuk gereja Tuhan
sejak mula pertama.

7

a Untuk mengalahkan kejahatan.
b Untuk mempermuliakan Allah.
(Jawaban saudara mungkin tidak menggunakan katakata yang sama, tapi maksudnya harus sama.)

2

a Oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dan nabi-nabi.
b Menyatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang
bukan Yahudi dalam satu tubuh.
Melalui berita
Injil, kedua-duanya dapat memiliki berkat-berkat
Allah melalui Yesus Kristus.
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Yesus Kristus akan datang kembali untuk gerejaNya
(umatNya). Untuk selama-lamanya, gereja Tuhan akan
bersama-sama dengan Dia dan memerintah bersama Dia.

3

a Masa yang akan datang.
b Tuhan Yesus Kristus.
c (Salah satu dari hal-hal yang berikut) tanda yang
diberi, suara malaikat, sangkakala Allah.
d Tuhan.
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c) Gereja Tuhan atau orang-orang percaya.

4

b) kita akan bersama-sama dengan Dia di surga.

