Bagaimana
Saya Menjadi Sebagian
dari Gereja Tuhan
Kita telah banyak mempelajari masa lampau gereja Tuhan. Kita telah melihat bagaimana Allah mengerjakan rencanaNya. Kita juga telah mempelajari arti kata gereja atau
jemaat.
Sekarang kita siap untuk melihat keadaan gereja
masa sekarang. Kita tidak hidup pada masa yang lampau.
Kita tidak hidup dalam dunia angan-angan.
Kita hidup
sekarang ini.
Apakah arti masa lampau itu bagiku? Apakah arti gereja
Tuhan itu bagiku? Dalam pelajaran ini kita akan melihat
pada gereja dan pada saudara. Pelajaran ini bersifat sangat
pribadi. Kemungkinan ini merupakan bagian yang terpenting dalam buku ini. Banyak orang mempunyai masalah
karena mereka tidak tahu akan kebenaran yang diketengahkan dalam pelajaran ini. Gereja Tuhan mempunyai banyak
kesulitan jika tidak mengerti kebenaran ini. Pelajarilah
pelajaran ini dengan saksama.
Saya belum pemah bertemu dengan saudara, dan saudara belum pemah melihat saya. Tetapi jika saudara sudah
menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, maka
kita berdua menjadi anggota gereja Tuhan. Oleh anugerah
Allah, satu kali kelak kita akan bertemu.
Kita akan bersama-sama di dalam surga! Di dalam surga kita akan bersama-sama akan memuji Aliah karena anugerahNya di dalam
Kristus. Kita akan lebih mengerti sifat gerejaNya.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Tanggung Jawab Manusia
Pekerjaan Allah ketika Menyelamatkan Manusia
Nama-nama yang diberikan Allah kepada umatNya
Pelajaran ini akan menolong saudara ...
• Menuliskan tiga hal yang harus dilakukan manusia untuk
menjadi sebagian dari gereja Allah.
• Menerangkan apa yang dilakukan Allah supaya manusia
menjadi sebagian dari gerejaNya.
• Menggunakan empat istilah Alkitab bagi orang-orang pereaya secara tepat.
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TANGGUNG

JAWAB MANUSIA

Tujuan 1. Menerangkan arti kata-kata "pertobatan, " "berba-

lik kepada Allah," dan "percaya" menurut Alkitab.
Pertobatan
Kita telah melihat beberapa perkara indah yang akan dilakukan oleh Allah untuk gerejaNya. Sungguh mengerikan
bila kita dilewatkan.
Apa yang harus saudara lakukan agar
menjadi bagian dari gereja Allah?
Pertama, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita harus bertobat. Bertobat berarti "mengubah pikiran, jalan
pemikiran, dan sikap saudara." Ketika seorang bertobat, ia
melihat kehidupannya pada masa lampau. Ia menyesal karena
kesalahannya dan memutuskan akan berubah.
Pertobatan
berarti memindahkan "diri" sendiri dari pusat kehidupan dan
memberikan tempat itu kepada Allah. Paulus mengatakannya demikian, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus" (Filipi
3:7). Yesus menceritakan sebuah kisah yang bagus sekali mengenai seorang pemuda yang meninggalkan ayahnya, memboroskan uang dan kehidupannya. Kemudian ia bertobat dan
kembali pada ayahnya. Ia merasa menyesal karena apa yang
telah dilakukannya, dan memutuskan untuk mengubah hidupnya. Itulah pertobatan yang benar (Lukas 15:11-32).
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Yang Harus Saudara Kerjakan
Bacalah tiap-tiap ayat berikut.
tiap-tiap ayat Alkitab ini.

Tulislah pokok utama

a Matius 3:2

.

b Matius 4:17

.

c Kisah para Rasul 2:38

.

Tulislah definisi kata bertobat
kata-kata saudara sendiri.

dengan menggunakan

Berbalik kepada Allah
Kata berbalik terdapat sebanyak empat puluh kali dalam
Perjanjian Baru. Kata itu berarti "berpaling."
Banyak kali
kata itu digunakan dalam kitab Kisah para Rasul. Kata-kata
ini biasanya diikuti oleh "kepada Tuhan" atau "kepada Allah" (Kisah para Rasul 9:35; 11:21; 15:19). Seorang harus
berpaling dari hidupnya yang lama (pertobatan) dan kepada
hidup yang baru (berbalik). Ia harus menyerahkan dirinya
kepada Allah.
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Ia memalingkan diri dari sesuatu hal dan kepada sesuatu
hal yang lain. Paulus memberitahukan kepada jemaat di
Tesalonika bahwa orang-orang Kristen di mana-mana "bercerita . . . bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar" (II Tesalonika 1:9).

Yang Harus Saudara Kerjakan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan

berikut:

a Apakah artinya berbalik kepada Allah?

.

b Dari apa manusia harus berbalik?

.

c Kepada apa manusia harus berbalik?

.

Kepercayaan
Percaya akan berarti "menaruh
kepercayaan pada"
atau "mengharapkan."
Alkitab berkata, "Lalu percayalah
Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal
itu kepadanya sebagai kebenaran" (Kejadian 15:6). Perjanjian Baru mengutip kata-kata ini, tetapi dengan tambahan
"Dan Kitab Suci, yang sebelumnya mengetahui, bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena
iman."
Iman dan kepercayaan itu mempunyai arti yang
sama.
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Menaruh kepercayaan kepada Kristus berarti bertemu
dengan Dia, mengasihi Dia, percaya kepada Dia. Ini berarti
menurut Dia dan tinggal setia kepadaNya. Iman itu percaya
yang aktif kepada Allah. Iman kita ditunjukkan oleh perbuatan kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Seorang kepala penjara bertanya kepada Paulus dan
Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat,
supaya aku selamat?" Tuliskan jawaban saudara untuk
pertanyaan ini. Kemudian bacalah Kisah para Rasul
16:30,31, untuk mendapatkan jawabannya.

Berilah definisi kepercayaan
kata-kata saudara sendiri.

dengan

menggunakan

Pertobatan, berbalik kepada Allah dan percaya mempunyai hubungan yang erat sekali. Semuanya merupakan tiga bagian dari pengalaman yang sama. Sudahkah
saudara benar-benar bertobat, berbalik kepada Allah,

,
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dan memiliki iman (percaya) kepada Kristus?
Jika
saudara belum melakukan demikian, terimalah Kristus
dengan iman sekarang juga. Inilah satu-satunya jalan
untuk masuk ke dalam gereja Allah.
PEKERJAAN

ALLAH KETIKA MENYELAMATKAN
MANUSIA

Sejauh ini saya telah menunjukkan apa yang harus dikerjakan manusia ketika datang kepada Allah. Namun,
manusia tidak dapat melakukan bagiannya tanpa pertolongan Allah. Allah membawa orang-orang masuk ke dalam
gereja Tuhan.
Lukas mengatakan tentang gereja Tuhan,
"Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan" (Kisah para Rasul 2:47).
Kelahiran Baru
Tujuan 2. Menerangkan apa yang terjadi ketika kelahiran

baru berlangsung dalam kehidupan seseorang.
Bukannya oleh kelahiran jasmani orang menjadi Kristen,
tetapi oleh kelahiran baru. Waktu berbicara dengan Nikodemus, Yesus menerangkan perlunya dilahirkan kembali.
(Lihat Yohanes 3: 3-7 .) Yesus berkata, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari
Roh, adalah roh" (Yohanes 3:6). Paulus mengulangi kebenaran yang sama ini, "bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah" (I Korintus 15:50).
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Benar, Allah menginginkan supaya saudara dilahirkan
kembali. Ia menginginkan supaya saudara mengalami permulaan yang baru.
Alkitab menyebutkannya
kelahiran
baru. Sama seperti saudara dilahirkan dalam keluarga manusia, demikianlah saudara harus dilahirkan secara rohani ke
dalam keluarga Allah.

~

6

~

Yang Harus Saudara Kerjakan
Apa yang terjadi bila kelahiran baru berlangsung dalam
kehidupan

seseorang?

.

Perangai Baru
Tujuan 3. Mendefinisikan

perangai yang baru.

Saudara dilahirkan dengan perangai yang tertentu. Jika
saudara dilahirkan kembali, saudara memperoleh perangai
yang baru.
Saudara memperoleh perangai Allah. Petrus
berbicara tentang orang percaya sebagai orang yang "mengambil bagian dalam kodrat ilahi" (II Petrus 1:4).
Paulus menjelaskannya demikian, "Jadi siapa yang ada
di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru; yang lama sudah
berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang" (II Korintus
5:17). Alkitab mengajarkan bahwa ada dua bukti mengenai
kelahiran baru ini. Bukti pertama adalah kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita (Roma 8:16). Bukti kedua ialah
buah-buah kebenaran yang dihasilkan di dalam kehidupan
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orang percaya. Mereka yang dilahirkan dalam Roh harus
menghasilkan buah Roh. (Lihat Galatia 5:22,23 untuk daftar buah Roh).

,

Yang Harus Saudara Kerjakan

7

Bacalah Matius 12:33-35 dan terangkan perangai baru

8

Selidikilah diri saudara dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan ya atau tidak.

itu.

a Apakah saudara memiliki kesaksian Roh Kudus di
dalam hati saudara?
b Dapatkah

.

orang lain melihat buah Roh dalam kehi-

dupan saudara?

.

Jika saudara menjawab tidak, sebaiknya saudara menyelidiki hidup saudara kembali untuk memastikan bahwa saudara telah bertobat, berbalik dari dosa, dan dengan sepenuhnya percaya kepada Allah.
NAMA-NAMA YANG DIBERIKAN
KEPADA UMATNYA

ALLAH

Tujuan 4. Menuliskan dan menjelaskan empat nama dalam

Alkitab untuk orang-orang percaya.
Banyak orang menyebut dirinya orang Kristen. Akan
tetapi berapa di antara orang-orang ini belum memiliki
pengalaman rohani, seperti yang telah kita pelajari. Mereka
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sebenarnya bukan orang Kristen, meskipun mereka bergabung dengan gereja. Mereka bukan anggota gereja Allah
yang benar. Mereka dinamakan orang yang belum "dilahirkan kembali. "
Orang yang belum dilahirkan kembali, yang bergabung
dengan gereja, tidak boleh disebut dengan salah satu nama
yang dipakai di Alkitab untuk anggota-anggota gereja Tuhan
yang benar.
Kita hanya akan melihat empat nama-nama
saja. Tapi, daftar kita dapat lebih banyak.
Murid-murid
Di seluruh kitab Kisah para Rasul, orang-orang percaya
disebut murid.
(Lihat Kisah para Rasul 6:2; 9:1; 11:26;
14:21-22; 18:27; dan 19:19.)
Yesus menyebut pengikutpengikutNya itu murid-murid. Murid ialah seorang pelajar.
Ia menerima ajaran gurunya.
Dalam Kitab Injil, muridmurid tinggal dekat dengan Gurunya. Mereka mengikatkan
dirinya untuk menaati Kristus.
Orang-orang yang belum dilahirkan kembali tidak dapat
menaati Kristus. Mereka tidak dapat disebut murid. Orang
seperti itu seharusnya tidak boleh disebut orang Kristen,
karena mereka bukan orang Kristen yang sesungguhnya.
Orang Kudus
Perjanjian Baru sering menyebut anggota-anggota gereja
itu orang kudus. (Lihat Kisah para Rasul 9:13,41; II Korintus 1:1; 13:12; Efesus 4:12 dan Kolose 1:12.) Perhatikanlah bahwa orang kudus ada di bumi maupun di dalam surga.
Orang-orang kudus itulah orang-orang yang dipisahkan
untuk Allah. Orang yang belum bertobat bukan orang kudus. Orang yang belum bertobat tidak ada dalam gereja
Allah. Mereka belum dipisahkan untuk Allah.
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Saudara
Istilah saudara adalah nama yang paling umum dipakai
dalam Perjanjian Baru untuk orang-orang percaya. Kata ini
menunjukkan pertalian di antara orang-orang percaya dalam
gereja Tuhan. Gereja itulah keluarga Allah. Oleh kelahiran
baru orang-orang percaya telah dilahirkan ke dalam keluarga
Allah. Orang-orang percaya adalah saudara-saudara Kristus
(Roma 8:29; Ibrani 2:11,12,17).
Orang yang belum bertobat itu bukanlah saudara Kristus. Karena itu, mereka bukan sebagian gereja Allah.

Kristen
Seperti yang sudah kita lihat, orang-orang percaya pertama-tama tidak disebut orang Kristen.
Mereka disebut
murid, orang kudus, atau saudara. Istilah Kristen mula pertama digunakan untuk mengejek orang-orang percaya. Tetapi kata itu menunjukkan kepada orang-orang yang menjadi milik Kristus. Mereka itu seperti Kristus (Kisah para
Rasul 11:26; 26:28; dan I Petrus 4:16).
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Istilah Kristen seharusnya hanya digunakan untuk mereka yang sudah dilahirkan kembali dan yang mempunyai
sifat Kristus.
Orang-orang percaya yang mula-mula disebut dengan
banyak nama. Akan tetapi, tiap nama itu hanya digunakan
untuk mereka yang sudah dilahirkan kembali dalam gereja
Tuhan. Nama-nama itu seharusnya tidak digunakan untuk
orang-orang yang bergabung dengan organisasi gereja yang
nampak, tetapi yang belum dilahirkan kembali.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9

Kita telah mempelajari empat istilah Alkitab untuk
orang percaya. Tuliskanlah istilah-istilah itu.

I/JPilihlah

istilah yang tepat untuk seorang percaya.

Tu-

LV liskanlah istilah itu di samping definisi yang berikut.
a Seorang pelajar yang sangat dekat dengan gurunya:
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b Istilah yang digunakan untuk

mengejek orang per-

caya karena mereka berlaku seperti Kristus:
c Berarti "dipisahkan
d Menunjukkan

untuk Allah":

.
.

bahwa semua orang percaya termasuk

keluarga Allah:

.

Saya harap bahwa saudara telah mengalami kelahiran
baru. Saya harap saudara merupakan sebagian gereja Allah.
Pengalaman ini merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin menjadi anggota gereja.
Saudara boleh jadi disebut Kristen. Tetapi saudara harus
dilahirkan kembali bila mau menjadi anggota gereja Allah.
Lakukanlah itu sekarang juga!
Jangan lupa untuk mengisi catatan siswa saudara untuk
pelajaran 4.

Cocokkan Jawaban Saudara
10 a
b
c
d

Murid
Orang Kristen
Orang kudus
Saudara

1 a Pertobatan
b Pertobatan
c Pertobatan
9 Murid, orang kudus, saudara, orang Kristen.
2 Dengan kata saudara sendiri, tetapi harus mencakup
pikiran adanya rasa penyesalan dan keinginan untuk
berubah.
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8 Jawaban saudara.
Jika saudara menjawab tidak, atau
jika saudara tidak yakin, berdoalah dan minta kepada
Allah agar Dia memberikan saudara tabiat yang baru.
3 a Berbalik
b Dari berhala, dosa, dsb.
c Allah

7 Manusia, seperti

pohon, berbuah menurut tabiatnya.
Pada kelahiran baru, orang-orang percaya mendapatkan
tabiat yang baru.

4 "Percayalah kepada Tuhan
akan selamat. "

6 Ia dilahirkan
rohani.

Yesus Kristus dan engkau

dalam keluarga Allah.

Inilah kelahiran

5 Dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi harus
mencakup ide-ide menaruh percaya pada, mengharapkan.

