
Dalam Hal-hal Apa
Gereja Tuhan Itu
Seperti Satu Tubuh

Hanya orang percayalah yang menjadi anggota-anggota
yang sebenamya dari gereja Allah. Dalam pelajaran 4 kita
telah melihat bahwa ada berbagai sebutan untuk orang-
orang percaya. Mereka dinamakan murid, orang kudus,
saudara, dan orang Kristen. Tiap-tiap nama itu mencerita-
kan sesuatu hal tentang keadaan mereka.

Gereja Tuhan juga disebut dengan berbagai nama. Tiap-
tiap nama itu menceritakan sesuatu hal tentang gereja itu.
Kita akan menilik salah satu nama ini. Alkitab seringkali
mengatakan bahwa gereja Tuhan itu seperti tubuh. Dalam
pelajaran ini, kita akan membahas arti pernyataan itu.

Dalam gereja Tuhan, saudara ada hubungan dengan
orang-orang percaya lainnya. Bagi saudara mereka itu pen-
ting. Bersyukurlah kepada Allah karena orang-orang ini.
Tanyalah kepada Allah apa yang dapat saudara lakukan
untuk menolong mereka. Mereka yang dapat menolong
saudara. Pelajaran ini akan percuma saja bila saudara tidak
mau menerapkan semua keterangan dalam hidup saudara
sendiri. Praktekkan apa yang saudara pelajari sekarang ini.

62



63

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Kristus dan Gereja Tuhan
Kristus, Sumber Hidup
Kristus Tuhan
Kristus yang Memenuhi Kebutuhan

Hubungan Dalam Gereja Tuhan
Persatuan dalam Gereja Tuhan
Keanekaragaman dalam Gereja Tuhan
Kasih sayang dalam Gereja Tuhan

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

II Menguraikan bagaimana gereja Tuhan itu sama dengan
tubuh yang hidup.

II Menerangkan hubungan gereja dengan Kristus.
II Menguraikan hubungan-hubungan di dalam gereja Tuhan.
Ili Mengetahui tanggung jawab saudara terhadap orang lain

dalam gereja Tuhan.
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KRISTUS DAN GEREJA TUHAN

Tujuan 1. Menerangkan dari mana gereja mendapatkan
hidup rohaninya.

Alkitab membandingkan gereja dengan banyak hal. Dika-
takan bahwa gereja itu seperti sebuah bangunan (Efesus 2 :21),
seperti mempelai perempuan (Efesus 5:22,23), seperti kawan-
an domba (Yohanes 10: 16), dan seperti ranting pokok anggur
(Yohanes 15:4). Daftar ini belum lengkap dan masih ada
banyak perbandingan yang lain. Seorang telah menghitung
lebih dari 200 gambaran seperti ini dalam Perjanjian Baru.

Kita tak mungkin mempelajari semuanya itu, karena
itu hanya satu saja yang akan kita uraikan. Alkitab katakan
bahwa gereja itu seperti tubuh. Kita akan belajar banyak
sementara kita mempelajari perbandingan ini.

Kristus, Sumber Hidup
Tubuh yang hidup itu bertumbuh dan aktif. Setiap tu-

buh mempunyai kepala. Hubungan antara kepala dan tubuh
itu sangat penting. Paulus menulis kepada gereja di Kolose,
"Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat (karena Ialah yang mem-
beri kehidupan kepada jemaat itu. Perjanjian Baru Kabar
Baik)" (Kolose 1:18). Gereja itu mendapat hidup dari Kris-
tus. Bangunan, organisasi, dan pertemuan tidak mendatang-
kan hidup. Hanya Yesuslah yang dapat melakukan hal itu.
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Tiap-tiap orang percaya dan seluruh gereja Tuhan, telah
"dipenuhi 'dijadikan sempurna' - Perjanjian Baru Kabar
Baik) di dalam Dia" (Kolose 2:10). Tubuh itu dihubungkan
dengan kepalanya. Gereja Tuhan itu dihubungkan dengan
Kristus.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara kedua
jawaban yang di dalam kurung, dan isikanlah pada
titik-titik ini.

a Gereja Tuhan hidup karena mendapat hidup dari

(organisasinya)!( Kristus)

b Siapakah kepala gereja itu?

(Mempelai perempuan)!(Kristus)

Bacalah Kolose 2:12-13 dan selesaikan kalimat berikut.

Orang-orang percaya dihubungkan dengan Kristus da-
lamNya dan dalam Nya.

Kristus Tuhan

Tujuan 2. Menamai kepala gereja Tuhan.

Kristus bu kan hanya sumber hidup, tetapi Ia juga Tuhan
atas gereja. Sama seperti seorang istri tunduk kepada suami-
nya, demikian juga gereja Tuhan kepada Kristus (Efesus
5:24). Tangan tidak mengatakan kepada kepala apa yang
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harus dikerjakannya - kepala yang mengatakan kepada ta-
ngan. Gereja harus patuh kepada Kristus. "Dan segala sesuatu
telah diletakkanNya di bawah kaki Kristus dan Dia telah
diberikanNya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang
ada. Jemaat yang adalah tubuhNya, yaitu kepenuhan Dia,
yang memenuhi semua dan segala sesuatu" (Efesus 1:22,23).

Setiap orang mempunyai tuan. Ada yang tunduk kepa-
da seorang manusia sebagai tuannya. Banyak orang tunduk
pada dosa. Berita orang Kristen yang mula-mula ialah "Ye-
sus Kristus itu Tuhan!"

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara kedua
jawaban yang di dalam kurung, dan isikanlah pada
titik-titik ini.

a Tuhan Gereja ialah

(Seorang pejabat pemerintah)/(Kristus)

b Kepala gereja ialah

(manusia) /(Kristus)
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Kristus yang Memenuhi Kebutuhan

Tujuan 3. Menerangkan bagaimana Kristus memenuhi kebu-
tuhan gereja Tuhan.

Yesus Kristus itu Tuhan yang pengasih. Kita menyerah-
kan diri kita kepadaNya. Dengan penuh kasih Kristus
memelihara kita. Paulus menerangkan, "Sebab tidak pernah
orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan
merawatinya, sarna seperti Kristus terhadap jemaat, karena
kita adalah anggota tubuhNya" (Efesus 5:29,30). Gereja itu
hidup karena hubungannya dengan Kristus. Ia bertumbuh
karena Kristus. Ia dipelihara oleh Kristus. "... Kepala,
dari mana seluruh tubuh, yang ditunjang dan diikat menjadi
satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan
ilahinya" (Kolose 2:19).

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pikirkan beberapa cara yang dengannya Kristus meme-
nuhi kebutuhan gereja di daerah saudara. Tuliskan di
sini.
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Tuliskan ketiga cara yang menghubungkan Kristus
dengan tubuhNya, yaitu gereja Tuhan.

a .
b .
c .

HUBUNGAN -HUBUNGAN DALAM GEREJA TUHAN

Tujuan 4. Menerangkan persatuan tubuh itu.

Persatuan dalam Gereja Tuhan

Sebagian besar Perjanjian Baru dituliskan untuk Gereja
Tuhan seluruhnya dan bukan untuk satu orang percaya saja.
Orang Kristen tidak dapat hidup sendiri terlepas dari orang-
orang percaya lainnya. Dalam gereja yang mula-mula, jiwa-
jiwa yang baru bertobat segera diterima ke dalam perseku-
tuan orang percaya. Lukas menuliskan, "Adapun kumpulan
orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa"
(Kisah para RasuI4:32).

Semua orang percaya disatukan dalam satu gereja tanpa
memperhatikan suku, kebangsaan, atau kedudukan sosial-
nya. "Satu tubuh, dan satu Roh" (Efesus 4:4). Kesatuan
ini tidaklah berarti bahwa semua orang Kristen harus terma-
suk suatu organisasi gereja yang sama. Itupun tidaklah ber-
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arti bahwa semua orang percaya harus beribadat dengan cara
yang sama. Akan tetapi, ini berarti bahwa harus ada roh ka-
sih dan kesatuan di antara orang-orang percaya.

Perpecahan dalam gereja Tuhan tidak pemah baik. Per-
pecahan selalu menyedihkan. Gereja Tuhan akan menderita
karenanya. Gereja di Korintus mengalami masalah itu. (Li-
hat 1 Korintus 1:12-13). Paulus memohon persatuan. "Su-
paya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya
anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan"
(1 Korintus 12:25). Perpecahan di dalam gereja Tuhan bia-
sanya disebabkan oleh orang-orang yang lebih banyak mem-
perhatikan dirinya sendiri dari pada orang lain.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara kedua jawab-
an di dalam kurung dan isikanlah pada titik-titik ini.

a Kesatuan menurut Alkitab berarti .
yang sama. (organisasi)/(jiwa)

b Perpecahan gereja biasanya disebabkan oleh

(sifat mementingkan diri sendiri)/(kasih)

Keanekaragaman dalam Gereja Tuhan

Tujuan 5. Mengenal karunia-karunia saudara dalam tubuh
itu.

Kesatuan tidaklah berarti bahwa setiap orang Kristen itu
persis sama. Tidak! Setiap orang Kristen berbeda. Keanekara-
gaman itu akan memberikan keseimbangan dan kekuatan.
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"Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya
banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan
satu tubuh, demikian pula Kristus" (I Korintus 12:12).

t
Satu anggota tubuh tidak dapat mengatakan kepada

anggota yang lain, "Aku tidak membutuhkan engkau!"
Setiap anggota memerlukan tiap anggota yang lain. Orang-
orang Kristen saling membutuhkan. (Lihat 1 Korintus
12:12-26.) Orang-orang percaya mungkin berbeda dalam
apa yang mereka lakukan (ayat 17), berbeda dalam kekuat-
an (ayat 22), dan berbeda dalam penghormatan (ayat 23).
Tetapi hanya ada satu tubuh saja. Paulus menerangkan
kebenaran yang sama ini kepada jemaat di Roma, "Demi-
kian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di da-
lam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota yang
seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai
karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang
dianugerahkan kepada kita" (Roma 12:5,6).

Yang Harus Saudara Kerjakan

Dalam Roma 12:6-8 tertulis be berapa karunia yang telah
diberikan Allah kepada tubuh, yaitu Gereja. Bacalah se-
muanya, kemudian berikan tanda X pada karunia-karu-
nia yang telah saudara gunakan menurut anugerah Allah.
a Bernubuat

b Melayani
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eMengajar

d Menasihati
e Membagi-bagikan sesuatu
f Memberi pimpinan
g Menunjukkan kemurahan

Sekarang perhatikan bagaimana seharusnya tiap-tiap ka-
runia itu digunakan. Bagaimana saudara harus menggu-
nakan karunia-karunia saudara? Berdoalah untuk hal ini.

Kasih Sayang dalam Gereja Tuhan

Tujuan 6. Menerangkan bagaimana orang-orang percaya da-
pat menarik kasih sayang satu kepada yang lain.

Saudara mempunyai bagian dalam gereja Allah. Saudara
hendaknya menerima tanggung jawab itu dengan sungguh-
sungguh, sebagai suatu pelayanan kepada Kristus. Sebagian
dari tanggung jawab saudara ialah menaruh kasih sayang
kepada orang-orang percaya yang lain. Sebagaimana yang
telah kita lihat dalam tubuh itu tangan memerlukan telinga
dan telinga memerlukan kaki. Sebagaimana yang dikatakan
Alkitab, "Di bawah pimpinanNya (Kristus), semua anggota
tubuh tersusun rapi, dan dihubung-hubungkan satu sama
lain oleh sendi-sendinya masing-masing" (Efesus 4:16 Per-
janjian Baru Kabar Baik). Tidak ada satu anggota tubuhpun
yang dapat hidup sendiri. Tiap-tiap anggota memerlukan
setiap anggota yang lain.
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Kejujuran merupakan sebagian dari hubungan ini. "Ber
katalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah
sesama anggota" (Efesus 4:25). Karena kita sama-sama
orang percaya, maka kita harus saling menolong. "Berto-
long-tolonganlah menanggung bebanmu" (Galatia 6:2).
Paulus berbicara demikian juga tentang penderitaan. "Ka-
rena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut
menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut
bersukacita" (I Korintus 12:26). Kasih sayang terhadap
yang lain itulah ciri gereja Tuhan. Yohanes menuliskan per-
kataan Yesus seperti berikut, "Dengan demikian semua
orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridKu, yaitu
jikalau kamu saling mengasihi" (Yohanes 13:35).

Yang Harus Saudara KeIjakan

Lihatlah kembali kepada bagian ini. Tuliskan cara-cara
yang dapat menyatakan kasih sayang saudara kepada
orang lain. Apakah saudara melakukan semuanya itu?

Ulangilah kembali pelajaran ini. Mintalah pertolongan
kepada Allah agar saudara dapat mengetahui dan me-
menuhi bagian saudara dalam tubuh itu. Tuliskan di
bawah ini hal-hal yang saudara harus mulai lakukan,
yaitu sebagai bagian saudara dalam tubuh Kristus.
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Cocokkan jawaban saudara dan kemudian isilah catatan
siswa saudara untuk pelajaran 5.

Cocokkan Jawaban Saudara

10 Jawaban saudara. Meminta pertolongan kepada Allah.

1 a Kristus
b Kristus

9 a berkata benar
b bertolong-tolongan menanggung beban
c Turut menderita bersama anggota yang lain
d Turut bersukacita bersama anggota yang lain
e saling mengasihi

2 Kematian
Kebangkitan

8 Jawaban saudara

3 a Kristus
b Kristus

7 Jawaban saudara harus sejumlah istilah-istilah yang
ditandai oleh tanda X. Mintalah pertolongan kepada
Allah agar saudara dapat menjadi saluran berkat-berkat
rohani pada tubuh.

4 Jawaban saudara sendiri, tetapi yang menyangkut hal-
hal seperti kepemimpinan yang baik, kesempatan-kesem-
patan bersaksi, persatuan, dsb.

6 a Roh
b Sifat mementingkan diri sendiri

5 a Kristus, Sumber Hidup
b Kristus Tuhan
c Kristus yang memenuhi kebutuhan


