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Dalam pelajaran 6, kita melihat bahwa orang percaya
mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang percaya
lainnya.
Semua orang percaya termasuk keluarga Allah.
Orang-orang Kristen mempunyai hubungan yang khusus
dengan saudara-saudaranya dalam Kristus.
Tetapi gereja Tuhan juga mempunyai kewajiban terhadap mereka yang bukan orang percaya. Jangan sekali-kali
orang Kristen begitu memperhatikan orang-orang percaya
lainnya sehingga lupa akan orang-orang yang di luar gereja
Tuhan. Dalam pelajaran ini, kita akan menilik kewajiban
orang percaya terhadap orang yang tidak percaya.
Seperti pada pelajaran-pelajaran yang lain, maka di sini
juga saudara harus menerapkan apa yang saudara pelajari.
Allah tak senang, bila kita tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak melakukannya.
Sama seperti yang
dikatakan oleh Yakobus, "Jadi jika seorang tahu bagaimana
ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia
berdosa" (Yakobus 4:17). Marilah kita menerapkan pelajaran ini dengan melakukan hal-hal yang diajarkannya
kepada kita.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Orang
Orang
Orang
Orang

Percaya
Percaya
Percaya
Percaya

Menentang Kejahatan
Memberitakan Injil
Mengirimkan Pekerja-pekerja
Menyokong Pekerja-pekerja

Pelajaran ini akan membantu saudara ...
• Menuliskan tiga hal yang harus dilakukan oleh orang
Kristen untuk mencapai orang-orang yang tidak percaya.
• Mendefinisikan kata menginjil.
• Mengetahui tanggung jawab
orang-orang yang terhilang.

saudara

dalam

mencapai
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ORANG PERCAYA MENENTANG KEJAHATAN

Tujuan 1. Menerangkan
bagaimana
menentang kejahatan.

orang

percaya

dapat

Pernahkah saudara berhutang uang kepada seseorang'!
Kadang-kadang ada hutang yang tidak dapat dibayar dengan
uang. Ada tanggung jawab yang tak dapat dipenuhi dengan
uang. Setiap orang percaya mempunyai hutang seperti itu
Hutang apakah itu? Paulus menyatakannya.
"Aku telah
sering berniat ... agar di tengah-tengahmu aku menemukan
buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang
lain. Aku berhutang baik kepada orang Yahudi, maupun
kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar,
maupun kepada orang tidak terpelajar" (Roma 1:13,14).
Orang saleh dikenal dari perbuatannya yang saleh. Urnat
Allah harus melakukan perbuatan yang baik. Yesus berkata,
"Kamu adalah garam dunia" (Matius 5:12). Tetapijikagaram
tidak melakukan apa yang harus dilakukannya, maka ia tidak
berguna. Yesus juga berkata, "Kamu adalah terang dunia"
(Matius 5:14). Tetapi terang tak boleh tersembunyi -terang
harus bercahaya.
Terang menerangi semua orang dalam
ruangan. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya dt
depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang
baik dan memuliakan Bapamu yang di surga" (Matius 5:16),
Bila seorang menjadi Kristen, ia memulaikan hidup yang
baru. Ia tidak lagi melakukan yang jahat seperti yang biasa
dilakukannya.
Ia mau melakukan apa yang menyenangkan
hati Allah. Sama seperti garam mengubah rasa makanan,
dan terang mengubah kegelapan, demikianlah kehidupan
orang Kristen yang saleh mempunyai pengaruh atas orangorang di sekitarnya. Ia mempengaruhi orang lain agar melakukan perbuatan yang baik. Dengan demikian, ia merupakan kekuatan yang melawan kejahatan.
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Pernah saya membaca kisah kehidupan seorang pemuda
yang bernama Nicky. Ia membenci semua orang. Ia telah belajar berkelai dan membunuh.
Teman-temannya membentuk
suatu "gang" untuk mencuri dan merusakkan. Nicky mulai
menggunakan obat bius. Tetapi pada suatu hari, ada seorang
yang menceritakan kepadanya tentang kasih Allah. Seorang
Kristen memberitahukan kepada Nicky bahwa ia dapat memperoleh kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Nicky menerima Kristus. Ia tidak lagi ikut gerombolannya. Ia berhenti berkelahi dan membunuh.
Akan tetapi Nicky melakukan lebih
dari pada itu! Ia mulai menolong kaum muda lainnya yang
mempunyai masalah yang serupa. Ia menceritakan kepada
mereka tentang Yesus Kristus. Ia menolong mereka menghentikan penggunaan obat bius dan membenci orang lain.
Oleh anugerah Allah, kejahatan dalam kehidupan Nicky
diberantas. Tetapi lebih dari pada itu, pengaruhnya digunakan untuk menghentikan
kejahatan.
Kehidupan Nicky
bagaikan sinar yang menerangi kegelapan suatu masyarakat

YMg~ei~ r~-

Orang Kristen melalui doa juga dapat menahankan kejahatan.
Lot, kemenakan Abraham, tidak mengasihi Allah
seperti Abraham. Abraham tentu saja, sangat prihatin akan
kemenakannya.
Ia berusaha mendorong Lot agar hidup bagi
Allah, tetapi Lot ingin tinggal di kota Sodom yang terkenal
karena dosanya. Abraham berdoa bagi kemenakannya. Oleh
karena doa-doa Abraham inilah, maka Allah menyelamatkan
Lot sehingga ia tidak ikut dimusnahkan bersama-sama dengan
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kota Sodom yang penuh kejahatan itu. Saudara hendaknya.
membaca doa Abraham dalam Kejadian 18:22,23.

Yang Harus Saudara Kerjakan

~

1

Isilah dengan kata-kata yang benar.
a Orang percaya melawan kejahatan dengan melakukan
b Yesus membandingkan
........................ dan

orang Kristen dengan

0

•

'

c Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Nicky menunjukkan bahwa orang Kristen dapat melawan
..
yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya.
d Kehidupan Abraham menunjukkan bahwa
orang yang mengasihi Allah hendaknya .,..,
untuk mereka yang tidak mengasihi Allah.

orang..

ORANG PERCAYA MEMBERITAKAN INJIL
Tujuan 2. Mendefinisikan kata menginjil.
Paulus menulis kepada gereja di Filipi mengenai kewajiban orang-orang Kristen, "Supaya kamu tiada beraib dan
tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela
di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang
sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti
bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman
kehidupan" (Filipi 2:15-16).
Paulus mengatakan bahwa tidak cukup bila kita hanya
hidup saleh saja. Kita juga harus memberitakan "firman
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kehidupan ". Berita Injil harus disampaikan dalam bentuk
perbuatan maupun kata-kata!
Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua
bangsa muridKu" (Matius 28:19). Ayat ini sering disebut
Amanat Agung. Markus menuliskan ayat yang serupa, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala
makhluk" (Markus 16:15).
Di ayat ini kata beritakan
tidaklah berarti berpidato secara formal di hadapan suatu
kelompok.
Kata itu berarti menceritakan atau memberitahukan. Tidak setiap orang percaya dapat berkhotbah, tetapi
setiap orang Kristen dapat menceritakan berita Injil. Seringkali digunakan kata menginjil.
Kata ini mempunyai arti
"memberitahukan
kabar baik."
Tiap-tiap orang percaya
harus menurut perkataan Kristus, yaitu memberitahukan
berita Injil dan menjadikan semua bangsa muridNya.
Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pelajaran 6,
Allah menginginkan tubuhNya, yaitu Jemaat, bertumbuh.
"Seluruh tubuh ... menerima pertumbuhan ilahinya" (Kolose
2:19). Gereja Tuhan yang mula-mula itu gereja yang bertumbuh. Dalam satu hari tiga ribu orang ditambahkan pada gereja
(Kisah para RasuI2:41). Bagi tubuh Kristus pertumbuhan itu
wajar. "Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan" (Kisah para Rasul 2:47).
Gereja yang tidak bertumbuh bukanlah gereja yang sehat.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Pilihlah jawaban yang benar di antara kedua jawaban
dalam kurung dan isikanlah pada titik-titik ini.
a Kata beritakan dalam Markus 16:15 berarti
(berkhotbah)/(menceritakan

berita Injil)
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b Kata menginjil artinya
(memberitahukan

kabar baik)/(berkhotbah)

c Gereja yang tidak bertumbuh
dengan
orang-orang kepada Kristus merupakan

mencapai

(gereja yang sehat)/(gereja yang tidak sehat)
Apakah yang saudara lakukan untuk memenuhi Amanat
Agung itu? Bilakah jiwa-jiwa yang baru ditambahkan pada kelompok saudara? Tuliskan nama orang-orang yang
kepadanya saudara akan berbicara tentang Kristus. Berdoalah untuk mereka. Berbicaralah kepada mereka.

4

Bacalah pelajaran ini kembali dan tuliskan dua kewajiban gereja Tuhan.

a

.

b

.

ORANG

PERCAYA

MENGIRIM

Tujuan 3. Menerangkan

PEKERJA-PEKERJA

mengapa gereja harus mengutus

pekerja-pekerja.
Gereja Tuhan harus menceritakan kabar baik itu. Dalam
Matius 28:19 dan Markus 16:15, kita dapatkan kata pergilah. Kadang-kadang saudara tidak perlu pergi jauh-jauh. Tetapi adakalanya orang Kristen harus pergi ke daerah yang
lain. Berita Injil harus diberitakan di daerah-daerah yang
masih belum ada orang percaya. Yesus berkata, "Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
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kepada segala bangsa" (Lukas 24:47). (Kata bangsa di sini
artinya suku bangsa atau kelompok-kelompok orang.) Gereja Tuhan mempunyai tugas yang besar. Tetapi Allah telah
menjanjikan Roh KudusNya kepada kita. ''Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiKu" (Kisah para Rasull:8).

~

Gereja yang mula-mula menurut
kerja-pekerja.

dengan mengutus pe-

Pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa
nabi dan pengajar . ..
Pada suatu hari ketika mereka
beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh
Kudus: "Khususkanlah
Barnabas dan Saulus bagiKu
untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka." Maka
berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan
tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi (Kisah para Rasul 13:1-3).
Bagian ini memberikan contoh yang harus kita ikuti. Saya akan tuliskan beberapa prinsip yang terdapat dalam bagian ini.

1. Orang yang dikirimkan itu setia dalam pelayanannya
pada gereja setempat.
2. Keputusan dibuat setelah banyak berdoa.
3. Orang yang dikirimkan itu merasakan panggilan Allah,
dan gereja mengutus mereka.
Pekerja-pekerja itu diutus oleh Allah dan gereja. Setelah mereka kembali, mereka memberi laporan kepada gereja. "Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu
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mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan
dengan perantaraan mereka" (Kisah para Rasul 14:27).

Yang Harus Saudara Kerjakan
Lingkarilah jawaban yang tepat.
a Ketika Yesus berkata, "Pergilah dan beritakan kabar
baik itu," Ia maksudkan
1) Pergi ke semua tetangga yang dekat.
2) Pergi ke tempat yang jauh dengan maksud untuk
menyebarkan berita Injil di negeri asing.
3) Pergi kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar baik itu, baik mereka itu dekat maupun jauh.
b Mengutus pekerja-pekerja itu dilakukan oleh
1) pekerja yang pergi
2) gereja dan pimpinannya
3) gereja dan Tuhan
ORANG PERCA YA MENYOKONG
PEKERJA-PEKERJA
ITU
Tujuan 4. Menuliskan
macam-macam
bantuan yang harus
diberikan kepada mereka yang diutus oleh gereja
Tuhan.
Gereja harus membantu pekerja-pekerja yang diutusnya.
Sungguh menyedihkan jika pekerja-pekerja itu diutus dan
kemudian dilupakan.
Gereja harus berdoa untuk pekerjapekerjanya. Paulus menulis kepada gereja di Roma, "Bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku" (Roma 15:30). Kepada gereja di Kolose, ia menulis, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka
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pintu untuk pemberitaan kami" (Kolose 4:3).
Pekerjapekerja yang telah diutus itu masih merupakan bagian dari
gereja. Kita harus berdoa untuk mereka.
Paulus juga berterima kasih kepada gereja-gereja yang
mengirim uang kepadanya. (Lihat Roma 15:24; Filipi 2:25
dan 4:15). Pekerja-pekerja yang diutus itu kadang-kadang
memerlukan uang untuk melakukan pekerjaan yang telah
diberikan oleh Allah kepadanya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

~

6

Lingkarilah jawaban yang benar.
Ketika pekerja-pekerja itu diutus oleh gereja yang mulamula, gereja Tuhan itu
a) membantu mereka dengan pemberian-pemberian.
b) terus mendoakan mereka.
c) mencela hasil-hasil pelayanan mereka.

'7

a Tuliskan nama seorang pekerja yang diutus oleh gereja saudara.

I

b Sudahkah
doa?

saudara membantu

dia dengan uang dan
.

~
I

•I

,
I
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Apakah saudara mengetahui
suatu suku atau daerah
yang tidak mengetahui Injil Kristus? Tuliskanlah namanamanya di sini.

Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja
sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan
pekerja-pekerja
untuk tuaian itu" (Lukas 10:2).
Bacalah kembali seluruh pelajaran ini dan tuliskan
paling sedikit tiga kewajiban orang Kristen terhadap
orang yang tidak percaya.
a

..

b

..

c

..
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Jangan lupa untuk
pelajaran 7.
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siswa saudara untuk

i

I
I

I
1

I
I
I

Cocokkan Jawaban Saudara
9 Jawaban saudara hendaknya mencantumkan
dari yang disebut di bawah ini.
Melakukan kebaikan, melawan kejahatan.
Mendoakan orang-orang yang tidak percaya.
Menceritakan kabar baik.
Mengirimkan pekerja-pekerja.
Memberikan bantuan kepada pekerja-pekerja.
1 a
b
c
d

perbuatan-perbuatan
garam dan terang
dosa
berdoa

tiga hal

baik

8 Jawaban saudara sendiri.
2 a menceritakan berita Injil.
b memberitahukan kabar baik.
e gereja yang tidak sehat.
7 Jawaban saudara sendiri.
3 Nama orang-orang yang saudara kenal.
6 a Membantu mereka dengan pemberian-pemberian.
b Terus mendoakan mereka.
4 a melakukan kebaikan dan mengekang kejahatan.
b memberitahukan kabar baik.
5 a 3) pergi kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar baik, baik mereka itu dekat maupun
jauh.
b 3) gereja dan Tuhan.

