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Ingatkah saudara waktu saudara mulai belajar membaca?
Amat sukar, bukan? Mula-mula saudara tidak tahu apa-apa
tentang membaca. Lalu saudara mulai diajari membaca
huruf-huruf abjad yang pertama. Tak lama kemudian saudara bisa membaca satu kata, dan kemudian satu kalimat.
Setapak demi setapak saudara belajar membaca, sampai
akhirnya sekarang sudah menjadi suatu hal yang biasa.
Mungkin saudara juga masih ingat waktu pertama kali
dilatih untuk pekerjaan saudara. Saudara tidak mempelajari
semuanya itu dalam waktu satu hari saja. Saudara belajar
sedikit demi sedikit serta mempraktekkan apa yang sudah
saudara pelajari, sampai akhirnya saudara bisa mengerjakan
pekerjaan itu dengan baik.
Demikianlah halnya dengan memberi kesaksian Kristen.
Ada banyak hal yang harus dipelajari sementara saudara
terus menceriterakan perihal Kristus kepada orang lain. Dalam pelajaran 1 kita telah belajar tentang rencana Allah untuk menceritakan kabar baik itu kepada manusia. Sekarang
ini kita akan melihat persiapan apakah yang kita butuhkan
agar dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari

...

Belajar Mengenal Kristus
Dipenuhi Dengan Roh Kudus
Saudara Membutuhkan Kuasa
Saudara Membutuhkan Pimpinan
Gunakan Alat-alat yang Paling Baik
Pedang Roh
Nama Yesus
Pelajaran ini akan menolong saudara ...
Mengerti syarat-syarat
utama untuk
saudara bagi penginjilan pribadi.

menyiapkan

diri
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BELAJAR MENGENAL KRISTUS
Tujuan 1. Menerangkan bagaimana kita
Kristus dengan lebih baik.

bisa mengenal

Saudara dan saya diselamatkan untuk suatu maksud.
Kita dipanggil untuk bersaksi, untuk menceritakan apa yang
telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita dapat bersaksi buat Kristus, pertama-tama kita
harus belajar mengenal Dia secara pribadi. Untuk mengenal
Dia, perlulah kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Karena bagaimana mungkin kita dapat menceritakan perihal seseorang yang tidak kita kenal? Mungkinkah
pengadilan memanggil saudara untuk menjadi seorang saksi
dalam suatu perkara yang tidak saudara ketahui?
Memang benar, Yesus mengirimkan murid-muridNya ke
seluruh muka bumi untuk menyebarluaskan kabar baik.
Tapi di samping itu Ia juga mengatakan kepada mereka agar
menunggu sampai mereka dipersiapkan benar-benar. Dan
persiapan ini memakan waktu.
Mungkin menghafal ayat-ayat Alkitab atau mempelajari
cara-cara mendekati orang-orang tidak makan banyak waktu.
Melihat bagaimana pekerja-pekerja lain membawa orangorang kepada Kristus, ini pun mungkin juga tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi belajar mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitanNya, betapa dalamnya kasihNya
itu, memerlukan waktu belajar seumur hidup dengan Tuhan
sendiri. Bila kita bekerja buat Dia, maka kita akan selalu
ingin untuk mengenal Dia lebih baik.
Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak
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mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang
disalibkan. (Lihat I Korintus 2:2)
Murid-murid Yesus juga mengalami suatu masa pendidikan. Dan masa pendidikan inilah yang merupakan kunci
rahasia keberhasilan mereka ketika menyebarluaskan kabar
baik tentang Kristus, Tuhan mereka. Saya yakin bahwa dari
saat Yesus memanggil murid-murid itu, dari saat itu pulalah
mereka percaya kepadaNya. Dalam sesaat saja kita bisa percaya dan menerima Dia. Tapi sama seperti seorang bayi tidak
dapat bertumbuh dan berjalan dalam waktu sehari saja, demikian pulalah murid-murid Tuhan memerlukan waktu yang
lama untuk belajar mengenal Kristus. Hal ini meminta waktu seluruh hidup mereka.
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Kita membaca dalam Alkitab bahwa pada suatu perjamuan kawin Yesus mengubah air menjadi anggur. Ketika
murid-muridNya
melihat perbuatan
itu, maka mereka
percaya kepadaNya.
Waktu Yesus berbicara kepada angin
dan danau yang mengamuk, angin itu menjadi reda dan
menjadi tenang kembali. Murid-muridNya semua keheranheranan dan mulai bertanya-tanya di antara sama sendiri,
"Siapa gerangan orang ini?" (Markus 4: 41). Pada hari itu
juga mereka mengenal Dia lebih baik. Mereka melihat lebih
banyak dari kuasaNya.
Pengetahuan ini, bahwa kuasa
Tuhan mereka itu tak terbatas, memberikan damai dalam
hati mereka.
Kemudian, Alkitab mengatakan, bahwa pada akhir pelayanan Yesus di bumi ini, banyak muridNya yang pergi
meninggalkan Dia. Tapi bukan kedua belas muridNya yang
sudah benar-benar mengenal Dia. Atas nama mereka semua,
Petrus berkata kepadaNya, "Tuhan, kami tidak bisa meninggalkan Engkau. PerkataanMu adalah perkataan hidup yang
kekal" (Lihat Yohanes 6 :68) Pengetahuan ini sajalah yang
membuat mereka tetap dekat pada Tuhannya.
Tomas, salah seorang dari murid-murid itu, benar-benar
dikejutkan oleh kematian Yesus yang dipercayainya. Dalam
waktu satu malam ia menjadi orang yang ragu-ragu dan
bingung. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa Kristus
telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi setelah Yesus
menyatakan diri kepada Tomas, ia sujud dan berkata, "Ya
Tuhanku dan Allahku!" (Yohanes 20:28). Mengenal Kristus secara pribadi ini yang membawa Tomas lebih dekat
pada Gurunya.
Petrus sudah melihat semua kemegahan Yesus di atas
Gunung Pemuliaan (Lukas 9:29).
Allah menyatakan
kepadanya sifat yang sebenarnya dari AnakNya, Yesus.
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Tiga kali Yesus memerintahkan agar dia menolong orangorang percaya lainnya. Petrus berbicara tentang nama
Yesus dengan kuasa dan wibawa. Namun demikian ia
tidak mengetahui betapa luas dan besarnya kasih Allah itu.
Ia tidak mengerti bahwa kasih Allah itu bagi semua orang,
tanpa melihat bangsa atau warna kulit mereka. Sukar bagi
Allah untuk membawa Petrus ke rumah Kornelius. Di
rumah Kornelius itu barulah Petrus menyadari bahwa
Allah memperlakukan semua orang dengan sama rata
(Kisah Para RasullO:34).
Dengan demikian saudara dapat melihat bahwa melalui
pengalaman yang terus-menerus dengan Yesus, mendengarkan Dia, dan bercakap-cakap dengan Dia, maka murid-murid
Yesus dapat benar-benar mengenal Dia. Sebelum kita dapat
menceritakan perihalNya kepada orang lain, kita harus belajar mengenal Dia dengan cara yang sama seperti muridmurid ini.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Lingkarilah huruf di depan pernyataan-pernyataan
di bawah ini, yang merupakan jawaban yang benar
dari pertanyaan berikut: Bagaimanakah cara yang terbaik untuk belajar mengenal Kristus?
a Menghabiskan waktu kita bersama Yesus.
b Menghafal ayat-ayat Alkitab.
c Melihat bagaimana Ia bekerja dalam kehidupan
orang percaya.
d Mendengarkan Dia.
e Bercakap-cakap dengan Dia.
f Mempelajari cara-cara berbicara kepada orang lain.
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, Tulislah dua hal yang dipelajari murid-murid itu pada
waktu mereka mulai mengenal Kristus lebih baik.
Mereka belajar tentang
dan

Nya
Nya.

Berapa lamakah waktu yang diperlukan seseorang
untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh?

Cocokkan jawaban saudara.

DIPENUHI

DENGAN

ROH KUDUS

Tujuan 2. Menerangkan bagaimana Roh Kudus dapat menolong saudara dalam melaksanakan penginjilan
pribadi.
Saudara Membutuhkan

Kuasa

Supaya kita dapat melihat hasil-hasil pelayanan kita
secara pribadi kepada Kristus, maka kita membutuhkan kuasa.
Sebelum Kristus memulai pelayananNya, Ia
telah menerima kuasa Roh Kudus. (Lihatlah Lukas 4:18)
Kristus sudah tahu bahwa murid-muridNya akan menghadapi banyak kesukaran dan mereka membutuhkan pertolongan.
Sebelum Ia meninggalkan mereka dan kembali
kepada BapaNya, Ia berkata, "Tetapi kamu akan menerima
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksiKu" (Kisah Para Rasul1 :8).

29

Siap Sedia

Roh Kudus dikirim untuk memberikan keberanian dan
kuasa kepada kita. Ia menolong kita dalam kesaksian hidup
kita setiap hari.
Pada tahun 1965, waktu saya masih seorang mahasiswa,
negara saya mengalami kebangunan rohani yang luar biasa.
Setiap akhir pekan, kami keluar untuk bersaksi. Kami melihat banyak gereja bertumbuh, dan banyak pula gereja-gereja
baru yang bermunculan.
Ini terjadi karena kuasa Roh
Kudus.

--~
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Mungkin saudara bertanya pada saya, "Bagaimanakah
saya dapat dipenuhi dengan Roh Kudus?" Bukalah hati
saudara di hadapan Tuhan, beritahukanlah kelemahan
saudara kepadaNya dan kerinduan saudara untuk menyampaikan kabar baik yaitu InjilNya, kepada orang lain. Maka
Ia akan memenuhi saudara dengan Roh Kudus dan kuasaNya, dan saudara akan merasakan kesukaan karena dilengkapi untuk tugas itu. Janji ini diberikan kepada SEMUA
ORANG yang percaya kepada Yesus Kristus. (Lihatlah
Kisah Para Rasul 2:1-4,39)
Yang Harus Saudara Kerjakan
Pilihlah jawaban yang tepat dari kedua jawaban yang disediakan dalam kurung dan tuliskanlah jawaban itu pada
titik-titik di bawah ini:
Akibat yang normal dari hal dipenuhi dengan Roh
Kudus ialah bahwa kita menerima
.
(kuasa/kabar baik) dan menjadi
.
(rasul/saksi).
, Kristus menyuruh murid-muridNya menunggu sampai
mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia melakukan
ini karena Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi
............................... (hal-hal yang perlu dipelajari/persoalan) dan mereka membutuhkan
(buku-buku/pertolongan).
Cocokkan jawaban saudara.

.
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Saudara Membutuhkan Pimpinan
Perintah Yesus ialah pergi ke seluruh muka bumi. Lapangan pekerjaanNya itu sangat luas. Supaya jangan memboroskan waktu, maka saudara dan saya membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Yesus memberikan jaminan kepada
murid-muridNya bahwa Roh Kudus, bila Ia datang, akan
memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran (Yohanes
16:13).
Di mana-mana tempat semua orang ingin mendapatkan
pimpinan. Ada yang memohon pimpinan dari nenek moyangnya yang sudah mati. Ada yang berusaha mendapatkan
petunjuk dari bintang-bintang, matahari, atau bulan. Tetapi
bila kita mencari tempat untuk melayani Dia, maka pimpinan kita datang dari Allah. Ke tempat mana pun Ia memimpin kita, kita tahu bahwa pimpinanNya itu tepat, karena Ia itulah jalannya. Sama seperti sebuah pesawat dapat
diarahkan dalam kelam kabut dan melalui awan-awan yang
tebal sampai akhirnya mendarat, demikian juga Tuhan akan
memimpin kita kepada orang yang tepat dan pada waktu
yang tepat pula.
Filipus dipimpin oleh Roh Kudus di padang gurun
kepada seorang yang dahaga dan mencari akan Tuhan
(Kisah Para Rasul 8:29). Rasul Paulus dipimpin oleh
Roh Kudus ke suatu tempat di mana ia dapat mendengar orang Makedonia berteriak-teriak minta tolong dan
memberikan pertolongan yang diperlukannya (Kisah Para
Rasul 16:9).
Pada tahun 1921, melalui Roh Kudus Allah memimpin
para utusan gerejawi dari gereja Sidang Jemaat Allah ke
Sierra Leone, Afrika Barat. Dari sana mereka pergi ke
Guinea, kemudian ke Mali, dan terus masuk ke pusat
daerah Afrika Barat ke negara saya, Volta Hulu.
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Seandainya Roh Kudus tidak memimpin utusan-utusan
gerejawi ini, maka mereka bisa saja berhenti dan tinggal
di salah satu negara yang mereka lewati.
Tetapi karena
mereka mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka banyak
orang di Volta Hulu menjadi percaya dan menerima Yesus.
Dan dengan perantaraan
orang-orang yang baru menjadi Kristen inilah, maka kabar baik tentang Yesus itu
disebarluaskan
sampai hampir ke seluruh negara-negara
tetangga.
Mintalah agar Roh Kudus membawa saudara kepada
orang-orang yang mau mendengarkan
kabar baik yang
saudara beritakan.
Saya senang Allah telah memimpin
orang-orang ini datang ke negara saya, sekalipun waktu itu
saya belum dilahirkan, sehingga sekarang saya juga mengenal Yesus.

~::;==================

~\

Yang Harus Saudara Kerjakan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan
YA atau TIDAK.

berikut

ini dengan

a Dapatkah para leluhur kita yang sudah mati
itu memberitahukan
kepada kita apa yang
harus kita lakukan dalam hidup ini?
b Bila kita harus membuat suatu keputusan,
apakah kita harus mempelajari bintang-bintang untuk mendapatkan petunjuk?
c Apakah Roh Kudus selalu memimpin kita bila
kita memintaNya?
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Kita telah mempelajari tiga peristiwa yang berbedabeda di mana orang memperkenankan Roh Kudus
untuk memberikan pimpinanNya. Bagaimanakah hasilnya dalam tiap peristiwa itu?

Cocokkan jawaban saudara.
GUNAKANLAH ALAT-ALAT YANG PALING BAIK
Tujuan 3. Menerangkan alat-alat apakah yang kita perlukan
agar dapat melawan Iblis dan dapat memberitakan kabar baik tentang Yesus.
Pedang Roh
Di negara saya ada pepatah yang bunyinya, "Tangan
kosong tidak dapat membunuh ular." Yesus tidak mengutus kita ke dalam dunia ini dengap tangan yang kosong. Ia
memberikan kepada kita alat-alat untuk kita gunakan. Tugas kita itu besar, dan kita tidak akan dapat mengerjakannya
dengan kekuatan kita sendiri.
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Ada oknum yang berusaha mencegah kita mengabarkan kabar baik tentang Kristus. Ia itu Iblis. Mulamula ia mencegah manusia yang pertama, yaitu Adam,
untuk melakukan kehendak Allah. Ia menahani orangorang Israel menurut akan Allah. Iapun juga berusaha
mencegah Kristus memberikan kasih Allah kepada ma·
nusia. Yesus melawan dia dan memperoleh kemenangan.
Apakah yang digunakan Yesus untuk mengalahkan Iblis?
Ia menggunakan Firman Allah, yang disebut "Pedang
Roh."
Bila kita mau menggunakan pedang Roh, kita
juga akan mengalahkan iblis. Dalam Surat Ibrani 4:12
kita membaca:
Sebab Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam
daripada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk
amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendisendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Yesus sendiri menggunakan pedang itu pada waktu Ia
dicobai di padang gurun (Matius 4:4).
Stefanus menggunakan pedang yang sama ini, sehingga
orang-orang yang menuduhnya menjadi marah dan bingung
(Kisah Para Rasul 7:54).
Paulus menulis kepada orang-orang Efesus dan berpesan
agar mereka mengenakan seluruh perlengkapan senjata
Allah. Peperangan melawan Iblis itu sangat berat. Kita
tidak berperang melawan manusia, tetapi melawan kekuatan-kekuatan roh jahat. Paulus memberikan gambaran mengenai seorang prajurit, yang mengenakan perlengkapan
senjata, yang melindungi dirinya dari musuh. Ia memberikan daftar perlengkapan senjata ini dalam Efesus 6:14-17,
sebagai berikut:
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Baju Zirah
Keadilan

Perisai
Iman

Kasut Kerelaan untuk
memberitakan
kabar baik
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Kebenaran
--.....
--.-._
Keadilan
Kerelaan untuk memberitakan kabar baik--..
Iman

Kasut
• Perisai

Keselamatan

• Ketopong

Firman Allah

• Pedang Roh

Ikat pinggang
Baju Zirah

Ketika saudara menerima Yesus sebagai Juruselamat
saudara, saudara menerima ketopong keselamatan. Iman
saudara itu adalah perisai saudara. Sementara saudara
mengatakan kebenaran, saudara berarti mengenakan ikat
pinggang. Hidup baru saudara itu suci dan bersih, yaitu
baju zirah keadilan. Kasut saudara itulah keinginan saudara
untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Alkitab
adalah pedang Roh saudara. Kalau saudara mengenakan
seluruh perlengkapan senjata ini, maka saudara akan menang
dalam peperangan.

Nama Yesus
Ingatlah senantiasa bahwa saudara diberi kehormatan
untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus.
Dalam hal ini saudara tidak berbicara atas nama saudara sendiri, tetapi atas namaNya. Seorang duta tidak
berbicara untuk dirinya sendiri. Ia berbicara atas nama
negaranya.
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Nama Yesus itulah yang menyelamatkan. Tidak ada
keselamatan bagi manusia, selain di dalam namaNya. Bila
kita berdoa kepada Allah dalam nama Yesus yang ajaib
itu, maka Allah akan mendengar serta menjawab doa kita.
Kristus tidak meninggali kita emas atau perak. Tetapi
Ia meninggali sesuatu yang tak dapat dibeli dengan uang.
Ia meninggali kita namaNya yang ajaib! Tidak heranlah
bahwa beribu-ribu orang Kristen di seluruh muka bumi
ini menyanyi dan memuji nama Yesus. "Nama itu ajaib
sungguh."
Dan namanya disebut orang: Penasehat Ajaib, Allah
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai (Yesaya
9:5).

Yang Harus Saudara Kerjakan

Alat apakah yang digunakan Yesus untuk mencegah
Iblis menghentikan pekerjaanNya?

Senjata khusus apakah yang Yesus tinggalkan buat
kita?
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Seandainya saudara tidak mengenakan perlengkapan
senjata Allah.
Apakah yang bisa terjadi pada diri
saudara?
a) Dengan mudah Iblis dapat mencegah saudara taat
kepada Allah.
b) Iblis tidak dapat mencegah saudara taat kepada
Allah.
Tunjukkanlah perlengkapan senjata Allah yang saudara
kenakan dengan memberikan tanda X pada titik-titik
di bawah ini.
Ya

Tidak

Ikat pinggang
Baju zirah
Kasut
Perisai
Ketopong
Pedang
Harapan saya semoga saudara menyukai Pelajaran 2 ini.
Sebelum saudara melanjutkan ke pelajaran berikutnya, saya
ingin agar saudara memikirkan seseorang yang ingin saudara
tolong supaya mendapatkan Kristus. Berdoalah agar Allah
menolong saudara menceritakan pengalaman saudara, ketika
menerima Kristus sebagai Juruselamat, kepada orang ini.
Tulislah nama orang tersebut pada titik-titik di bawah ini
dan berdoalah buat dia.
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Cocokkanlah Jawaban Saudara
1 a
b
c
d
e
f

Benar.
Salah.
Benar.
Benar.
Benar.
Salah.

2 Kuasa, kasih.

3 Seumur hidup.
4 Kuasa, saksi.

5 Persoalan, pertolongan.
6 a Tidak.
b Tidak.
c Ya.
7 Mereka membawa orang lain kepada Kristus.
8 Firman Allah.
9 NamaNya.

10 a) Dengan mudah

Iblis dapat

mencegah

saudara taat

kepada Allah.
11 Bila saudara sama sekali tidak membubuhkan tanda X
pada kolom Ya, mintalah agar Allah menolong saudara
untuk memakai semua senjata perlengkapanNya.

