
Bekerja
Dengan Para
Pemimpin

Sudah lebih dari setahun Kim menjadi anggota gerejanya.
Dia telah belajar banyak sekali! Ia mulai memikirkan pe-
mimpin-pemimpin di gereja yang telah menolongnya. Ia
berpikir tentang mereka yang telah mendorongnya untuk
memperkembangkan dan mempergunakan karunianya. Ia
memikirkan orang yang mengajarkan Firman Tuhan kepada-
nya. Ia memikirkan mereka yang telah memimpinnya da-
lam hal menyanyi dan memuji Tuhan bersama dengan orang
percaya lainnya. Mereka adalah teladan pekerja Tuhan yang
baik sekali.

Ketika merenungkan hal-hal ini, ia ingin mengetahui lebih
banyak mengenai pelbagai pemimpin yang ada dalam gereja.
Ia ingin mengetahui maksud Tuhan bagi setiap pemimpin
itu. Ia juga ingin mengetahui tanggung jawabnya terhadap
pemimpin-pemimpinnya. Mereka telah memberikan begitu
banyak waktu dan tenaganya untuk menolong dia.

Pelajaran ini akan menolong saudara mengetahui lebih
banyak mengapa gereja memerlukan pemimpin-pemimpin.
Saudara akan mengerti pelbagai macam pemimpin yang ada
dan bagaimana saudara dapat bekerja bersama mereka, se-
hingga terlaksanalah maksud tujuan Tuhan yang indah bagi
gereja dapat dilaksanakan.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Pekerjaan Pemimpin
Tanggung Jawab Kita .
Keuntungan Diterima

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Mengerti mengapa pemimpin-pemimpin diperlukan dalam
gereja.

• Menerangkan dengan cara-cara yang mana saudara ber-
tanggung jawab kepada para pemimpin itu.

• Menghargai pemimpin-pemimpin yang telah diberikan
Tuhan kepada saudara.
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PEKERJAAN PEMIMPIN

Tujuan 1. Mengenali contoh dari bermacam-macam peker-
jaan yang dilakukan oleh para pemimpin.

Tiap-tiap pekerjaan yang harus dilaksanakan memerlukan
seorang pemimpin. Allah telah menunjuk beberapa orang
dalam gereja untuk menjadi pemimpin (Efesus 4:11). Men-
jadi pemimpin dalam gereja merupakan tanggung jawab yang
besar; para pemimpin harus mempertanggungjawabkan pela-
yanan mereka kepada Tuhan (Ibrani 13:17).

Seorang pemimpin wajib menjaga kelangsungan pekerjaan
itu. Ia bekerja sama dengan orang bawahannya agar peker-
jaan itu berjalan lancar.

Gembala

Di bawah pimpinan Allah, maka gembala sidang adalah
pemimpin dalam gereja. Apa yang dilakukan oleh gembala
sidang atau pendeta itu? Ia memimpin, memberi makanan
rohani, mengajar, dan menjaga.

MEMIMPIN

MENJAGA

Ia memimpin. Gembala memimpin dengan memberi tela-
dan, "Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam per-
kataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu" (ITimotius 4:12). Sa-
lah satu cara belajar yang terbaik ialah mengamati seseorang
yang mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Sangat
penting bahwa seorang gembala hidup dan melakukan peker-
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jaannya dengan benar. Mudah dimengerti bahwa jemaat
seanteronya dapat tersesat, jika gembala itu tidak menjadi
teladan yang baik. Ia yang memimpin jemaatnya dalam
melakukan pelbagai pelayanan gereja dan dalam memenuhi
banyak keperluan. Ia harus membimbing kaum muda, me-
nolong yang lemah, memberi ajaran khusus, dan menerang-
kan jalan keselamatan. Mungkin ia sendiri tidak melakukan
semua ini, tetapi ia yang memimpin.

Ia memberi makanan rohani. Seorang gembala mengha-
biskan waktunya dengan berdoa dan mempelajari Alkitab
untuk menyiapkan makanan rohani yang diperlukan jemaat-
nya. Ia memberi makanan dari Firman Allah kepada tiap-
tiap orang, baik yang telah dewasa secara rohani maupun
yang baru percaya. Ia harus menyampaikan semua kebe-
naran dalam Alkitab; ia tidak dapat berkhotbah apa yang
ingin didengar orang saja, karena ada orang yang tidak mau
mendengarkan kebenaran.

~':;;::======================================
, Yang Harus Saudara Kerjakan

Ayat yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus
mempertanggungjawabkan pelayanannya ialah
a) Efesus 3:11.
b) I Timotius 4:12.
c) Ibrani 13:17.

Ia mengajar. Dalam II Timotius 2:24 kita membaca bahwa
seorang hamba Tuhan harus "ramah terhadap semua orang.
Ia harus cakap mengajar." Ketika seorang gembala mengajar,
ia menerangkan kebenaran kepada para pendengarnya. Ia
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menjelaskan apa yang difirmankan Allah dalam Firman-Nya.
Orang-orang yang diajarnya itu dapat mengajar orang lain dan
menjadi kawan sekerja gembala itu (II Timotius 2:2). Meng-
ajar merupakan tanggungjawab yang besar (Yakobus 3:1).

Ia menjaga. Sering pekerjaan seorang gembala sidang di-
samakan dengan pekerjaan seorang gembala domba. Seorang
gembala yang baik menaruh perhatian kepada tiap-tiap dom-
banya. Seorang upahan akan lari apabila bahaya mengan-
cam. Akan tetapi seorang gembala yang baik akan tinggal
bersama dombanya. Demikian pula gembala sidang, yang
hanya bekerja untuk gaji, tidak akan peduli apa yang terjadi
dengan jemaatnya. Akan tetapi pendeta, yang seperti seo-
rang gembala yang baik, menjaga sehingga tak ada sesuatu
pun yang membinasakannya orang-orang percaya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Cocokkan setiap kalimat (sebelah kiri) dengan tugas
seorang gembala sidang (sebelah kanan)

· ... a Memimpin orang untuk melaksanakan
tugas pelayanan mereka.

· ... b Menyampaikan semua kebenaran yang
diberikan dalam Firman Tuhan.

· ... c Menjaga agar tak ada sesuatu pun yang
menghancurkan gereja.

· ... d Menolong orang lain mengerti akan ke-
benaran-kebenaran dalam Alkitab.

· ... e Hidup yang benar di hadapan jemaat-
nya.

· ... f Menerangkan arti kebenaran-kebenar-
an di Alkitab.

l)Memim·
pin

2)Memberi
makan

3)Mengajar
4)Menjaga
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Penatua dan Diaken
Alkitab juga mengatakan bahwa penatua dan diaken ada-

lah pemimpin dalam gereja. Dalam gereja yang mula-mula,
para penatua melayani Firman dan para diaken melayani
keperluan gereja. Sekarang ini, penatua menolong gembala
sidang. Ada yang bertindak seperti penasihat. Dalam Ya-
kobus 5:14,kita membaca bahwa orang sakitharus memang-
gil para penatua jemaat untuk berdoa bagi mereka. Penatua
haruslah orang yang dewasa lagi rohani.

Pekerjaan diaken mungkin berbeda dengan pekerjaan
penatua, tetapi mereka juga membantu gembala sidang.
Mungkin tanggung jawab mereka ialah pemeliharaan gedung
gereja atau membantu orang miskin dalam tubuh gereja itu.
Pekerjaannya berlainan dalam tiap-tiap gereja, sehingga kita
memerlukan orang dengan pelbagai kecakapan. Seorang
diaken mungkin sangat berbakat. Akan tetapi kesediaannya
untuk melayani serta urapan Tuhan atas hidupnya itulah
yang menjadikan pelayanannya berguna dan berharga bagi
gereja.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Lingkarilah setiap pemyataan yang BENAR.
a Agar supaya berguna bagi gereja, seorang diaken me-

merlukan lebih banyak daripada kecakapan saja.
b Semua pemimpin gereja memerlukan kecakapan un-

tuk melakukan hal-hal yang sama.
c Pentinglah bahwa diaken dan penatua itu orang-

orang yang rohani.
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TANGGUNG JAWAB KITA

Tujuan 2. Memilih contoh dari orang-orang yang melaksa-
nakan tanggung jawab mereka kepada pemimpin-
pemimpin mereka.

Kita bertanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin kita
dalam 4 hal:

1.Menaati Firman yang mereka beritakan.
2. Menghormati mereka.
3. Mendukung mereka.
4. Bekerja sama dengan mereka.

~l"/" ,...
.; Kita /j
'1 Bekerja. c
, sama r
;[ 1'4-r," ..,/~
~/" .. , ,
I, Kita (

Mendukung,,-- - -' ~
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Menaati Firman yang mereka beritakan. Tugas kudus seo-
rang gembala sidang ialah memberitakan Firman Tuhan. Se-
bagai anggota gereja kita harus menerimanya dalam hati dan
menaatinya (Roma 6:17; I Petrus 1:22). Firman itu ber-
manfaat bagi kita hanya kalau kita menerima, mempercayai
serta menaatinya (Yakobus 1:22-25).

::;;--....... -/.,
~it;"1

Menaati , f
"?..4" ....._ ....

Menghormati mereka. Alkitab mengajarkan bahwa kita
harus menghormati pemimpin-pemimpin kita. I Tesalonika
5:12, 13 mengatakan agar kita "menghormati mereka yang
bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam
Tuhan dan yang menegor kamu; dan supaya kamu sungguh-
sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan
mereka."

Satu cara untuk menghormati gembala atau pemimpin
adalah menolak mencari-cari kesalahan mereka. Jika ada
persoalan yang menyangkut seorang pemimpin, kita wajib
mendatangi mereka dengan segera. Jangan kita berbalik
melawan mereka ataupun memburukkan nama mereka.
Ingatlah pemimpin-pemimpin itu ditunjuk oleh Tuhan dan
adalah karunia Tuhan bagi gereja. Kita menghormati Tuhan,
bila kita menghormati pemimpin-pemimpin yang telah di-
berikan oleh-Nya.
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Mendukung mereka. Satu cara untuk mendukung pemim-
pin kita adalah berdoa bagi mereka. Mereka memerlukan
pertolongan Allah melawan kuasa Iblis. Mereka memerlu-
kan pertolongan Allah agar dapat berkhotbah dengan berha-
sil. Lain cara untuk mendukung mereka ialah dengan mem-
berikan uang dan pemberian lainnya. Inilah cara Tuhan un-
tuk mencukupi keperluan para pekerja-Nya. Dalam Perjan-
jian Lama orang-orang yang melayani dalam Bait Suci (yaitu
orang Lewi) disokong oleh seluruh umat Allah yang ikut
mengambil bagian dalam menyediakan upah mereka (Bilang-
an 18:21; Ulangan 18:1-5).

~

4

Yang Harus Saudara Kerjakan

Satu ayat Alkitab yang berhubungan dengan menghor-
mati para pemimpin kita ialah
a) Bilangan 18:21.
b) Roma 6:17.
c) I Tesalonika 5:12, 13.
d) Yakobus 1:22·25.

Kita juga mendukung pemimpin-pemimpin kita dengan
setia menghadiri kebaktian di gereja. Bila seorang pendeta
bekerja keras untuk berkhotbah, berdoa dan melayani, ia
mengharapkan agar jemaatnya akan mendampingi dia. Ibra-
ni 10:25 menasihatkan agar kita tetap berkumpul bersama-
sama, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-per-
temuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat mela-
kukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat."
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Cocokkan tanggung jawab di sebelah kanan dengan se-
tiap uraian yang memberi contoh yang baik tentang
tanggung jawab itu (sebelah kiri).

· ... a Setiap hari Karel meluangkan wak-
tu untuk mendoakan gembalanya.

· ... b Tina mengikuti petunjuk gembala-
nya dalam menentukan pelajaran
Alkitab yang akan diajarkan kepa-
da anak-anak dalam kelasnya.

· ... c Dengan rasa hormat Budi berbica-
ra tentang pendetanya.

· ... d Andy berusaha untuk hidup sesuai
dengan khotbah-khotbah gembala-
nya.

· ... e Bob dan keluarganya memberikan
uang untuk membantu membayar
gaji gembalanya.

1) Menaati Fir-
man yang
mereka beri-
takan

2)Menghor-
mati mereka

3)Mendukung
mereka

4) Bekerja sama
dengan me-
reka

KEUNTUNGAN YANG DITERIMA

Tujuan 3. Memilih pernyataan-pernyataan yang menyebut
hasil-hasil yang diperoleh ketika orang-orang per-
caya bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin
mereka.

Tuhan Dimuliakan

Apabila umat Allah bekerja sama dengan pemimpin-pe-
mimpin mereka Allah dimuliakan. Persatuan tubuh Kristus
yang tercapai bila tiap-tiap orang hidup rukun adalah suatu
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kesaksian bagi dunia bahwa Yesus diutus oleh Allah (Yohanes
17:21). Hal itu sangat memuliakan Dia. Dalam Mazmur 133
kita membaca bahwa Tuhan memerintahkan berkat-Nya
turun ke atas orang-orang yang hidup bersama dalam persa-
tuan. Itulah suatu tanda kesalehan, bila orang-orang hidup
dan bekerja bersama-sama tanpa pertengkaran dan perpecah-
an. Jika Allah yang memegang pimpinan, maka ada damai
dan kerukunan. Itulah sebabnya Allah dimuliakan.

Gereja Dibangun
Persatuan antara orang-orang percaya memungkinkan ke-

hendak Allah terlaksana dalam tubuh Kristus. Seluruh je-
maat harus bekerja sama untuk melakukan apa yang perlu
dilakukan. Dalam Efesus 4:16 kita membaca bahwa "kalau
tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka
seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat
melalui kasih" (Kabar Baik). Ini berarti bahwa tiap bagian
harus bekerja sama dengan semua bagian lainnya. Tiap ang-
gota harus membagikan pelayanannya dengan seluruh tubuh
itu. Apabila Kristus yang memegang pimpinan, "seluruh tu-
buh dipelihara . . . serta bertumbuh menurut kemauan
Allah" (Kolose 2:19, Kabar Baik).

Para Pekerja Dikuatkan
Kemampuan untuk bekerja dengan rukun bersama tubuh

itu adalah tanda kelemahlembutan. Seorang yang lemah
lembut tidak cepat-cepat menjadi marah, ia sabar dan tun-
duk kepada atasannya atau mereka yang bekerja bersama-
nya. Kelemahlembutan ini adalah tanda kekuatan, bukan
kelemahan, karena seorang percaya yang dapat bekerja sama
dengan pemimpin-pemimpinnya menjadi lebih kuat. Allah
memberi pemimpin-pemimpin dalam gereja,seperti gembala,
agar menjadikan gereja itu kuat dan menyiapkan tiap ang-
gota bagi pekerjaannya (Efesus 4:11, 12).
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Pekerja-pekerja yang menjadi berkat besar bagi gereja ada-
lah orang yang pertama-tama tunduk kepada Allah, kemu-
dian kepada pemimpin-pemimpinnya, dan akhirnya terhadap
satu sama lain. Apabila para pekerja dalam gereja melaku-
kan hal ini, mereka akan mengalami bahwa mereka menjadi
orang dewasa seperti yang disebut dalam Efesus 4:13, 14.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Ayat yang manakah di Alkitab yang mengatakan bah-
wa persatuan antara orang percaya menunjukkan ke-
pada dunia bahwa Yesus diutus oleh Allah?
a) Yohanes 17:21
b) Efesus 4:11, 12
c) Efesus 4:13, 14
d) Kolose 2:19

7 Di bawah ini diberi tiga gambaran mengenai hasil-hasil
yang dicapai ketika orang-orang percaya bekerja sama
dengan pemimpin-pemimpin mereka. Yang mana yang
paling lengkap?
a) Setiap orang secara pribadi diteguhkan.
b) Allah dimuliakan dan dunia melihat bahwa Yesus

diutus oleh Allah.
c) Seluruh jemaat bertumbuh, tiap-tiap orang percaya

menjadi lebih kuat, dan Allah dihormati.
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 c) I Tesalonika 5:12, 13.

1 c) Ibrani 13:17.

5 a 3) Mendukung mereka
b 4) Bekerja sama dengan mereka
c 2) Menghormati mereka
d 1) Menaati Firman yang mereka beritakan
e 3) Mendukung mereka

2 al) Memimpin
b 2) Memberi makan
c 4)Menjaga
d 3) Mengajar
el) Memimpin
f 3) Mengajar

6 a) Yohanes 17:21

3 a Benar
b Salah
c Benar

7 c) Seluruh jemaat bertumbuh, tiap-tiap orang percaya
menjadi lebih kuat dan Allah dihormati. (Gambaran
ini sajalah yang menyebut semua hasil yang dikemu-
kakan dalam bagian itu.)


