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Dengan
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Gereja penuh sesak. Masa panen telah tiba. Tiap-tiap
orang membawa sesuatu dari hasil panennya untuk dibagi-
kan bersama orang lain di dalam gereja. Ada sukacita pada
waktu jemaat menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan.

Kim bersyukur kepada Tuhan karena banyak berkat yang
telah diterimanya. Allah telah berbuat begitu banyak bagiku!
pikirnya! Beberapa tahun yang lalu ia belum diselamatkan.
Sekarang seluruh keluarganya termasuk dalam tubuh orang-
orang percaya. Dan Tuhan memakainya dalam pekerjaan ge-
reja juga, ketika dia menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus.
Ia telah berdoa bagi orang sakit dan mengajarkan Firman
Tuhan. Ia telah belajar bagaimana bekerja sama dengan
pemimpin-pemimpin yang diberikan Tuhan dalam gerejanya.

Sementara Kim mendengarkan puji-pujian ia memikirkan
hari panen yang lain - waktu itu ketika pekerjaannya telah
selesai dan ia akan berdiri di hadapan Yesus. Ia bertanya-
tanya dalam hatinya, bagaimana gerangan hari itu?

Mungkin saudara juga bertanya-tanya dalam hati bagai-
mana masa depan pekerja Kristen. Pelajaran ini akan meno-
long memberi jawaban untuk pertanyaan itu. Biarlah kebe-
naran-kebenaran yang disajikannya membangkitkan sema-
ngat saudara dalam pekerjaan Tuhan dan memenuhi hati
saudara dengan sukacita.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Pekerjaan Telah Selesai
Sukacita yang Dialami

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Memberi tiga gambaran mengenai pekerjaan orang Kristen
dan hasilnya.

• Menyebut lima pahala yang akan diterima oleh pekerja
Kristen yang setia.

• Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, sementara saudara
menantikan hari besar itu ketika saudara akan melihat
Dia dan menerima pahala yang disediakan-Nya bagi sau-
dara.
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112 Pekerja dalam Gereja Tuhan

PEKERJAAN TELAH SELESAI

Tujuan 1. Mencocokkan gambaran mengenai pekerjaan o-
rang Kristen dengan pelajaran atau hasil peker-
jaan itu.

Pertandingan Telah Diakhiri

Perjanjian Baru membandingkan kehidupan seorang pe-
kerja Kristen dengan pertandingan lari yang dilakukan oleh
seorang atlit. Rasul Paulus mengatakan, "Aku ... berlari-
lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggil-
an sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus" (Filipi 3:14).
Dalam pertandingan Kristen ini, tiap-tiap pelari yang setia
dapat meraih kemenangan! Yesus berkata, "Sesungguhnya
Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk mem-
balaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya" (Wah-
yu 22:12). Alangkah besarnya sukacita yang menantikan
pekerja Kristen itu!

Tetapi agar dapat mengakhiri pertandingan itu saudara
harus mengatasi semua ujian dan pencobaan yang mungkin
menimpa saudara. Saudara mungkin dicobai untuk menga-
sihani diri sendiri. Kekecewaan akan datang. Rencana sau-
dara mungkin tidak selalu akan berhasil sesuai dengan kei-
nginan saudara. Akan tetapi oleh kuasa Roh Kudus saudara
dapat menghadapi setiap keadaan ini dan memperoleh ke-
menangan. Pada suatu hari pertandingan itu akan berakhir.
Ada yang berhenti sebelum garis akhir, mungkin ada pemim-
pin yang gagal, tetapi "orang yang bertahan sampai pada ke-
sudahannya akan selamat" (Matius 24:13). Hidup dan be-
kerjalah sedemikian rupa sehingga saudara dapat berkata
bersama-sama rasul Paulus, "Aku telah mengakhiri pertan-
dingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku
telah memelihara iman" (II Timotius 4:7).
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Tugas Telah Selesai

Perjanjian Baru juga membandingkan pelayanan seorang
pekerja Kristen dengan tugas atau pekerjaan yang harus di-
selesaikan. Yesus menyadari bahwa Ia harus melakukan dan
menyelesaikan suatu pekerjaan yang penting. Ia tahu bahwa
tidak selalu akan ada kesempatan untuk bekerja. Karenanya
Ia berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang
mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di
mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja" (Yohanes
9:4). Yesus tahu ketika pekerjaan-Nya telah selesai. Ia ber-
kata kepada Bapa-Nya, "Aku telah ... menyelesaikan pe-
kerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukan-
nya" (Yohanes 17 :4).

Yesus menguraikan tugas kita dalam Matius 28:19, 20.
Kita harus menyadari bahwa pada suatu ketika kesempatan
kita sebagai pekerja Tuhan akan berakhir. Tetapi setiap
pekerja Kristen bisa merasa senang karena mengetahui bah-
wa tugas yang diberikan Tuhan untuk dilakukannya itu da-
pat diselesaikan. Saudara sedang melakukan tugas itu seka-
rang. Tetaplah setia!
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1Dalam buku catatan saudara, selesaikanlah kalimat im
dengan kata-kata saudara sendiri: Alkitab membanding-
kan kehidupan atau pekerjaan orang Kristen dengan
pertandingan lari yang dilakukan oleh seorang atlit.
Hal ini mengajarkan saya bahwa .

Tuaian Dikumpulkan
Perjanjian Baru mengatakan bahwa pekerjaan orang Kris-

ten sama seperti mengumpulkan hasil tuaian (Matius 9:37,
38). Tuaian berbicara tentang benih yang ditaburkan, padi
yang menguning, dan pemungutan hasil sawah ladang. Masa
menuai selalu merupakan masa bersukacita. Pada hari pe-
nuaian terakhir akan ada sukacita besar di surga. Sukacita
waktu menuai itu akan terbit, ketika para pekerja Kristen
melihat orang banyak yang memperoleh hidup kekal, karena
anggota-anggota tubuh Kristus bekerja sama untuk menun-
jukkan kasih Kristus kepada mereka. Sebagai pekerja Tuhan,
saudara akan ikut merasakan sukacita itu. Saudara akan meli-
hat hasil pekerjaan saudara - orang-orang yang telah percaya
kepada Yesus, orang sakit yang disembuhkan, dan orang-orang
yang telah diberi dorongan. Alangkah indahnya saat itu!~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Ayat Kitab Suci yang menggambarkan kehidupan Kris-
ten seperti suatu pertandingan lari adalah
a) Matius 9:37, 38.
b)Matius 24:13.
c) Filipi 3:14.
d)Wahyu 22:12.
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3 Andaikan saudara ingin menggambarkan pekerjaan
Kristen kepada seseorang. Dalam buku catatan saudara
tuliskan tiga perbandingan yang dapat saudara perguna-
kan dan setidak-tidaknya satu ayat Alkitab untuk tiap
perbandingan itu.

4 Cocokkan setiap gambaran pekerjaan Kristen (sebelah
kanan) dengan apa yang diajarkannya kepada kita
(sebelah kiri).

· ... a Menyelesaikan pekerjaan atau
tugas yang diberikan.

· ... b Dengan setia mengakhiri pertan-
• dingan dan mencapai tujuan.

· ... c Ikut bersukacita melihat orang-
orang yang percaya kepada Kris-
tus.

1) Menang dalam
pertandingan

2) Tugas yang se-
lesai

3) Tuaian yang di-
kumpulkan

SUKACITA YANG DIALAMI

Tujuan 2. Menuliskan pahala-pahala yang akan diterima
pekerja Kristen.

Ada hari bayaran bagi orang upahan. Ada saat pembagian
hadiah bagi orang yang menang dalam perlombaan. Begitu
pula, orang-orang yang bekerja bagi Tuhan akan menerima
pahala mereka.

Allah telah memberikan hak istimewa kepada kita untuk
bekerja bagi-Nya. Ia telah menetapkan suatu waktu dalam
rencana masa depan-Nya untuk mengumpulkan semua pe-
kerja Kristen. Setiap orang akan diberi pahala sesuai dengan
pekerjaan mereka (I Korintus 3:8; II Korintus 5:10).
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Ada bermacam-macam pahala. Pertama-tama, mereka
yang setia akan disambut oleh Tuhan sendiri. Ia akan me-
ngatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku
yang baik dan setia!" (Matius 25:21). Kata-kata pujian
Tuhan akan jauh lebih berharga dari semua yang dapat kita
bayangkan.

•

Kemudian juga kita akan menerima apa yang telah dijanji-
kan Tuhan kepada kita, yaitu warisan kita. Dalam Roma
8:17 kita membaca, "kita juga adalah ... orang-orang yang
berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya
bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita ber-
sama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan ber-
sama-sama dengan Dia."

Pahala lain ialah sukacita karena melihat orang-orang yang
telah kita tolong secara rohani. Rasul Paulus menantikan
sukacita ini, "Sebab siapakah pengharapan kami atau suka-
cita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus,
Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya, kalau bukan ka-
mu?" (ITesalonika 2:19).
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Alkitab juga memberitahukan bahwa pekerja-pekerja
akan menerima mahkota. Pada waktu Perjanjian Baru ditu-
liskan, mahkota yang diterima seorang atlit yang menang
hanyalah rangkaian bunga atau ranting tanaman merambat.
Mahkota itu tidak tahan lama, namun sangat berharga, ka-
rena atlit itu telah bekerja keras dan berusaha lama sekali
untuk memperolehnya. Dalam I Korintus 9:25 kita mem-
baca bahwa mahkota kita akan tahan sampai kekal, tidak
sama seperti rangkaian bunga atau ranting itu. Mahkota itu
akan sangat indah dan mulia (I Petrus 5:4).

Tetapi pahalayang terbaik dari semuanya ialah mengalami
sukacita sempurna karena kita bersama-sama dengan Tuhan
selama-lamanya (I Tesalonika 4:17). Sukacita ini tidak ber-
kesudahan!

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Seandainya, saudara ingin menceritakan kepada seo-
rang teman mengenai pahala-pahala yang akan diterima
seorang pekerja Kristen. Dalam buku catatan saudara
tuliskan lima dari pahala-pahala tersebut dan satu ayat
Alkitab untuk tiap pahala.

Jadilah seorang pekerja Kristen yang setia. Ingatlah akan
kata-kata yang dituliskan Paulus kepada pekerja-pekerja da-
lam gereja yang mula-mula; kata-kata itu masih benar pada
hari ini seperti pada masa itu: "Karena itu, saudara-saudara-
ku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah
selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa
dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-
sia" (I Korintus 15:58).

Sekarang saudara telah selesai mempelajari buku Pekerja
dalam Gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara,
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pada waktu saudara menemukan tempat pelayanan dalam
gereja dan memakai karunia-karunia yang diberikan Tuhan
kepada saudara untuk menjadi berkat dan menguatkan tu-
buh Kristus. Sementara saudara bekerja terus dengan orang
percaya lainnya, saudara mungkin ingin membaca kembali
beberapa pelajaran untuk mengingatkan saudara akan karu-
nia-karunia pelayanan yang diberikan Tuhan atau kewajiban-
kewajiban para pemimpin. Jangan sekali-kali lupa bahwa
tubuh orang-orang percaya adalah jemaat Kristus. Dialah
yang akan membangun tubuh yang kuat dan menolong sau-
dara sebagai pekerja Kristen.

Kini saudara siap untuk mengisi bagian terakhir dari ca-
tatan siswa untuk pelajaran 6-9. UlangUah pelajaran-pela-
jaran ini, kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk dalam catat-
an siswa saudara. Ketika mengirim catatan siswa saudara
kepada pengasuh, mintalah keterangan tentang kursus pela-
jaran yang berikut.

CATATAN
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Cocokkan Jawaban Saudara

3 Jawaban saudara harus meliputi ide-ide berikut (dalam
susunan apa saja) dan sedikit-sedikitnya satu ayat Alki-
tab untuk tiap perbandingan:
Sama dengan berlari dalam pertandingan; Filipi 3:14.
Sama dengan menyelesaikan suatu tugas atau peker-
jaan; Yohanes 9:4; 17:4.
sama dengan mengumpulkan tuaian; Matius 9:37, 38.

1 Jawaban saudara boleh seperti ini. Alkitab membanding-
kan kehidupan atau pekerjaan orang Kristen dengan per-
tandingan lari yang dilakukan oleh seorang atlit. Hal ini
mengajarkan saya bahwa ada tujuan yang harus dicapai
oleh pekerja Kristen. Ia harus berjalan terus menuju
tujuan itu dan ia tidak akan menyimpang, apa pun juga
yang terjadi. (Saudara mungkin menuliskan pelajaran lain
yang saudara peroleh dari perbandingan itu.)

4 a 2) Tugas yang selesai.
bi) Menang dalam pertandingan.
c 3) Tuaian yang dikumpulkan.

2 c) Filipi 3:14.

5 Jawaban saudara harus meliputi yang berikut ini (su-
sunan apa saja).
Kata-kata pujian dari Tuhan; Matius 25:21.
Warisan; Roma 8:17.
Sukacita karena melihat orang-orang yang telah kita

tolong; I Tesalonika 2: 19.
Mahkota; I Korintus 9:25 atau I Petrus 5:4.
Sukacita karena bersama-sama dengan Tuhan selama-

lamanya; I Tesalonika 4:17.


