
Mengajar
Bisa
Merupakan
Pelayanan

Tahukah saudara bahwa Allah menginginkan saudara
menjadi guru? Dalam pelajaran ini saudara akan belajar
bahwa demikianlah halnya. Saudara akan belajar mengapa
Allah menghendaki saudara mengajar, dan bagaimana hal
mengajar bisa merupakan pelayanan. Pasti, saudara akan
senang belajar tentang pengajaran Kristen. Sementara bela-
jar saudara akan dapat mempraktekkan ide-ide yang baru.

Beberapa ayat Alkitab yang penting akan diberikan agar
saudara dapat membacanya. Dalam pelajaran pertama ini
kita akan meneliti Matius 28:19-20. Ayat-ayat ini mem-
beritahukan beberapa hal tentang mengajar yang perlu kita
ketahui.

Dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa pengajaran
Kristen adalah salah satu cara yang direncanakan Allah su-
paya manusia bisa mengetahui tentang diri-Nya. Kebenaran-
kebenaran yang paling penting terdapat dalam Alkitab, dan
Ia ingin agar kita menyampaikannya kepada sekalian orang.
Allah akan menolong kita menjadi guru-guru Kristen, su-
paya kita dapat menolong orang lain menemukan kebe-
naran.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari

Pengajaran Kristen Adalah Berbeda
Berbeda dengan Pengajaran Lainnya
Berbeda dengan Berkhotbah dan Bersaksi

Pengajaran Kristen itu Rohani
Perintahnya
Buku Pelajarannya
Penolongnya
Murid-muridnya

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menyatakan perbedaan antara pengajaran pada umumnya
dengan pengajaran Kristen.

• Menjelaskan bagaimana mengajar itu berbeda dengan ber-
khotbah dan memberi kesaksian .

• Memberikan alasan-alasan mengapa pengajaran Kristen
adalah pelayanan rohani.

9
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PENGAJARAN KRISTEN ADALAH BERBEDA

Tujuan 1. Menjelaskan perbedaan antara pengajaran pada
umumnya dengan pengajaran Kristen.

Berbeda dengan Pengajaran Lainnya

Segala macam hal diajarkan dalam dunia ini. Hal menga-
jar dilakukan di banyak tempat yang berbeda-beda. Biasa-
nya kita berpikir tentang sekolah bila kita mendengar kata
mengajar atau guru. Tetapi mengajar banyak kali terjadi
di luar kelas atau sekolah.

Mengapa pengajaran begitu penting dalam hidup kita
sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan
memberikan definisi yang luas tentang mengajar: Mengajar
ialah menolong orang lain mempelajari sesuatu. Apa yang
dipelajarinya bisa berupa keterangan, pengetahuan, atau
ketrampilan. Untuk hidup dalam dunia ini kita perlu mem-
pelajari banyak hal, karena itulah mengajar amat penting.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Soal-soal atau latihan yang diberikan dalam setiap bagian
Yang Harus Saudara Kerjakan ini, akan menolong saudara
mengulangi atau mempraktekkan apa yang baru saja saudara
pelajari. Cocokkan jawaban saudara setelah saudara selesai
mengerjakan setiap bagian. Jawabannya diberikan pada
akhir tiap-tiap pelajaran.

1 Terangkan mengapa pelayanan mengajar diperlukan.
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2 Lingkarilah huruf di depan jawaban yang paling tepat
untuk menyempurnakan kalimat berikut: Ketika kita
menyampaikan pengetahuan yang kita miliki kepada
orang lain, kita
a) menjadi cakap.
b) berbeda.
c) mengajar.

Jika demikian pengajaran Kristen berarti membagikan
dan menerangkan kepada orang lain pengetahuan kita ten-
tang hubungan kita dengan Allah. Mengajar adalah pela-
yanan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain
belajar supaya berkembang dalam hidupnya bersama Allah.

Akan tetapi, pengetahuan saja tidaklah cukup. Selain
dari itu penting juga secara rohani untuk melihat hasil-hasil
pengajaran itu dalam kehidupan seseorang.

Pengajaran Kristen tidak hanya mengetengahkan fakta-
fakta. Pengajaran itu hendaknya menuntun pelajar untuk
menaati Firman Allah pada waktu firman itu disampaikan
kepadanya. Ketika kita taat, kita akan mempunyai hubung-
an yang benar dengan Allah. (Lihat Yohanes 8:31 dan
Yakobus 1:22-25.)

Guru Kristen mengajar dengan tujuan agar melihat hasil
pengajarannya dalam kehidupan murid. Murid belum bela-
jar apa-apa, sebelum tindakannya menunjukkan bahwa ia
mengetahui apa yang diajarkan kepadanya. Demikian pula
Yesus tidak hanya membagi-bagikan pengetahuan saja. Ia
melihat kehidupan manusia diubahkan karena pengajaran-
Nya.

Pengajaran Kristen ialah menolong orang lain belajar
tentang Allah supaya kehidupannya dapat diubahkan oleh
Allah.
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Pelayanan Mengajar

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara kedua jawab-
an yang di dalam kurung, dan tulislah pada titik-titik.
a Siapakah yang memberikan pelayanan pengajaran

Kristen?

(Allah/ manusia)
b Pengajaran Kristen akan menolong kita dan orang

lain untuk

(mendapatkan pengetahuan umum/bertumbuh seca-
ra rohani)

c Pengajaran Kristen berbeda dengan pengajaran pada
umumnya, karena pengajaran Kristen menolong kita
belajar tentang

(hal-hal yang di dalam dunia/Allah)

Cocokkan Jawaban Saudara
Berbeda dengan Berkhotbah dan Bersaksi
Tujuan 2. Mendefinisikan istilah berkhotbah dan memberi

kesaksian.
Rasul-rasul menggunakan tiga cara untuk menyebarluaskan

Injil. Saudara sudah mendengar tentang cara-cara itu dan
mungkin juga pernah menggunakannya. Cara-cara itu ialah:

berkhotbah
memberi kesaksian
mengajar
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DalamLukas20:1, Yesus mengajar dan berkhotbah. Kisah
5:42 menceritakan kepada kita bahwa rasul-rasul "melanjut-
kan pengajaran . . . dan memberitakan Injil tentang Yesus."

Apakah artinya berkhotbah? Coba ingatlah suatu khotbah
yang saudara dengar belum lama lalu, yang benar-benar mena-
rik bagi saudara. Apakah khotbah itu begitu menggairahkan
perasaan sehingga saudara memutuskan untuk mengubah
hidupmu, dan saudara bertindak berdasarkan perasaan itu?

Berkhotbah ialah menyatakan atau memberitahukan berita
Injil sedemikian rupa sehinggayang mendengar akan meneri-
ma dan bertindak berdasarkan berita itu. Pengkhotbah beru-
saha meyakinkan pendengar untuk percaya dan menerima
beritanya. Kadang-kadang sementara berkhotbah juga terjadi
pengajaran. Keduanya menginginkan perubahan dalam kehi-
dupan para pendengar. Akan tetapi pengajaran itu menerang-
kan, sedangkan berkhotbah ialah memberitahukan berita
Injil dan meminta pertobatan serta penyerahan.

Bacalah Kisah 10:34-43. Petrus menceritakan tentang Ye-
sus Kristus kepada semua orang yang berkumpul di rumah
Komelius. Dalam ayat 39 ia menceritakan bahwa ia dan ra-
sul-rasullainnya menyaksikan, atau melihat, segala perbuatan
Yesus. Mereka menyaksikan kematian-Nya. Mereka melihat
Yesus setelah kebangkitan-Nya. Kemudian Petrus mencerita-
kan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk berkhotbah
dan memberi kesaksian tentang Yesus.

Memberi kesaksian berarti menceritakan tentang sesuatu
yang pernah saudara lihat atau alami. Rasul-rasul telah meli-
hat banyak perkara terjadi dalam kehidupan Yesus. Pada
waktu mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat itu
kepada orang lain, mereka sedang memberi kesaksian.

Kalau saudara menceritakan kepada orang lain apa yang
dikerjakan Tuhan bagi saudara, saudara memberi kesaksian.
Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara adalah
kenyataan. Saudara telah mengalaminya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Cocokkan setiap definisi di sebelah kiri dengan bentuk
pelayanan yang tepat di sebelah kanan. Tuliskan no-
mor bentuk pelayanan itu di depan definisinya.

· .. a Memberitahukan ka- 1.Mengajar
bar baik 2. Berkhotbah

· .. b Menceritakan sesuatu 3. Memberi kesaksian
yang dilakukan Allah
bagi saudara

· .. c Menerangkan suatu
kebenaran

5 Tulislah kesaksian singkat tentang apa yang dilakukan
Tuhan dalam hidup saudara.

Cocokkan Jawaban Saudara

Mengajar adalah sepenting berkhotbah dan memberi ke-
saksian. Kita membutuhkan ketiga cara ini untuk memberi-
takan Injil. Mengajar meminta persiapan, tetapi pahalanya
besar. Sekarang mulailah berdoa meminta bimbingan Tuhan
dalam pelayanan mengajar yang saudara lakukan.
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PENGAJARAN KRISTEN ITU ROHANI

Dalam pesan-Nya yang terakhir kepada murid-murid-Nya,
Yesus mengatakan bahwa sebagian dari pekerjaan mereka
adalah mengajar. Ia berkata:

Karena itu pergilah, jadikanlah.semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala se-
suatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan keta-
huilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman" (Matius 28:19,20).

Ayat-ayat ini menguraikan pengajaran Kristen.

Perintahnya

Tujuan 3. Mengatakan Siapa yang memberi perintah untuk
mengajar.

Yesus memerintahkan kita sebagai orang Kristen untuk
mengajar. Memerintah artinya "mempunyai kekuasaan
atas; berkuasa atas". Perintah ini sepenting perintah-perin-
tah lainnya yang diberi Tuhan. Ia tidak memerintahkan
kepada kita untuk melakukan sesuatu yang belum pernah
dikerjakan oleh orang lain.

Dalam kitab Perjanjian Lama, kita mula-mula melihat hal
mengajar ini dalam kehidupan Musa. Dalam kitab Keluaran
24:12, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap
Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan
memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perin-
tah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka."
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Instruksi adalah kata lain untuk hal mengajar. Musa harus
mengajarkan kepada bangsa Israel segala hukum yang diberi-
kan Allah kepadanya. Pada waktu kita mengikuti terus
kehidupan Musa dalam kitab Bilangan, Imamat, dan Ulangan
kita melihat Musa mengerjakan hal itu.

Banyak imam dan nabi dalam Perjanjian Lama adalah
guru juga. Dalam pelajaran yang berikut kita akan menilik
beberapa "rang ini dengan lebih saksama.

Yesus mengajar dan juga berkhotbah. Ia mengatakan
bahwa pengajaran-Nya datang dari Allah. Sekarang im
luangkan waktu untuk membaca Yohanes 17 :6-8. Allah
bermaksud supaya Yesus akan mengajar. Jadi, ketika Yesus
memeriutahkan kita untuk mengajar, Ia hanya meneruskan
cara yang talah direncanakan Allah untuk memberikan beri-
ta-Nya kepada umat manusia.

Dalam Efesus 4:11,12 kita juga membaca bahwa Allah
mengaruniakan guru-guru dengan maksud untuk menolong
jemaat:

Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun
nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gem-
bala-gem bala dan pengajar-pengajar, untuk memperleng-
kapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi
pembangunan tubuh Kristus.

Guru-guru diperlukan untuk membantu dalam pekerjaan
membangun tubuh Kristus, yaitu jemaat. Pelayanan menga-
jar suJ',1I .ida dalam rencana Allah mulai dari zaman Perjan-
jian I.::.:rn sarnpai dengan kitab-kitab Perjanjian Baru. Kita
diperintahkan untuk terus mengajar sebagai satu bagian dari
pekerjaan jemaat.
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~

6
Yang Harus Saudara Kerjakan

7

Lingkarilah huruf yang ada di depan tiap pernyataan
yang BENAR.
a Yesus memerintah murid-murid-Nya agar mereka

mengajar lain orang.
b Yesus adalah guru yang pertama dalam Alkitab.
c Musa terlibat dalam pelayanan mengajar.
d Allah bermaksud agar kita mengajar sama seperti

Yesus mengajar.
e Mengajar adalah suatu pelayanan.

Andaikata beberapa tetangga saudara sedang mengun-
jungi saudara sekarang ini. Bagaimana saudara dapat
menggunakan pelayanan mengajar sebagai bagian dari
rencana Allah?

Cocokkan Jawaban Saudara

Buku Pelajarannya

Tujuan 4. Mengenal buku pelajaran yang digunakan dalam
pengajaran Kristen.

Sekali lagi kita akan meneliti Matius 28:20. Yesus ber-
kata kita harus mengajar orang-orang untuk menaati semua
hal yang diperintahkan-Nya. Injil inilah yang telah kita
terima. Injil itu terdapat dalam Alkitab, yaitu Firman Allah.
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Sekarang bacalah Matius 5:17-20. Di sini Yesus memberi-
tahukan bahwa Ia datang bukannya untuk meniadakan hu-
kum Musa atau ajaran para nabi. Hukum dan ajaran itu ter-
cakup dalam pelayanan-Nya. Ia berbicara tentang apa yang
diajarkan oleh Musa dan nabi-nabi itu. Dan Ia berkata, jika-
lau kita juga mengajarkan semuanya itu, kita akan mendu-
duki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga.

Kita mempelajari banyak hal yang memberikan fakta-fakta
yang bermanfaat, yang menolong kita dalam kehidupan se-
hari-hari. Pelajaran sejarah menolong kita mengetahui lebih
banyak tentang dunia kita ini. Mata pelajaran matematika,
ilmu pengetahuan, dan lain mata pelajaran yang penting
besar manfaatnya. Akan tetapi Firman Allah akan mem-
berikan kepada murid-murid kita bukan hanya pengetahuan
mengenai hidup ini, tetapi juga mengenai hidup yang kekal.

Firman Allah menyatakan rencana-Nya untuk kita semua.
Kalau kita hendak mengajar orang tentang Allah dan rencana-
Nya untuk hidup mereka, kita harus menggunakan kitab-Nya,
yaitu Alkitab. Dalam Alkitab tercantum apa yang perlu kita
ketahui untuk mengajar tentang hidup ini dan hidup kekal.

~

8
Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang
BENAR.
a Yestlll berkata bahwa kita harus mengajarkan Fir-

man Allah.
b Firman Allah mengajar kita bagaimana memiliki

hidup kekal.
c Kita belajar tentang rencana Allah dalam Alkitab.
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Penolongnya

Tujuan 5. Menyebut nama Oknum yang menolong dalam
pengajaran Kristen.

Matius 28:20 memberitahukan bahwa kita tidak perlu
melakukan pelayanan mengajar itu seorang diri. Yesus ber-
janji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman."

Saudara tidak perlu kuatir menaati perintahNya untuk
mengajar. Ia akan menyertai saudara. Sebelum Yesus kem-
bali kepada Bapa, Ia menjanjikan kepada kita Penolong
yang lain. Ia berkata:

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia me-
nyertai kamu, yaitu Roh Kebenaran (Yohanes 14:16).

Roh Kudus diberi gelar Penolong oleh Yesus. Apakah
artinya hal ini dalam pelayanan mengajar saudara?

Dalam Yohanes 14:26, Yesus menerangkan kembali ba-
gaimana Roh Kudus akan menolong kita pada waktu kita
melayani Allah. Ia berkata, "Penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh .Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengi-
ngatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepa-
damu."

Ingatlah, Yesus mengatakan kita harus mengajar orang
lain untuk menaati segala sesuatu yang diperintahkanNya.
Kita sendiri tidak mendengar Yesus mengatakan hal itu,
tetapi hal-hal itu tertulis dalam Alkitab. Kalau kita sudah
mempelajarinya, Roh Kudus akan membantu mengingatkan
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kita sehingga kita dapat mengajarkan kepada orang lain apa
yang harus mereka ketahui.

Pernahkah saudara berbicara kepada seseorang tentang
suatu persoalan dalam kehidupannya, dan tiba-tiba saudara
teringat akan suatu ayat Alkitab? Roh Kudus menolong
mengingatkan kita. Ialah Penolong kita.

Allah tidak akan menyuruh saudara melakukan sesuatu
tanpa menolong saudara untuk melakukannya. Kalau sau-
dara menaati perintah-Nya untuk mengajar, Roh Kudus
akan menyertai dan menolong saudara agar berusaha dengan
sebaik-baiknya dalam pelayanan mengajar saudara.

~
9 Siapakah yang dikirim Allah untuk menolong kita

Yang Harus Saudara Kerjakan

mengajar sebagaimana Yesus mengajar? .
10 Berilah satu contoh tentang pertolongan Roh Kudus

yang diberikan sementara saudara mengajar.

Cocokkan Jawaban Saudara

Murid-muridnya
Tujuan 6. Menyebut siapa-siapa yang harus cii<1jar.

Yesus bermaksud agar kita mengajar semua orang. Dalam
Matius 28:19,20, Ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikan-
lah semua bangsa murid-Ku." Ini berarti bahwa tiap-tiap
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lelaki, perempuan, dan anak harus diajar untuk menaati
perintah -perintah -Nya.

Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus mengajar
mereka yang ada di gereja atau di sekolah Minggu kita saja.
Tetapi Yesus berkata "semua bangsa". Di tempat mana pun
kita menjumpai orang, kita harus siap sedia untuk mengajar.

Kita mempunyai tetangga, teman dan sanak saudara yang
perlu diberikan pengajaran tentang rencana Allah untuk hidup
mereka. Sebagai orang tua, kita dapat mengajar anak-anak
kita. Saudara tidak perlu menjadi pengajar di gereja sebelum
menjangkau dan mengajar orang lain. Kita diperintahkan un-
tuk mengajar sebagaimana kita juga perlu diberi pengajaran.

Seperti yang sudah dikatakan di atas, bila kita mengajar
seseorang, maka kemudian mereka juga akan menjangkau
dan mengajar lain orang. Ini seperti air dalam kolam yang
beriak-riak karena sebutir batu telah dicampakkan ke dalam-
nya. Riak gelombang itu meluas dalam bentuk lingkaran-
lingkaran yang semakin besar. Demikian juga, pengajaran
kita akan tersebar ke seluruh dunia di sekeliling kita.

~
11

Yang Harus Saudara Kerjakan

Dapatkah saudara mengingat seseorang yang TIDAK

membutuhkan pengajaran Kristen? .

Pelayanan mengajar dibutuhkan untuk menolong orang,
laki-laki, perempuan, dan anak-anak bertumbuh dalam kehi-
dupan Kristen. Allah bermaksud agar saudara mengambil
bagian dalam pelayanan yang luar biasa ini. Ia akan meno-
long saudara, tetapi saudara harus mulai mempelajari Alki-
tab dan berpikir tentang orang-orang yang saudara kenal.
Doakanlah mereka. Berdoa agar Allah menolong saudara
mengajarkan Firman-Nya kepada mereka.
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban-jawaban ini tidak diberikan dalam urutan yang
betul. Susunannya dikacaukan supaya saudara tidak akan
melihat lebih dulu jawaban untuk -pertanyaan berikutnya.
Berusahalah untuk tidak melihat lebih dulu.

11 Tidak dapat. Saya juga tidak dapat.

1 Pengajaran itu menolong kita belajar tentang apa yang
perlu kita ketahui untuk hidup dalam dunia ini.

10 Roh Kudus dapat mengingatkan saudara akan ayat-ayat
Alkitab bila saudara membutuhkan ayat itu ketika
mengajar.

2 c) mengajar.

9 Roh Kudus.

3 a Allah.
b bertumbuh secara rohani.
c Allah.

4 a 2) Berkhotbah.
b 3) Memberi kesaksian.
c I) Mengajar.

8 a Benar.
b Benar.
c Benar.

6 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Benar.
e Benar.

7 Jawaban saudara. Mungkin saudara dapat mengajarkan
rencana keselamatan dan menceritakan tentang kasih
Allah kepada mereka.

5 Jawaban saudara. Mungkin Tuhan telah menyembuh-
kan saudara dari suatu penyakit atau telah memberkati
keluarga saudara.


