
Menyumbang
Kepada

Masyarakat
Saudara

Palang Merah bekerja dalam hampir semua negara di
dunia ini. Pekerjaannya adalah melayani umat manusia.
Mereka menolong orang yang tertimpa bencana, seperti kela-
paran, atau badai, atau gempa bumi. Mereka menolong di
mana saja - di Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa, dan di
mana pun ada keperluan.

Palang Merah didukung oleh sokongan-sokongan atau
pemberian-pemberian. Orang menyumbangkan uang, per-
bekalan, dan darah sehingga palang Merah siap untuk mem-
beri pertolongan bila datang kesusahan. Orang memberi
sumbangan bukannya karena mengharapkan imbalan. Ti-
dak! Mereka menyokong karena mereka ingin menolong
orang lain pada masa-masa krisis dan kesukaran.

Demikian pula dengan sumbangan kita kepada masyara-
kat. Kita tidak menolong karena mengharapkan hadiah
yang besar sebagai balas jasa. Tidak, kita menyumbangkan
waktu, uang, dan talenta kita bagi keperluan masyarakat ka-
rena perbuatan itu benar dan baik. Dalam pelajaran ini kita
akan melihat bagaimana kita dapat menyiapkan diri agar
dapat melayani masyarakat kita dengan lebih baik.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari .•.

Bersiap-siap untuk Melayani
Melibatkan Diri
Menyumbangkan Ketrampilan

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Mengenali pelayanan yang paling penting yang dapat
saudara berikan kepada masyarakat saudara.

• Menyiapkan diri sebagai seorang saksi bagi masyarakat
saudara.

• Menerangkan cara-cara ketrampilan saudara dapat disum-
bangkan untuk menolong masyarakat saudara.
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BERSIAP-SIAP UNTUK MELAYANI

Tujuan 1. Menuliskan cara-cara untuk mempersiapkan diri
agar menjadi saksi Kristen bagi masyarakat sau-
dara.

Sebelum kita dapat melayani seseorang, kita harus bersiap
untuk pelayanan yang akan kita berikan. Pelayanan terbesar
yang dapat diberikan seorang Kristen bagi masyarakatnya
ialah memenangkan jiwa. Ada tiga cara untuk menyiapkan
diri saudara menjadi seorang saksidalam masyarakat saudara:

1.Kepastian pribadi akan keselamatan. Bagaimana sau-
dara dapat merasa aman dalam rumah? Dengan memastikan
bahwa semua pintu dan jendela telah dikunci, ketika saudara
pergi tidur. Bagaimana saudara dapat merasa yakin akan ke-
selamatan? Dengan mempunyai hubungan yang kokoh de-
ngan Tuhan. Saudara dapat melakukan ini dengan berdoa
dan menyelidiki Firman Allah. Pada waktu saudara menge-
nal pengarang buku, saudara akan lebih ingin untuk mem-
baca bukunya. Ketika saudara mengenal Allah dengan lebih
baik, saudara akan lebih ingin untuk membaca Firman-Nya,
yaitu Alkitab.

Kadang-kadang perasaan kita menyebabkan kita meragu-
kan keselamatan kita. Biarlah kepercayaan saudara kepada
Allah berlandaskan apa yang dikatakan Alkitab, dan bukan
perasaan saudara. Jika saudara merasa tak seorang pun
mengasihi saudara - Allah masih mengasihi saudara! Jika
saudara merasa bahwa saudara gagal, bergembiralah! Allah
masih mengasihi saudara! Terimalah kasih-Nya dan tempat-
kan iman saudara dalam Firman-Nya daripada dalam pera-
saan saudara sendiri.

Jika saudara telah mengecewakan Tuhan, atau karena satu
dan lain hal mulai meragukan hubungan saudara dengan-Nya
ingatlah Efesus 2:4,5:
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Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-
Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah
menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekali-
pun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita - oleh
kasih karunia kamu diselamatkan!

Dapatkah saudara bekerja untuk memperoleh kasih Allah?
Tidak dapat. Karenanya, terima saja pemberian yang cuma-
cuma ini dan tunjukkanlah dengan cara hidup saudara bahwa
saudara berterima kasih kepada Tuhan. Percayalah akan
kasih Allah.

Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Penindasan ... ? ... dalam semuanya itu kita lebih dari-
pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah me-
ngasihi kita (Roma 8:35,37).

Ketika kita menerima Kristus sebagai Juruselamat kita,
kita dapat memiliki jaminan mutlak dalam keselamatan kita
karena kasih karunia-Nya, dan bukan karena perasaan kita.



132 Orang Kristen dalam Masyarakat

2. Mengetahui bagaimana memimpin seseorang kepada
Allah. Pernahkah seseorang berkata pada saudara, "Ikutlah
saya, saya tahu jalannya," padahal ia menyesatkan saudara?
Perasaan itu tidak menyenangkan. Kita senang mengikuti
orang yang benar-benar mengetahui jalannya.

Jika kita ingin memimpin orang lain kepada Tuhan, kita
harus mengetahui jalannya. Ada banyak ayat dalam Alkitab
yang menolong kita memimpin seseorang kepada Kristus.
Dalam tabel berikut ini saya mencantumkan beberapa ayat
yang mungkin ingin saudara hafalkan:

Ayat Berita

Roma 3:23 Semua orang telah berbuat dosa dan me-
merlukan Juruselamat.

Roma 6:23 Manusia seharusnya mati, tetapi Allah
menawarkan kehidupan.

Yohanes 3: 16 Allah telah menyiapkan korban bagi do-
sa-dosa kita.

I Yohanes 1:9 Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan
akan mengampuni kita.

I Yohanes 5:13 Kita dapat mengetahui bahwa kita mem-
punyai hidup kekal.

Jika saudara ingin mempergunakan ayat-ayat ini untuk
menunjukkan seseorang bagaimana ia dapat bertemu dengan
Kristus, mula-mula hafalkan ayat-ayat tersebut. Tuliskan
nomor halaman ayat yang pertama di sebelah dalam sampul
Alkitab saudara. Kemudian di bagian bawah halaman tem-
pat ayat pertama itu, tuliskan nomor halaman ayat berikut-
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nya. Lakukan demikian sampai saudara telah mencantum-
kan kelima ayaw.yat tersebut. Dengan demikian saudara
akan mempunyai cara yang sederhana, tetapi efektif, untuk
mempergunakan Alkitab guna memimpin seseorang kepada
Kristus. Saudara sudah siap untuk melayani. Jika saudara
menemukan ayat-ayat Jain yang bisa menolong saudara un-
tuk. bersaksi, berilah tanda dengan cara yang sama.

3. Berharap pada Roh Kudus. Walaupun saudara paham
akan isi Alkitab, saudara masih harus berharap pada perto-
longan Roh Kudus. Ia akan memimpin saudara dan mem-
berikan kata-kata yang tepat dalam pikiran saudara semen-
tara saudara memberi kesaksian.

Roh Kuduslah yang menarik orang datang kepada Tuhan
dan membangkitkan penyesalan dalam hati mereka akan
dosa-dosa mereka. Ia mengetahui keadaan hati setiap orang.
Ketika saudara berdoa memohon pimpinan-Nya Ia akan
menolong saudara untuk melayani masyarakat melalui ke-
saksian pribadi saudara.
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='.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Tanpa melihat kembali, cobalah mencantumkan tiga
cara untuk menyiapkan diri bagi melayani masyarakat
saudara sebagai seorang pemenang jiwa.

a .

b .

c .

2 Isilah kata atau kata-kata yang tepat untuk menyempur-
nakan tiap pemyataan di bawah ini.

a Saya akan lebih ingin membaca sebuah buku, jika

saya sendiri mengenal .

b Hubungan saya dengan Tuhan tidak bergantung ke-

pada saya.

c Karena kasih karunia Allah saya telah ..

d Agar dapat memimpin seseorang dengan baik untuk

mengalami keselamatan, saya harus mengetahui .......

e Saya akan menerima pertolongan dari ..

untuk memimpin orang lain kepada Tuhan.
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MELIBATKAN DIRI

Tujuan 2. Mengenali cara-cara untuk melibatkan diri dalam
masyarakat saudara, agar dapat mempengaruhi-
nya untuk percaya Tuhan.

Ada banyak cara orang Kristen dapat melayani dan mem-
pengaruhi masyarakat mereka. Kita harus menjadi warga
negara, tetangga, dan teman yang lebih baik, karena kita
adalah orang Kristen. Masyarakat kita harus menjadi tem-
pat yang lebih baik karena kita berada di sana.

Jika kita berharap untuk mempengaruhi masyarakat kita
bagi Tuhan, kita harus mengambil bagian dalam kegiatan
masyarakat. Tetapi kita harus memutuskan kegiatan mana
yang baik, dan yang mana dapat merusakkan kesaksian Kris-
ten kita. Bagaimana kita memutuskannya?

Mula pertama, apabila perlu memutuskan apakah saudara
akan melibatkan diri dalam suatu kegiatan, tanyakan kepada
diri sendiri: "Menurut Alkitab apakah kegiatan ini menen-
tang ajaran dasar-dasar agama Kristen?" Jika jawabannya
tidak, tanyakan pertanyaan berikutnya kepada diri sendiri,
"Dapatkah saya menjadi saksi bagi Tuhan, melakukan ke-
giatan itu, dan setelah itu kesaksian saya masih utuh?"
Jika jawabannya adalah ya dan saudara telah mempertim-
bangkannya di dalam doa, maka lakukanlah.

Jika saudara melakukannya dan setelah terlibat beberapa
lama, saudara mendapati bahwa kegiatan itu tidak memenuhi
patokan-patokan yang diberikan di atas, berhentilah saja dan
bersyukurlah kepada Tuhan karena mengajar suatu pelajaran
kepadamu. Roh Kudus akan memberi saudara hikmat un-
tuk mengambil keputusan seperti ini.

Ada banyak cara bagi orang Kristen untuk melibatkan
diri dalam masyarakatnya dan menyinarkan terangnya.
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Misalnya, ia dapat menjadi warga negara yang baik dengan
memberitahukan polisi jika ia melihat suatu kejahatan.
Ia dapat menolong menyediakan kegiatan sehat bagi kaum
muda dalam masyarakatnya, sehingga mereka tidak akan
terlibat dalam kejahatan atau kesukaran.

Orang tua Kristen dan orang-orang Kristen lainnya dapat
menaruh perhatian pada sekolah-sekolah setempat, dan se-
dapat mungkin membantu para guru dan pemimpin. Bahkan
mungkin saudara dapat menolong mencarikan guru-guru
Kristen bagi sekolah itu. Bantulah untuk mendapatkan ge-
dung sekolah, buku-buku, dan perpustakaan yang lebih
baik, jika diperlukan.

cara lain yang baik untuk mempengaruhi masyarakat sau-
dara, ialah bersahabat dengan para pemuka masyarakat, se-
perti pejabat kepolisian, guru, dokter dan pengusaha. carilah
kesempatan untuk memberi kesaksian kepadanya tentang
apa yang telah dilakukan Kristus dalam hidup saudara. Ber-
usahalah untuk lebih mengenal walikota dan pejabat-pejabat
pemerintah di kabupaten saudara. Ingatlah, mereka memer-
lukan Tuhan juga.
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Tidak mungkin mencantumkan semua cara untuk mela-

yani masyarakat kita. Jika kita diberi kesempatan untuk
memberikan suara dalam pemilihan para pemimpin atau hu-
kum yang mendukung kehidupan yang benar, maka sebagai
orang Kristen kita bertanggung jawab untuk melakukan
demikian. Jika masyarakat berusaha mengungkapkan dana
untuk suatu proyek yang bermanfaat, seperti rumah sakit
atau panti asuhan, orang Kristen harus membantu proyek
tersebut.

Penting sekali kita menjadi orang Kristen teladan dalam
semua hubungan kita. Khususnya dalam bidang-bidang
usaha kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menjadi
"teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu
dan dalam kesucianmu" (I Timotius 4:12).

~

3

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan kalimat yang BENAR.
a Seorang Kristen dapat menghadiri kegiatan apa pun

juga, asal saja ia bersaksi mengenai Kristus di sana.
b Jika seorang Kristen menghadiri suatu upacara dan

menemukan bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran
Alkitab tentang perbuatan orang Kristen, ia harus
meninggalkan tempat tersebut.

c Diperbolehkan menghadiri setiap upacara, asal saja
saudara tidak memberitahukan bahwa saudara se-
orang Kristen.

d Menjadi orang Kristen harus menjadikan saudara se-
orang warga negara, tetangga, dan teman yang lebih
baik.
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4 LingkariJah huruf di depan contoh-contoh yang baik
tentang hidup masyarakat Kristen yang tercantum di
bawah ini.
a Iwan telah memutuskan untuk tidak memberikan

suaranya, karena ia tidak perduli siapa yang terpilih
sebagai pemimpin masyarakat.

b Yusak telah menawarkan diri untuk mengorganisir
kegiatan pemuda di sekolah setelah pertandingan
sepak bola.

e Dua kali seminggu Rut ke rumah sakit untuk meno-
long orang-orang sakit dengan membacakan buku
bagi mereka, menuliskan surat bagi mereka, atau
bercakaJM:8kap dengan mereka.

d Marla tidak mau menghadiri kegiatan sekolah, ka-
rena ia tidak sepandai guru-gurunya.

e Yohan melihat seorang pemuda merampok sebuah
toko, tetapi ia tidak melaporkannya karena tidak
ingin terlibat.

f Andi telah membiasakan diri untuk senyum dan
menyapa orang di jaJan, seperti tukang pos, polisi,
atau tetangga.

5 Bulan ini berusahalah untuk bersahabat dengan se-
dikit-dikitnya dua orang pemimpin dalam masyarakat
saudara. 'fuliskan di sini nama-nama pemimpin yang
ingin saudara kenal.

MENYUMBANGKAN ICETR.AMPILAN

'fujuan 3. Menuliskan cara-cara ketrampilan orang Kristen
dtJpat membantu dalam kesaksiannya kepadtJ ma-
sytmJ1uJtnya.

Agus Gunawan dikenal dalam masyarakatnya sebagai
seorang pemborong bangunan yang baik. Walikotanya telah
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meminta bantuan sukarela untuk membangun sebuah pusat
rekreasi di tengah-tengah kota.

Pak Gunawan juga seorang Kristen. Beberapa tahun lalu
ia telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Semua
orang menghormatinya sebagai seorang yang jujur dan pe-
kerja yang baik. Ia menawarkan jasa-jasanya kepada wali-
kota untuk memimpin proyek bangunan baru itu. Semua
orang senang, karena mereka menaruh kepercayaan ke-
padanya.

Perhatikan segi~ penting dari kisah ini:
1. Agus Gunawan adalah seorang pembangunan yang baik

dengan nama yang baik juga.
2. Ia telah menyumbangkan ketrampilannya untuk me-

nolong dalam proyek masyarakat yang akan menyedia-
kan hiburan bagi banyak' orang.

Kedua hal inilah yang menarik perhatian masyarakat.
Kenyataan bahwa Pak Gunawan adalah seorang Kristen
mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Namun demi-
kian, hal itulah yang akan diketahui oleh setiap orang yang
terlibat dalam proyek ini sementara mereka bekerja bersama
dia. Ia mengasihi Allah dan prinsip-prinsip Kristen akan ter-
pancar dari kehidupannya.
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Mungkin saudara memiliki ketrampilan yang diperlukan
masyarakat saudara. Dapatkah saudara menawarkan jasa-
jasa saudara sebagai sumbangan bagi semua orang? Jika
saudara dapat, saudara akan menjadi berkat bagi orang lain,
serta mempunyai kesempatan untuk memberikan kesaksian
Kristen dengan mempergunakan ketrampilan saudara untuk
menolong orang lain.

Banyak ketrampilan diperlukan oleh masyarakat. Ke-
trampilan bertani, membangun, merawat orang sakit, menga-
suh anak, membantu membersihkan atau memperindah ling-
kungan saudara, adalah beberapa cara saja untuk melibatkan
diri. Apakah kemampuan khusus saudara? Sudahkah sau-
dara mempersembahkannya kepada Tuhan dan masyarakat
saudara?

"Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena
itu berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Matius 10:8).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Tuliskan dua cara ketrampilan saudara dapat dipergu-
nakan sebagai kesaksian kepada masyarakat saudara.

7 Dapatkah saudara memikirkan beberapa cara di mana
Saudara telah melibatkan diri dalam masyarakat mela-
lui pelayanan atau dengan mempergunakan ketrampilan
saudara? Tuliskan di sini.

8 Sebutkan satu cara dengan mana saudara mencoba un-
tuk lebih melibatkan diri dalam masyarakat saudara.
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 Jawaban saudara sendiri.
1 a Kepastian pribadi mengenai keselamatan.

b Tahu bagaimana memimpin seseorang kepada Tuhan.
c Berharap kepada Roh Kudus.
6 Jawaban saudara sendiri. Sementara saudara menyum-

bangkan ketrampilan saudara, orang akan melihat ke-
saksian Kristen saudara dan saudara akan mendapat
kesempatan memimpin mereka kepada Kristus. Sau-
dara akan menjadi berkat bagi masyarakat saudara
dengan sikap dan keterlibatan saudara.

2 a pengarang. d Firman Allah.
b perasaan. e Roh Kudus.
c diselamatkan.
7 Jawaban saudara sendiri. Dapatkah saudara melihat

cara-cara di mana saudara dapat melakukan lebih ba-
nyak lagi?

3 a Salah. (Ini hanyalah salah satu patokan kita untuk
menilai suatu kegiatan.)

b Benar.
c Salah.
d Benar.
8 Jawaban saudara sendiri. Tuhan akan memberkati

saudara bila saudara memberi dengan cuma-cuma ke-
pada orang lain apa yang telah diberikan-Nya kepada
saudara.

4 a Sikap yang salah.
b Sikap Kristen.
c Sikap Kristen.

d Sikap yang salah.
e Sikap yang salah.
f Sikap Kristen.


