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Persekutuan
Umat Allah

Pernahkah saudara memperhatikan anak-anak bermain bersama -sama dan
bagaimana mereka biasanya saling merasa tertarik? Ini melukiskan bahwa
manusia adalah makhluk sosial - telah menjadi sifatnya untuk m ernbentuk
perhubungan dan mempunyai persekutuan dengan orang lain yang sa na seperti
dirinva. Jadi, tidak mengherankan bahwa Yesus telah mendirikan suatu kum-
pulau orang-orang yang pikirannya sama, yaitu gereja-Nya, supaj a melalui
kumpulan itu kehendak Allah dapat digenapi. Karena gereja ialah rumpulan
umat Allah yang hubungannya satu dengan yang lain didasarkan pada hubungan
pribadi dengan Yesus Kristus.

Petrus menyatakan, "Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yani, sekarang
telah menjadi umat-Nya" (1 Petrus 2:10). Sebelumnya, kita berada di luar; dosa
kita telah menjauhkan kita dari Allah. Akan tetapi, ketika kita mener ma Yesus
sebagai Juruselamat, oleh iman kita dibawa ke dalam suatu perhubungan yang
baru dengan Allah melalui Kristus. Perhubungan yang baru ini juga membawa
kita ~e dalam persekutuan yang baru dengan orang-orang percaya lain. Kita
rnenjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu gereja-Nya.

Dalam pasal ini, kita akan memeriksa sarana yang telah dipilih Allah un-
tuk IT! emuliakan Dia, untuk memelihara hidup rohani, dan untuk mer yebarkan
kabar baik itu kepada orang lain. Sementara kita belajar tentang g ereja dan
mengerti artinya yang sebenarnya, kita akan dapat menghargai nilai yang
diberikan Tuhan kepada gereja sehingga mengakibatkan Ia menyerahkan hidup-
Nya untuknya (Efesus 5:25).
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ikhtisar pasal

Apakah Gereja Itu
Kapankah Gereja Mulai
Bagaimana Sifat Gereja Itu
Apa yang Dilakukan Oleh Gereja

tujuan pasal

Setelah saudara menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Mendefinisikan istilah gereja dan membedakan antara definisi alkitabiah dan
bukan alkitabiah.

• Menyebutkan bilamana gereja itu mulai dan menyokong pernyataan saudara
dengan bukti alkitabiah.

• Menjelaskan sifat dua ganda gereja.

• Menuliskan tiga maksud dasar gereja dan metode-metode yang dipakai un-
tuk mencapai setiap maksud itu.
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kegiatan belajar

1. Sehagai latar belakang untuk pasal ini, bacalah Kisah 2; 1 Korintus 12:12-31;
Roma 12; Efesus 4:1-16; 5:22-33.

2. Kerjakan seluruh uraian pasal sesuai dengan cara yang dinyatak an dalam
Pa"al 1.

------------------------" ----

uraian pasal

APAKAH GEREJA ITU

Tujuan 1. Mengenali definisi-definisi tentang Gereja atau jemaat sebagaimana
digunakan di dalam Alkitab.

1 Baiklah kita menganggap saudara telah menyebutkan kata gereja kepada
seorang yang belum pernah mendengar istilah itu, dan ia bertany 1 kepada
saudara, "Apakah artinya gereja? Berdasarkan pengalaman saudara, tulislah
jawaban yang singkat untuk pertanyaan ini dalam buku catatan saudara.

J Ika saudara sama seperti banyak orang sekarang ini, tanggapar saudara
untuk pertanyaan di atas mungkin sama seperti berikut, "Gereja ada .ah suatu
tempat di mana orang-orang berkumpul untuk berbakti." Jikalau saudara
ingin ebih tepat lagi, saudara mungkin akan menjawab, "Kata gerej.t menun-
juk k-pada suatu organisasi yang terdiri atas kelompok-kelompok orang di
tempat-tempat yang berlainan yang menganut pandangan doktrin ya 19 sama,
dipimpin oleh peraturan-peraturan yang sama, dan mempunyai tuj lan yang
sama.

Kedua jawaban itu memberikan kita pikiran bagaimana istilah [.ereja itu
didefr usikan oleh banyak orang. Kedua jawaban itu bisa dianggap bel ar sesuai
dengan pengertian modern tentang istilah itu. Akan tetapi, ketika AH itab ber-
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bicara tentang gereja atau jemaat, ada pengertian yang jauh lebih luas daripada
yang nampak dalam jawaban-jawaban tadi.

Sebenarnya, Alkitab tidak menunjuk kepada bangunan tertentu sebagai
gereja, seperti yang kita lakukan sekarang ini, tetapi kepada orang-orang tertentu
yang termasuk gereja itu. Demikianpun gereja tidak disebut sebagai suatu
organisasi. Orang-orang yang mengenal istilah gereja dengan cara ini meng-
hubungkannya dengan suatu golongan, seperti Katolik, Baptis, Metodis, atau
golongan lainnya.

Dalam arti alkitabiah, ada dua definisi istilah gereja. Akar kata yang
membentuk kata Yunani, ekklesia, yang diterjemahkan sebagai "jemaat" dalam
Perjanjian Baru, memberikan kita gambaran tentang orang-orang yang telah
menanggapi panggilan Allah. Sesudah menanggapi panggilan-Nya, dan
mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka itu menjadi anggota-anggota keluarga-
Nya. Mereka melibatkan diri dalam tugas memberitakan Injil sebagaimana
diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka itu merupakan suatu kumpulan
orang yang taat serta diorganisir untuk melakukan kehendak-Nya. Secara luas,
kumpulan orang percaya ini yang mengakui Yesus sebagai Tuhan mewakili gere-
ja yang am yang juga disebut gereja yang tidak kelihatan. Istilah ini memasuk-
kan semua orang percaya di mana-mana yang mempunyai iman yang sama dan
yang setia kepada Yesus Kristus.

Secara lebih kecil, gereja menunjuk kepada sekumpulan atau perhimpunan
orang-orang. Inilah orang-orang percaya dari suatu tempat tertentu yang
memiliki iman yang sama dan setia kepada Yesus Kristus, dan berkumpul un-
tuk beribadah bersama-sama. Mereka itu dinyatakan sebagai gereja setempat,
atau gereja yang kelihatan. Contoh-contoh dari gereja setempat terdapat dalam
Perjanjian Baru.

Roma I :7: "Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi
Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus."
Korintus I :2: "Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang
dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang
kudus .....

Galatia I: I: "Kepada jemaat-jemaat di Galatia .....
Filipi I: I: "Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan

para penilik jemaat dan diaken . . . "
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Pada umumnya, kita dapat katakan bahwa gereja sebagaimana yang ditun-
juk dalarn Perjanjian Baru adalah himpunan umat Allah. Istilah h -mpunan
adalaf penting dalam menggambarkan gereja, sebab istilah itu ber bi .ara ten-
tang orang-orang percaya secara individu yang bergabung untuk. maksud
persek utuan dan saling berbagi sementara mereka bersama-sama beribadah
kepada Allah. Semangat perhimpunan ini dituliskan dalam Kisah 2:42-47:

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekur uan.
Da '1 mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka
ket akutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak
mu Iizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap ber-
satu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan ~dalu
ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagi ka mya
kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan
ber' ekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait
AII'lh. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bel gilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, 1 am-
bil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselarnat "an.

Alkitab mengajarkan bahwa gereja adalah sarana yang telah dipili hAlIah
untuk memenuhi fungsi-fungsi ini:

I. (ereja menyediakan tempat untuk beribadah bersama-sama (Yoh mes
4 20-24; bandingkan dengan Ibrani 10:25).

2. Gereja merupakan tempat pertumbuhan rohani dari orang-orang per-
c.iya (Efesus 4:13-16).

3. Gereja menyebar-luaskan kabar baik tentang keselamatan di dalam
Kristus kepada orang lain (Matius 16: 18; 24: 14; 28: 18- W).

Kita akan meneliti setiap fungsi ini dengan lebih lengkap kemudian dalam
pelajaran.

Sel mg kita melihat istilah jemaat Allah atau jemaat Kristus di dalam
Alkitab Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa sifat yang penting dari p erkum-
pulan iru tidak datang dari anggota-anggotanya, tetapi dari Kepalanya Yesus
Kristus, Anak Allah.

Jadi', gereja adalah persekutuan yang diciptakan secara ilahi, yang terdiri
atas ora Iig-orang berdosa yang ditebus yang memiliki Juruselamat yang sama.
Perseku: uan ini dari orang-orang percaya mempunyai persatuan sebab arggota-
anggotanya adalah satu baik antara satu sama lain maupun dalam I(ristus
melalui suatu persatuan yang diadakan oleh Roh Kudus.
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Perjanjian Baru mencatat bahwa orang-orang yang baru percaya didorong
untuk mengikuti pengakuan Yesus sebagai Tuhan merekadengan baptisan air,
yang menandakan dengan jelas sekali persatuan mereka dengan Kristus (lihat
Kisah 2:38; 8:12-13; 9:1-19; 10:47-48). Orang-orang yang baru percaya, yang
membentuk jemaat setempat dan yang merupakan bagian dari gereja yang am,
mempunyai ciri-ciri ini.

1. Mereka adalah orang-orang percaya yang mengakui Yesus.
2. Pengakuan iman mereka diikuti dengan baptisan.
3. Mereka diorganisasi sebagai himpunan persekutuan secepat mungkin

(bandingkan Kisah 13:43 dengan 14:23).
4. Mereka mempunyai suatu maksud tertentu: bersekutu bersama-sama

dalam ibadah bersama, dan melakukan kehendak Allah.

2 Lingkarilah huruf di depan setiap bagian kalimat yang tepat yang menyem-
purnakan pernyataan ini: Pemakaian alkitabiah dari istilah gereja atau jemaat
mencakup ide
a) sebuah bangunan tempat orang-orang bertemu untuk menyembah

Allah.
b) sekumpulan umat Allah yang berhimpun serta 'memiliki Iman dan

kesetiaan bersama kepada Yesus Kristus.
c) suatu persekutuan orang-orang percaya yang diciptakan secara ilahi

yang percaya kepada Juruselamat yang sama dan bersatu satu dengan
yang lain karena persatuan mereka di dalam Dia.

d) suatu kelompok agama, organisasi, atau golongan baik besar atau
kecil.

e) himpunan orang-orang percaya di seluruh dunia yang mengakui iman
bersama di dalam Allah dan mengakui ke-Tuhanan Yesus Kristus.

KAPANKAH GEREJA MULAI

Tujuan 2. Menuliskan dua bukti alkitabiah yang menyatakan bilamana gereja
mulai dan mendaftarkan tujuh kegiatan dari orang percaya yang
mula-mula.

Gagasan mengenai himpunan umat Allah itu mula-mula dilihat di dalam
Perjanjian Lama dalam janji Allah bahwa keluarga Abraham akan memberkati
semua kaum di muka bumi (Kejadian 1-2:1-3). Janji itu diteguhkan pada waktu
kelepasan orang Israel dari perhambaan Mesir. Kemudian, konsep himpunan
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umar Allah menjadi lebih jelas sewaktu tanggung jawab dan berkat daripada
persetujuan antara Allah dengan Abraham diuraikan dengan jelas (b andingkan
Keluaran 19:4-6 dengan Kejadian 22:17-18).

Akan tetapi, sejarah Perjanjian Lama menyatakan bahwa ba igsa Israel
gagal dalam misinya untuk memberkati dunia melalui kesaksian ds Il teladan-
nya. Walaupun suatu himpunan umat Allah ada dalam Perjanjian Lama, tu-
juan yang dimaksudkan tidak tercapai. Namun maksud Allah untul memang-
gil keluar dari dunia ini suatu umat untuk diri-Nya sendiri, untuk menebus
mereka dari dosa, dan untuk menganugerahkan kepada mereka ke selamatan
itu t dak gagal. Tujuan ini akan dipenuhi melalui kematian dan kebangkitan
YesLJ";,Anak Allah yang dikasihi.

Yesus memperkenalkan gagasan mengenai jemaat atau gereja se oagai him-
punan umat Allah sementara pelayanan-Nya di dunia. Ia berbicara mengenai
wakt u yang akan datang ketika berkata, "Aku akan mendirikan jemaat-Ku"
(Matius 16:18). Paulus menyatakan dalam surat Efesus 1:19-!3 bahwa
kebangkitan dan kenaikan Tuhan kita harus terjadi sebelum jerr aat dapat
didir Ikan dan Yesus dilantik sebagai Kepala himpunan orang tebusan:

. . yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus, dengan membangkitk 10 Dia
dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan- 'lya di
sorga, ... Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah Kristus
dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala
yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya (ayat 20, 22-23).

Kebangkitan dan kenaikan Kristus juga perlu supaya Yesus dapa melayani
sebagai Imam Besar yang kekal untuk kepentingan umat-Nya sendiri (jemaat).
Lagi pula, Ia juga dapat memberikan karunia-karunia kepada gereja yang
diperlukan untuk pekerjaannya (lihat Ibrani 4:14-16; 7:25; Efesus 4:7-12).

3 Berdasarkan ayat-ayat Perjanjian Baru yang terlebih dahulu, yang manakah
di an Iara pernyataan-pernyataan ini yang benar?

a) Alkitab menyatakan bahwa gereja didirikan oleh Yesus sementara pelayanan-
Nva di bumi.

b) Alkitab memberi bukti bahwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus
harus terjadi sebelum Ia dapat mendirikan jemaat-Nya.
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Secara tradisi diterima bahwa gereja telah dimulai secara "resmi" pada
hari Pentakosta walaupun orang-orang percaya berhimpun sebelum waktu ini.
Baiklah kita melihat buktinya:

1. Tepat sebelum Ia naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid-
Nya agar jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa "yang
telah kamu dengar daripada-Ku. Sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan
air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus" (Kisah 1:4-5;
baca juga Yohanes 14:12; 16:7-8, 13-15).

2. Lalu Yesus berjanji bahwa, setelah mereka telah dibaptis dengan Roh
Kudus, maka murid-murid itu akan menjadi saksi-saksi yang berkuasa mengenai
Injil baik di tempat yang dekat maupun di tempat yang jauh (Kisah 1:8).

3. Sesuai dengan perkataan Yesus, para murid dan orang percaya yang
sedang berdoa di ruang atas dibaptis pada waktu Roh Kudus turun pada Hari
Pentakosta serta mendirikan tempat kediaman-Nya dalam kehidupan mereka
(Kisah 2:1-4; bandingkan Yohanes 7:37-39 dengan 14:17).

4. Tambahan pula, pada hari itu juga ada 3000 orang yang menanggapi
berita Injil dan menjadi bagian dari himpunan orang percaya. Demikianlah,
gereja didirikan dan mulai berfungsi sebagai himpunan orang yang memuji,
memelihara dan menginjil atau bersaksi.

Jadi, kedatangan Roh Kudus menandai permulaan masa baru di mana
orang percaya diberikan kuasa ilahi untuk bersaksi tentang kasih karunia Allah
yang menyelamatkan dan panggilan-Nya yang umum untuk keselamatan. Kitab
Kisah Para Rasul menyatakan bahwa sejak hari pertama ini dan seterusnya
orang percaya berperan sebagai satu keluarga atau kesatuan yang bekerja sama.
Di bawah ini ada beberapa ciri orang-orang percaya itu dan jemaat yang mula-
mula:

1. Mereka memiliki standar doktrin, yaitu pengajaran rasul-rasul (Kisah
2:42).

2. Mereka bersekutu dengan orang percaya lain (Kisah 2:43).
3. Mereka menjalankan upacara baptisan air dan Perjamuan Suci (Kisah

2:41-42,47; lihat Matius 28:19; 1 Korintus 11:23-26).
4. Mereka berhimpuii untuk beribadah dan doa (Kisah 2:46; 4:23-31).
5. Mereka membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan

(Kisah 2:41; 4:32-35; 6:1-7).
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6 Mereka menunjuk orang-orang untuk pergi ke tempat-tempat IJin un-
tuk memberitakan Injil dan mendirikan himpunan-himpunar orang
percaya (Kisah 8: 14-17; 11:22).

7 Mereka memeriksa segi-segi tertentu penyebaran Injil, tCI masuk
orang-orang yang dicapai dan kebiasaan hidup orang Kristen yang
baru; dan mereka menetapkan standar doktrin yang pentir g bagi
orang-orang Kristen (Kisah 11:1-3,18; 15:4-35).

4 Tulislah dalam buku catatan saudara dua hal yang terjadi pada Hari Pen-
tako-ra yang memberi bukti bahwa gereja dimulai pada Hari itu t dak lama
sesudah Yesus naik ke sorga (lihat Kisah 2).

5 Daftarlah dari ingatan tujuh kegiatan orang percaya mula-n iula yang
merupakan sifat khas suatu gereja atau badan kerja sama. Tulislah jawaban
saudara dalam buku catatan kemudian bandingkan itu dengan daftar yang telah
kami berikan di bagian ini. Apakah daftar ini mirip dengan kegiatan-kegiatan
di gereja setempat saudara?

BAGAIMANA SIFAT GEREJA ITU

TUjU.lIl 3. Mengenali sifat-sifat khas dari gereja.

Bilamana seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus, yang
mengerjakan keselamatannya, juga menggabungkan dia dengan semua orang
percaya dalam suatu himpunan yang kita sebut gereja, atau tubuh Kristus. Di
dalam Alkitab, gereja itu disamakan dengan suatu tubuh, seorang pengantin
wanita, suatu bangunan, carang-carang pada pokok anggur, dan sekawanan
domba. Simbol-simbol yang sama ini telah diterapkan pada orang pere iya secara
pribadi, gereja setempat, dan gereja am.

6 Cc cokkanlah istilah (sebelah kanan) dengan ayat-ayat yang mernerikannya
(sebel ah kiri).

••••8 l.ukas 15:4-10 (kawanan domba)
.... b "~Korintus 11:2 (pengantin wanita)
.... c I Korintus 3: 16-17 (bangunan)
.... d Efesus 1:22-23 (tubuh)
.... e Ibrani 13:20 (kawanan domba)
....f Yohanes 15:1-5 (carang-carang)

1) Orang percaya se-
cara pribs di

2) Gereja set empat
3) Gereja Am



GEREJA: PERSEKUTUAN UMAT ALLAH 227

Latihan ini menggambarkan sesuatu dari sifat gereja. Walaupun seorang
percaya secara individu sendiri tidak membentuk suatu gereja, namun gereja
itu merupakan suatu tubuh yang terdiri atas banyak orang percaya secara in-
dividu. Jikalau kita menyamakan gereja itu sebagai suatu lembaga, atau
organisasi, maka dengan cepat kita tidak mengindahkannya sebagai himpunan
orang percaya - yakni orang percaya sebagai hasil yang telah berhimpun dalam
perhubungan yang akrab satu dengan lain sebagai hasil dari perhubungan pribadi
mereka dengan Kristus. Mereka saling melayani, saling mengasihi, dan saling
membantu dalam perjalanan hidup Kristiani. Dengan demikian, sifat gereja
dapat diterangkan dalam dua cara. Pertama-tama, sifat itu meliputi perhubung-
an orang-orang percaya sama sendiri. Kedua, sifat itu merupakan suatu per-
wujudan yang kelihatan dari persatuan orang percaya dengan Kristus.

1. Gereja meliputi perhubungan orang-orang percaya sama sendiri dan
dengan Kristus. Bilamana seorang berdosa diperhadapkan dengan berita Injil,
ia berdiri sendiri di hadapan Allah. Pilihannya untuk menerima atau menolak
Injil itu merupakan suatu pilihan pribadi yang hanya ia dapat lakukan bagi
dirinya sendiri. Apapun pikiran yang dibuatnya, ia akan dapati bahwa orang
lain telah membuat pilihan yang sama. Oleh karena itu. Walaupun keselamatan
adalah perkara yang sangat pribadi, namun itu bukan tersendiri. Keselamatan
membawa kita ke dalam perhubungan pribadi dengan Yesus Kristus dan dengan
orang percaya lain. Keduanya perlu bagi pertumbuhan rohani serta perkem-
bangan sifat seperti Kristus dalam orang percaya secara individu.

Paulus berbicara tentang perhubungan dengan Yesus Kristus yang dimasuki
oleh orang percaya pada waktu keselamatan. "Aku telah disalibkan dengan
Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ...
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan
menyerahkan diri-Nya untuk aku" (Galatia 2: 19, 20). Ia berbicara mengenai
hubungan orang-orang percaya sama sendiri tatkala ia berkata, "kita adalah
sesama anggota" (Efesus 4:25). Yaitu, semua orang percaya bersama-sama
membentuk gereja.

Oleh karena itu, dari satu sudut pandangan setiap orang percaya adalah
seorang individu yang hidup dalam hubungan pribadi dengan Kristus dengan
berbagai tanggung jawab pribadi dalam kehidupan Kristen. Dari sudut pan-
dangan lain semua orang percaya berpadu dalam suatu persatuan rohani yang,
juga, mempunyai perhubungan dengan Kristus, bersama-sama dengan berbagai
tanggung jawab bersama kepada-Nya.
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7 Alkitab menyamakan perhubungan antara Kristus dan gereja dengan kepala
dengan tubuhnya. Bacalah 1 Korintus 12:12-27; Efesus 1:22-23; ~:7-l6; dan
Kolese 1:18. Berdasarkan ayat-ayat ini, lingkarilah huruf di depan setiap per-
nya 'aan yang benar mengenai tubuh Kristus.
a Ada banyak bagian dalam tubuh Kristus.
b Beberapa bagian tubuh itu kurang penting daripada bagian )'ang lain.
c Seorang percaya secara individu dapat bertumbuh kepada kedew asaan Kris-

tiani tanpa menjadi anggota aktif dalam tubuh Kristus.
d Setiap orang percaya menjadi sebagian dari tubuh Kristus.
e 1\ ristus adalah kepala atas segala sesuatu bagi gereja, yaitu tubuh-Nya.
f Setiap orang percaya bertanggung jawab kepada Kristus sendi i.
g Jikalau seorang anggota dari tubuh itu menderita, anggota la nnya akan

merasa sakit dan menderita bersama-sama dengan dia.
h karunia-karunia yang diberikan oleh Kristus kepada gereja perIu supaya

seitap anggota dapat mengalami pertumbuhan pribadi.

Ayat-ayat Alkitab ini mengajar kita bahwa bukanlah suatu kebetulan
bahwa di dalam Perjanjian Baru kehidupan Kristiani adalah suatu pengalaman
bersama. Orang-orang yang baru percaya itu tentu saja dipersatuka 1bersama-
sama dalam ibadah, persahabatan, dan kesaksian. Melalui kelat iran baru,
perangai lama mereka yang mementingkan diri dilenyapkan dan mere 'caitu men-
jadi bagian dari himpunan yang saling memperhatikan dan membagikan,

Alkitab menjelaskan bahwa hal menjadi rekan dengan orang-orang per-
caya dalam satu tubuh yang bertanggung jawab kepada Kepala adalah suatu
tantangan yang banyak persyaratannya. Kenyataannya ialah bahwa masing-
mas]ng kita mempunyai tanggung jawab yang melampaui pilihan pribadi kita
sendiri, hubungan kita sendiri dengan Kepala, atau nilai-nilai ki:a sendiri.
Sekarang kita harus berfungsi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Hal itu
menerangkan apa sebabnya Paulus prihatin terhadap jemaat di Korintus:

1etapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tub an kita
) esus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di
antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati
sepikir (1 Korintus 1:10).

xebagai bagian dari gereja, yang sebagai kesatuan bersama dih ubungkan
deng.in Kristus, saya harus cocok dengan kawan lainnya di dalam Knstus jikalau
saya akan cocok dengan Dia. Dengan demikian, gereja, sebagaimana digam-
bark.m dalam Alkitab, adalah orang-orang. Orang-orang ini rrempunyai
hubu ngan dengan Kristus dan melalui Dia dengan satu sama lain.
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2. Gereja atau jemaat adalah perwujudan yang kelihatan dari persatuan
orang percaya dengan Kristus. Allah merencanakan jemaat sedemikian rupa
sehingga sifatnya dapat dikenal melalui perhubungan orang-orang percaya. Oleh
karena hubungan kita dengan Kristus adalah suatu pengalaman rohani, maka
jalan satu-satunya agar hubungan itu menjadi suatu realitas yang kelihatan ialah
melalui kehidupan kita. Kita dapat memberitahukan kepada orang lain apa yang
kita percaya. Jikalau kehidupan kita ditandai dengan kebaikan, tidak memen-
tingkan diri sendiri, dan kasih Kristen yang benar, maka orang dapat mengerti
bahwa persahabatan kita yang tidak kelihatan dengan Kristus itu benar adanya.
Akan tetapi, jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kesaksian yang kita ucapkan,
maka orang yang bukan Kristen dapat berkata, "Perbuatanmu berbicara
sebegitu nyaring sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang kaukatakan!"

Hal ini juga benar dalam kehidupan bersama dari himpunan orang-orang
percaya. Realitas hubungan antara tubuh (gereja) dan Kepalanya (Yesus Kristus)
harus nampak dalam kehidupan jemaat. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan
orang-orang percaya di Efesus supaya, "selalu rendah hati, lemah lembut, dan
sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah
memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera" (Efesus 4:2-3).

Pada masa Paulus terdapat penghalang-penghalang sosial kuat yang
memisahkan orang Yahudi dari orang yang bukan Yahudi, dan budak dari orang
yang dilahirkan merdeka. Di luar Injil, tidak ada jalan untuk mengatasi din-
ding pemisah ini, tetapi Efesus 2:11-22menerangkan bahwa melalui salib Kristus
semua itu berubah. Ia telah membinasakan dinding pemisah antara orang
Yahudi dengan orang bukan Yahudi dengan menjadikan mereka itu "kawan
sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah."
Hubungan dengan Kristus menghilangkan perbedaan sosial dan menyatukan
semua orang yang menjadi bagian dari keluarga Allah.

Sebagai anggota-anggota dari tubuh yang sama, orang-orang ini dengan
latar belakang sosial yang berbeda harus dipersatukan dalam roh dan tujuan
(lihat Filipi 2:2). Mereka seharusnya baik hati dan berbelas kasihan satu dengan
yang lain. Yesus memberikan tuntutan ini status perintah yang baru, "Aku
memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi;
sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling
mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-
murid-Ku, yaitu jikalau, kamu saling mengasihi" (Yohanes 13:34-35).

Jadi, kita melihat bahwa hubungan orang-orang percaya harus bercirikan
kasih. Prinsip ini begitu penting sehingga dapat digunakan sebagai ukuran yang
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tep.u untuk menetapkan hubungan seseorang dengan Allah .. ,Barangsiapa
berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia
ber.ida di dalam kegelapan sampai sekarang" (l Yohanes 2:91 Yohanes
melanjutkan:

Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia rm-mbenci
vaudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak
mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasir i Allah,
vang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: Ban ngsiapa
mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya (l Yohanes
.~:20-2l).

Oleh karena alasan ini Paulus menegur kecemburuan dan pertengkaran
di antara orang-orang Kristen di Korintus yang mengakibatkan perpecahan
mereka, serta berkata "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dal i golongan
Apolos" (1 Korintus 3:4). Hal ini bukanlah perilaku orang Kristen, tf tapi adalah
kelakuan yang bukan rohani dari bayi-bayi yang tidak rohani. Perintah-perintah
dan contoh-contoh ini akan menolong kita untuk melihat bahwa 1ikalau kita
tidak hidup rukun satu sama lain maka kita juga tidak rukun dengan Allah.

8 (pilihlah jawaban yang terbaik.) Sifat gereja sebagai suatu himpu nan rohani
dapat didefinisikan sebagai
a) sekelompok orang yang berusaha mengadakan kesatuan satu sama lain.
b) semua orang percaya dalam persatuan dengan Kristus.
c) menjalankan pengalaman hidup Kristen setiap hari.

9 Sifat gereja sebagai suatu perwujudan yang kelihatan dari hubungan orang-
orang percaya dengan Kristus dapat didefinisikan sebagai
a) suatu ikatan kasih yang rohani untuk Allah.
b) suatu tempat di mana orang-orang berkumpul secara berkelompc k menurut

latar belakang sosial mereka dengan tujuan untuk beribadah.
c) k.impulan setempat orang-orang percaya dalam suatu hubungan persatuan

sutu sama lain berdasarkan kasih.

Oleh sebab itu, kita melihat bahwa menurut sifatnya gereja itu rohani. Akan
tetapi, gereja itu juga adalah himpunan yang praktis di mana orang-orang per-
caya menunjukkan hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan satu sama lain.
Deru-an demikian, gereja itu suatu himpunan orang percaya di mana kita melihat
serta mengalami kasih yang sejati. Oleh karena kasih adalah sifat utama
hubungan rohani itu, maka kasih yang sama itu juga harus dinyatakan dalam
jemaat setempat.
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Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah
adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah
kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam
dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita yang
telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang
telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi
kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi (l Yohanes 4:8-11).

10 Berdasarkan penjelasan dalam bagian ini, tulislah dua sifat khas yang meng-
gambarkan sifat gereja .

., .

APA YANG DILAKUKAN OLEH GEREJA

Apakah yang dilakukan oleh gereja? Apakah tujuan keberadaannya? Dari
surat Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus, kita tahu bahwa Allah
membentuk himpunan orang-orang percaya itu supaya memuliakan nama-Nya.
Tujuan-Nya secara menyeluruh dalam hal menebus kita ialah bahwa kita harus
menjadi "puji-pujian bagi kemuliaan-Nya" (Efesus 1:6, 12, 14).

Cara gereja memuliakan Allah mempunyai tiga arah:

1. Ke atas, ketika orang-orang percaya beribadah kepada-Nya
2. Ke dalam, ketika orang-orang percaya meneguhkan satu sama lain
3. Ke luar, ketika orang-orang percaya membagikan Injil kepada orang

yang belum percaya.

Gereja Beribadah kepada Allah

Tujuan 4. Mengenali pernyataan yang benar tentang ibadah bersama, dan men-
jelaskan apa yang kita berikan kepada Allah dalam ibadah.

Ibadah ialah tindakan di mana kita mengakui kelayakan Allah untuk
menerima penghormatan dan pujian. Dalam ibadah bersama, orang-orang per-
caya secara langsung memuji serta menghormati Allah karena karunia-Nya yang
berkemurahan kepada umat-Nya elidalam dan melalui Tuhan Yesus. Pusat dari
ibadah yang sejati bukanlah manusia, tetapi Allah. Kita menyembah Allah
karena sifat-Nya serta apa yang telah dilakukan-Nya.
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Dalam Pasal 1-3 dari kursus ini kita meneliti banyak alasan mengapa Allah
layak menerima penyembahan kita. Mazmur 107:1-3 memberitahukan kepada
kita "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan,
yang ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkan-Nya dari
neger i-negeri."

Yesus menyatakan bahwa Allah mencari orang-orang yang akan menyem-
bah "epada-Nya "dalam roh dan kebenaran" (Yohanes 4:23). Ini ber mi bahwa
pen) embahan kita harus dengan tulus hati dan harus didasarkan pada hubungan
pribadi dengan Yesus Kristus. Roh kitalah yang berhubungan dengan Roh-Nya.
Deny an menyediakan keselamatan, Allah telah menyingkirkan selam a-lamanya
rintangan-rintangan yang telah menghalangi persekutuan kita dengan Allah
(liha- Ibrani 4: 16; 10: 19-22). Ibadah Kristiani yang sebenarnya tidak didasarkan
pada apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi bertumpu pada penget ihuan dan
penei imaan kita akan apa yang telah dilakukan-Nya bagi kita dalam hal kema-
tian Jan kebangkitan Yesus.

Ibadah kita tidak seperti orang-orang kafir yang menyembah ilah-ilah yang
terbuat dari kayu atau batu. Penyembahan mereka dimaksudkan unti k mereda-
kan xemarahan ilah-ilah mereka atau agar disenangi mereka. Ak an tetapi,
bilamana umat Allah menyembah Dia, mereka menyadari bahwa la dengan
cuma-cuma telah menawarkan rahmat dan anugerah-Nya kepada mel eka (Maz-
mur 118:1). Ibadah ialah suatu pernyataan terima kasih yang penuh svukur atas
anugerah Allah. Dalamnya termasuk baik pujian maupun pujaan.

Walaupun kita dapat dan sering kali beribadah kepada Allah seca-a pribadi,
namun penting untuk menyadari nilai ibadah bersama, yang merupakan suatu
simfoni puji-pujian kepada Allah. Sewaktu keluarga Allah berkumpul ji hadirat-
Nya untuk memuliakan Dia, setiap orang percaya dapat menyadan kesatuan
urnat Allah. Dalam ibadah bersama terdapat dinamika rohani yang tidak dapat
dialami oleh seseorang tersendiri. Ini berarti bahwa ada kekuasaan rohani apabila
kita lersatu dalam ibadah yang menguntungkan serta menguatkan se iap orang
yang beribadah. Saya tertolong dalam penyembahan saya kepada Allah semen-
tara' aya beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya lainn ~a. Itulah
sebabnya Alkitab mendorong kita, "Dan marilah kita saling memperhatikan
supay a kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. langanlah
kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti ciibiasakan
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati" (Ibrani 10:24, 25).

j >alam ibadah bersama, jemaat, di bawah pimpinan Roh Kudus .lan sesuai
deng. .n Firman Tuhan, berusaha memuliakan Allah melalui bermacam-macam
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cara, seperti menyanyi, berdoa, dan melayani Firman-nya. Penting untuk
diperhatikan bahwa dengan melaksanakan cara-cara ibadah belaka tidak berarti
bahwa kita telah beribadah. Kita dapat menikmati keindahan musik, kecakapan
pengkhotbah, atau kesenangan karena bersama-sama dengan orang lain, namun
masih kita tidak beribadah kepada Allah. Ingatlah bahwa tujuan utama seluruh
ibadah yang sungguh ialah untuk memuliakan Allah. Seharusnya Ia menjadi
pusat ibadah kita.

Penyembahan bersama digambarkan banyak kali dalam Alkitab. Marilah
kita melihat beberapa contoh:

Nehemia 8:7: "Ezra memuji Tuhan, Allah yang mahabesar, dan semua
orang menyambut dengan, "Amin, amin!" sambil mengangkat tangan.
Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan
muka sampai ke tanah!"

2 Tawarikh 29:28: "Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian
dinyanyikan dan nafiri dibunyikan."

Kisah 2:46-47: "Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul
tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah
masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gem-
bira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah."

Wahyu 5:13: "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang
di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada
di dalamnya, berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi
Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya!"

Di samping nyanyian, doa, dan puji-pujian kepada Allah jemaat juga
menyembah bersama-sama dengan menjalankan kedua upacara yang diperin-
tahkan Yesus: baptisan air dan Perjamuan Kudus. Dalam baptisan air, orang-
orang yang baru percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus
sebagai suatu tanda perubahan batin. Yesus berkata bahwa perjamuan Kudus
itu hendaknya dirayakan "menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali
kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian
Tuhan sampai Ia datang." Ketaatan dalam menjalankan upacara-upacara ini
merupakan suatu tindakan ibadah bersama. (Lihat Matius 28: 19; 1 Korintus
11:23-26.)
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11 Yang manakah dari pernyataan di bawah ini BENAR mengenai Ibadah ber-
sama? Lingkarilah huruf di depan jawaban yang saudara pilih.
a Maksud dari ibadah bersama adalah meredakan murka ABaI I dan agar

disenangi oleh-Nya.
b Penyembahan dalam roh dan kebenaran menuntut ketulusan hati serta

hubungan pribadi dengan Yesus Kristus.
c Ibadah bersarna mempersatukan orang-orang percaya dalam persatuar dan kuasa.
d Ibadah rohani selalu berpusat kepada ABah.
e Ihadah bersama digambarkan dan diperintahkan dalam Alkitab.

12 Sebutkan tiga kata yang menjelaskan apa yang kita berikan kepada ABah
dalam ibadah.

Gereja Membangun Diri Sendiri

Tujuan 5. Menjelaskan arti dari istilah membangun dan hubungat. apa yang
ada antara karunia-karunia serta buah Roh dan gereja

Satu fakta menjadi nyata kepada kita sewaktu kita memeriksa bukti rohani
mengenai fungsi-fungsi gereja: ABah hendak berurusan dengan ora: tg percaya
secara bersama. Kita mengerti bahwa fungsi himpunan ini lebih bai] bilamana
kita menghubungkan gereja itu dengan gagasan tubuh itu. Alkitab menggunakan
lukisan mengenai tubuh untuk menerangkan fungsi-fungsi gereja, tubuh rohani
itu (lihat Roma 12:4-8; 1 Korintus 12:4-31; dan Efesus 4:7-16). Seti" p anggota
dan <umbangannya itu penting agar tubuh itu dapat berfungsi deri gan baik.

Tubuh manusia adalah organisme yang sangat rumit. Tubuh itu n .empunyai
banyak bagian, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berlainan.
Demikian pula, tubuh Kristus mempunyai banyak anggota. Setia) anggota
memiliki satu atau lebih karunia atau kemampuan yang memungkinkan dia un-
tuk menyumbang kepada kesejahteraan seluruh tubuh itu. Apakal karunia-
karunia itu? Sebuah daftar akan menunjukkan beraneka macam kar unia yang
tersedia bagi anggota-anggota tubuh Kristus.

Roma 12:4-8: Hal bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, mer ibantu
keperluan orang lain, kepemimpinan, hal menunjukkan kemu 'ahan,

2, 1 Korintus 12:8-10: Karunia untuk berkata-kata dengan hkmat,
karunia berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia-karui lia un-
tuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia un-
tuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh,
karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menaf-
sirkan bahasa roh. (Lihat juga ayat 28-30.)



GEREJA: PERSEKUTUAN UMAT ALLAH 235
------------------------------

Pentinglah untuk menekankan bahwa orang-orang yang mempunyai
karunia itu diberikan kepada gereja, himpunan orang-orang percaya, "untuk
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pemba-
ngunan tubuh Kristus" (Efesus 4: 12). Hal ini berarti bahwa orang-orang per-
caya hidup dalam hubungan satu sama lain, saling bergantung. Setiap anggota
dari tubuh Kristus mempunyai pelayanan, bakat, atau suatu sumbangan khusus;
dan setiap anggota membutuhkan sumbangan dari anggota lain. Untuk anggota-
anggota tubuh itu secara bersama Allah telah memberikan para rasul, nabi,
pemberita injil, gembala dan pengajar (Efesus 4: 11).

Penting juga untuk memperhatikan bahwa tubuh Kristus adalah suatu
organisme rohani yang dipersatukan dengan Kristus. Ini berarti bahwa tubuh
itu bukan sekadar sekumpulan individu. Mereka yang percaya kepada Kristus
telah bergabung di dalam tubuh-Nya sebab mereka dihubungkan dengan Sang
Kepala. Seharusnya kita selalu ingat 'l-ahwa kesatuan itu berasal dari Kristus
sendiri. Oleh karena anggota-anggota itu milik Kristus, maka mereka itu juga
saling memiliki. Tubuh itu hidup untuk melayani Kepala. Di dalam tubuh
manusia, bilamana otak itu tidak berfungsi (mati) maka tubuh tidak diperlukan
lagi. Jikalau Kristus tidak diberikan tempat-Nya sebagai Kepala, maka tubuh
tidak ada faedah lagi. Yesus berkata kepada jemaat di Sardis, "Aku tahu segala
pekerjaanmu: engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati" (Wahyu 3:1).
Gereja harus memelihara hubungannya dengan Kepala, yaitu Yesus Kristus,
dalam ibadah, supaya dapat membangun dirinya sendiri. Membangun berarti
"memperbaiki secara rohani atau mengajar, membangun atau mendirikan."

Allah telah menyiapkan keharmonisan dalam organismerohani ini, yaitu gereja.
Seperti bagian-bagian dari tubuh manusia menanggapi kebutuhan masing-masing,
demikianlahtubuh rohani itu menanggapikebutuhan dari orang-orang percaya secara
individu. Jikalau salah seorang anggota itu menderita, maka yang lainnya turut
merasakan kesakitan itu; jikalau seorang bersukacita, maka yang lainnya turut
bersukacita (1 Korintus 12:24-26).Alasannya sebagai berikut, "Daripada-Nyalah
seluruh tubuh, - yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan
semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota-menerima
pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih" (Efesus 4:16).

Proses membangun tubuh itu kadang-kadang berarti bahwa gereja harus
membersihkan dirinya sendiri. Hal ini mungkin menuntut tindakan mendi-
siplinkan seorang anggota yang telah berbuat dosa. Yesus berbicara tentang
hal ini (Matius 18:15-20) serta memberikan petunjuk untuk mengurus orang-
orang sedemikian dengan roh" kasih. Akan tetapi, jikalau mereka tidak mau
mendengar serta bertobat, maka mereka itu harus dikucilkan dari himpunan
orang-orang percaya (lihat juga 1 Korintus 5:9-13 sebagai contoh).
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Roh Kudus menghasilkan buah-Nya di dalam orang pere Iya melalui
hubungannya dengan anggota-anggota lain dalam tubuh Kristus. buah-buah
Roh yang tercatat dalam Galatia 5;22-23, menunjuk kepada sifat l.has Kristus
yang berkembang sewaktu kita membentuk hubungan satu sama lain. Buah-
buuh Roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. .emurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.

13 Sempurnakan kalimat-kalimat yang berikut:
a (Jereja membangun dirinya sendiri. Membangun artinya

b Hubungan antara karunia Roh dan gereja ialah

c Hubungan antara buah-buah Roh dan gereja ialah

Kekristenan bukanlah suatu kehidupan yang kesepian atau nenyendiri.
Pembacaan kitab Kisah Para Rasul mengungkapkan bahwa tubuh Kristus adalah
per .ekutuan orang-orang percaya yang sibuk, beribadah, saling mErnbagi yang
dipersatukan untuk tujuan memuliakan Anah, bertumbuh di dalarn kasih-Nya,
dan mengajak orang lain ke dalam kerajaan-Nya. Gereja adalah u ituk orang-
orang yang mengabdikan diri bagi pertumbuhan, perkembangan, ser- a pendewa-
saan anggota-anggota tubuh Kristus. Apabila hal ini terjadi, maka si iplah gereja
um .ik melaksanakan fungsi ketiga: memberitakan Injil kepada orang -orang yang
belum percaya.

Gereja Menginjili Dunia

TUjuan 6. Menerangkan bagaimana pengajaran Yesus mengenai misi gereja
harus dipraktekkan.

Perintah Yesus yang mula-mula kepada orang-orang yang mem irlukan per-
tok.ngan ialah "Marilah" (Matius 11:28). Setelah mereka mengala ni pengam-
punan dan sambutan-Nya mereka ditantang untuk "Pergi" (Matius 28:19). Bila
himpunan orang-orang percaya yang terlibat dalam setiap tempat dibangun di
dal am iman, maka himpunan itu harus mengalihkan tenaganya ke uar kepada
dunia yang belum percaya. Anah memakai orang untuk memenan gkan orang
lain I Gereja memuliakan Anah sewaktu orang-orang percaya me nberitakan
Injil kepada orang lain; mereka terlibat dalam penginjilan. Kata penginjilan
secura harfiah berarti "pernyataan Injil." Tanggung jawab dan huk istimewa
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gereja ialah untuk memperkenalkan persediaan keselamatan Allah kepada semua
orang.

Orang-orang percaya dipanggil keluar dari dunia dalam arti bahwa mereka
tidak lagi dikuasai oleh berbagai nilai dan ikatannya. Meskipun demikian,
mereka ditantang untuk membawa Injil kepada dunia yang bukan Kristen. Yesus
berdoa kepada Bapa, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari
dunia ... Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian
pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia" (Yohanes 17:16, 18). Orang
percaya harus memisahkan diri dari cara hidup orang yang bukan Kristen namun
masih terlibat dalam hai mengubahnya. Sebab orang-orang Kristen diutus, maka
kita mempunyai gagasan misi itu.

Perjanjian Baru memberikan kepada kita jangkauan penginjilan dalam
Matius 13:38. Yesus menyatakan bahwa "ladang ialah dunia". Ia menantang
para pengikut-Nya dengan perkataan ini, "Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka . . . dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan" (Matius 28:19-20; Markus
16:15). Dengan demikian, gereja diwajibkan untuk memberitakan Injil kepada
orang-orang di mana saja.

Tanggung jawab untuk penginjilan bukanlah soal pilihan bagi orang
Kristen. Yesus berkata bahwa bilamana orang percaya menerima kuasa Roh
Kudus, mereka akan menjadi saksi-saksi yang dinamis "di Yerusalem dan di
seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi" (KisahLrS). Allah
dipermuliakan bilamana orang diselamatkan dan ditambahkan kepada tubuh
Kristus, karena dalam proses inilah orang Kristen benar-benar menjadi orang
percaya yang produktif dan berbuah sebagaimana yang dimaksudkan oleh
Kristus bagi mereka itu (Yohanes 15:1-8).

14 Kitab Kisah Para Rasul memberikan kita beberapa pengertian bagaimana
kita harus melihat tanggung jawab kita untuk menyebarkan Injil itu. Bacalah
ayat-ayat yang berikut dan tuliskan apa reaksi rasul-rasul dalam setiap hal:

a Kisah 4: 16-20: .

b Kisah 4:31: ..

eKisah 5:40-42: .

Sekarang ini ada sekitar 4,7 milyar manusia di bumi. Diperkirakan bahwa
kira-kira 3,1 milyar dari mereka belum menemukan saksi yang memadai dari
Injil Yesus Kristus. Tuhan yang empunya tuaian itu menantang kita untuk
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memberitakan kabar baik-Nya kepada mereka. Ia sedang mencur ihkan Roh
Kudus-Nya ke atas hamba-hamba-Nya di seluruh dunia, untuk mendorong
mereka menyerahkan dirinya kepada tugas penginjilan yang belum selesai ini.
Ia. telah melengkapi gereja bukan hanya dengan kuasa Roh tetapi juga dengan
peralatan yang efektif agar misinya dapat tercapai radio, televisi. bahan ba-
caau, dan penginjilan masa (dalam beberapa kebudayaan). Injil sedang
diberitakan dalam suatu cara yang lebih luas daripada yang pernah dilakukan
melalui sarana-sarana itu. Namun, sarana terbesar untuk menginjili orang-orang
di dunia ini bertumpu pada kesaksian yang efektif dan teladan yang menyerupai
Kris Ius dari setiap orang percaya di tempatnya masing-masing.

Dengan demikian, tujuan kita seharusnya untuk menjaga agar setiap orang
yang dimenangkan kepada Kristus dan dibawa keluar dari dunia in ditantang
untuk kembali ke dunia sebagai utusan bagi Kristus. Dengan keya kinan dan
norma-norma baru, setiap orang percaya dimaksudkan oleh Allah un t uk masuk
kembali ke dunia sebagai utusan-Nya, sambil menawarkan keselamai an kepada
semua orang. Dengan cara ini, gereja akan melaksanakan misinya dengan taat
serta de ugan efektif, untuk membawa kemuliaan kepada Allah.

'IS Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat:

a Apakah perintah Kristus kepada orang berdosa (satu kata)? .

b Apakah perintah Kristus kepada orang percaya (satu kata)? .

c A pa hal terpenting yang diberikan Yesus kepada gereja-Nya untu II. meng er-

jakan misinya?

d Si.ipa yang dipakai Allah untuk memenangkan orang terhilang? oo ... oo ••••••••

e Yesus berkata bahwa orang-orang percaya itu bukan dari dunia in Apakah

yang dimaksudkan-Nya?

f Apa maksudnya dengan mengatakan' bahwa orang-orang perca l'a ada di
dalam dunia?

g Contoh-contoh dari para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul mengajarkan
kira bahwa, berkenaan dengan misinya, gereja harus memiliki sikap apakah?
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menjawab setiap
pertanyaan.

1 Pemakaian alkitabiah akan kata gereja menunjuk kepada
a) sekelompok orang yang memiliki kepercayaan yang sama.
b) suatu himpunan orang yang menanggapi panggilan Allah.
c) suatu tempat di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah.
d) kelompok-kelompok orang yang memiliki pandangan doktrin yang sama.

2 Contoh alkitabiah mengenai gereja sebagai suatu tubuh dengan banyak
bagiannya menyatakan bahwa
a) orang yang berhimpun dalam nama Allah membentuk suatu gereja.
b) setiap orang yang berhubungan dengan Kristus adalah gereja-Nya.
c) gereja meliputi banyak orang dalam hubungan satu sama lain sebab hubungan

pribadi mereka dengan Kristus.
d) tiap kumpulan diorganisasikan dalam cara yang sama seperti yang lain.

3 Gereja setempat atau yang kelihatan menunjuk kepada
a) seluruh tubuh Kristus.
b) orang-orang percaya dari suatu tempat tertentu yang menyatakan.iman dalam

Yesus Kristus dan yang berkumpul untuk beribadah.
c) semua orang percaya dari satu golongan gereja.
d) gereja yang am.

4 Istilah himpunan memberikan gagasan mengenai
a) pemerintah.
b) gereja yang tidak kelihatan.
c) orang dengan ide yang berlainan tentang melakukan sesuatu.
d) saling membagi dan memiliki persekutuan bersama-sama.

5 Alkitab memberikan bukti bahwa gereja itu mulai
a) sementara pelayanan Yesus di dunia.
b) pada waktu kenaikan Yesus.
c) pada hari Pentakosta,
d) sesudah pertobatan Paulus.



240 DASAR-DASAR KEBENARAN

6 xifat rohani gereja dinyatakan secara kelihatan dalam
a) I'ernyataan kesatuan dan kasih dari orang-orang percaya satu sama lain.
b) Kristus yang hidup di dalam hati orang-orang percaya.
c) karunia-karunia Roh.
d) menyanyi, berdoa, dan berkhotbah.

7 lsukti apakah yang terbaik bahwa seorang mengasihi Allah?
a) Li mengasihi orang lain,
b) 1.1menggunakan berjam-jam dalam doa dan penyembahan.
c) Li menjadi anggota gereja setempat.
d) 1,.1bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya.

8 '\lkitab mengajarkan bahwa karunia-karunia Roh diberikan k .pada
a) <etiap individu yang ingin memiliki pelayanan pribadi.
b) gereja untuk membangun dirinya, yang dilaksanakan melalui ()rang-orang

percaya sewaktu mereka saling melayani.
c) membantu gereja menginjili dunia.
d) menghasilkan sifat Kristus dalam orang-orang yang berbakat.

9 Dalam contoh mengenai gereja sebagai tubuh Kristus kita pela jari bahwa
sifa: gereja harus muncul dari
a) anggota-anggotanya.
b) pekerjaannya.
c) kepalanya.
d) persekutuan dan persahabatannya.

10 JAWABAN SINGKAT. Terangkan apa maksudnya gereja be-hubungan
den ian setiap hal yang berikut:

a Dalam hubungan dengan Allah: ..

b Dalam hubungan dengan dirinya sendiri oo oo ..

c Italam hubungan dengan dunia: .. oo oo oo .

jawaban pada uraian pasal

8 1:') semua orang percaya dalam persatuan dengan Kristus.

1 J awaban saudara.
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9 c) kumpulan setempat dari orang percaya dalam suatu hubungan persatuan
satu sama lain berdasarkan kasih.

2 Saudara seharusnya melingkari b), c) dan e).

10 Itulah suatu hubungan kasih antara orang-orang percaya dengan Kristus.
Itulah suatu hubungan kasih dari orang-orang percaya satu sama lain.

3 b) Alkitab memberi bukti bahwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus
harus terjadi sebelum Ia dapat mendirikan jemaat-Nya.

11 Semuanya benar kecuali a.

4 Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sama seperti yang Yesus janjikan.
Kira-kira 3000 orang menerima berita Injil dan ditambahkan kepada jumlah
orang-orang percaya.

12 Salah satu daripada: Kemuliaan, kehormatan, pujian, ucapan syukur,
ketaatan.

5 Bandingkan jawaban saudara dengan daftar kami dalam bagian ini, dan
kemudian bandingkan itu dengan fungsi-fungsi dalam tubuh gereja setem-
pat saudara.

13 Jawaban saudara hendaknya sama dengan yang berikut:
a membangun, mendirikan, mengajar, memperbaiki, menguatkan, atau

mendisiplinkan.
b karunia-karunia itu diberikan kepada gereja, atau untuk faedah gereja

secara keseluruhan. Karunia-karunia itu dinyatakan dalam ibadah ber-
sama.

c Roh menghasilkan buah-buah-Nya di dalam kita melalui hubungan kita
dengan yang lain. Buah-buah Roh tidak dapat bertumbuh secara terpisah
dari hubungan.
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6 a 1) Orang percaya secara individu.
b 2) Gereja setempat.
c 2) Gereja setempat.
d 3) Gereja am.
e 3) Gereja am.
f 1) Orang percaya secara individu.

14 a Mereka mau tak mau harus berbicara tentang apa yang telah m .reka lihat
serta dengar.

b Mereka berbicara tentang perkataan Allah dengan berani.
c Mereka tidak berhenti mengajar dan memberitakan kabar bi II k bahwa

Yesus adalah Kristus.

7 a d, e, g dan h itu benar.

15 a Marilah.
b Pergilah.
c Roh Kudus.
d Orang-orang percaya (gereja).
e Orang-orang percaya itu telah memisahkan diri dari gaya hidu r' duniawi

dan tidak lagi dikuasai olehnya.
f Orang-orang percaya mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia ini,

atau untuk menginjilinya.
g Suatu sikap bahwa seharusnya gereja melakukan segala ses ratu yang

mungkin untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia.
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