
Pelayanan kepada Allah

Dal.vn tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta
yan II" tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci.
Pam Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing mel npunyoi
enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka merEka, dua
sa)'(I{J dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayop dipakai
unt un melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang,
katatiya:

Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta Alam,
seluruh. bumi penuh kemuliaan-Nya!"

Mah (/ bergoyanglah. alas ambang pintu disebabkan suara orang yang ber-
seru .tu dan rumah itupun penuhlah dengan asap.

- Yesaya 6:1-4

Tidak akan ada ibadah yang benar, kecuali kalau orang yang lx ribadah
itu meilhat Tuhan. Ketika Yesaya melihat Tuhan dalam segala kemuliaan
dan kel -saran-Nya, ia menyadari ketidaklayakannya sendiri, laju tunduk
dalam k•-rendahan hati di hadapan Tuhan. Kemudian, Tuhan mengangkat
kesalahannya dan mengadakan tebusan untuk dosanya. Inilah hasi ibadah
yang be IIar.

Allah Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Gereja
dipanggi t untuk beribadah. Inilah pelayanannya kepada Allah. Gereja
mempu I vai tiga pelayanan - kepada Allah, kepada dirinya sena iri, dan
kepada dunia. Dalam pasal ini, kita akan membahas pelayanai I gereja
kepada vllah - dalam ibadah, dalam penyerahan, dan dalam pelayanan.
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ikhtisar pasal

Ibadah sebagai Pelayanan kepada Allah
Allah yang Kita Sembah
Bagaimana Gereja Melayani Allah

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan apa sebabnya beribadah kepada Allah merupakan bagian
yang penting dari pengalaman Kristen kita.

• Menguraikan siapa Allah dan apa yang telah dikerjakan-Nya dalam
hubungan dengan kelayakan-Nya untuk disembah.

• Menguraikan bagaimana gereja dan orang Kristen secara pribadi melayani
Allah.

• Menilai pelayanan pribadi saudara kepada Allah dan pelayanan gereja
saudara dalam hubungan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam
pasal ini.

• Mempunyai kerinduan untuk memberi semangat kepada orang lain agar
lebih banyak terlibat dalam pelayanan gereja kepada Allah.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan dalam pasal 1.
Bacalah semua ayat Alkitab yang ditemukan dalam pasal ini dan jawaban
setiap pertanyaan sebelum memeriksa jawaban saudara.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal ini. Soal-soal
ini didasarkan atas isi pelajaran dan dimaksudkan untuk menilai penge-
tahuan saudara. 101
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uraian pasal

IBADAH SEBAGAI PELAYANAN KEPADA ALLAH

Perluny a Ibadah

Tujuan]. Memberikan alasan-alasan mengapa ibadah itu perlu.

Gereja yang beribadah adalah gambaran yang paling benar d. tri pela-
yanan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah (Yesaya 43:7). Sebagai
anggota gereja-Nya, kita memuliakan Dia melalui ibadah kita. Iba, lah ada-
lah hak istimewa yang tertinggi dan kewajiban gereja, dan pelay.inannya
yang terpenting dalam dunia. Ibadah juga akan menjadi fungsi gereja yang
terutarna di surga (Wahyu 5 :8-13).

1 Bacalah Wahyu 7 :9-17. Siapakah orang banyak yang ke luar dari kesu-
sahan yang besar itu?

2 Dari r-ianakah orang banyak ini datang?

3 Meng.ipa mereka beribadah dan melayani Allah siang dan malam?

Marilah kita menilik beberapa sebab mengapa ibadah itu perlu sebagai
pelayanan kepada Allah.

1. Ibadah itu perlu karena Allah mengingini agar kita menyembah Dia.
Allah m-nciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dan menikmati
persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita telah melihat bahwa
Adam, manusia yang pertama, menikmati persekutuan yang erat dengan
Allah. Inilah yang diinginkan Allah untuk semua manusia. Tetar i, pada
waktu Adam berbuat dosa, persekutuannya dengan Allah putus. Sifat
untuk t...-rbuat dosa diwariskannya kepada semua manusia. Tetapi boleh
dikatakan juga, bahwa Adam pun telah mewariskan kepada sekalian manu-
sia ingatan tentang apa artinya persekutuan dengan Allah. Yaitu, p-rseku-
tuan Adam dengan Allah sebelum ia (Adam) berbuat dosa, meml ienkan
petunjuk tentang apa yang Allah ingin pulihkan dalam kehidupi n kita
melalui I': ristus.
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2. Manusia dilahirkan dengan keinginan yang mendalam untuk beriba-
dah. Semua manusia, di mana-mana, mempunyai suatu bentuk ibadah ter-
tentu karena mereka semua dilahirkan dengan kerinduan untuk beribadah.
Tetapi itu tidak berarti bahwa semua bentuk ibadah itu benar. Mereka
yang bukan Kristen menyembah apa yang mereka anggap sebagai "allah"
mereka. Banyak orang percaya bahwa Allah dan alam adalah satu. Bagi
orang-orang ini, alam adalah Allah, karena itu mereka menyembah alam.
Orang lain telah menciptakan berbagai macam "allah" untuk diri mereka
sendiri. Bahkan ada orang yang percaya kepada "Allah yang tidak dikenal"
(Kisah Para Rasul 17 :23). Akibatnya, mereka beribadah tanpa pengeta-
huan - bahkan mereka tidak menyadari betapa salahnya mereka. Ibadah
mereka hampa. Alkitab berkata, "Sembahlah, Tuhan Allahmu" (Matius
4:10). Beribadah kepada Allah memuaskan kerinduan kita untuk berse-
kutu dengan Pencipta kita.

3. Allah menyatakan diri-Nya kepada kita bila kita beribadah kepada-
Nya. Allah yang benar, yang menciptakan manusia untuk beribadah dan
yang mengingini agar Ia disembah, telah menyatakan diri-Nya. Ia telah
menyatakan Diri melalui ciptaan, melalui Anak-Nya, melalui Firman-Nya
yang tertulis (Alkitab), dan melalui Roh Kudus. Allah juga ingin menyata-
kan Diri melalui gereja-Nya. Namun, agar gereja dapat menyatakan Allah,
ia harus bersekutu dengan Dia dan melihat kemuliaan-Nya. "Tetapi apabila
hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari pada-
nya . . .. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka
yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan
yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya,
dalam kemuliaan yang semakin besar" (II Korintus 3:16,18).

4 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR di bawah ini:
a Allah menciptakan kita agar bersekutu dengan Dia .dan beribadah kepa-

da-Nya.
b Kerinduan menyembah Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dikem-

bangkan sebelum seorang mencapai usia dewasa.
c Manusia kehilangan persekutuannya dengan Allah ketika Adam berdosa.
d Tidak mungkin gereja menyatakan kemuliaan Allah.
e Bila kita berpaling kepada Allah dalam ibadah dan ketaatan, kita lebih

menjadi seperti Dia.

• • •
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5 Tan 'Ia melihat kembali kepada bagian yang baru saja dipelajari, cobalah
saudara mendaftarkan 3 sebab, mengapa penting dan perlu bagi 0 "ang Kris-
ten untuk melayani Allah dalam ibadah.

Apa Itu Ibadah

Tujuan 2. Menerangkan komunikasi dua arah yang terlibat datar 1 ibadah
yang benar.

Kata ibadah (memuja) artinya "memberikan nilai". Bila kita menyem-
bah kit.r mengakui nilai atau kelayakan seseorang. Sebagian orang menya-
lahgunakan kata memuja untuk menggambarkan perasaan mereka .erhadap
orang lain. Mungkin saudara mendengar seorang berkata, "Aku memuja
ayahku," atau "ia memuja anak-anaknya". Sebenarnya yang dimaksudkan
ialah, . Aku sangat mengasihi ayahku" "Ia mengasihi anak-anaknj a." Te-
tapi dalam kedua contoh ini, yang digambarkan ialah nilai atau harga yang
diberikan kepada seseorang.

Kata "ibadah" harus dikhususkan untuk Allah sendiri. Berib idah ke-
pada AIlah ialah mengakui nilai, atau kelayakan Allah. Nilai atau kl -layakan
Allah tidak terukur. Nilai atau kelayakan ini harus diakui. Nilai Allah ber-
kaitan hl'Cara langsung dengan ibadah kita. "Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa" (WahyJ 4:11).

6 Pikirkan alasan-alasan mengapa saudara menganggap Allah layak disem-
bah. Tuliskan alasan-alasan ini dalam buku catatan saudara, dan se rientara
saudara belajar lalu melihat alasan-alasan lain, tambahkan alasan-a asan ini
juga pada daftar saudara.

Ibaaan mulai dengan pendekatan Allah. Allah selalu yang mulai ber-
tindak untuk bersekutu dengan manusia. Allah datang cukup dekat sehing-
ga kita dapat melihat nilai dan kemuliaan-Nya. Yohanes 1:18 berk Ita bah-
wa Allal I belum pemah dilihat oleh seorang pun. Kita tidak melih. vt Allah
sebagain ana kita melihat benda-benda. Ibadah berkaitan dengan hal-hal
yang tidak nampak dan dunia roh, karena Allah itu Roh adanya (Yohanes
4:24). 'I etapi sebagaimana telah kita katakan, kita melihat Allah eti dalam
ciptaan, :ii dalam Firman-Nya yang tertulis, dan di dalam Kristus.
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Allah telah menghampiri manusia dalam berbagai cara. Ia datang
kepada Musa dalam awan (Keluaran 34:5-8). Ia datang kepada Yesaya
dalam Bait Allah (Yesaya 6:1-6). Tetapi penulis Surat Ibrani berkata
bahwa pada zaman akhir ini, Allah telah menyatakan diri-Nya di dalam
Anak-Nya, Yesus. Kristus "adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar
wujud Allah" (Ibrani 1 :3).

Yesus berkata, "Barangsiapa telah melihat Aku, Ia telah melihat Bapa"
(Yohanes 14:9). Allah menyatakan diri-Nya kepada murid-murid melalui
Yesus. Mereka melihat Dia, menjamah Dia, dan mendengar Dia. Mereka
menyembah Dia. Tetapi Ia tidak datang untuk tinggal di dunia. Ia datang
untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kemudian
Ia kembali- kepada Bapa. Ia meninggalkan janji ini kepada murid-murid-
Nya, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi dan tinggal
sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku" (Yohanes 16: 16).

Ketika Kristus kembali kepada Bapa, la mengutus Roh Kudus untuk
menyertai kita. Kristus berkata tentang Roh Kudus, "Ia akan memberita-
kan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku" (Yohanes 16:15). Roh
Kudus menyatakan Allah melalui Anak-Nya kepada gereja. Jadi, melalui
Roh-Nya, Allah hadir dalam gereja, dan Ia menarik kita kepada diri-Nya
sendiri. Yesus berkata,

"Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak
ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada
akhir zaman" (Yohanes 6:44).

"Dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik
semua orang datang kepada-Ku" (Yohanes 12:32).

7 Daftarkan tiga cara kita dapat "melihat" Allah.

Ibadah adalah tanggapan orang percaya kepada Allah. Pada waktu
Allah berdekatan, dan kita menyadari kehadiran-Nya, kesadaran ini menye-
babkan kita mengasihi, menghormati, memuliakan, dan memuji Allah.
Allah menjadi nyata, dan pengertian kita bahwa Allah berlayak menghasil-
kan ibadah. Ibadah yang benar adalah rohani dan menyeluruh.

Allah adalah Roh, dan Yesus berkata bahwa penyembahan kita haruslah
dengan "roh dan kebenaran" (Yohanes 4:24). Penyembahan (ibadah)
dalam sifatnya yang tertinggi adalah batiniah dan rohani. Ibadah bukan
saja sekedar upacara lahiriah dari orang percaya Roh kita bersekutu
dengan Roh Allah! Inilah macam ibadah yang berkenan kepada Allah.
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ROH ALLAHo
IBADAHo

TITIK
KONTAK

ROH MANUSIA

Tangg apan orang yang beribadah haruslah dengan segenap keber adaan-
nya. Alk I Lab berkata, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan (lengan
segenap akal budimu" (Lukas 10:27). Orang yang beribadah tidal. perlu
lagi datang kepada Tuhan dengan korban binatang, tetapi dengan hati yang
penuh pengucapan syukur (Mazmur 50:7-15). Ibadah melibatkan perasaan
maupun pengertian orang yang beribadah. Semakin banyak kita oelajar
tentang Allah dan semakin baik kita mengenal Dia, semakin baik pi la kita
dapat me-nyembah Dia dengan kebenaran. Kitab Mazmur menun ukkan
manusia ~ang beribadah kepada Allah dengan segenap keberada mnya,
"Pujilah '1 UHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai s .genap
batinku!" (Mazmur 103:1). Dalam Mazmur 95:6 pemazmur berkata,
"Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan T'.JHAN
yang menjadikan kita" (Mazmur 95:6). Perbuatan tunduk atau b-irlutut
di hadapan seseorang menandakan sikap penyerahan diri secara J nutlak
kepada orang itu.

8 Yang mana di antara pemyataan-pemyataan berikut adalah pen ielasan
yang terbaik tentang ibadah?
a) Mengas ihi Allah.
b) Mengh .rmati Allah karena kita mengenal nilai atau kelayakan-Nya
c) Mengoroankan binatang kepada Allah.

9 Yang Inana di antara pemyataan-pernyataan ini merupakan pern yataan
yang BEt\ ~R tentang ibadah?
a Ketika beribadah kepada Allah, perasaan dan emosi kita turut tedi oat.
b Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sebelum kita "meliha." atau

menge-nal Dia.
c Dewas.i ini Allah menyatakan diri hanya melalui Anak-Nya, Yesus.
d Ibadah yang benar merupakan tanggapan kita yang wajar ketik: Allah

mendevati kita dan kita mengenal kelayakan-Nya.
e Ibadah yang benar menjadi mungkin ketika roh kita bersekutu dengan

Roh A lah.
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10 Lukas 10:27, Mazmur 103:1, dan Mazmur 95:6 menunjukkan sikap
ibadah apakah pada orang percaya?

11 Dengan kata-kata saudara sendiri, terangkanlah dengan singkat komu-
nikasi dua arah yang terjadi dalam ibadah yang benar.

ALLAH YANG KITA SEMBAH

Siapakah Allah Itu

Tujuan 3. Memberikan contoh yang menggambarkan hubungan antara
nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.

Dalam zaman Perjanjian Lama, sering kali nama-nama diberikan kepada
orang untuk menggambarkan watak orang itu. Pada waktu kita membaca
Perjanjian Lama kita menemukan banyak nama untuk Allah. Nama-nama
ini menggambarkan kepribadian dan watak-Nya. Nama-nama Allah menya-
takan Siapa Dia dan apa yang dilakukan-Nya. Nama-nama ini menolong
kita memahami Allah lebih baik.

Nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Nya. Bila kita
minta sesuatu dari Allah dalam doa, kita berkomunikasi dengan Dia secara
sebenarnya - tetapi ini bukan penyembahan. Akan tetapi, kebaikan Allah
dalam menjawab doa kita dan memenuhi kebutuhan kita menghasilkan hati
yang penuh pengucapan syukur, dengan mana kita beribadah kepada-Nya.
Nama-nama yang kita pakai sementara menyembah Dia sering kali berk-
kaitan dengan Siapa Allah itu dan apa yang telah dilakukan-Nya bagi kita.

Kita tidak dapat mendaftarkan semua nama yang diberikan kepada
Allah dalam Alkitab, tetapi di sini ada beberapa dari nama-nama itu:

Allah yang empunya langit
Allah semesta Alam
Yang Mahakudus
Allah yang Hidup
Yehova -Tuhan

Yunus 1:9
Mazmur 80:8
Ayub 6:10
Ulangan 5:26
Keluaran 6: 3
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Yeh, wah-Jiren - Tuhan menyediakan
Yeh, wa-Nissi - Tuhanlah Panji-panjiku
Yehova-Shalom - Tuhan itu keselamatan
Yehooa-Shammah. - Tuhan hadir di situ
Yehooa-Rapha - Tuhanlah yang menyern-

buhkan
Yehoua-r'Isidhenu - Tuhan Keadilan kita
El Shaddai - Allah (Tuhan) Yang Mahakudus
[manuel - Allah menyertai kita

Kejadian 22: 14,
Keluaran 17: rs
Hakim-hakim €i ::4
Yehezkiel 48: 35
Keluaran 15:2H

Yeremia 23:6
Kejadian 17: 1
Matius 1:23

Pad1J waktu saudara membaca nama-nama Allah seperti di atas, apakah
nama-nama itu mengingatkan saudara akan watak Allah? Sudahkah saudara
mengalami dalam kehidupan saudara sendiri sifat Allah yang dm ratakan
dalam nama-nama ini? Sudahkah Ia memberikan damai dalam hatimu?
Sudahkah Ia menyembuhkan saudara? Apakah saudara merasakan ladirat-
Nya? Kita tidak dapat berbuat lain daripada beribadah dan memuji Allah
kita Yang Mahakuasa!

12 Selam daripada nama-nama yang diberikan kepada Allah dalam. \.lkitab,
ada banyak nama-nama yang diberikan kepada Anak-Nya dan keps da Roh
Kudus yang menggambarkan watak mereka. Carilah ayat-ayat Al citab di
bawah mi dan tuliskanlah nama-nama yang diberikan kepada Kristus dalam
tiap ayar.

a Matius 1:21 .

b Matius 1:23 .

c Matius 2:4 ..

d Luka-, 1 :32 ..

eLuka·; 1:69 .

f I Timotius 6: 15 ..

g Yesaya 9:5 .

• • •
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13 Sekarang carilah ayat-ayat Alkitab yang berikut dan tuliskan nama yang
diberikan kepada Roh Kudus dalam tiap-tiap ayat.

a Yohanes 14;16 .

b Zakhariah 12:10 ..

c Roma 8:2 ..

Sekarang marilah kita menilik tiga nama yang menggambarkan hubung-
an Allah dengan gereja-Nya dalam pekerjaan penebusan:

1.Allah, Pencipta kita. Alkitab mulai dengan Allah yang sedang be-
kerja - Ialah Allah yang bertindak! Ayat yang pertama dalam Alkitab
menyatakan kepada kita bahwa pada mula pertama Allah menciptakan
langit dan bumi (Kejadian 1:1). Dunia tidak terjadi secara kebetulan. Allah
kita adalah Allah yang mempunyai tujuan, dan ada maksud serta rencana
dalam keseluruhan ciptaan-Nya. Kita menyembah Dia karena penciptaan-
Nya. Mazmur 19:2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan
cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya."

14 Bacalah Mazmur 104. Mengapa Pemazmur menyembah dan memuji-
muji Tuhan dalam Mazmur ini?

Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dalam Mazmur 8 :6-7
pemazmur sedang memuji Tuhan atas karya ciptaan-Nya, yaitu manusia.
"Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memah-
kotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa
atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kaki-
nya" (Mazmur 8:6-7).

2. Allah, Juruselamat kita. Allah Pencipta telah merencanakan pene-
busan dunia yang diciptakan-Nya. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa,
tindakan-tindakan Allah diarahkan kepada keselamatannya. Allah mengu-
tus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk penebusan manusia, untuk menjadi
Juruselamatnya. Ia menyelamatkan secara perseorangan, tetapi Ia juga
menjanjikan penebusan bagi seluruh dunia (Efesus 1:10). Semua orang
yang berseru kepada nama-Nya akan diselamatkan.

Juruselamat itu disebut Anak Domba Allah karena Ia dipersembahkan
sebagai korban bagi keselamatan dunia. Ia harus disembah karena kesela-
matan yang dikerjakan-Nya. Setiap makhluk dalam alam ini akan menya-
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nyikan pujian, " ... bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" (Wahyu 5:13).

3. AI lah, Raja kita yang kekal. "Hormat dan kemuliaan sampai selama-
lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang
esa! Arrun" (I Timotius 1:17). Kita memuji dan menyembah Allar karena
Ia kekal. "Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan,
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah A Ilah"
(Mazmur 90:1-2). "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang
ada dan vang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.' "Fir-
man-Nya lagi kepadaku: 'Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan
Omega, Yang Awal dan Yang Akhir" (Wahyu 1:8; 21:6).

Pemerintahan Raja yang kekal mencakup sekalian manusia _. gereja
dan duni a. Pemerintahan Raja itu akan datang pada waktu Kristus menga-
lahkan se-mua penguasa dan kuasa rohani. Kemudian Ia akan menye-rahkan
Kerajaan itu kepada Allah Bapa. Kristus akan terus memerintah sehingga
semua musuh-Nya dihancurkan. Sesudah itu, maka Kerajaan AIh hyang
kekal akun menjadi kenyataan.

Maku tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba
akan ada di dalamnya dan hamba-ham ba-Nya akan beribadah xepada-
Nya, dan mereka akan melihat wajah-Nya dan nama-Nya akan tertulis
di da hi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka
tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan
Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai
raja sarnpai selama-lamanya (Wahyu 22:3-5).

r:" ...... ,. ,...... ~.'

PENCIPTA JURUSELAMAT RAJA
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15 Lukiskan hubungan antara nama-nama Allah dan watak-Nya; tuliskan
dalam buku catatan saudara lima nama Allah atau Anak-Nya, atau Roh
Kudus, dan terangkan dalam cara bagaimana masing-masing nama menyata-
kan sesuatu tentang watak Allah. Apakah latihan ini menolong saudara
untuk melihat dengan lebih jelas bahwa Allah sesungguhnya layak mene-
rima penyembahan kita?

Apa yang Telah Dilakukan-Nya

Tujuan 4. Menerangkan beberapa cara yang dipakai Allah untuk menyedia-
kan semua kebutuhan kita.

1. Allah telah menebus kita. Allah tidak hanya menciptakan manusia,
tetapi Ia juga menyediakan jalan untuk menebus kita. Ia menghendaki agar
jangan seorang pun binasa, tetapi supaya kita sekalian akan mendapat hidup
yang kekal. Allah merencanakan penebusan untuk menyelamatkan kita
bagi diri-Nya sendiri. Allah menginginkan semua pria dan wanita diselamat-
kan agar kita mendatangkan kehormatan bagi-Nya. Maksud Allah bagi kita
ialah mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi Dia. Yesaya 43:7
berbunyi, "Semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kucipta-
kan untuk kemuliaan-Ku." Ia telah menyediakan penebusan bagi kita agar
kita boleh beribadah dan memuliakan Dia.

2. Allah telah membukakan bagi kita jalan kepada diri-Nya sendiri.
Dalam Perjanjian Lama orang yang tidak suci harus dipencilkan. Ia tidak
dapat menghampiri Allah (Bilangan 19). Dalam Keluaran 30:18, tempat
pembasuhan tembaga diterangkan. Imam-imam harus membasuh kaki dan
tangan pada tempat pembasuhan untuk menyucikan diri sebelum mereka
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam I Petrus 2:9 kita membaca bahwa
sekarang kita semua telah dijadikan imam-imam. Ini berarti bahwa kita
dapat datang secara langsung kepada Allah dalam nama Kristus. Kita telah
disucikan oleh darah Kristus dan Firman Allah sehingga kita beroleh jalan
masuk kepada Allah (Ibrani 10:19-22).

3. Allah menyediakan keperluan kita. Allah menyediakan segala
sesuatu bagi anak-anak-Nya. Mazmur 23 telah membawa penghiburan
kepada banyak orang. "Tuhan itulah gembalaku, maka tiada aku akan
kekurangan suatu pun" (ayat 1, TL). Allah, yang memberikan kita hidup,
juga menyediakan keperluan kita sementara kita hidup di dunia. Ia tidak
hanya Allah bagi jiwa kita saja, tetapi bagi tubuh kita juga. Allah "mem-
berikan roti kepada segala makhluk" (Mazmur 136:25). Dalam Matius
6:25-34, Yesus memberitahukan murid-murid-Nya bahwa Allah memper-
dulikan mereka, kata-Nya, "Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu
memerlukan semuanya itu." Kita menyembah Dia karena Ia menyediakan
semua yang kita perlukan.
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4. A Ilah telah menyediakan tempat bagi kita. Orang percaya nernpu-
nyai pengharapan bahwa dalam kekekalan ia akan menikmati lar git dan
bumi baru di hadirat Allah (Wahyu 21:1; Yohanes 14:1-3). Pada w iktu itu
kerajaan Allah akan didirikan untuk selama-lamanya. Pemerintah, n Allah
atas seluruh alam akan menempatkan segala sesuatu, baik di surga maupun
di bumi ke bawah penguasaan Bapa. Pada waktu itu orang percaya akan
tinggal Ih rumah yang kekal dalam persekutuan abadi dengan Bapa. Di
sanalah kita akan beribadah kepada-Nya selama-lamanya.

16 Baga imana Allah menyediakan penebusan bagi kita?

17 Apakah yang perlu sebelum kita dapat masuk ke hadirat Allah?

18 Bukt i apakah yang kita miliki bahwa Allah memperhatikan kebutuhan
jasmani kita?

19 Apakah keperluan manusia yang terakhir dan terpenting yang iisedia-
kan Allali?

Kita telah melihat banyak alasan, mengapa gereja melayani' Allal dalam
ibadah dan pujian. Sekarang kita akan mengalihkan pikiran kita kepada
cara-cara kita melayani Allah.

BAGAIMANA GEREJA MELAYANI ALLAH

Tujuan 5, Menerangkan segi-segi penting pelayanan gereja kepada Al/ah
dan bagaimana segi-segi itu di16ksanakan.

Dalam Ibadah Umum

Gereja lahir pada hari Pentakosta selama pada hari raya umum. J ilkitab
mencatat bahwa orang percaya berhimpun setiap hari dan memecahk an roti
bersama, Mereka berhimpun dalam rumah-rumah atau di Bait Allah.
Mereka memuji Tuhan senantiasa, dan mereka dihormati oleh orang J ianyak
(Kisah Para Rasul 2:41-47). Inilah pelayanan ibadah mereka kepada Allah.
Inilah suatu ungkapan lahiriah yang sederhana dari persekutuan batiniah
mereka dengan Kristus setiap hari.
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Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, terjadilah
suatu gereja. Mereka mungkin bertemu dalam sebuah rumah atau bangsal.
Gereja barangkali terdiri dari dua atau tiga keluarga yang berkumpul untuk
berdoa atau beribadah, atau mungkin terdiri dari ribuan orang yang ber-
kumpul dalam sebuah gedung yang indah. Dalam suatu kebaktian ibadah,
kita, gereja, menunjukkan dengan perbuatan yang nyata dan ucapan bahwa
kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan.

Umat Allah dalam Perjanjian Lama berhimpun di dalam Bait Allah yang
dibangun khusus untuk ibadah. Allah berbicara tentang kedatangan umat-
Nya untuk beribadah, "Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat
kudus-Ku dan yang akan mendekati meja-Ku untuk menyelenggarakan
kebaktian dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap Aku" (Yehez-
kieI44:16).

20 Ayat Alkitab ini (Yehezkiel 44:16) menunjuk kepada imam-imam Per-
janjian Lama, yang sendiri diizinkan masuk Ketempat suci dalam bait Allah
untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita dapat menerapkan hal ini dalam
pengalaman pelayanan kita sendiri dalam ibadah umum?

Kita melayani Allah dalam ibadah umum. Pelayanan ini mengambil
tempat dalam Rumah Tuhan. Inilah suatu tempat kebaikan, kebenaran,
dan keindahan. Daud bernyanyi, "Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah
menyembah kepada TUHAN dengan. berhiaskan kekudusan" (1 Tawarikh
16:29).

Kebaktian ibadah merupakan suatu panggilan untuk beribadah. Pen-
deta memimpin orang-orang percaya dalam penyembahan kepada Allah
mereka. arang-orang percaya terpanggil untuk menerima dengan ucapan
syukur karunia persekutuan dengan Dia. Suatu kebaktian ibadah Kristen
mengandung unsur-unsur ini:

Inspirasi

1. Musik. Musik (puji-pujian) merupakan bagian yang penting dari ung-
kapan ibadah kita kepada Tuhan. Lihatlah sepintas lalu kepada Mazmur-
Mazmur dalam Alkitab saudara dan perhatikanlah ucapan-ucapan tentang
menyanyikan pujian kepada Tuhan, atau memuji Tuhan dengan alat-alat
musik. Ketika kita mengangkat suara kita bersama-sama dalam nyanyian
puji-pujian, kita menyaringkan suara dengan ramai-ramai kepada Tuhan,
dan Ia berkenan akan ibadah kita.
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2. Dou Allah menghendaki agar doa-doa kita mencakup penyembahan
dan pujian, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu, ... " (Matius 6:9). "Mari, pujilah TUBi,N, hai
semua hamba TUHAN, yang datang melayani di rumah TUHAN, .. Ang-
katlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah TUHAN!" (Mazmur 134:
1,2).

3. Kesaksian. Kitab Mazmur penuh dengan kesaksian tentang kebaikan
Allah. B lia kita menceritakan apa yang telah dilakukan Allah bagi kita di
hadapan umum, maka seluruh kumpulan orang percaya dipimpin untuk
menyembah Tuhan dan beriman kepada-Nya untuk keperluan mereka
sendiri.

4. Persembahan. Memberikan kembali kepada Allah sebagian berkat
jasmani, 'iang telah diberikan-Nya kepada kita, merupakan suatu ti: idakan
ibadah. Pemberian kita berasal dari hati yang penuh dengan syukur karena
kebaikan- Nya kepada kita. Itulah suatu hak istimewa untuk memberikan
persembahan kita kepada Tuhan.

Peneranga rl

5. Pemberitaan Firman. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dlm terang
bagi jalan ku" (Mazmur 119:105). "Aku berpesan dengan sungguh-sungguh
kepadamu demi penyataan-Nya dan demi kerajaan-Nya: Beritakan.ah fir-
man, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah ap a yang
salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran"
(II Timotius 4:1-2). Pada waktu kita berkumpul dan mendengarka-i pem-
beritaan I; irman, hati kita ditarik kepada Allah dalam kasih dan PI nyem-
bahan.

UNGKAPAN IBADAH

MUSIK - DOA - KESAKSIAN - PERSEMBAHAN - PEMBERITAAN FIRMAN
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21 Terangkan dengan kata-kata saudara sendiri bagaimana unsur-unsur
ibadah umum ini merupakan suatu pelayanan gereja kepada Tuhan.

Di sini ada beberapa patokan untuk menolong saudara menciptakan
suasana bagi ibadah yang berarti selama kebaktian:

1. Rencana dan persiapkan sebelum kebaktian ibadah mulai. Pendeta
bertanggung jawab untuk memimpin jemaat dalam penyembahan. Ia harus
menyediakan hatinya sendiri melalui doa, dan merencanakan setiap bagian
dalam kebaktian untuk memungkinkan umat Allah masuk ke dalam pe-
nyembahan.

2. Mengizinkan Roh Kudus bekerja. Hanya ada sedikit pengalaman
dalam hidup yang sebanding dengan "menyembah Allah dalam Roh dan
kebenaran" (Yohanes 4:24). Suatu kebaktian ibadah yang baik mengang-
kat roh manusia kepada Allah. Allah bertemu dengan umat-Nya selama
waktu-waktu ibadah. Harus ada kemerdekaan dalam Roh. Roh Kudus,
seperti angin yang bertiup ke arah yang dikehendakinya, tidak takluk
kepada perintah manusia. Pekalah terhadap pimpinan-Nya, sementara
saudara beribadah. Bila Roh Kudus memimpin, tidak pernah ada keka-
cauan.

3. Semua anggota tubuh Kristus harus mengambil bagian dalam Ibadah.
Ibadah harus menjadi penyembahan bersama dari seluruh kumpulan orang
percaya. Allah berkenan apabila seluruh jemaat beribadah bersama-sama.
"Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam
bersama-sama dengan rukun" (Mazmur 133:1). Jemaat mengambil bagian
dalam musik, doa dan pujian, kesaksian, persembahan dan dalam menang-
gapi berita Firman Allah. Banyak kali, dalam ibadah umum, anggota-
anggota jemaat dipimpin untuk saling melayani.

Ibadah yang benar harus dilakukan dengan tulus. Ibadah yang tulus ke
luar dari hati. Ia harus membangkitkan semangat dan mengilhami. Ibadah
meninggikan Tuhan dan menarik manusia kepada-Nya. Ibadah harus penuh
dengan rasa hormat. Harus ada rasa hormat dan penghargaan kepada Allah.
Pada waktu gereja secara keseluruhan melayani Allah dalam ibadah, ada
perasaan khidmat dan suasana SUCI dan hormat.
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22 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan ini BENAR mengenai
pelayanan gereja kepada Allah dalam ibadah umum?
a Semenjak gereja yang mula-mula, orang-orang percaya beribadt h ber-

sama-sama dalam ibadah umum.
b Seorang beriman harus menganggap ibadah sebagai soal pribadi S~hingga

orang lain tidak dapat diikutsertakan.
c Beberapa bagian dalam ibadah umum tidak dapat dianggap :.ebagai

bagian dari ibadah.
d Pelaya-ran yang terpenting kepada Allah ialah pujian dan penyem bahan.
e Ibadah umum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tid lk ada

sesuatu yang dapat mengubah rencana itu.
f Bila H, .h Kudus diizinkan untuk bekerja dalam ibadah umum, maka ada

kebebasan dan ketertiban.
g Penyembahan bersama menyediakan kesempatan bagi seluruh anggota

jemaat. untuk ikut mengambil bagian dengan banyak cara.

Dalam PI' nyerahan Setiap Hari

Oranu beriman tidak hanya beribadah bersama orang lain. Pel iyanan
gereja baai Allah bergantung pada penyerahan pribadi setiap orang cepada
Tuhan. Kehidupan kita setiap hari harus diserahkan kepada Tuh m. la
harus menjadi yang pertama dalam hidup kita.

Wajarlah bila saudara ingin menyembah Tuhan secara pribadi. Inilah
beberapa hal yang harus diingat pada waktu saudara melayani Dia secara
pribadi dan berserah kepada kehendak-Nya.

1. Beribadah kepada Allah dengan iman. Tanpa iman kita tidak dapat
berkenan kepada Allah. Dengan iman kita menghampiri Allah. Penayalah
bahwa LI adalah Allah Pencipta dan Allah sumber keselamatan s iudara.
Bersandarlah kepada janji-janji-Nya untuk memenuhi semua keb .ituhan
saudara

2. Be' ibadah dengan sungguh-sungguh. "Jangan menyebut nama
TUHAN. Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan mem andang
bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan" (K -luaran
20:7). ] ada waktu kita berseru memanggil nama Tuhan, kita harus percaya
dengan sungguh-sungguh akan kuasa nama itu. Kita telah melihat. bagai-
mana nama-nama Allah menyatakan watak Allah. Jikalau kita katakan
kepada urang lain "Saya seorang Kristen (yang berarti "seperti Kr stus"),
lalu bertingkah laku dalam cara yang menyebabkan Nama-Nya dih makan,
maka kita menggunakan nama-Nya dengan sembarangan. Kita dap at beri-
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badah dalam arti yang sesungguhnya bila kita taat kepada Firman-Nya dan
menghormati nama-Nya dalam segala tindakan kita.

3. Beribadah dengan sukacita. Mazmur 33:1 mengatakan, "Bersorak-
sorailah, hai orang-orang benar, dalam TUHANl Sebab memuji-muji itu
layak bagi orang-orang jujur." Dapatkah saudara melihat bagaimana
penyembahan yang benar tergantung kepada hidup yang benar? Bila kita
hidup benar di hadapan-Nya kita berkenan kepada-Nya dan Ia memenuhi
hati kita dengan sukacita. Sukacita itu kita nyatakan dalam penyembahan.

4. Beribadah dengan cara yang segar. Mazmur 33:3 mengatakan,
"Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru." Allah, Pencipta kita, senang
bila kita menciptakan cara-cara baru untuk menyatakan kasih dan rasa
terima kasih kita kepada-Nya. Pengalaman-pengalaman yang baru dengan
Tuhan akan menghasilkan "nyanyian-nyanyian baru" bagi-Nya.

5. Beribadah dengan pengharapan. Allah adalah sumber penghiburan
dan kesejahteraan kita. "Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah peno-
long kita dan perisai kita! Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab
kepada nama-Nya yang kudus kita percaya" (Mazmur 33:20,21). Dalam
pencobaan dan persoalan yang menimpa kita sehari-hari, ingatlah bahwa
Allah adalah Tuhan atas kekuatan-kekuatan alam, waktu, dan kuasa-kuasa
lainnya. Ia telah memberikan kita kemenangan dalam setiap situasi. Kita
akan bersukacita dalam kemenangan-Nya. Tidak ada perkara yang terlalu
sukar bagi Allah.

23 Dalam cara bagaimanakah pelayanan gereja kepada Allah bergantung
pada orang-orang Kristen secara pribadi?

Dalam Pelayanan Kepada Orang Lain

Cara penting lainnya gereja melayani kepada Allah ialah melalui pela-
yanan kepada orang lain. Kita beribadah kepada Allah dengan cara mela-
yani mereka atas Nama Tuhan. Yesus mengatakan,

"Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa
menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. .. Dan
barangsiapa memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah seorang
yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata kepadamu: Sesungguh-
nya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya" (Matius 10:40,42).
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Rasu I Paulus berkata, "Layanilah seorang akan yang lain ol ph kasih."
(Galatia 1:1:13).

Pelay.inan seorang kepada yang lain dapat berbentuk pelayanan jasmani
atau mau 'ri, tetapi pelayanan itu mempunyai maksud rohani, yaiti mem-
permulia -ian Kristus. Secangkir air dalam nama-Nya merupakan pel iyanan
rohani. Kristus memberikan contoh pelayanan waktu Ia membast.h kaki
murid-mi Irid-Nya. Ia memberi makan kepada orang banyak pe igganti
menyuru h mereka pulang dengan lapar.

PELAYANAN ROHANI

Allah telah memberikan karunia-karunia khusus kepada gereja untuk
pelayanannya kepada orang lain (I Korintus 12 :7). Karunia atau karunia-
karunia Hhusus yang kita terima, bergantung kepada tempat yang d itetap-
kan Allah bagi kita dalam Tubuh Kristus. Namun setiap karunia dit erikan
supaya kita dapat memanfaatkannya dalam pelayanan kepada arggota-
anggota 1ain dalam tubuh itu. Kita akan berbicara lebih banyak tentang
karunia dalam pasal berikutnya. Marilah kita menjadi pengurus yar g baik
dari karunia-karunia Allah. Rasul Petrus menuliskan kata-kata 1erikut
mengemu -ielayanan kita kepada orang lam:

"Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang aka 1 yang
lain. ""bab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpang: m seo-
rang, IKan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang
akan yang lam, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh ti: ip-tiap
orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ji ca ada
orang vang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang me nyam-
paika: firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia Ir elaku-
kannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah
dim li Ilakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialar yang
empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin" (1 Pe-
rus 4: ~-11).
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24 Dalam buku catatan saudara, daftarkanlah cara-cara pelayanan yang
saudara atau anggota-anggota gereja lainnya telah melayani kepada Allah
melalui pelayanan kepada orang lain. Dapatkah saudara melihat bagaimana
pelayanan saudara sesungguhnya adalah pelayanan kepada Allah?

25 Kita telah berbicara tentang tiga cara bagaimana gereja melayani Allah.
Daftarkan masing-masing cara dalam buku catatan saudara tanpa mehhat
kembali pada pelajaran ini. Kemudian tuliskanlah apa, yang dalam pan-
dangan saudara, adalah cara yang amat penting untuk mempraktekkan
masing-masing pelayanan ini dalam gereja saudara. Jangan lakukan latihan
ini "asal jadi" saja, tetapi lakukanlah dengan sikap doa, dan minta kepada
Allah untuk menolong saudara belajar melayani Dia dengan lebih baik
sebagai seorang anggota Tubuh Kristus.

26 Sebelum saudara menjawab soal-soal untuk menguji diri pada akhir
pasal ini, kami mau saudara memeriksa cara keterlibatan saudara sendiri
dalam pelayanan kepada Allah, dan cara gereja saudara melayani Dia.
Buatlah tanda X dalam kolom yang menerangkan secara lebih baik macam-
macam pelayanan ini pada saat sekarang ini.
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PENGALAMAN IBADAH SAUDARA (l)

iii "" f=er; ~ -.
a Apakah saudara meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan

setiap hari?

b Apakah saudara menyembah Dia dalam nyanyian?

c Apakah saudara menyembah Dia dalam pujian dan kesaksian?

d Apakah saudara menyembah Dia secara teratur dalam persern-
bahan?

e Apakah saudara menyembah Dia melalui penelaahan Firman-
Nya secara teratur?

f Apakah saudara mematuhi Firman-Nya sehingga saudara tidak
akan mencemarkan nama-Nya?

g Apakah kehidupan saudara merupakan kesaksian yang baik
bagi Allah dan apa yang telah dilakukan-Nya?

h Apakah saudara melayani Allah melalui pelayanan kepada
jemaat saudara dan anggota-anggota jemaat itu?

i Apakah saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah
setiap hari?
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a Apak" li bagian puji-pujian merupakan saat penyembahan yang

sesungguhnya?
-

b Apaka h ruang ibadah merupakan tempat yang tertib, indah
dan penuh penghormatan?

c Apakzl. waktu diberikan untuk penyembahan bersama dalam
puji-p .uian dan kesaksian?

d Apak..li anggota-anggota didorong untuk saling melayani seba-
gai ba.uan dari ibadah?

...

e Apak2.1Lpersembahan dilakukan dalam roh ibadah?

f Apakah Roh Kudus diberi kebebasan untuk memimpin iba-
dah?

g Dapatkah saudara mengetahui bahwa pendeta telah menyiap-
kan dan merencanakan kebaktian sebagai suatu saat untuk
penyembahan?

- -_.
h Apakah bagian doa mulai dengan penyembahan kepada Tuhan

dan pt; ngakuan bahwa Ia berlayak untuk disembah?

27 Dalam buku catatan saudara, daftarkanlah cara-cara yang saudara akan
rencanakan untuk memperbaiki ibadah pribadi saudara kepada Allah.

28 Daftarkanlah cara-cara dengan mana saudara ingin melihat gere la sau-
dara mem perbaiki ibadah bersama kepada Tuhan.

29 Apakah pelajaran ini membuat saudara lebih menyadari bahwa Allah
berlayak untuk disembah? Dengan cara bagaimana? (Tuliskanlah cara-cara
itu dalam huku catatan saudara.)
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban yang terbaik bagi setiap pertanyaan.

1 Ibadah dapat diterangkan sebagai
a) cara untuk menebus dosa kita.
b) pengakuan bahwa Allah layak disembah dan tanggapan kita terhadap

pengakuan itu.
c) rasa kasih akan seseorang atau sesuatu.
d) tindakan berlutut atau tunduk di hadapan seseorang.

2 Keinginan Allah agar kita menyembah Dia, keinginan kita sendiri untuk
menyembah Dia, dan kenyataan bahwa Ia menyatakan Diri-Nya kepada
kita merupakan alasan mengapa
a) ibadah bukan merupakan satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa

kita adalah orang Kristen.
b) kita tidak berlayak menyembah Allah.
c) melayani orang lain tidak dapat dianggap sebagai ibadah.
d) ibadah merupakan bagian yang perlu dari pelayanan kita kepada Allah.

3 Ibadah mulai dengan
a) Allah menghampiri manusia.
b) manusia menghampiri Allah.
c) pelayanan kepada orang lain.
d) menyatakan keperluan-keperluan kita kepada Allah.

4 Cara yang paling jelas dengan mana Allah telah menyatakan diri-Nya
kepada manusia adalah melalui
a) alam.
b) nabi-nabi.
c) Anak-Nya, Yesus.
d) mujizat.

5 Ibadah dalam sifatnya yang tertinggi
a) kelihatan dalam pelayanan kita secara lahiriah.
b) diungkapkan dengan nyanyian.
c) adalah batiniah dan rohaniah.
d) hanya mungkin bagi malaikat-malaikat.
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6 Yang mana di antara hal-hal berikut ini bukan merupakan ibad ah yang
tulus?
a) Bergantung kepada penurutan upacara tertentu.
b) Tangg apan dari seluruh keberadaan seseorang.
c) Melibatkan perasaan dari orang yang beribadah.
d) Sikap penyerahan sepenuh kepada Allah.

7 Meny- -mbah Allah dalam roh artinya
a) ibadah bukanlah sesuatu yang kita perbuat, tetapi sesuatu yang k ita rasa-

kan.
b) doa merupakan satu-satunya cara efektif untuk beribadah.
c) roh kita harus berhubungan dengan Roh Allah.
d) kita tidak dapat memahami ibadah dengan pikiran kita.

8 Pengertian terhadap nama-nama Allah penting bagi ibadah karena
a) Nama Nya menggambarkan siapa Dia dan apa yang telah dilakukan-Nya

sehingga Ia layak disembah.
b) Nama Nya terlalu suci untuk diucapkan.
c) Inilah satu-satunya cara dengan mana Ia memenuhi kebutuhan-kebutuh-

an kit.i

9 Nama [manuel berarti
a) Allah yang hidup.
b) Allah menyertai kita.
c) Tuhan yang menyembuhkan.
d) Tuhan akan menyediakan.

10 Nam.i manakah, yang diberikan Yesus, yang menggambarkan dengan
sempum.i peranan-Nya dalam rencana penebusan Allah?
a) Penasihat
b) Raja Damai
c) Imanuel
d) Juruselamat

11 Kebu Iuhan terpenting manusia yang telah disediakan Allah adalah
kebutuhan akan
a) berkat ·berkat jasmani dalam hidup ini.
b) persekutuan dengan orang-orang Kristen lainnya.
c) kepuasan dalam pekerjaan kita.
d) persekutuan yang tidak putus-putus dengan Dia.
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12 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini menerang-
kan dengan jelas peranan ibadah umum dalam kehidupan seorang Kristen?
a) Ibadah umum baik untuk orang Kristen yang memerlukan orang lain agar

mereka dapat beribadah, tetapi ibadah semacam ini tidak sepenting iba-
dah pribadi.

b) Ibadah umum penting bagi semua orang Kristen sebagai pernyataan
lahiriah kepada dunia tentang persekutuan batiniah dengan Kristus. Pada
waktu semua anggota mengambil bagian bersama dalam ibadah, mereka
dibawa dalam persekutuan yang lebih erat antara satu sama lain dan
dengan Tuhan.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

14 Karena Ia adalah Pencipta yang menyediakan semua yang dibutuhkan
bagi ciptaan-Nya.

1 Gereja (Tubuh Kristus).

15 Bandingkanlah jawaban saudara dengan contoh-contoh yang telah kami
berikan dalam bagian ini.

2 Dari setiap suku, bangsa, dan bahasa.

16 Melalui pengorbanan Anak-Nya.

3 Salah satu dari alasan-alasan ini: Karena mereka mengasihi Dia; karena
Ialah Pencipta mereka; karena Ia menebus mereka; karena mereka tidak
pernah lagi lapar, haus, atau menderita.

17 Kita harus disucikan oleh darah Kristus agar kita berlayak untuk meng-
hampiri Dia.

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

18 Jawaban saudara. Alkitab memberikan bukti (Mazmur 23:1, 136:25;
Matius 6:25-34), dan kita juga mengalami persediaan-Nya hari lepas
hari.
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5 (Urutannya terserah.) Allah menghendaki kita menyembah Dia. Manu-
sia th lahirkan dengan keinginan untuk menyembah. Allah men: ratakan
diri-Nya kepada kita ketika beribadah kepada-Nya.

19 Keb.ituhan akan persekutuan yang tidak putus-putus dengan D a, yang
akan kita miliki di tempat kediaman kekal yang telah disediakannya
bagi kita.

6 Jawaban saudara. Bandingkanlah daftar saudara dengan pemiahasan
kam tentang mengapa kita menyembah Dia.

20 Melalui Kristus kita sekalian dijadikan imam-imam, dan kit l boleh
datang kepada Allah secara langsung dalam ibadah umum.

7 (Sal.ih satu dari jawaban berikut) Melalui Ciptaan, melalui Firman
(Alkisab), melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, melalui GEreja.

21 Jaw, .nan saudara. Kami akan katakan bahwa unsur-unsur i.n: adalah
cara I~ereja mengenal kelayakan Allah untuk disembah dan mer anggapi
kelayakan tersebut.

8 b) Menghormati Allah karena kita mengenal nilai atau kelayakan -Nya,

22 a Benar.
b Salah.
c Salah.
d Benar.
e S.llah.
f Benar.
g Benar.

9 a Bi-nar.
b Benar,
c Salah.
d Benar.
e Benar,

23 Agar supaya gereja dapat memenuhi pelayanannya kepada Al ah, ma-
sing masing anggota harus menyerahkan diri sepenuhnya kepal la Allah
dalarn ketaatan. Ia harus memakai waktu untuk ibadah prit adi dan
kehidupannya harus memuliakan Tuhan.

10 Sika P penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
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24 Jawaban saudara. Mungkin saudara mendaftarkan cara untuk melayani
dalam gereja seperti mengajar, membersihkan ruang ibadah, menjaga
anak-anak kecil, menjadi anggota paduan suara, dsbnya. Atau, barang-
kali saudara telah mengunjungi orang sakit, orang dalam penjara, meno-
long orang jompo, menguatkan seorang yang berada dalam penderitaan,
dsbnya. Semua ini merupakan pelayanan kepada Allah bila dilakukan
dengan maksud untuk memuliakan Dia dan bukannya memuliakan diri
kita sendiri.

11 (Dengan kata-kata saudara sendiri.) Penyembahan terjadi bila Allah
menghampiri orang percaya, lalu orang percaya menanggapi kehadiran-
Nya. Inilah persekutuan antara Roh Allah dan roh manusia.

25 Periksalah jawaban saudara dengan cara meninjau kembali bagian yang
berjudul Bagaimana Gereja melayani Allah. Kita melayani dalam iba-
dah umum, dalam ketaatan pribadi setiap hari, dan dalam pelayanan
kepada orang lain.

12 a Yesus.
b Imanuel (Allah menyertai kita).
c Mesias.
d Anak Allah yang Mahatinggi.
e Juruselamat.
f Raja atas segala raja, Tuhan atas sekalian tuan.
g Ajaib, Penasihat, Allah yang Mahakuasa, Bapa kekekalan, Raja

Damai.

26-29 Jawaban saudara. Kami yakin saudara akan mempraktekkan kebe-
naran-kebenaran yang telah diberikan dalam pelajaran ini. Syukur
kepada Allah untuk hak istimewa yang telah diberikannya kepada kita,
ciptaan-Nya, untuk bersekutu dengan Dia melalui ibadah!

13 a Penolong.
b Roh pengasihan (rahmat).
c Roh yang memberi hidup.


