Hasil- hasil Pelayanan

Bayangkanlah seakan-akan kita menelusuri jalan-jalan erru s yang
disebut dalam Wahyu 21 :21. Banyak orang berjalan kian ke mar menikmati persekutuan.
Di ujung sana, aku melihat orang yang me mimpin
orang t.iaku kepada Tuhan. Sekarang kulihat guru Sekolah Mng zu yang
pertarna- tama bercerita kepadaku tentang jalan keselamatan.
Oh! Di
sana berdiri orang pertama yang kubawa kepada Tuhan. Alangkah mulianya pan Jangan ini!
Serr r-ntara berjalan, aku melihat orang-orang yang namanya tel cantum
dalam halaman-halaman sejarah gereja: rasul-rasul yang menulis PE rjanjian
Baru ya "lgmemimpin hidupku - orang Kristen mula-mula yang mat l syahid
untuk mempertahankan
Injil Yesus Kristus - utusan-utusan I_:erejawi
terkemuka yang memberikan hidup mereka bagi orang yang berlainan
kebuday aannya - orang-orang saleh yang tidak terkenal, yang diam-diam
melaksanakan pekerjaan Tuhan dalam masyarakat mereka sendiri
Sekarang ak.i memahami dengan lebih jelas bahwa mereka semua mempunyai
badan dalam keselamatanku sendiri.
Cerita Injil telah berpind ah dari
seorang kepada yang lain sepanjang zaman, hingga mencapai diriku dalam
dosaku .lan aku ditebus!
Dalarn pasal ini, kita akan mempelajari beberapa hasil pelayanan. Hasil
terbesar ialah bahwa kita akan berkumpul di surga dengan orang-orang
yang m- »nbawa kita kepada Kristus dan mereka yang kita bawa kepada
Kristus. lalu bersama-sama kita sekalian akan menyembah Tuhan, menyanyi
bersama para malaikat, "Berlayaklah Anak Domba yang tersernbelih "
(Wahyu ~}).
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ikhtisar pasal
Hasil-hasil di dalam Gereja
Hasil-hasil di dalam Dunia

tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan

pasal ini, saudara seharusnya

• Menguraikan hasil-hasil
dalam dunia.

pelayanan

dapat:

gereja di dalam gereja sendiri dan di

• Mengenal tanggung jawab saudara untuk melibatkan
diri dalam
yanan gereja dan hubungannya dengan kedatangan Kristus.
• Menghargai akibat-akibat
sendiri dan dalam dunia.

pelayanan

gereja

dalam

kehidupan

pela-

saudara

kegiatan belajar
1. Pelajarilah pasal ini sesuai petunjuk

yang diberikan dalam Pasal 1. Jangan lupa untuk membaca semua ayat Alkitab yang diberikan dan men:
jawab semua pertanyaan uraian pasal.

2. Kerjakanlah

soal-soal untuk menguji diri dan periksalah jawaban saudara.
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uraian pasal
HASIL·Jl \SIL DI DALAM GEREJA
Kein~1 'lan untuk melihat hasil sebagai imbalan jerih payah kita adalah
wajar. : I tang percaya dan gereja rindu mendengar Tuhan berkata "Baik
sekali IJl' huatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia ... " (Matius
25:23).
lahkan alam semesta rindu untuk dimerdekakan dari perbudakan
kebinasa •.li sebagai akibat dosa manusia (Roma 8: 19-21). Tetal I jerih
payah g( i eja tidak sia-sia. Pelayanannya mendatangkan hasil-has] yang
indah. : I, riklah kita melihat beberapa hasil, baik bagi orang yan! melayani, ma .ipun bagi gereja secara menyeluruh.

Pertumbuhan
Tujuan •

Menerangkan beberapa cara dalam mana pelayanan
kan pertumbuhan,

mei uhasil-

Gere I I yang terlibat secara mendalam di dalam pelayanan
gereja Yl. r g bertumbuh.
Kita Lelah melihat bahwa sebagian del
yanan g-r.-ja ke dalam adalah peneguhan atau pembangunan dir.n
diri. DI: mi, kita akan berbicara tentang pertumbuhan rohani. Ini
melalui Ji '~erlibatan.

adalah
i pelala senterjadi

Seor.i ig belajar berdoa melalui berdoa. Seorang belajar bersaksi melalui

bersaksi.
melibat l'

Bila gereja menyediakan kesempatan bagi anggotanya untuk
diri, maka mereka akan bertumbuh. Keterlibatan membangun
koyakiru, I
Misalnya: bila gereja mempunyai program latihan untuk
bersaksi, .Ian pengajar berkata, "Sore ini kita akan ke luar untu k bersaksi", n , ka para pengikut latihan Itu akan bergairah. Ketika mereka
mengala I sukacita dalam bersaksi dan melihat urang datang .epada
Kristus. ' .aka keyakinan mereka akan bertumbuh, dan mereka aben bersaksi leb i I banyak lagi.
I

,I'

I

Bila . orang percaya terlibat daJam pelayanan, maka Kristus n: enernpati terr, I' it utama dalam hatinya. Kristuslah yang memberikan nakna
dan tuju II bagi kehidupannya. Ketika Kristus menjadi makin lebib nyata
baginya. 1,1 bertumbuh dalam pengertian akan dirinya sendiri. ;,1 mendapat ra . , tanggung jawab dan harga diri. Ia juga menerima maksuc Allah
bagi diri a. Ia memahami bahwa pelayanan adalah penting bagi cesempurnaan ,a dalam Kristus.
I

:.
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Bila gereja terlibat dalam kesaksian yang aktif kepada dunia, maka
ia bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa untuk bersaksi dan semua pertolongan lain,
yang perlu, untuk suatu keadaan rohani yang sehat. Gereja yang melayani adalah gereja yang dinamis dan bertumbuh, serta penuh dengan
tenaga hidup. Ketika ia merasakan keperluannya akan hikmat yang rohani,
lalu berdoa dan mendambakan kuasa Roh Kudus, ia akan mengalami
kehadiran dan kuasa Allah. Di dalamnya ada persekutuan rohani yang
hangat. Hal ini memimpin kepada keterlibatan selanjutnya dalam pelayanan kepada dunia.
Gereja yang terlibat dalam pelayanan juga mengalami pertumbuhan
dalam jumlah anggota. Kita melihat contoh-contohnya dalam Kisah Para
Rasul.
Kisah Para Rasul 2:41 - "Orang-orang yang menerima perkataannya
itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu
jiwa. "
Kisah Para Rasul 4:4 - " ... di antara orang yang mendengar ajaran
itu banyak yang menjadi percaya, sehingga
jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu
orang laki-laki."
Kisah Para Rasul 5:14 - "Dan makin lama makin bertambahlah jumlah
orang yang percaya kepada Tuhan, baik lakilaki maupun perempuan."
Cerita ini berlanjut terus dalam .kitab Kisah Para Rasul. Pada waktu
orang mendengar Injil, semakin banyak yang ditambahkan kepada gereja.
Gereja masih bertumbuh dewasa ini, namun masih banyak orang yang
belum mengenal Kristus. Pelayanan gereja tidak akan lengkap (sempurna)
sehingga semua orang telah mendengar Injil. Gereja yang sehat secara
rohani adalah gereja yang bertumbuh!
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1 Pihh lah jawaban yang paling tepat: Suatu gereja mengalami perti mbuhan
roharu dan pertambahan anggota bila
a) mempunyai gedung yang indah dan pendeta yang terdidik.
b) men.' «an persekutuan antara anggota-anggotanya.
c) terlihat secara aktif dalam pelayanan bagi Allah, dirinya SE'!l' lin, dan
dumu.
2 Terangkan
tiga cara yang menunjukkan
akibat xeterlibatan dalam pelayanan.

bahwa

pertumbuhan

adalah

Kepuasan
Tujuan

~. Membandingkan

kepuasan biasa dan kepuasan rohani.

Keterlibatan
yang aktif dalam pelayanan
membawa kepuas ln yang
sesungguhnya.
Yesus sendiri menemukan
kepuasan dalam pengetahuan
bahwa la datang untuk melayani, bukannya untuk dilayani.
Ia mr-ndapatkan kepuasan dalam melakukan kehendak Bapa-Nya.
Sementara seorang
percaya melayani, ia berada dalam keadaan harmonis dengan diri Iya sendiri, sel'>imanya manusia, dan Allah. Ini mendatangkan rasa puas.
Orang yang menyumbangkan
sesuatu kepada dunia, melakukannya
atas dasar pengabdian dengan sepenuh hati. Sang penyair percay: I bahwa
tidak al la sesuatu yang penting seperti syairnya.
Pematung dan ieniman
mengabdikan diri mereka sepenuhnya kepada karya seni mereka -- mereka
meningj ikannya.
Inilah sebabnya mereka mendekati kanvas atal I benda
yang al.un dipahat dengan tekad untuk membuatnya
seolah-olaf
hidup.
Mereka menemukan
kepuasan dalam sumbangan mereka.
Tetapi ini adalah kepuasan biasa yang akan luntur. Karya patung yang luar bUHa dapat
dikagum i oleh banyak orang selama beberapa abad, tetapi karya i u tidak
akan ab Idi.
Kepuasan yang dialami seorang percaya melalui pelayanann ya bagi
Allah m--mpunyai
nilai yang kekal. Hal, itu dilihat dalam terang keabadian. :--Itu jiwa yang dibawa kepada Kristus akan kekal selamanya
Kebutuhan n unusia yang terbesar dan cita-citanya yang tertinggi hany a dapat
dipenuh
secara rohani.
Dalam II Korintus 4:18 kita membaca, "Sebab
kami tul ak memperhatikan
yang kelihatan, melainkan yang tak ke hhatan,
karena 'i ang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak k,' lihatan
adalah l. pkal." Kepuasan rohani adalah hasil abadi dari pelayanan
Rasul
Paulus nenyatakan
rasa puasnya menjelang akhir pelayanannya.
Kita
membal 'I dalam II Timotius 4:7-8:
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Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai
garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia
bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh
Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganNya.

Kepada semua orang yang menndukan kedatangan-Nya.

3 Bagaimanakah seorang Kristen mendapat kepuasan yang terbaik?
a) Dengan bekerja keras dalam gereja agar orang lain memuji dia.
b) Dengan membawa seseorang kepada Kristus.
c) Dengan menyumbangkan sesuatu yang bernilai kepada dunia.
,

4 Bandingkan kepuasan biasa dan kepuasan rohani.
lebih sempurna dan mengapa demikian.

Jelaskan mana yang

Bersukacita
Tujuan 3. Menganalisa ayat-ayat Kitab Suci yang berhubungan
sukacita dalam memenangkan jiwa.

dengan

Ada sukacita yang besar dalam melayani Yesus. Kita telah melihat
bahwa salah satu buah Roh adalah sukacita. Orang Kristen mempunyai
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alasan untuk bersukacita.
Pertama, mereka sudah ditebu ,! Kehiereka telah diubah dan mereka bebas dari beban dosa!

anil g Kristen
pekerjaan mereka
kepada Tuhan?
cita itu? Alkitab
di surg. )ersukacita

juga mengalami sukacita ketika mereka melihat hasil
untuk Tuhan.
Sudahkah saudara memimpin seorang
Ingatkah saudara akan pengalaman
yang pem h sukamemberitahukan
kita bahwa bahkan malaikat- nalaikat
karena pertobatan seorang berdosa (Lukas 15:]0).

Ye-;IIS membandingkan
hal memenangkan jiwa dengan penuaia 1. Baiklah kit. I melihat beberapa ayat Kitab Suci tentang penuaian di n hasilhasilny ii
5 Baca] th Yohanes 4 :35-38, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
a Siapa kah yang dimaksudkan dengan "orang yang menabur"?

b Siapa -ah yang dimaksudkan

cApa

uu.

dengan "orang yang menuai"?

..rti ayat 36?

d Apa arti ayat 37 dan 38?

Kadi ng-kadang pelayanan
kita nampaknya
tidak berhubungar
secara
langsunu dengan memenangkan
jiwa.
Kita mungkin tidak melih at hasil
usaha k 11,,1. Tetapi bila kita sibuk melayani Tuhan, di mana pun Ia I nenempat kan 1\ ita, kita dapat bersukacita
dengan orang lain yang me nbantu
menjaru; kau dunia untuk Kristus.
Utusan gerejawi yang pergi ke negeri
asing dt-ugan Injil dapat memenangkan
banyak jiwa bagi Kristus di tempat
itu. 1'1'1 L pi orang Kristen yang menyediakan
biaya baginya, da n riereka
yang OJ, t .doakannya,
juga akan bersukacita
dan ikut menikmati
pahala
bagi pen r aian itu!

MaZI I ur 126 :5-6 kadang-kadang
disebut "hukum
penuaian".
kita menabur benih, kita akan menuai dan akan bersukacita!

Jika

Oral' ! orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan nenuai
deng, 11 bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan mi -nangis
sam» I menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
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6 Bacalah I Korintus 3:5-9. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa kita dapat
bersukacita bersama-sama bila seseorang datang kepada Kristus karena
usaha banyak orang. Bagaimanakah ini diterangkan?

HASIL-HASIL DI DALAM DUNIA
Dalam Roma 16 :26 kita membaca bahwa Injil - kabar baik tentang
Yesus Kristus - " ... telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada
segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman ... "
Injil Yesus Kristus merupakan pemenuhan harapan manusia akan
dunia yang lebih baik.
Dari permulaan manusia telah mengharapkan
suatu zaman keadilan dan kebenaran. Allah memilih suatu bangsa untuk
menjadi contoh bagi dunia. Tetapi umat pilihan-Nya gagal menaati hukumhukum-Nya. Namun, umat-Nya tetap mencita-citakan suatu zaman baru,
suatu dunia yang penuh damai.
Nabi-nabi menunjuk kepada orde baru tersebut.
Bacalah nubuatnubuat mereka dalam ayat-ayat Kitab Suci berikut ini: Yesaya 52:7;
Yesaya 2:2-3; Yesaya 11:2-5; Mazmur 72:12-14; Yesaya 66:12-14, 23;
Yesaya 62 :12.
"Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan
seperti air laut yang menutupi dasarnya" (Yesaya 11 :9).
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Y 'hUS datang memberitakan kerajaan Allah. Ia adalah "Y ang diurapi
Allah" untuk mendatangkan suatu orde dan zaman baru (Lukas 4:18-21).
Ia menyediakan penebusan untuk seluruh umat manusia. Oleh «ematianNya, ,'d menyediakan jalan untuk pemulihan manusia kepada keadaannya
semu I," Dengan menerima kematian Kristus, manusia dapat d ipulihkan
kepad.i persekutuannya
yang mula-mula dengan Allah, Sang Pencipta.
Gereja mendapat kehormatan untuk meneruskan pelayanan Kru tus, yang
menawarkan pengharapan kepada manusia di dunia. Apakah basil pelayanan Gereja dalam dunia? Bagaimanakah pemberitaan Injil mempengaruhi dunia kita? Dalam bagian ini kita akan melihat beberapa. hasil yang
penting dari pelayanan gereja di dalam dunia.
f

Hidup

jl ang

Dibaharui

Tujuar 4. Memberikan contoh-contoh

dari Alkitab dan dari pengalaman
pribadi tentang kehidupan yang dibaharui oleh Injil KrIS tus.

Bil. I ke-Tuhanan Yesus Kristus dan tanggung jawab gereja c igabungkan, terjadilah perubahan dalam dunia yang tidak percaya.
Aja tanggapan "etika Injil diberitakan.
Penginjilan menghasilkan pengik rt-pengikut yang baru untuk kerajaan Allah.
Sia] iakah yang dapat menerangkan mujizat keselamatan da n bagaimana hidup orang diubahkan olehnya. Dalam Yohanes pasal 9 ki ta membaca kisah seorang buta yang disembuhkan Yesus. Orang itu buta. sejak
lahir. Orang Parisi, yang ingin menyingkirkan Yesus, bertanya kepada
orang i:.l tentang penyembuhannya
dan tentang Yesus. Jawaban orang
itu ada ah, "Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku
tadinya buta, dan sekarang dapat melihat" (Yohanes 9 :25). Orang itu
tidak n .engetahui bagaimana penyembuhan itu terjadi - ia han ya tahu
bah wa i t.l terjadi!
Kita membawa tentang suatu perubahan yang ajaib dalam Ki: ah Para
Rasul
Seorang bernama Saulus sedang dalam perjalanan ke I ramsyik
untuk rnembunuh orang-orang Kristen. Tiba-tiba cahaya meman ~aT dari
langit, dan Saulus rebah ke tanah. Pada saat itu ia bertemu denga 1 Yesus
Kristus dan kehidupannya
berubah.
Ia menjadi Rasul Paulus, utusan
Injil terbesar dari gereja yang mula-mula!
~f.

•••
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7 Bacalah II Korintus 5:17-18.
a Sebutlah hal pertama yang terjadi ketika seorang menerima Kristus.
b Apa yang terjadi sesudah perubahan terlaksana dalam hidup seorang
(ayat 18)?

Ada banyak contoh lagi dalam Alkitab tentang orang yang diubah
dalam sekejap mata ketika mereka berjumpa dengan Yesus: Matius (Matius
9:9); empat orang nelayan (Matius 4:18-22); seorang yang dirasuk setan
(Lukas 8:26-39); Zakheus (Lukas 19:1-10); dan lain-lain.
Barangkali saudara kenal seseorang yang dibebaskan dalam sekejap
mata dari minuman keras, obat bius, atau beban-beban dosa lainnya, pada
waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Entahkah saudara terikat dengan
hal-hal di atas atau tidak, saat saudara berjumpa dengan Yesus saudara
menjadi ciptaan yang baru. Bila kasih-Nya memenuhi hati saudara, Ia
mengubah sikap, keinginan dan perangai saudara.
8 Pilihlah salah satu dari keempat Injil dan lihat berapa banyak contoh
yang dapat saudara temukan tentang kehidupan yang berubah ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Tuliskanlah contoh-contoh ini dalam buku
catatan saudara di bawah judul Injil Mengubah Hidup!
9 Dapatkah saudara juga menuliskan beberapa contoh dari pengalaman
saudara tentang kehidupan yang berubah melalui pelayanan saudara atau
gereja saudara? Tuliskanlah dalam buku tulis saudara.
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Pekerja

Mengenali bagaimana pelaksanaan pelayanan
kan pertambahan jumlah pekerja.

gereja m mghasil-

Pelayanan gereja menghasilkan kehidupan yang berubah.
KEhidupan
ini menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa Injil. Selanjutrr -a, kehidupan iru mempengaruhi orang lain yang perlu diubah.
Inila.h caranya gereja yang mual-mula bertumbuh.
Kedua bell s murid
ditambah seratus delapan pengikut Kristus yang lain, menunggu li Yerusalem U -ituk menerima kuasa Roh Kudus (Kisah Para Rasul 1 :15. Sesudah mereka dibaptis dalam Roh, murid-murid itu pergi dan rneng iasilkan
murid-murid baru yang selanjutnya menghasilkan lebih banyal murid
yang baru, Dalam gerejalah bakal gembala, utusan gerejawi dan pekerja
Kristen lainnya ditobatkan, dididik, dan disediakan untuk pelayar an Injil
kepada generasi berikutnya.
Bila gereja setia melaksanakan misi yang telah diberikan Allah kepadanya, has ilnya ialah pria dan wanita diyakinkan untuk menjadi pengikut
Kristus yang setia, dan mengambil peranan mereka sebagai anggoa yang
bertanggung jawab dalam gereja-Nya.
10 Yang mana di antara pernyataan di bawah ini menerangkan cara di
mana pemenuhan pelayanan Gereja menghasilkan pertambahan peke rja,
a) Sebagaimana domba hanya dapat melahirkan domba, demiki, tn juga
seorarig pengikut dapat menghasilkan pengikut baru.
Bila anggotaanggot a tubuh Kristus memberitakan Injil, orang-orang yang b ertobat
karena pemberitaan itu, pada gilirannya, menjadi pekerja dalam gereja,
dan m -mbawa Injil kepada dunia.
b) Bila Cereja menjadi lebih giat dalam melayani kebutuhan dt, nia, ia
menjar l, semakin berkuasa, dan karena itu mempunyai pengaruh yang
lebih hesar untuk mendapat bantuan bagi pelayanannya dari orangorang! lenting dalam dunia.

•••
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Keuntungan bagi Masyarakat

Tujuan 6. Daftarkan lima cara dalam mana pelayanan
keuntungan bagi masyarakat.

gereja membawa

Dapatkah saudara membayangkan bagaimana dunia akan berbeda
sekiranya Kristus tidak datang ke dunia, atau jika gereja tidak melaksanakan Amanat-Nya untuk memberitakan Injil?
Bagaimana dengan
negara saudara sendiri?
Di banyak tempat sekolah-sekolah didirikan
dan orang diajar membaca dan menulis agar mereka dapat belajar Alkitab. Banyak bahasa telah dituangkan dalam bentuk tertulis oleh utusanutusan gerejawi agar Alkitab dapat disampaikan kepada orang-orang.
Penemu mesin cetak didorong oleh keinginan untuk mencetak banyak
Alkitab agar orang dapat membacanya sendiri. Banyak dari antara karyakarya lukis, buku dan gubahan-gubahan musik yang indah dalam dunia
diilhamkan oleh berita Injil.
Yesus berkata bahwa kita menjadi terang dalam dunia yang gelap
(Matius 5:14-16). Injil mendatangkan kebebasan, pengharapan, dan sukacita. Ia menyebabkan pria dan wanita menjadi tetangga yang lebih baik,
jujur dalam urusan satu sama lain, setia kepada majikan, dan anggota
masyarakat yang baik. Ia menyebabkan orang tua mengajar anak-anak
mereka untuk mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Siapakah yang dapat menghitung nilai seorang dokter atau perawat Kristen
yang melayani, baik keperluan jasmani maupun rohani, atau nilai seorang guru yang mengasihi Tuhan dan mengajarkan melalui teladannya
makna kasih yang sejati? Di mana saja orang Kristen memberitakan Injil,
berita mereka membendung kejahatan.
Di salah satu negara Afrika, di mana suku-sukunya saling bermusuhan,
desa-desa mereka terpencil dalam hutan, jauh dari jalan raya, sebelum
berita Injil menjangkau mereka. Pada waktu desa-desa ini berpaling kepada
Kristus, ketakutan mereka hilang dan desa-desa dipindahkan ke tepi jalan
raya, di mana mereka dapat mengkomunikasikan Injil kepada suku-suku
lain. Gereja-gereja besar telah didirikan di kawasan itu. Segenap cara
hidup mereka telah berbuah!

11 Daftarkan satu cara dalam mana Injil telah mempengaruhi masyarakat
dalam bidang-bidang berikut ini:
a Pendidikan:

..
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b KLl ya seni:

..

c Bal.asa:

.

d Kelakuan:

.

e Car i-cara lain:

..

12 Tentu saja ada banyak keuntungan lain, yang dihasilkan oleh pemberitaan JI jil dari masyarakat,
yang tidak kami sebutkan.
Dapatka h saudara
menyi hutkan beberapa di antaranya di daerah saudara sendiri?

Kedatangan
Tujuan

Kristus

7. Menerangkan hubungan antara pelayanan gereja dan ke datangan
Kristus.

Tahukah saudara bahwa gereja mempunyai
peranan yang akif dalam
menentukan
bilamanakah
Kristus akan kembali
untuk
mengi. mpulkan
gereja- ',ya dan membawanya
pulang ke surga?
Yesus mengungkapkan
hal im ,j alam Matius 24: 14.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan
di seluruh dunia menja di kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
13 BW'dlah II Petrus 3:3-4 dan 9:15.
a Seba
tang

II

tn

apakah
Kristus?

b Apakah tanggung
11-1 :?)?

yang

diberikan

jawab

ayat-ayat

ini untuk

kita dalam mempercepat

penunda:

kedatangan-N

III

keda-

,'a (Ayat

Di uni kita melihat dengan jelas bahwa Allah menaruh perha tian terhadap 1 asil, Ia tidak menghendaki
kebinasaan
seorang pun. Ia IIH nginginkan agm setiap pria, wanita dan anak mendapat
kesempatan
unt lk mendengar' Pntang Kristus. Ia tidak berkenan akan hasil-hasil berikut:
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Menangkap ikan tanpa hasil (Lukas 5:4-11)
Perjamuan yang kosong (Lukas 14:15-23)
Menabur tanpa menuai (Matius 13 :3-9)
Pohon ara yang tidak berbuah (Lukas 13:6-9)
Domba hilang yang tidak dimasukkan ke kandang (Matius 18:11-14)
Dirham hilang yang tidak ditemukan (Lukas 15:8-10)
Tuaian masak yang tidak dituai (Matius 9:36-38)
Kita bertanggung jawab untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia.
Hanya melalui berita Injil dunia dapat diselamatkan. Kasih karunia Allah
telah dinyatakan melalui Kristus, tetapi Kristus sendiri menjanjikan hal-hal
yang lebih besar yang akan datang. Masyarakat baru yang dibentuk-Nya,
gereja, harus menyerahkan diri secara penuh untuk mewujudkan zaman
baru yang indah dan luar biasa itu.
Inilah pelayanan gereja: Kumpulan orang percaya, suatu masyarakat
baru yang diamanati dengan berita yang harus diumumkan sedemikian rupa
sehingga Yesus Kristus dapat dikemukakan kepada dunia di dalam kepenuhan-Nya (kesempurnaan-Nya) sebagai Tuhan dan Juruselamat alam
semesta, dan Raja yang segera akan datang!
14 Apakah hubungan antara pelayanan gereja dan kedatangan Kristus?

Inilah pasal terakhir dalam buku ini. Saya yakin saudara telah diilhami
untuk terlibat secara lebih aktif dalam pelayanan gereja. Saya berdoa kiranya buah Roh lebih nyata dalam kehidupan dan pelayanan saudara.
Sesudah mengerjakan soal-soal untuk menguji diri, pelajarilah kembali
semua pasal dalam unit 3, kemudian jawablah semua pertanyaan dalam
Catatan Siswa unit 3.
Saya mengakhiri pelajari ini dengan kata-kata Yohanes yang penghabisan dalam Wahyu 22:20-21.
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, Aku
datang segera!" Amin, datanglah, Tuhan Yesus! Kasih karunia Tuhan
Yesus menyertai kamu sekalian!
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soal-soal untuk menguji diri
BEN 1\ R-SALAH. Tuliskan
Tulislah S jika SALAH.

B pada titik-titik

kalau pernyataan

itu BENAR.

Pertumbuhan
rohani seseorang dapat diukur dari banyak 1ya keterlibatannya dalam pelayanan.
2 Gereja yang aktif bergantung
:{ Pertumbuhan
kuasa rohani.

dalam

kepada pekerjaan

jumlah

anggota

· . ..

4 Kepuasan
bernilai.

• • ••

I)

·."

ti Umat pilihan Allah, orang Israel, menjadi

I'

yang sejati dirasakan

tidak

Roh Kud

IS.

t mda dari

menjadi

jika kita melakukan

sesuatu

yang

Semua pekerja dalam ladang Tuhan - mereka yang n ienanam,
yang menyiram, dan mereka yang menuai - akan mendr pat upah
yang sama.
teladan

yang baik ke-

pada dunia.

· ...

'j'

Kehidupan
seseorang biasanya berubah
ketika ia menjadi orang Kristen .

•~I

Dunia, di luar gereja, tidak dipengaruhi

~I

Injil Kristus merupakan
yang lebih baik.

HJ' Kristus

tidak

akan

pemenuhan

kembali

sampai

secara

berangsur-angsur

oleh berita Injil.
harapan

manusia

Injil diberitakan

ak

tn

dunia

di seluruh

dunia.
PILIHA N GANDA.
untuk svtiap soal.

Pilihlah

jawaban

atau

11 Keu luhan seseorang dalam Kristus bergantung
a) kesanggupannya,
b) pandangannya terhadap diri sendiri.
c) tujuan-tujuan dalam kehidupannya.
d) pelayanannya.

penyelesaian

pada:

yang

terbaik
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12 Dalam kitab Kisah Para Rasul, hasil pemberitaan Injil selalu adalah:
a) penganiayaan terhadap orang Kristen.
b) sebagian orang percaya dan ditambahkan kepada gereja.
c) orang menjadi bingung dan ketakutan oleh ajaran yang aneh itu.
d) setiap orang yang mendengar Injil percaya.
13 Dalam hal apa kepuasan sejati yang dialami seseorang yang telah berhasil dalam pelayanan Kristen lebih besar dari kepuasan yang berasal
dari dunia? Kepuasan sejati itu:
a) datang dari penyerahan diri dan pengabdian.
b) membawa kehormatan kepada orang itu di antara manusia.
c) mempunyai nilai abadi.
d) bergantung kepada apa yang kelihatan.

14 "Hukuni Penuaian" ialah bahwa
a) mereka yang menabur benih yang baik akan menuai dengan sukacita.
b) pekerja tidak pemah cukup.
c) kebanyakan benih tidak akan bertumbuh.
d) orang yang menabur benih biasanya tidak melihat tuaian.
15 Menjadi pekerja dalam gereja dan memberitahukan orang lain tentang
Kristus adalah:
a) akibat yang wajar bagi siapa saja yang kehidupannya telah dibaharui
oleh Injil.
b) tanggung jawab orang-orang Kristen yang khusus dipanggil Allah.
c) mungkin hanya sesudah seorang menjadi Kristen dalam waktu lama.
16 Kedatangan Kristus yang kedua belum lagi terjadi karena Allah:
a) sedang menunggu sampai dunia menjadi lebih baik.
b) menghendaki agar setiap pria, wanita, dan anak mendapat kesempatan
untuk menerima Kristus sebagai Juruselamat.
c) ingin membuat kejutan bila kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh
bagi-Nya.
Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus suratmenyurat dengan Lembaga Kursus Tertulus Internasional, jangan lupa
mengerjakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalilah Catatan Siswa itu
kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada
halaman terakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal
8 Jawaban
im
1 c) terlibat
dunia.

saudara:

Kami telah memberikan

secara aktif dalam pelayanan

beberapa

contoh

dal am pasal

bagi Allah, dirinya sen diri, dan

9 Jaw aban saudara.
2 (Pihhlah dari antara jawaban berikut.) Pertumbuhan
rohani te: Jadi bila
Kn, 1us menjadi yang utama dalam kehidupan kita; sementara Hita melibat .an diri, kita mendapat keyakinan dan ingin berbuat lebib banyak
lagi keterlibatan
kita menyebabkan
kita lebih bersandar kep Ida Roh
KUI LIS; pertumbuhan
dalam jumlah anggota terjadi.

10 a) IIanya seorang pengikut
y mg
r-.a.

baru

bertobat,

3 b) d-rigan membawa

dapat menghasilkan pengikut baru
Orang
pada gilirannya, menjadi pekerja da am Ge-

seseorang kepada Kristus.

11 Jawaban saudara.

Contoh:
a RI'kolah-sekolah yang didirikan utusan gerejawi.
b K arya lukis yang besar, buku-buku, dan musik
ilhamkan oleh Injil.
c Bahasa-bahasa
yang dituangkan
dalam bentuk
k rm berita Injil.
d o rang yang menjadi
Kristen mempraktekkan
TI II-reka
setia, membendung
kejahatan dengan
k n apa yang benar.
e Jl -iemuan seperti mesin cetak, perubahan dalam

(nyanyian)
tulisan

yang di-

untu k mere-

kasih, ke jujuran,
cara memp rrtahancara hidup.

4 Kepuasan biasa ialah kepuasan yang datang karena menye.esaikan
pekerjaan dengan baik.
Kepuasan rohani datang dari pengetahuan
bah "va kita telah melakukan kehendak Allah melalui pelayan ln kita.
Kepuasan rohani lebih sempurna karena sifatnya yang abadi.
Itu
terjsrti bila jiwa-jiwa dibawa ke dalam kerajaan Allah.

12

Jaw: ban saudara.
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5 a Orang yang menabur ialah orang yang pertama-tama membawa Injil
kepada orang berdosa.
b Orang yang menuai ialah orang yang memenangkan orang berdosa
itu kepada Kristus.
c Keduanya bersukacita ketika orang berdosa itu datang kepada
Kristus.
d Kita memberitakan Injil kepada seseorang yang kemudian bertobat
kepada Kristus, yang telah mendengar berita Injil dari orang lain.
Kita semua bersukacita bila satu jiwa dimenangkan bagi Kristus.
13 a Allah ingin memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk
menerima Kristus dan berpaling dari dosa.
b Hidup suci dan bekerja sebaik mungkin untuk menyegerakan kedatangan-Nya dengan cara memberitakan Dia kepada dunia.
6 Karena tidak seorang pun di antara kita yang dapat membanggakan
dirinya bila seorang datang kepada Kristus. Keselamatannya hanya
mungkin karena kasih karunia Allah. Kita hanyalah kawan sekerja
Allah dalam membawa orang berdosa kepada Kristus, dan kita bersukacita karena apa yang sudah dilakukan Allah.
14 Gereja harus setia dan bekerja keras untuk mewujudkan Amanat Agung
karena hanya dengan demikianlah Yesus akan kembali.
7 a Ia menjadi ciptaan baru - kehidupannya yang lama lenyap, ia memiliki hidup baru dalam Kristus.
b Orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup, memberitakan
kepada orang lain bahwa Kristus dapat mengubah hidup mereka.

