
Gereja
Menunjukkan
Teknik Pembukaan

"Wah, Daud dan Yohanes, sudah tiga bulan lebih saya tidak menjumpai
saudara. Tentu pekerjaan di Gane berjalan lancar." Demikian kata Bapak Eyo
sam bil tersenyum menyambut kedatangan pemuda-pemuda itu.

"Benar, sungguh baik. Puji Tuhan!" sambut Daud. "Gereja s -tiap bulan
mak: n bertumbuh. Dua diaken mengajar kelompok orang peres ya baru."

"Itu kabar yang baik sekali," ucap Bapak Eyo, "tetapi mengapa kalian
kelihatan amat prihatin?"

Daud menunjukkan dua pucuk surat. "Saya menerima surat da r i sahabat-
sahahat saya yang merasa terpanggil membuka gereja di negara-negal a lain yang
memerlukan Injil. Tetapi negara-negara itu sedang mengalami kesuk Iran. Yang
satu menderita kemiskinan dan pergolakan perang saudara yang baru saja
berlalu. Yang lainnya adalah suatu tempat yang sangat memusuhi orang Kristen,
di mana terdapat banyak pembatasan terhadap pemberitaan Injil. Apa yang
dapat saya tulis untuk memberikan semangat kepada mereka?"

Bapak Eyo menjawab Daud dengan memberitahukannya mengenai gereja-
gen: ik. itu yang terdapat dalam pasal ini. Inilah contoh-contoh nyata (lari gereja-
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"Gereja mengutus pekerja-pekerja ... "

gereja yang bertumbuh dalam lingkungan yang amat sukar. Usahakanlah
mengenali prinsip-prinsip yang berguna bagi masing-masing gereja sementara
mempelajari pasal ini. Prinsip ini dapat diterapkan dalam keadaan apa saja.

ikhtisar pasal

Di Daerah Pedesaan
Di Daerah Kota
Di Wilayah Terlarang
Melalui Suatu Metode Baru

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Mengenali prinsip-prinsip dasar pembukaan gereja dengan berhasil.

• Menghargai pekerjaan Roh Kudus untuk mengilhamkan metode baru un-
tuk membuka gereja.
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kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan pad tt pasal I.
Jangan lupa membaca semua ayat Alkitab yang diberikan dan jawablah
semua pertanyaan dalam uraian pasal.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal ini dan leriksalah
ja« aban saudara dengan teliti. Tinjaulah kembali setiap jawaban: 'ang salah
jawabannya.

uraian pasal

DI D,~ERAH PEDESAAN

Tuju,111 1. Mempelajari sebuah contoh perbanyakan gereja dan mene ztat prin-
sip yang diikuti.

I ralam pasal ini akan saudara pelajari bagaimana empat gel eja yang
berbeda dibuka. Yang satu di daerah pedesaan, yang lain di daerah kota, yang
lain laui di daerah di mana berbagai tekanan politik atau masyarakat memper-
sulit orang untuk menjadi Kristen, dan yang terakhir didirikan melalui suatu
metode baru yang tidak lazim. Pasal ini seharusnya membantu saudar l. melihat
bagaimana kerjanya pembukaan gereja yang baik. Juga akan membantu saudara
menemui beberapa sifat dari gereja yang bertumbuh dan berlipat ganda.
Izinkanlah Tuhan menempatkan suatu visi di hati saudara untuk mernulaikan
gereja baru di tempat saudara bermukim sementara mempelajari cantol-contoh
ini.

K rvah berikut tentang sebuah gereja di Amerika Tengah dilaporkan dalam
suatu wawancara dengan Dr. Melvin Hodges, seorang bekas administr ator misi
merangkap utusan gerejawi yang tersohor dan gurubesar mengenai misi. Ia telah
mengarang beberapa buku yang baik dari hal pertumbuhan gereja, t errnasuk
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Membangun Sidangku dan Pembimbing untuk Membuka Gereja Baru yang
telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Membaca buku-buku tersebut
dapat memberikan pengertian yang berharga mengenai perkembangan gereja.

Sebuah gereja dimulaikan dalam tahun 1934di suatu daerah pedesaan yang
miskin di Amerika Tengah oleh seorang yang kurang pendidikan resminya. Ia
tidak dikenal sebagai pengkhotbah besar, tetapi gembala sidang itu adalah
seorang yang besar imannya yang berhasrat untuk menjadikan murid-murid
bagi Yesus Kristus.

Gereja itu tidak bertumbuh cepat. Letaknya di daerah yang sedemikian
miskinnya sehingga memerlukan 10 tahun bagi jemaat di sana untuk
menyelesaikan gedung gereja mereka. Mereka melakukan sedapat-dapatnya
sebagaimana masuknya keuangan. Gereja itu tidak pernah mempunyai lebih
dari 100 anggota, dan jarang mencapai hadirin 150 orang. Namun, selama
bertahun-tahun gereja ini adalah satu dari gereja-gereja yang terpenting dalam
membantu penyebaran Injil ke seluruh negara.

Gembala sidangnya adalah seorang yang setia mengajarkan Firman Tuhan.
Setiap Minggu malam ia mengajarkan jemaatnya doktrin kepercayaan mereka.
Orang-orang mempelajari Alkitab dengan tekun. Gembala mengajarkan para
pekerja tentang prinsip-prinsip gereja dari Alkitab dan bagaimana mengajarkan-
nya kembali kepada orang lain (Mat. 28:20; 2 Tim. 2:2). Para pekerja ditugaskan
untuk memulaikan cabang-cabang sekolah Minggu dan gereja di desa-desa
sekitarnya. Kebanyakan gereja baru itu mulai dengan pertemuan di rumah orang
percaya baru. Para pekerja mengikuti teladan gembala mereka. Mereka setia
terhadap tanggung jawab mereka dan menunjukkan kasih kepada rakyat di tem-
pat mereka melayani (Yoh. 13:34-35). Sang gembala berkeyakinan bahwa gere-
janya harus memulaikan gereja baru di seluruh daerah sekelilingnya. Ia
menganggap bahwa setengah jarak antara gerejanya dengan gereja terdekat
dalam segala jurusan adalah daerah yang menjadi tanggung jawab gerejanya.

1 Bacalah setiap ayat Alkitab yang berikut, lalu tuliskanlah sebuah pernya-
taan singkat untuk menguraikan apa yang gembala itu perbuat untuk menaati
perintah masing-masing ayat.
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a Mat. 28:20 .

b ~ Tim. 2:2 .

c '\ oh. 13:34-35 .

Bila para pekerja yang diajarkan oleh gembala menjadi lebih berpenga-
laman, biasanya mereka menjadi gembala di gereja baru. Mereka terus mem-
peroleh bantuan dan pendidikan dari gereja yang mengutus, ya 19 kadang-
kadang mereka namakan gereja "induk". Gereja itu menjadi I ereja yang
memperbanyakkan diri. Ia tidak hanya memulaikan gereja baru, tetapi juga
mengajarkan gereja baru itu untuk berbuat demikian. Dari pasal4 dapat saudara
ingat contoh bagaimana tanaman arbei bertumbuh melalui sistem i rduk anak.
Tanaman "induk" mengeluarkan tunas-tunas yang bersulur rnenjadi tanaman
"anak". Tanaman yang baru berakar dan pada gilirannya mengeluarkan tunas-
tunns yang menjadi lebih banyak tanaman anak. Terjadi pen !embangan
tanaman yang berkesinambungan yang secara sistematis menyeb ar meliputi
daei ah yang luas.

Gereja mengutus pekerja-pekerja (seperti sulur-sulur tanaman) rntuk men-
jadi kan orang percaya baru dan mengumpulkan mereka di dalam g ereja anak.
Sewaktu orang percaya baru menjadi mahir dalam Firman Tuhan, IT ereka men-
jadi lebih kuat dan mampu bertumbuh lalu menarik kekuatan d. ri Firman.
Segera setelah sebuah gereja baru menjadi cukup kuat, maka ia dip erbolehkan
ber n.ngsi atas usahanya sendiri. Jemaat mengembangkan rasa tang, rung jawab
dan kasih terhadap gereja mereka dan bagi orang terhilang di daer th mereka.
Akhirnya mereka sanggup menunjang gembala mereka dan mengut us pekerja-
pekerja untuk bersaksi kepada orang yang memerlukan Kristus. Muka mereka
sendiri menjadi gereja "induk".

Sekarang sudah terdapat sekurang-kurangnya 25 gereja yang tenar-benar
mapan dalam lingkaran 32 kilometer dari gereja induk yang pertarr a. Masing-
ma-ing gereja itu juga mengutus tenaga-tenaga sukarela untuk memu <tikan gere-
ja ba-u, Secara tetap dibentuk kelompok baru orang percaya. Pada setiap dua
bela, atau enam belas kilometer dalam setiap jurusan di seluruh daerah itu ter-
dapa: sebuah gereja yang mapan.
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2 Bagaimana gembala memperbanyak pengajarannya?

3 Bagaimana pekerja-pekerja memperbanyak kesaksian mereka?

4 Berikanlah dua atau lebih tindakan yang memungkinkan gereja cabang men-
jadi gereja induk. Tulislah dalam buku catatan saudara.

DI DAERAH KOTA

Tujuan 2. Menilai prinsip-prinsip dan metode-metode yang digunakan da/am
memu/aikan dan memelihara pertumbuhan berkesinambungan
da/am sebuah gereja da/am kota.

Pada tahun 1958 seorang yang baru tamat sekolah Alkitab memulai kan
sebuah gereja baru dalam sebuah kemah kecil di pinggiran sebuah kota besar.
Gereja itu dimulaikan di tengah-tengah kemelaratan sesudah perang. Gembala
memberitakan Firman yang membawa iman, pengharapan, keselamatan, dan
penyembuhan. Pertemuan doa subuh diselenggarakan. Tidak lama kemudian
kabar tentang penyembuhan-penyembuhan tersebar ke daerah sekelilingnya.
Penyembuhan dramatis dan pembebasan dari penguasaan roh jahat sering kali
terjadi. Orang-orang mengalami sukacita keselamatan dalam Kristus dan
memperoleh kebebasan dari kebiasaan berbuat dosa yang menguasai diri
mereka. Dalam dua tahun jumlah orang percaya bertambah menjadi 300 orang.

Dua tahun kemudian pemimpin-pemimpin awam pertama diangkat sebagai
diaken dan penatua. Mereka diajar secara teratur oleh gembala. (Pemimpin-
pemimpin awam bukan pekerja gereja purna waktu. Mereka menanggung biaya
hidup mereka sendiri dan memberikan waktu senggang mereka bagi pekerjaan
Tuhan.)

Gereja bertumbuh terus dengan pesat. Sekali peristiwa sebuah tragedi yang
tak sampai jadi membantu meningkatkan pertumbuhan gereja. Sementara
berkhotbah pada suatu Minggu malam si gembala jatuh pingsan oleh sebab
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kebij nisan tenaga fisik. Hal itu disebabkan oleh upayanya untuk me aksanakan
seb.unan besar tanggung jawab pelayanan gereja. Selama bulan-bulan penyern-
buh.innya ia mengatur sebuah rencana untuk mendidik orang ain untuk
meniambil beberapa tanggung jawab gereja.

viembala itu mendidik pria dan wanita untuk menjadi pemimpin "kesa-
tuan sel"; kelompok-kelompok orang yang berkumpul di rumal larang di
selut uh kota sekurang-kurangnya semalam dalam seminggu. Kesat uan sel ini
terdn i dari 10 hingga 15 keluarga yang secara aktif bersaksi, bt rdoa, dan
mempelajari Alkitab bersama-sama. Seorang pemimpin awam nengawasi
pela 'I anan atas lima kesatuan sel. Lima puluh sampai seratus kt <atuan sel
dioryanisir ke dalam seksi-seksi kesatuan sel yang dipimpin oleh se 'rang ang-
gota -raf penggembalaan yang bekerja purna waktu. Sepuluh hingga .Iua puluh
seh! kesatuan unit dibina oleh seorang gembala gereja yang dilantik, Kesatuan-
kesa: uan sel ini menyediakan pendidikan dan persekutuan bagi orang percaya
baru Sampai tahun 1983 sudah terdapat 18.000 lebih pertemuan kesatuan sel
di se.renap kota yang besar itu.

GEMBALA
YANG DILANTIK

(
mengaWasi)
10-20 Seksi

ANGGOTA STAF
PENGGEMBALAAN

~ ~ ~ ~ ~
DO OO DO DD DD

riDD 0 OO ODD DOD ODD

~
DODOD

~ ~ ~ ~
DO DO DO DO

ODD 000 DOD nOD

KESATUAN-KESATUAN SEL (lima puluh merupakan sa tu seksi)
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5 Dua prinsip apakah yang dipakai oleh baik gereja di pedesaan maupun di
daerah kota yang merangsang pertumbuhannya?

6 Pilihlah pernyataan-pernyataan berikut yang BENAR yang memberikan
alasan mengapa gereja di kota bertumbuh pesat.
a Gembala melakukan sendiri semua pekerjaan pelayanan gereja.
b Keperluan kerohanian orang-orang dipenuhi.
c Gereja dimulaikan dengan sebuah gedung besar dan indah.
d Orang-orang percaya bertemu dalam doa subuh.
e Pemimpin-pemimpin awam yang terlatih turut serta dalam pelayanan gereja.

7 Jika prinsip tertentu dituruti, maka pertumbuhan gereja adalah hasil yang
wajar. Bagaimana gereja di kota melaksanakan prinsip-prinsip ini?

a Keperluan rohani dipenuhi melalui .

b Keperluan persekutuan dipenuhi melalui .

c Keperluan untuk pekerja tambahan dipenuhi ketika ..

Pada tahun 1969gereja itu telah bertumbuh sampai 8.000 anggota. Dengan
iman jemaat mulai membangun sebuah gedung gereja baru bertempat duduk
10.000. Biayanya tiga juta dolar. Gembala diberitahukan oleh Roh Kudus un-
tuk tidak menerima bantuan asing walaupun negaranya masih tetap amat miskin
dan mengalami kesulitan uang. Gembala dan banyak orang menjual rumah
mereka dan berpindah ke rumah susun yang kecil ruangannya, sambil menyum-
bangkan uangnya pada proyek bangunan gereja. Sesudah banyak pengorbanan
gereja itu ditahbiskan pada tahun 1973. Lima belas bulan kemudian keanggo-
taannya melebihi 20.000 orang.

~
Sementara gereja bertumbuh, pelayanannya terus-menerus diperlukan.

Sebuah sekolah Alkitab malam dimulaikan, gereja-gereja baru disponsori di
seluruh tanah air, sebuah majalah Kristen diterbitkan, seminar-seminar per-
tumbuhan gereja dilaksanakan, dan utusan gerejawi dikirim ke banyak negara
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di seluruh bumi untuk melayani rakyat mereka yang telah pindah ce negara-
nega I i lain.

\lenjelang tahun 1979 bukanlah sesuatu yang luar biasa melihat \.000 lebih
angg I' ta baru bergabung dengan gereja setiap bulan. Dalam tahun 1983 gereja
beran ~gota 275.000. Salah satu ciri khas gereja itu adalah penekanan yang kuat
pada doa. Doa lebih penting di atas segala hal dalam kehidupan wal ga gereja,
mulai dari perorangan pada kesatuan sel sampai pada gembala-gembala dan
pemimpin-pemimpin awam. Doa dan puasa bagi warga jemaat dan leperluan-
nya .ulalah lazim dalam semua pelayanan gereja.

8 (II I eja di kota ini bertumbuh dengan kecepatan luar biasa, tetapi bukannya
tanpa rencana tetap. Sebutlah dalam buku catatan saudara tiga a au empat
metoue yang merangsang pertumbuhan gereja.

9 RI, alah kembali jawaban saudara untuk soal 8. Lalu catatlah c, lam buku
catat m saudara jawaban atas pertanyaan berikut:
a Ajukah mungkin bagi gereja di tempat lain untuk menggunak s n metode

demikian?
b Mrnurut saudara apakah akibatnya seandainya mereka melak ukannya?

Mengapa?
c T i.hslah suatu rencana singkat untuk menggunakan metode yan? sama di

daerah saudara.

DI WILAYAH TERLARANG

TUjUd 1 3. Mempelajari contoh yang diutarakan dan mengenali rintangan-
rintangan terhadap pembukaan gereja di daerah terlarang dan
metode yang digunakan untuk mengatasinya.

Di beberapa bagian dunia keadaan lebih sulit untuk hidup sebag li seorang
percava dan memuridkan orang baru. Di tempat demikian, sering terdapat
tekanan keagamaan atau politik terhadap mereka yang menjadi oraru, percaya.
Di daerah-daerah tertentu, baik tekanan politik maupun tekanan kl agamaan
berpacu untuk menimbulkan penganiayaan yang hebat terhadap oran g percaya
baru Anggota keluarga yang tidak percaya diharapkan memaksa m zreka un-
tuk menyangkal iman mereka. Jika mereka tidak rltenyangkal iman, senng kali
mereka dibunuh. Tekanan keras dari masyarakat itu terhadap kelah Iran baru
menu utut metode yang berbeda untuk memulaikan gereja baru. Nam 10 Tuhan
kita masih "menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya
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semua orang berbalik dan bertobat" (2 Pet. 3:9). Tuhan penuaian yang ber-
daulat selalu mendapat cara untuk membangun gereja-Nya di tempat yang paling
sulit pun.

Kita dapat mempelajari beberapa metode penting dari sebuah gereja baru
yang dimulai kan dalam sebuah kota di suatu negara yang memberlakukan
larangan ketat atas setiap agama kecuali agama resmi, yang bukan Kristen. Di
negara tersebut rakyat telah menganut agama resmi itu selama bertahun-tahun.
Menjadi orang yang percaya Kristus adalah melanggar hukum. Hanya beberapa
orang asing merupakan orang percaya di negara itu.

Lalu Tuhan mengutus seorang saudara (pendiri gereja), yaitu seorang per-
caya dari sebuah negara tetangga. Segera ia menemukan apa yang pertama-
tama harus dilakukannya. Rakyat di sana tidak dapat membaca Alkitab karena
ditulis dalam bahasa yang berbeda dari bahasa mereka sehari-hari. Orang yang
terdidik sekalipun tidak dapat mengertinya. Jadi si pendiri gereja itu mener-
jemahkan Injil Markus ke dalam dialek setempat. Tetapi setelah salinan per-
tama siap untuk dipergunakan, ia menemukan bahwa tidak mungkin menge-
darkan bacaan Kristen kepada masyarakat.

10 Apakah dua rintangan yang pertama-tama harus diatasi oleh pendiri gereja
itu?

Saudara itu tidak putus asa, melainkan memutuskan untuk bersahabat
dengan sebanyak-banyaknya orang. la berdoa, lalu ketika Roh Kudus mem-
bimbingnya, ia memberikan sebuah Injil Markus kepada kawan-kawannya.
Sewaktu kawan-kawannya membaca buku itu -rnereka diundang ke rumah
saudara kita itu untuk membahas berbagai pokok yang berkaitan dengan agama
dan adat kebiasaan pelbagai bangsa. Ketika orang memasuki rumahnya, mereka
diundang duduk atas tikar mengikuti adat kebiasaan mereka. Segera setelah
orang memasuki ruangan mereka mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat
ibadah, dan mereka merasa senang. Mereka dapat membicarakan pendapat
mereka dengan bebas.

Sesudah beberapa minggu, seorang menyadari bahwa ia telah menemukan
kebenaran yang selama ini didambakan hatinya. la bertobat dan mengaku
Kristus sebagai Juruselamat. Lama kelamaan beberapa orang lain menjadi per-
caya. Ada beberapa yang menerima baptisan Roh Kudus. Kelompok itu mulai
bertumbuh.
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11 fJ rlihlah pernyataan yang terbaik untuk menguraikan rintangan rintangan
utarn.i yang harus diatasi oleh pendiri gereja agar dapat mencapai rak; at dengan
InjIl
a) R<Ikyat terikat oleh adat istiadat serta ketakutan; mereka hanya lH:nganut

ag.rma resmi. Pikiran mereka tertutup terhadap segala sesuatu yan, ~mengan-
JUI kan agama yang lain.

b) Ma-yarakat telah terbiasa dengan' kebudayaan dan agama mer i ka, oleh
bi enanya, mereka bersikap melawan setiap jenis perubahan atau pengaruh
a-mg.

l'endiri gereja itu sungguh cerdik. Ia tidak mencoba untuk meng -ndalikan
segala sesuatu dalam gereja yang baru. Sejak awal, orang percaya ba-u memim-
pin pt rnbahasan, doa, puji-pujian, dan lain kegiatan ibadah. Ketika I elornpok
itu be rkembang maka itu dibagikan dalam beberapa kelompok k ,'cIl yang
berkumpul di berbagai rumah. Rencana ini baik. Kelompok-kelom "ok baru
itu menarik orang dari pelbagai wilayah di kota. Karena kelompok itu kecil
maka mereka luput dari perhatian pejabat pemerintah, yang pasti ak: 11 bertin-
dak ter hadap kelompok yang besar.

~dat ini orang-orang percaya ini sangat akrab satu sama lain. De rgan giat
merek el menyokong orang yang ditindak. Pimpinan gereja baru itu berkem-
bang hl'gitu cepat sehingga pendiri gereja itu sudah pindah untuk men.ulaikan
sebuah gereja baru di suatu negara tetangga. Sementara itu gereja Ying baru
terus berturn buh dan memperbanyak diri.

12 Bacalah Roma 10:14. Menurut ayat ini, apakah yang harus dilakukan ter-
lebih dahulu jika orang hendak menerima Injil?

13 PIlihlah pernyataan yang BENAR yang menguraikan metode yang diguna-
kan um uk mengatasi hambatan-hambatan terhadap Injil.
a Kepc-luan begitu mendesak untuk mencapai rakyat dengan Injil ~ehingga

pendiri gereja menggunakan cara-cara yang memperdayakan dem nenarik
mereka.

b Suasana akrab dan bebas ancaman memungkinkan orang-orang mel' dengar-
kan berita pendiri gereja.

c Dalam daerah terlarang pendiri gereja harus bersahabat dulu dengar orang-
oran t; sebelum ia dapat membuat orang-orang berbalik dan berto ,at.
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MELALUI SUATU METODE BARU

Pengalaman Filipus

Tujuan 4. Menjelaskan bagaimana gereja-gereja dapat dibuka dengan meng-
gunakan kursus-kursus penginjilan.

Ia Melihat Kebutuhan

Seorang pemuda, yang kita namakan Filipus, sedang mengikuti sekolah
Alkitab. Ayah Filipus seorang penyembah berhala. Ketika Filipus diselamatkan,
keluarganya tidak mengakuinya lagi. Selama tahun terakhir di sekolah Alkitab,
Filipus merasa terbeban untuk membawa Injil ke daerah pegunungan yang
terpencil di negaranya. Daerah itu dilanda kemiskinan di mana masyarakat-
nya tidak pernah mendengar Injil. Di sana banyak orang menyembah roh-roh
jahat. Filipus melihat kebutuhan rohani dari rakyat tersebut.

Ia Menemukan Sarana

Sementara di sekolah Alkitab Filipus membantu di kantor setempat pada
Lembaga Kursus Tertulis Internasional. Ia menjadi amat bergairah tentang
kemungkinan untuk menginjili orang-orang yang tidak terjangkau di
pegunungan dengan memakai pelajaran penginjilan LKTI, Persoalan Utama
Tentang Kehidupan. Filipus telah menemukan sarana untuk memenuhi kebu-
tuhan rohani itu.

Ia Membuat Ikrar

Filipus mengabdikan dirinya untuk mempergunakan sarana tersebut un-
tuk membawa Injil kepada rakyat pegunungan. Tiap hari Sabtu ia naik bis se-
jauh yang dapat dicapainya. Lalu ia berjalan kaki selama dua jam sampai men-
capai pegunungan. Pada Sabtu yang pertama ia menemukan 15 orang yang
berhasrat mengikuti pelajaran itu. Mereka menyelesaikan pelajaran mereka lalu
memberikan kepadanya nama-nama calon peminat lain. Tiap hari Sabtu Filipus
kembali dengan kursus yang telah diperiksa. Ia mendaftarkan pengikut baru
dan berkhotbah kepada penduduk desa bila ada kesempatan untuk itu. Banyak
pengikut menerima Kristus sebagai Juruselamat mereka. Filipus terus memberi
pelajaran rentang kebenaran Alkitab dengan menggunakan pelajaran LKTI yang
lain; Peristiwa Penting Dalam Kehidupan Kristus dan Penolong Ilahi, yaitu pela-
jaran mengenai Roh Kudus.
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1)alam waktu singkat sekelompok orang percaya membangun set uah gereja
kecil heratapkan jerami. Tidak selang berapa lama, gereja diorganis r menurut
prin Ip yang telah saudara pelajari dalam pasal 3.

Sekarang sudah ada gereja beranggota 250 orang lebih di dat -rah pegu-
nungan itu. Filipus tidak tinggal di sana. Dengan menggunakan mi rode yang
sama la telah membuka enam gereja lagi. Tidak lama lalu Filipus perg ke sebuah
pulau di negaranya. Di situ 35 orang menerima Kristus sebagai hasil mempela-
jari Persoalan-Persoalan Utama Tentang Kehidupan. Mereka mll la Filipus
datang ke desa mereka untuk memberitakan Injil dan mengajarkan leluh banyak
tentar g Firman Tuhan. Filipus telah membangkitkan semangat orang lain untuk
membuka gereja dengan menggunakan metode yang sama.

14 Berikan tiga langkah yang menyebabkan Filipus melaksanakan r ietodenya
untuk membuka gereja. Pakailah buku catatan saudara.

Gari!>oPedoman untuk Diikuti

I)i negara tempat Filipus bekerja, organisasi gereja nasional dan kantor
LKT I nasional berpendapat bahwa garis pedoman diperlukan bila g ereja baru
dibuka, makanya prinsip-prinsip tertentu telah disepakati bersama.

Pertama, seorang pendiri gereja haruslah seorang pekerja yang mempunyai
motivasi, dan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus menempatkan beban di hati
pendi ri gereja itu. Bila seorang berada di bawah pimpinan Roh Kudus ia sang-
gup bertekun dan bertahan, apa pun kesulitan dan pengorbanan ya ttg dimin-
takan untuk melihat sebuah gereja didirikan.

Kedua, pekerja harus diperlengkapi dengan surat tugas yang lengkap dari
badan gereja nasional dan kantor LKTI pusat. Pengurus setempat mun gkin men-
curiga. seorang pendatang yang mengajarkan dari bahan-bahan yang Idum per-
nah mereka lihat. Dengan surat perkenalan dari kantor tingkat nasional, pekerja
dapat menerangkan misinya dan menghindari kesulitan dengan pejaba pemerin-
tah serempat. Lagipula, ia beroleh kesempatan untuk bersahabat deigan para
pejabat.

Ketiga, pekerja harus pergi ke suatu daerah yang tidak mempun vai peker-
jaan gereja Injili. Para pekerja dengan pemimpin-pemimpin nasional dalam doa
merrnhh jawaban yang tanpa gereja, tanpa penginjilan. Maksudnya bukanlah
untuk menarik anggota dan penganut gereja Injili yang lain, tetapi UJ ituk men-
jangkau yang belum terinjili.
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Keempat, pendiri gereja harus bekerja sama dengan erat bersama gereja
nasional. Badan gereja nasional diberitahukan mengenai rencana pembukaan
gereja. Badan ini menolong memilih kawasan penginjilan, mengirim pekerja,
dan membantu dengan perencanaan menyeluruh. Secepat mungkin gereja baru
itu diatur dan digabungkan dengan organisasi gereja nasional.

15 Lingkarilah huruf di depan pernyataan-pernyataan BENAR yang meng-
ungkapkan garis pedoman yang harus dituruti apabila menggunakan bahan
bacaan untuk membuka gereja di wilayah baru.
a Pendiri gereja harus bekerja di mana masyarakat tidak mempunyai kesem-

patan untuk mendengar berita Injil dari gereja lain di daerah itu.
b Pendiri gereja harus memusatkan usahanya hanya di kota-kota besar di mana

banyak orang ingin mendengar berita Injil.
c Sangat penting bagi pendiri gereja untuk dimotivasikan dan dibimbing oleh

Roh Kudus.
d Segera setelah sebuah gereja baru didirikan, maka pendiri gereja harus

memberitahukan pimpinan gereja nasional mengenai pekerjaannya di daerah
itu.

e Pendiri gereja harus membawa sertanya surat keterangan untuk pekerjaan-
nya dari gereja nasional dan kantor LKTI nasional.

16 Andaikan saudara melihat suatu kebutuhan dan ingin membuka sebuah
gereja di antara sekelompok orang dengan menggunakan pelajaran penginjilan.
Uraikan lah langkah-langkah yang saudara perlu ambil untuk mewujudkannya.
Tulislah jawabannya dalam buku catatan saudara.

Empat contoh yang benar tentang pembukaan gereja itu yang telah saudara
pelajari memperlihatkan bagaimana gereja-gereja dapat dibuka dan bertum-
buh di bawah keadaan yang beraneka macam. Masing-masing keadaan adalah
unik, namun ada beberapa hal khusus yang sama bagi kesemuanya. Dengan
mengikuti prinsip-prinsip yang sama gereja Yesus Kristus dapat bertumbuh di
mana saja.

17 Teliti kembali contoh-contoh gereja dan pekerja yang diberikan dalam pasal
ini. Dalam buku catatan saudara, tulislah tiga atau empat sifat khas penting
yang sama dalam setiap keadaan di mana gereja baru dibukakan.
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soal-soal untuk menguji diri

BEr--;,\R-SALAH. Tulislah B pada titik-titik jika pernyataan itu BE! .AR. Jika
salah tulislah S.

.... I Gereja memperbanyak diri bilamana guru-guru mengajar orang lain un-
tuk menjadi guru .

.... 1 Beberapa gereja setempat dipanggil untuk menginjili orang ter iilang dan
gereja lain mempunyai tanggung jawab untuk menjadi gereja induk .

.... J Penting bagi pendiri gereja untuk memimpin semua kegiat.in ibadah
dalam sebuah gereja baru.

oo .. 4 Prinsip induk-anak dalam pembukaan gereja dapat berhasil di wilayah
kota maupun pedesaan.

oo .. :; Dua unsur yang diperlukan untuk pembukaan gereja yang ber iasil ialah
pekerja-pekerja yang mengabdi dan menekankan pengajarar Alkitab .

.... 6 Di kawasan agama dilarang, orang yang belum percaya dapat ditarik
kepada Injil jika itu disampaikan kepada mereka dengan cara l eakraban
dan suasana tanpa ancaman.

oo •• 7 Perbedaan bahasa tidak perlu diperhatikan oleh sebab Injil mempunyai
kuasa.

.... 8 Apabila seorang pendiri gereja dipanggil oleh Tuhan ia tidak me merlukan
surat keterangan dari gereja nasional.

PILI H AN GANDA. Lingkarilah huruf pada jawaban yang benar.

9 Cl'1 Iloh-contoh pembukaan gereja yang berhasil dalam Kisah Para Rasul dan
zaman ini menunjukkan
a) bahwa para pemimpin gereja dalam Kisah Para Rasul lebih ban) al berdoa.
b) pentingnya doa bersungguh-sungguh dan keterlibatan banyak pe ~erja,
c) bah wa mengandalkan Roh Kudus adalah lebih penting sekarang mi.
d) bati wa penekanan pada pengajaran Alkitab perlu dikurangi saat ini karena

lebih banyak orang dapat membaca.
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10 Sewaktu membuka gereja cabang, anggota gereja yang diberikan tanggung
jawab oleh gembala untuk pekerjaan itu haruslah
a) yang paling rohani agar mereka dapat berdoa.
b) mereka yang terkenal dalam kota supaya mereka akan menarik orang lain.
c) semua anggota demi mengembangkan pertumbuhan rohani mereka.
d) mereka yang dididik dengan baik dan berpengalaman.

11 Pembukaan gereja melalui penggunaan pelajaran penginjilan dapat dikata-
kan sebagai suatu cara
a) yang diilhami oleh Roh Kudus.
b) yang telah dipakai dengan berhasil bertahun-tahun lamanya.
c) untuk dipergunakan hanya di wilayah pedalaman.
d) yang memerlukan banyak pekerja.

12 Pengalaman pembukaan gereja di daerah yang bermusuhan menunjukkan
bahwa orang menanggapi
a) pemberitaan penuh kuasa yang tidak memperlihatkan ketakutan terhadap

permusuhan.
b) kasih yang diperlihatkan dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan setempat.
c) memberitakan Injil di tempat rahasia dengan hanya kawan-kawan keper-

cayaan.
d) persahabatan yang tulus dan penyampaikan Kristus dalam cara yang

disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 a Ya, dikebanyakan tempat. Metode penginjilan harus berbeda bilamana
ada larangan resmi.

b Mereka akan mengalami pertumbuhan pesat karena mereka akan meng-
gunakan prinsip-prinsip Alkitab.

c Jawaban saudara.

1 a Ia mengajarkan doktrin Alkitab kepada jemaat.
b Ia mengajarkan para pekerjanya prinsip-prinsip Alkitab dan bagaimana

mengajar orang lain.
c Ia adalah teladan kasih bagi manusia, dan ia mengajarkan para pekerja

untuk menunjukkan kasih.

10 Ia harus menterjemahkan Injil Markus ke dalam bahasa setempat dan
sesudah itu menemukan cara untuk memberikannya kepada orang-orang.
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2 1.1 mengajarkan Firman kepada pekerja gereja lalu mengutus m ereka un-
I .; memulai kan gereja-gereja tetangga.

11 ,II Rakyat terikat akan adat istiadat serta ketakutan; mere-,a hanya
mengenyam agama resmi. Pikiran mereka tertutup terhad Ip segala
sesuatu yang menganjurkan agama yang lain.

3 \1 ereka memperlihatkan kepada orang percaya baru tanggu 19 jawab
mereka untuk bersaksi kepada yang terhilang di daerah merek L

12 1, harus menemukan suatu cara untuk membuat orang menc cngarkan
I'l'mberitaannya supaya mereka dapat mendengar Injil.

4 lrwaban saudara. Gereja cabang menjadi kuat melalui pengajara 1 Firman.
~lereka diperbolehkan memikul tanggung jawab untuk gereja m .reka sen-
di' i. Mereka mengutus pekerja-pekerja untuk bersaksi kepada yan), terhilang
d.m mernulaikan gereja lain.

13 a Salah.
b Benar.
c Benar.

5 lara gembala dengan setia mengajarkan Firman Tuhan, dan me ieka juga
ruengajarkan orang percaya tentang tanggung jawab mereka un luk mem-
b. gi kabar baik Kristus dengan orang-orang belum percaya. Orang per-
"tya diutus untuk mengorganisir dan mengajar kelompok-kelon [Jok yang
p"da gilirannya bertanggung jawab kepada orang lain.

14 J.rwaban saudara tidak usah sama kata-katanya tetapi harus ~~rupa.
II Ia melihat kebutuhan rohani, atau ia berbeban bagi yang terhilang.
2 I la menemukan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan r 'hani itu .
.11 Ia mengabdikan dirinya untuk menggunakan sarana tersebut ur tuk mem-

bawa Injil kepada mereka yang memerlukannya.

6 a Salah.
li Benar.
l: Salah.
d Benar.
e Benar.
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15 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Salah. la harus menghubungi pemimpin-pemimpin gereja nasional

sebelum ia berangkat ke suatu daerah.
e Benar.

7 a pengajaran penggembalaan yang konsisten, kebaktian doa secara teratur,
pembebasan dari dosa dan penguasaan roh jahat, dan penyembuhan.

b mengorganisir orang-orang dalam kelompok kecil agar mereka dapat
belajar dan bersekutu bersama-sama.

c pemimpin dididik dan diberikan tanggung jawab pelayanan.

16 Jawaban saudara harus memberikan suatu rencana yang mengikuti prinsip-
prinsip yang diberikan dalam pasal ini. Berikut ini adalah jawaban yang
dapat diberikan:
1) Memberitahukan pemimpin gereja nasional tentang rencana saya untuk

memastikan bahwa saya telah memilih daerah yang belum diinjili. Min-
takan bantuan mereka dan juga sebuah surat keterangan yang dapat saya
gunakan untuk menerangkan misi saya kepada pejabat setempat.

2) Mendapatkan surat tugas dari kantor LKTI pusat.
3) Laksanakan rencana saya dengan menggunakan pelajaran-pelajaran un-

tuk memperkenalkan Injil dan mengajar orang percaya baru.
4) Melanjutkan pekerjaan saya sehingga sebuah gereja baru berdiri.
5) Mengatur gereja dan menggabungkannya dengan organisasi gereja

nasional.

8 Dalam urutan apa saja: Gembala berkhotbah berita yang positif meskipun
dalam keadaan amat sukar. Gereja menyelenggarakan kebaktian doa subuh
secara teratur. Mujizat penyembuhan dan pembebasan menarik orang yang
belum percaya. Pemimpin-pemimpin awam dididik. Berpuasa dan berdoa
adalah kebiasaan dalam semua pelayanan. Gereja memperbanyak pela-
yanannya melalui kelompok-kelompok kecil.

17 Jawaban saudara. Saya dapat katakan bahwa mereka semua mempunyai
pekerja-pekerja yang mengabdi, kebulatan tekad dalam doa, menekankan
pengajaran doktrin Alkitab, dan memberikan tanggung jawab kepada orang
percaya setempat.


