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Saudara dan
Pelayanan

"Saya masih merasa malu dan tidak berhasil. Saya telah berusaha sekuat-
nya tetapi tak seorang pun tergerak oleh khotbahku. Ketika jemaat mulai ber-
doa, saya berlutut di sudut ruangan dan menangis tersedu-sedu; khotbah dan
penyampaiannya merupakan kegagalan total . . . yang lebih buruk lagi tak
seorang pun maju ke depan untuk diselamatkan. Apa Tuhan melakukan suatu
kesalahan? Tidak, sayalah yang telah membuat kesalahan. Rupanya Allah tidak
memanggilku. Saya tidak terpanggil untuk melayani . . . saya tidak akan
berkhotbah lagi."

"Sementara saya berlutut dalam kesedihan, saya rasakan sentuhan atas
bahuku, 'Maukah Saudara menolong kami mendoakan mereka yang maju ke
depan?' Saya tidak bisa mempercayai penglihatanku! Sebelas orang telah ma-
ju ke depan untuk diselamatkan."

Penulis kata-kata itu menjadi seorang pendeta yang berhasil, seorang
pengkhotbah yang terkenal, tetapi ia menuliskan kata-kata itu ketika baru mulai
berkhotbah. Pengalamannya menunjukkan bahwa seseorang yang mengasihi
jiwa-jiwa dapat menyampaikan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan.

Saudara merupakan salah satu dari sekelompok besar orang yang telah
mengikuti panggilan Tuhan. Berkhotbah dan mengajar adalah cara-cara yang
dapat saudara pergunakan untuk menyelamatkan orang yang tersesat dan
menolong orang percaya menjadi orang Kristen yang kuat imannya. Kursus
ini akan menolong saudara memperoleh kemampuan yang diperlukan untuk
mempersiapkan dan menyajikan pelajaran serta khotbah dengan penuh
keyakinan dan keberhasilan.
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Pelajaran ini akan menolong saudara untuk mengetahui, bagaimana orang
yang Tuhan inginkan dan pekerjaan yang dimaksudkan-Nya untuk saudara.

ikhtisar pasal

Konsep Pelayanan
Persyaratan untuk Pelayanan
Dua Pelayanan Khusus

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan sifat-sifat seorang pelayan Perjanjian Baru.
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• Membahas pelayanan seorang pelayan Perjanjian Baru.

• Mengembangkan dalam kehidupan saudara sendiri sifat-sifat yang dituntut
dalarn pelayanan Perjanjian Baru.

kegiatan belajar

1. Dengan saksama, bacalah bagian pendahuluan dari buku pelajaran ini.
Saudara akan menemukan contoh-contoh pertanyaan pelajaran yang
dipergunakan dalam buku pelajaran ini dan bagaimana menjawab masing-
masing.

2. Pelajarilah ikhtisar dan tujuan pasal. Ini akan menolong saudara untuk
mengenali hal-hal yang harus saudara pelajari.

3. Bacalah pelajaran ini dan kerjakanlah soal-soal dalarn buku pegangan
saudara. Tuliskan jawaban yang panjang dalam sebuah buku tulis. Saudara
akan memperoleh lebih banyak manfaat dari kursus ini jika saudara berusaha
untuk menjawab sendiri pertanyaan itu sebelum melihat jawaban yang
diberikan. Cocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada
akhir pasal ini.

4. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal. Bandingkanlah
jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada akhir buku ini. Tin-
jaulah kembali soal-soal yang salah jawabannya.
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uraian pasal

KONSEP PELAYANAN

Tujuan 1. Memilih pernyataan yang menunjukkan konsep pelayanan yang
diberikan dalam surat-surat penggembalaan.

Pola Alkitabiah

Apa pelayanan itu? Bagaimana saya bisa belajar untuk melayani dengan
efektif? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus menjadi orang macam apa?
Bagaimana saya berkhotbah? Apa yang akan saya ajarkan?

Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan lain mungkin ada dalam pikiran
Timotius ketika dia mula-mula merasa panggilan untuk memasuki pelayanan.
Titus, seorang pelayan Perjanjian Baru yang lain, mungkin menghadapi per-
tanyaan yang sama.

Minat saudara terhadap kursus ini menandakan bahwa saudara sudah
terlibat dalam salah satu segi pelayanan gereja atau mengharapkan yang
demikian. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang baru disebutkan
tadi. Jika demikian, ada tempat untuk minta pertolongan, yaitu Alkitab. Surat-
surat penggembalaan (Timotius I dan II dan Titus) adalah surat-surat yang
ditulis oleh Rasul Paulus. Secara khusus surat-surat itu ditujukan kepada mereka
yang melayani. Saudara harus membaca surat kiriman ini secara menyeluruh.
Saudara perlu membaca ulang surat-surat itu dalam hari-hari dan tahun-tahun
yang akan datang, sementara saudara melayani Tuhan dan mungkin ikut
mengambil bagian dalam pelayanan berkhotbah dan mengajar. Surat-surat ini
tidak memuat semua yang dikatakan oleh Perjanjian Baru tentang pelayanan,
tetapi berisi hal-hal dasar.

1 Sebutkan ketiga Surat Penggembalaan.

2 Bacalah Surat-surat Penggembalaan seluruhnya untuk memperoleh pan-
dangan luas mengenai nasihat yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam
pelayanan. Berilah tanda yang menunjukkan bahwa saudara sudah
melaksanakan apa yang diperintahkan .....
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3 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR.
a Surat-surat Penggembalaan ditulis oleh seorang rasul yang berpengalaman

kepada dua orang muda yang terlibat dalam pelayanan. Surat-surat ini
memberi nasihat-nasihat yang sangat menolong bagi mereka yang bercita-
cita untuk melayani dalam gereja.

b Surat-surat Penggembalaan memberi persyaratan bagi pelayanan Kristen dan
menguraikan sikap mereka yang melayani. Dalam hal ini surat-surat ini
dimaksudkan untuk menawarkan hati orang awam sehingga tidak melibatkan
diri dalam pelayanan.

c Rasul Paulus tidak memasukkan setiap segi persyaratan pelayanan, tetapi
nasihat dalam Surat-surat Penggembalaan meliputi segi-segi pokok ajaran
Alkitabiah dalam kepemimpinan Kristen.

Pelayanan Injil merupakan suatu hak istimewa menurut pendapat Paulus.
Dia mengenang dengan penuh rasa sesal keadaannya yang dahulu ketika ia
menganiaya gereja dan menghujat Tuhan Yesus (I Timotius 1:12-14). Ketika
mendaftarkan hal-hal yang dibanggakan, dia menganggap semuanya sebagai
"sampah" yang patut dibuang. Baginya semua itu merupakan "kerugian" ke-
cuali pengenalan akan Kristus (Filipi 3:8-11). Bahkan penderitaan dan siksaan
demi Injil, hanya memusatkan perhatiannya kepada kemuliaan yang didatang-
kan oleh keikutsertaannya dalam penderitaan Kristus. Dia menganggap kele-
mahan jasmaninya sebagai suatu kesempatan bagi Kristus untuk menunjukkan
kuasa-Nya. Kata-katanya ialah, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kele-
mahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kese-
sakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat" (II Korin-
tus 12:10).

Dalam Surat-surat Penggembalaannya Paulus menulis tentang kepemimpin-
an gereja kepada dua orang muda, anak-anaknya dalam iman. Dalam bagian
berikut ini kita akan melihat apa yang dikatakannya kepada Timotius dan Titus
tentang bagaimana macamnya orang yang melayani Injil dan macam peker-
jaan yang harus dilakukan.
4 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang menguraikan konsep Paulus
tentang pelayanan yang diberikan dalam Surat-surat Penggembalaan. Dia
memandang pelayanan sebagai
a) pekerjaan yang harus dikerjakan seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya.
b) kepercayaan yang kudus.
c) hak istimewa.
d) kesempatan untuk memperoleh status dan penghormatan.
e) keikutsertaan dalam penderitaan Kristus yang mungkin meliputi kesukaran.
f) suatu cara untuk memperoleh imbalan keuangan yang banyak.
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Pelayanan Umum dan Pelayanan Khusus

Pelayanan Umum

Tujuan 2. Mengenal konsep pelayanan umum seperti yang dipahami oleh gereja
mula-mula.

Apakah pelayanan itu? Kita sudah menanyakan pertanyaan tadi pada per-
mulaan pasal ini. Marilah kita melihat dalam Alkitab untuk memperoleh
jawabannya. Dalam struktur gereja, banyak orang terpanggil untuk melayani,
tetapi tidak untuk berkhotbah dan mengajar. Hal ini terlihat dalam I Timotius
3:8-13. Pekerja-pekerja ini (kadang-kadang disebut diaken) tidak melayani seper-
ti yang diuraikan dalam ayat-ayat 1-7. Masih ada hal-hal tentang melayani yang
terdapat dalam I Korintus 12:28 dan Roma 12:4-8. Saudara dapat melihat bahwa
setiap orang yang merupakan anggota tubuh Kristus mempunyai bidang
pelayanan sendiri. Semua tempat pelayanan ini penting, meskipun ada beberapa
di antaranya yang lebih menonjol. Dalam satu cara setiap pelayanan menyum-
bang kepada pendewasaan jemaat untuk pelayanan Kristen. Paulus
menerangkan hal ini dalam Efesus 4: 11, 12, "Dan Ialah yang memberikan baik
rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-
gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi
pekerja pelayanan, bagi pembangunan Tubuh Kristus." Ada contoh tentang
ini dalam kitab Kisah Para Rasul.
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Ketika gereja mula-mula menghadapi masalah membagikan dana kepada
para janda, jemaat memilih tujuh orang yang diserahi tugas itu oleh rasul-rasul.
Tindakan ini membebaskan para rasul dari tugas tersebut, sehingga mereka
dengan leluasa dapat melayani Firman dan doa (Kisah Para RasuI6:1-4). Dorkas
melayani orang miskin dan berkekurangan di Yope dengan membuat baju dan
pakaian untuk mereka (Kisah Para Rasul 9:36-41). Nama Yusuf diganti Bar-
nabas karena dia merupakan pendorong bagi teman-temannya (Kisah Para Rasul
9:26-27). Kemudian hari dia mencari Paulus di Tarsus dan membawanya ke
Antiokhia untuk menolong dalam pelayanan gereja (Kisah Para Rasul II :25-26).
Barnabas juga menjadi seorang guru dan nabi (Kisah Para Rasul 13: I) dan
kemudian diutus oleh gereja bersama Paulus untuk pekerjaan Penginjilan (Kisah
Para Rasul 13:2). Orang Kristen Perjanjian Baru menemukan banyak cara un-
tuk melayani Tuhan. Ada juga beberapa di antaranya yang terpanggil untuk
pelayanan yang lebih khusus.

5 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang dengan benar menguraikan ten-
tang konsep pelayanan umum sebagaimana istilah ini dipahami oleh gereja mula-
mula.
a) Pelayanan dipahami sebagai kepemimpinan, kepentingan, status, dan kegu-

naan yang dimiliki seseorang oleh karena posisinya dalam gereja.
b) Istilah pelayanan berbicara mengenai sekelompok kecil orang yang memim-

pin kehidupan rohaniah jemaat melalui khotbah dan aktivitas mengajar.
c) Pelayanan dipahami sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada Tuhan

demi jemaat-Nya di atas bumi ini.

Pelayanan Khusus

Tujuan 3. Memilih suatu pernyataan yang menunjukkan maksud pelayanan
khusus dalam tubuh Kristus.

Di tengah-tengah berbagai macam pelayanan dalam gereja, Tuhan menem-
patkan beberapa orang yang melakukan pelayanan khusus. Paulus
mempergunakan tubuh manusia untuk menggambarkan pelayanan ini.



SAUDARA DAN PELAYANAN 21

Kristus adalah kepala tubuh-Nya, gereja (Efesus I :22-23). Setiap orang per-
caya adalah anggota tubuh-Nya dan melayani dalam beberapa cara (I Korin-
tus 12:4-6). Meskipun semua orang percaya terpanggil untuk melayani dalam
arti umum seperti yang telah diuraikan, beberapa orang diberi pelayanan khusus,
suatu pelayanan istimewa bagi gereja. "Dan Ialah yang memberikan baik rasul-
rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-
gembala dan pengajar-pengajar" (Efesus 4:11). Berkhotbah dan mengajar
adalah dua pelayanan khusus yang diberikan kepada gereja untuk menolong
memperlengkapi semua umat Allah bagi pelayanan Kristen dan membawa
seluruh gereja kepada kesatuan dan kedewasaan (Efesus 4:12-13). Dalam kur-
sus ini kita memusatkan perhatian kepada kedua hal itu.

6 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang menyebutkan maksud pelayanan
khusus di dalam gereja. Maksud pelayanan khusus dalam gereja ialah untuk
a) mengangkat orang yang berbakat dalam kedudukan kepemimpinan.
b) memperkembangkan sistem administrasi, sehingga pekerjaan gereja

terlaksana dalam cara yang efisien dan praktis.
c) meningkatkan pertumbuhan rohaniah dan persatuan di dalam tubuh gereja

dan penjangkauannya ke dunia.

PERSYARATAN BAGI PELAYANAN

Persyaratan Alkitabiah

Tujuan 4. Membedakan di antara persyaratan Alkitabiah dan yang bukan
Alkitabiah bagi seorang yang melayani.

Sementara kita mempertimbangkan hal-hal yang ada di depan kita, bacalah
dengan sikap doa ayat-ayat. Bertanyalah kepada diri saudara, "Apakah yang
dikatakan ayat Alkitab ini kepadaku? Roh Kudus akan menolong saudara un-
tuk mengerti apa yang dimaksudkan dan bagaimana menerapkannya pada diri
saudara.

Beberapa persyaratan bagi pemimpin-pemimpin Perjanjian Baru diberikan
dalam I Timotius 3:1-7. Ayat-ayat itu menguraikan tentang orang macam apa
saudara seharusnya untuk menjadi pelayanan dalam gereja. Bacalah bagian ini
dengan saksama sebelum maju lebih jauh. Perhatikan bahwa Paulus memulai
dengan memuji mereka yang berkeinginan untuk melayani. Kerinduan untuk
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melayani adalah bukti panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi kerin-
duan itu, bahkan panggilan itu sendiri, belum cukup. Allah memberikan per-
syaratan dasar yang harus dipenuhi. Saudara harus menjadi sesuai yang di-
inginkan Tuhan; kemudian barulah saudara dapat melakukan apa yang
dikehendak-Nya.

Saudara harus meneliti hati saudara sendiri. Setiap orang yang rindu un-
tuk melayani pekerjaan Tuhan harus bertanya kepada dirinya sendiri mengapa
dia ingin melayani. Mengapa saudara ingin mengajar, berkhotbah, melayani?
Saudara sendiri dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam hati nurani
saudara dan kepada Allah.

7 Bacalah ulang I Timotius 3: I dan kemudian dengan saksama menilai setiap
alasan yang dikemukakan oleh orang yang ingin melayani. Kemudian lingkari
huruf di depan alasan yang saudara rasakan sebagai persyaratan Alkitabiah
untuk melayani.
a) Ishak adalah seorang Kristen baru dengan banyak talenta alamiah. Dia

memandang dirinya sebagai "orang terkemuka". Baginya orang yang
melayani di depan umum lebih penting untuk pekerjaan Tuhan daripada
orang yang pelayanannya tidak kelihatan. Jadi, dia memutuskan untuk
melibatkan diri dalam bidang pelayanan.

b) Trisno sudah menjadi Kristen selama tiga tahun. Dia setia mengikuti kebak-
tian gereja, sering kali mempelajari Alkitab dan kadang-kadang bersaksi
kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan ingin
agar dia lebih aktif terlibat dalam pelayanan gereja. Dia mempelajari Alkitab
dengan sungguh-sungguh dan berdoa agar Tuhan membukakan pintu kesem-
patan baginya. Dia telah mengatakan kepada pemimpin-pemimpin gereja,
bahwa dia bersedia melayani kapan dan di mana saja diperlukan.

Paulus mulai daftar persyaratan bagi orang yang ingin melayani, dengan
berkata bahwa mereka haruslah orang yang tak bercacat. Ini tidak berarti bahwa
mereka harus sempurna. Maksudnya ialah bahwa mereka harus berusaha agar
tidak bermoral buruk atau mengikuti doktrin palsu. Seorang yang melayani
harus juj ur, suci, dan benar. Inilah bagian yang penting dari sifat Kristen yang
baik. Persyaratan ini diulangi dalam Titus 1:6-7. Bacalah dari Alkitab saudara.

Surat Paulus yang pertama kepada Timotius memberikan persyaratan
khusus bagi kehidupan keluarga orang yang melayani dalam gereja. Untuk
memenuhi persyaratan ini seorang pria harus mempunyai seorang isteri saja
dan dapat mengatur keluarganya dengan baik. Orang yang melayani itu harus
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selalu menjadi teladan moral Kristen dalam kehidupan keluarganya. Dia harus
mengepalai keluarganya dengan benar dan kasih, sehingga penghargaan jemaat
kepadanya akan menggerakkan mereka untuk menghormati kepemimpinannya.
Rasul menunjukkan persamaan antara kehidupan gereja dan keluarga. Jika
seseorang tidak dapat mengatur keluarganya, dia tidak dapat mengatur jemaat-
nya. Yesus mengajarkan prinsip ini dengan kata-kata, "Engkau telah setia dalam
perkara kecil, Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara
yang besar" (Matius 25:21).

Seorang pekerja Kristen harus seorang yang tekun, bisa mengendalikan
diri dan tertib. Inilah sifat-sifat seorang pria yang sopan dan berkelakuan baik.
Tidak boleh ada yang kasar atau tidak sopan dalam percakapan atau perbuatan-
nya. Baik kelakuan maupun penampilannya harus menunjukkan dengan baik
Injil yang diberitakannya.

8 Lingkarilah huruf di depan setiap anak kalimat yang menyempurnakan
dengan benar pernyataan di bawa ini. Seorang pemimpin Kristen harus
a) menjadi teladan kesempurnaan.
b) mempunyai nama yang baik di dalam maupun di luar jemaat.
c) menjadi teladan dalam kejujuran, kesucian, dan dapat mengatur rumah tang-

ganya sendiri.
d) menampilkan diri sebagai seorang yang berkelakuan baik; pakaian dan

kelakuannya harus mencerminkan INJIL.

Dalam hubungan dengan pelayanan, Paulus mengatakan tiga hal dalam
suratnya kepada Timotius. Pertama, seorang yang melayani harus suka memberi
tumpangan. Dalam zaman Timotius ini perlu untuk menyebarluaskan Injil,
karena mereka yang menginjili memerlukan tempat penginapan dalam per-
jalanan mereka. Hal ini juga menguatkan kebiasaan yang lazim pada masa itu.
Memberikan makanan dan tumpangan kepada orang adalah tanda
keramahtamahan.

Kedua, Paulus mengatakan bahwa seorang yang melayani harus cakap
mengajar. Karena tanggung jawab terbesar seorang yang melayani ialah menga-
jarkan Alkitab kepada orang lain, maka seorang pelayan harus merupakan guru
yang cakap. Seorang yang merasa kurang cakap untuk mengajar harus berusaha
belajar agar ia menjadi guru yang baik.
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Akhirnya, Paulus memberi nasihat kepada jemaat agar jangan memilih
seorang yang baru bertobat sebagai pemimpin. Seorang yang baru bertobat
adalah seumpama sebuah benih yang baru ditanam. Dia memerlukan waktu
untuk bertumbuh, berkembang dan berbuah. Diperlukan waktu untuk mem-
buktikan sifat-sifat kepemimpinan yang diperlukan oleh seorang pelayan.
Karena dengan menjadi pengikut, seorang bertumbuh menjadi pelayan Firman
yang cakap dan berguna. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang yang baru
bertobat tidak dapat mempunyai tempat dalam pelayanan umum sebagaimana
telah diuraikan.

9 Yang mana dari berikut ini adalah persyaratan Alkitabiah bagi mereka yang
melayani dalam gereja? Orang-orang yang melayani
a) harus memberi tumpangan.
b) harus mengembangkan kemampuan mengajar.
c) harus mempunyai kehendak yang kuat.
d) memerlukan pendidikan yang lebih tinggi.
e) harus dewasa secara rohani.
f) harus dapat memimpin dengan sewenang-wenang.

Mereka yang melayani Firman diperingatkan terhadap cinta akan uang.
Allah mempunyai rencana untuk memenuhi keperluan pribadimu dan saudara
harus mohon kepada-Nya untuk menyediakan keperluan itu. Pendeta yang
tamak akan harta segera akan dicemoohkan.

Mereka yang melayani harus sabar, tidak peminum, bukan pemarah atau
suka bertengkar. Sebagai pengganti mabuk-rnabukan, marah, cekcok, mereka
harus terkenal sebagai peramah, pendamai, dan dapat menahan diri.

Penting sekali bagi orang Kristen yang melayani bahwa dia dihormati oleh
orang yang di luar persekutuan gereja. Apa yang diajarkan seseorang harus
dipraktekannya sendiri. Jika seorang pemimpin tidak jujur, tidak setia atau
tidak berkonsekuen, maka ia kehilangan pengaruhnya atas orang lain. Kalau
kehidupan kita buruk, maka semua usaha kita sia-sia, walaupun kita berkhot-
bah atau berdoa dengan bagus dan tepat.
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10 Pilihlah jawaban yang paling baik untuk menyelesaikan kalimat.
Keramahtamahan dan kesabaran seseorang yang melayani harus nyata bagi
a) semua orang yang menghadiri kebaktian gereja.
b) masyarakat yang bukan Kristen.
c) semua orang, sesama orang Kristen, orang bukan Kristen, anggota keluarga.

Persyaratan Allah bagi para pelayan mungkin kelihatannya keras, sangat
menuntut atau bahkan kejam. Namun ayat-ayat Alkitab yang meninggikan dan
menghormati seseorang yang dipanggil kepada pelayanan kudus, harus
menetapkan bagi orang itu suatu patokan kelakuan yang tinggi. Seorang pelayan
Kristen harus menyadari bahwa dia memimpin orang lain dengan teladannya,
bukan saja dengan perkataannya. Tanggung jawab itu besar karena hak
istimewa itu besar pula. Yesus berkata, "Setiap orang yang kepadanya banyak
diberi, daripadanya akan banyak dituntut" (Lukas 12:48).

11 Daftar persyaratan lain untuk melayani diberikan dalam Titus 1:6-9.
Bacalah daftar ini dan bandingkanlah dengan I Timotius 3:1-7. Kemudian
selesaikanlah latihan berikut.

a Tuliskan lima persyaratan yang terdapat dalam kedua bagian Alkitab itu.

b Dua persyaratan adalah sama dalam kedua daftar itu. Apakah itu?

c Suatu ajaran dalam Titus menunjuk khusus pada pelayanan dan tidak ter-
dapat dalam Timotius. Apakah itu?

d Apa yang dikatakan Titus mengenai anak-anak pemimpin gereja yang tidak
dikatakan Timotius?

e Tuliskan persyaratan lain dalam Titus yang tidak dituliskan dalam I Timotius.



26 BERKHOTBAH DAN MENGAJAR

12 Di bawah ini terdapat beberapa persyaratan rohani bagi mereka yang
melayani. Tuliskan nomor 1 di depan persyaratan yang disebut dalam Alkitab
dan nomor 2 di depan persyaratan yang tidak disebut.

a Tidak bercela.

b Mempunyai seorang isteri saja.

c Memperoleh persetujuan dari organisasi gereja.

d Ramah tamah.

e Menyelesaikan persyaratan pendidikan seperti yang dituntut oleh pim-
pinan gereja.

f Berdisiplin, ramah, dan suka berdamai.

g Sanggup mengatur keluarganya sendiri, melaksanakan kepemimpinan
rohaniah dalam rumah tangganya.

Persyaratan Umum

Belajar

Tujuan 5. Menerangkan pentingnya mempelajari Alkitab bagi mereka yang
melayani.

Tujuan 6, Mengenali pelayanan Roh Kudus dalam proses mempelajari Alkitab.

Setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atau melayani harus
mempelajari Alkitab. Jika saudara berkhotbah atau mengajar, saudara harus
benar-benar mengenal ayat-ayat Alkitab yang dipakai. Setiap orang yang ter-
panggil untuk melayani Firman, juga terpanggil untuk mernpelajarinya, karena
yang pertama menuntut yang kedua. Jika saudara belajar matematika saudara
harus mengetahui tentang matematika. Bagaimana pendapat saudara mengenai
seorang guru musik yang tidak mengetahui musik? Tidakkah itu sama dengan
seorang guru Injil yang tidak mengenal Alkitab? Belajar adalah harga yang harus
dibayar untuk pengetahuan yang Saudara peroleh. Saudara harus membayar
harga itu jika saudara ingin menjadi seorang guru atau pengkhotbah Firman
yang efektif. Marilah kita pertimbangkan beberapa saran untuk belajar.



SAUDARA DAN PELAYANAN 27

Saudara harus memper kembangkan kebiasaan untuk belajar setiap hari
dan mengikutinya dengan setia. Sedapat mungkin hindarilah setiap gangguan
belajar. Alkitab dan buku tulis harus selalu tersedia. Siapkan alat bantuan bela-
jar apa pun yang saudara miliki untuk dipergunakan apabila saudara
memerlukannya.

Sebagaimana saudara mempunyai waktu yang tetap untuk belajar,
demikian juga saudara harus mempunyai tempat khusus untuk belajar. Apa
pun juga kegunaan tempat itu, saudara harus menjadikannya tempat belajar
pada saat belajar. Dengan melakukan hal ini, apabila saudara tiba di tempat
belajar, keadaan mental saudara akan siap untuk bagian penting dari peker-
jaan Kristen ini.

13 Bacalah I Petrus 3:15dan bandingkanlah dengan II Timotius 2: 15. Menurut
ayat-ayat ini, terangkan pentingnya mempelajari Alkitab bagi orang Kristen
secara umum dan khususnya bagi mereka yang melayani. Pakailah buku catatan
untuk jawaban ini.

14 Bacalah kalimat di bawah ini yang menerangkan pentingnya mempunyai
waktu dan tempat khusus untuk mempelajari Alkitab.
a Pikirkan keadaan saudara sendiri dan tulislah pada tempat yang disediakan
huruf C kalau cukup dan P kalau perlu diperbaiki.
C p

Menciptakan suatu sikap yang patut untuk belajar.
Memudahkan disiplin dalam hal belajar.
Semua bahan yang diperlukan dapat tersedia untuk menolong dalam
belajar .
Memberikan suasana pribadi yang diperlukan untuk memusatkan
perhatian kepada pelajaran.
Membiarkan orang lain mengetahui bahwa saya sibuk pada saat itu.
Membiarkan orang lain tahu bahwa tempat itu akan saya tempati
pada saat itu.
Menolong saya merencanakan aktivitas yang berkaitan dengan
mempelajari Alkitab.
Mempunyai penerangan dan perabot yang cukup untuk belajar
dengan efektif.

b Tulislah dalam buku catatan saudara apa yang dapat saudara lakukan un-
tuk memperbaiki tempat belajar dan bagaimana saudara dapat mengatur waktu
sehingga saudara mempunyai waktu belajar yang tetap dan khusus.
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Ingatlah, bahwa mempelajari Alkitab agak lain daripada mempelajari buku-
buku biasa. Tujuan utama saudara ialah mengetahui apa yang dikatakan Alkitab
dan mengerti apa yang dimaksudkan. Sumber pokok pertolongan adalah Roh
Kudus. Yesus mengatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran" (Yohanes 16:13).

Alkitab adalah penyataan Ilahi. Karena itu kita harus bergantung kepada
pelayanan mengajar dari Roh Kudus untuk memimpin kita dalam semua
kebenaran. Ada dua alasan mengapa kita harus diajar oleh Roh. Pertama, Roh
sendirilah yang mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Kedua, Roh sendirilah
yang dapat menyatakan hal-hal Allah.

15 Bacalah I Korintus 2:9-15. Dari ayat-ayat ini terangkan mengapa perlu bagi
kita untuk diajar oleh Roh dalam dua bidang ini. Tuliskan tanggapan saudara
dalam buku catatan.
s Bagaimana Roh mengetahui maksud Tuhan?
b Bagaimana kebenaran Firman Allah dinyatakan kepada kita?

Alat-alat penolong untuk belajar selalu tersedia bila kita memerlukannya.
Pada saat yang sama kita memperoleh pertolongan khusus Roh Kudus di dalam
kita. Lihatlah Matius 16:13-17 dan bacalah bagaimana Petrus mengerti bahwa
Yesus adalah Kristus. Saudara akan melihat bahwa kebenaran itu datang
kepadanya oleh penyataan Bapa dan bukan karena pengertian atau pengalaman
manusia.

16 Pelayanan Roh Kudus dalam mempelajari Alkitab dapat diterangkan
sebagai
a) yang memberikan petunjuk kepada setiap orang, terpisah dari Alkitab.
b) yang memberi pengertian ke dalam Firman dan menyatakan bagaimana Fir-

man itu diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan seseorang.
c) yang memberi ilham yang diperlukan seseorang sementara dia mempelajari

Firman.
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Kasih

Tujuan 7. Menerangkan mengapa kasih harus merupakan motif dasar bagi
pelayanan.

Kasih Kristus harus merupakan dorongan yang menguasai setiap orang yang
melayani. Paulus mengatakan,

"Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti
bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua
sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah
mati dan telah dibangkitkan untuk mereka" (II Korintus 4: 14, 15).

Tidak ada motif pelayanan yang cukup baik atau cukup kuat tanpa kasih Kristus
yang memberi arti dan kuasa. Seorang pengacara atau dokter atau pedagang
dapat melayani orang dengan motif yang lebih rendah, tetapi seorang pelayan
didorong oleh kasih Kristus. Seorang pendeta muda pernah mengatakan, "Saya
senang berkhotbah!" Seorang pendeta tua menjawab, "Ya, tetapi apakah
engkau mengasihi orang?" "Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita" (Roma 5:5). Seperti
Paulus, saudara pun dapat dikuasai oleh kasih.

17 Bacalah I Korintus 13:1-13. Perhatikan secara khusus ayat 1 dan 2.
Terangkan dengan kata-kata saudara sendiri, mengapa kasih harus menjadi
motif dasar bagi pelayanan.

Sikap

Tujuan 8. Mengenali sifat-sifat yang lazim bagi seorang pelayan dan gembala,
berdasarkan empat bagian Alkitab yang berbicara tentang gembala.

Lihatlah I Petrus 5: 1-7 dan bacalah petunjuk -petunjuk yang diberikan
Petrus tentang sikap yang seharusnya dimiliki seorang terhadap pelayanan. Dia
membandingkan peranan seorang yang melayani dengan seorang gembala. Dia
telah mendengar gambaran yang dipergunakan Yesus setelah kebangkitan-Nya
(Yohanes 21:15-19). Hanya beberapa hari sebelumnya Petrus menyangkal Yesus.
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Ketika memulihkan Petrus dalam persekutuan, tiga kali Yesus meminta suatu
pengakuan kasih. Setiap kali Ia meminta Petrus memelihara kawanan domba-
Nya. Tanggung jawab sepenuhnya untuk memelihara kawanan domba termasuk
juga memberi makan dan merawat domba yang kecil maupun yang dewasa.
Inilah gambaran yang indah mengenai penggembalaan.

18 Bacalah Ibrani 5:11-6:3; I Petrus 2:2; I Korintus 3:1-3 dan jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lingkarilah huruf di depan setiap pernya-
taan yang BENAR.
a Anak domba perlu minum susu, demi melangsungkan kehidupan rohani

selama pengalaman pertobatan yang mula-mula.
b Susu bukan untuk domba yang dewasa; mereka memerlukan makanan keras

untuk menghasilkan kedewasaan rohani.
c Gembala harus peka terhadap keperluan bayi-bayi rohani dan kerohanian

orang dewasa dan menyiapkan pelayanannya atas dasar ini sebagaimana
diperintahkan oleh Roh Kudus.

d Mereka yang tetap menjadi anak domba mempunyai kecenderungan untuk
tidak berdaya secara rohani dan menjauhkan diri dari gembala. Tanggung
jawab gembala ialah menolong mereka melampaui masa bayi secara rohani.

19 Berdasarkan tabel di sebelah ini, jawablah pertanyaan berikut dalam buku
catatan saudara.
a Seorang gembala memelihara dombanya sekurang-kurangnya dalam tiga

cara: Dia menyediakan, dia memimpin, dan dia mencari. Dengan
mempergunakan kata-kata ini sebagai judul, buatlah tiga daftar dalam buku
catatan saudara. Di bawah judul yang cocok tuliskan kata-kata dari masing-
masing bagian Alkitab ini, yang menguraikan pemeliharaan gembala bagi
domba-dombanya.

b Daftar mana yang paling panjang dalam pertanyaan a? Apa yang disarankan
tentang pelayanan saudara sebagai gembala atas umat Allah?

c Sebagai gembala atas umat Allah, apakah saudara merasa prihatin terhadap
domba yang hilang? Buktikan jawaban saudara dari salah satu ayat Alkitab
ini.

d Apakah pada perkiraan saudara seseorang dapat mempunyai pelayanan gem-
bala meskipun dia bukan pendeta dari sebuah gereja?

e Seseorang yang tidak mempunyai hati (sifat) gembala (yang tidak merasa
prihatin terhadap kebutuhan kawanan dombanya) bisa dibandingkan dengan
seorang upahan dalam Yohanes 10:12-13. Apakah gembala yang demikian
dapat benar-benar menyediakan keperluan rohani jemaat?
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SIFAT-SIFAT SEORANG GEMBALA ROHANI

Mazmur 23:1-6

Gembala menyediakan

- segala yang diperlukan domba:
makanan, air, istirahat, sehingga
mereka dapat bertumbuh dan ber-
kembang.

- petunjuk; karena Dia memimpin
ke jalan yang dipilih-Nya.

- perlindungan dan perbaikan;
tongkat dan gadanya memberi
keamanan, sehingga domba itu
tidak gentar.

- keperluan masa kini; meskipun
musuh mengancam.

- kasih yang tak kunjung berakhir,
ditambah dengan kebaikan dan
kemurahan.

Yohanes 10:1-16

Gembala yang baik

- menyediakan keselamatan bagi
domba-domba-Nya.

- mengenal domba-domba-Nya;
mereka mengenal dan memperca-
yai Dia.

- menuntun mereka melalui jalan
yang benar, memberi mereka ma-
kan, melindungi mereka dan me-
menuhi keperluan mereka.

- menjadi teladan yang baik, dan
domba-domba dengan penuh ke-
percayaan mengikuti-Nya.

- memperhatikan kawanan-Nya dan
bersedia mati bagi mereka.

- merasa prihatin akan semua dom-
ba-Nya karena Ia memiliki hati
dan visi seorang gembala.

Lukas 15:4-7

Gembala

- meninggalkan domba-dombanya
dalam keadaan aman ketika dia
mencari domba yang hilang.

- tetap mencari sampai yang hilang
diketemukan.

- membawa pulang domba yang ter-
hilang.

- bersukacita karena ditemukannya
domba yang terhilang.

I Petrus 5:1-7

Gembala kawanan domba Allah

- dengan rela memelihara kawanan
domba.

- melayani karena dia mengasihi
mereka.

- melayani dengan penuh perhatian
dan kerendahan hati.

- memberi kepemimpinan yang
lemah lembut, bukan kepemim-
pinan yang sewenang-wenang.

- menjadi teladan yang baik bagi
domba-dombanya.

- bersedia tunduk kepada gembala
yang lebih tua.

- tidak kuatir sementara melayani
karena dia mempercayai Gembala
Agung.
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Kemampuan Rohani

Tujuan 9. Mendaftarkan dua sifat rohani yang diperlukan apabila kita melayani
orang lain.

Saudara harus mempunyai kuasa rohani dan pengertian rohani apabila in-
gin menjadi seorang pelayan yang efektif. Kehidupan rohani yang saudara terima
waktu saudara diselamatkan harus dipelihara seperti tumbuhan yang masih
muda. Pembacaan Alkitab dan doa setiap hari diperlukan untuk memberi makan
dan mendewasakan hidup yang baru itu. Apabila saudara melayani maka peker-
jaan yang utama ialah memberi pelayanan rohani kepada kebutuhan rohani.
Paulus mengatakan kepada kita bahwa Allah memberikan Roh sehingga kita
mengetahui semua hal yang disediakan bagi gereja (I Korintus 2:9-12). Apabila
perkara-perkara khusus yang disediakan Allah sudah dimengerti, maka perkara
tersebut dapat terlaksana dalam kuasa Roh. Para murid mengetahui fakta-fakta
jasmani mengenai Yesus, yaitu kelahiran, kehidupan, kematian dan
kebangkitan-Nya; namun Dia menyuruh mereka menunggu di Yerusalem un-
tuk dipenuhi dengan Roh sebelum mereka mulai bersaksi kepada orang lain.
Ia menjanjikan kuasa bagi mereka yang menantikan kedatangan Roh (Kisah
Para Rasul 1:4-8). Dapatkah kita berbuat lebih kurang dari pada itu dalam
mempersiapkan diri untuk melayni orang lain?

Mungkin saudara mengetahui bahwa ada persyaratan lain yang diperlukan
untuk pelayanan. Ada beberapa yang bersifat Alkitabiah, ada yang bersifat
tradisi atau kebudayaan dan ada yang bersifat hukum. Semua persyaratan
Alkitabiah harus dipenuhi. Hukum negara harus diikuti kecuali hukum-hukum
itu menentang suatu prinsip atau perintah Alkitab. Sampai tahap mana saudara
harus tunduk kepada persyaratan tradisi atau kebudayaan merupakan masalah
yang harus dipecahkan oleh saudara sendiri. Doa, mempelajari Alkitab. dan
pimpinan Roh Kudus akan menolong saudara untuk membentuk keyakinan
pribadi mengenai hal-hal ini. Semuanya ini akan berkembang sementara saudara
melaksanakan pelayanan yang telah disediakan Tuhan bagi saudara.

20 Tuliskan dua sifat rohani yang harus kita miliki jika kita akan IDf.'!: Jani
orang lain dengan efektif.
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DUA PELAYANAN KHUSUS

Pelayanan Khotbah

Tujuan 10. Mengenali definisi tentang berkhotbah seperti yang diterangkan
dalam bagian ini.

Marilah kita mengulangi apa yang telah kita katakan mengenai pelayanan.
Pelayanan berarti melayani. Ada berbagai macam cara untuk melayani, tetapi
ada pelayanan khusus bagi tubuh Kristus sebagai pemberita Injil, gembala, dan
guru. Sekarang kita akan mempertimbangkan pelayanan berkhotbah dan
mengajar sebagai dua cara Alkitab untuk menyampaikan Firman Allah.

Apakah Berkhotbah Itu?

Secara umum, berkhotbah ialah "mengumumkan, mendesak orang un-
tuk menerima atau meninggalkan suatu ide atau tindakan; menyajikan suatu
khotbah" (yang merupakan penyataan pikiran yang diperluas mengenai suatu
subyek). (Uraian ini berkembang dari konsep Perjanjian Baru mengenai khot-
bah yang akan kita bicarakan nanti.) Dari definisi ini kita melihat bahwa
berkhotbah ialah penyampaian suatu khotbah di hadapan umum oleh seorang
pelayan kepada jemaat. Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah berita inti dari
berkhotbah. Sasaran utama berkhotbah ialah menginjili orang yang sesat un-
tuk bertobat, beriman, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Khotbah juga
merupakan cara dengan mana orang Kristen menerima santapan rohaniah dan
menjadi dewasa dalam iman.

Perintah untuk berkhotbah diberikan oleh Tuhan ketika Dia mengatakan,
"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk" (Markus
16:15). Dua kali Paulus menantang Timotius untuk berkhotbah, "Be.Itakanlah
Firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang
... " (II Timotius 4:2). Di tempat lain dia mengatakan, "Lakukanlah peker-
jaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu" (II Timotius 4:5).
Khotbah adalah suatu cara penting yang dipilih Allah untuk menginjili seluruh
umat manusia.
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21 Tuliskan 1 di depan kalimat yang menguraikan tentang khotbah aan 2 di
depan yang tidak menguraikan tentang khotbah.

.... a Suatu pernyataan secara umum yang disampaikan oleh seorang pendeta
kepada jemaat.

.... b Suatu kuliah ditambah tanya jawab.

. ... c Suatu pernyataan yang diperluas dari seorang kepada sekelompok orang
yang mendorong mereka untuk bertindak atau menerima suatu
pandangan.

.... d Suatu pertemuan informal di mana para peserta belajar dengan memakai
peraturan, contoh atau pengalaman yang dapat dipotong oleh interaksi
para peserta.

Pelayanan Mengajar

Tujuan 11. Menguraikan tentang pelayanan mengajar.

Perintah untuk mengajar diberikan Tuhan ketika Dia mengatakan,
"Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan ... ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu" (Matius
28:19-20). Paulus mengatakan kepada Timotius, "Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran" (II Timotius
4:2). Dalam uraian Paulus mengenai seorang pelayan Yesus Kristus yang baik
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(I Timotius 4:4-16) dia memberi perintah, "Beritakanlah dan ajarkanlah se-
muanya" (ayat 11). Mengajar adalah suatu cara lain yang dipilih Allah untuk
memberitakan Injil kepada semua orang di mana saja.

Apakah Mengajar Itu?

Mengajar ialah menyebabkan seseorang belajar atau menolong seseorang
lain memperoleh pengetahuan atau ketrampilan. Mengajar ialah menerangkan
secara mendetail mengenai apa yang telah dinyatakan dan diterima oleh iman.
Seorang guru ialah seseorang yang memimpin para siswa dalam pengalaman
belajar. Pada suatu pihak, mengajar terdiri dari penyataan pikiran yang
diperluas secara formal dan teratur tentang suatu pokok. Hal mengajar juga
terdiri dari pembahasan pokok pikiran sementara mereka yang diajar
berinteraksi dengan sesamanya dan dengan guru. Mengajar meliputi penyusunan
dan pelaksanaan bahan pengajaran dan penyediaan lingkungan mengajar yang
baik. Beberapa pengalaman belajar terjadi dalam kelas dan ada yang terjadi
di luar kelas.

Perintah Yesus untuk mengajar meliputi juga ide: Menyebabkan orang
mengikuti Dia dan menjadikan ajaran-Nya peraturan hidup (Matius 28:19-20).
Paulus bersyukur kepada Tuhan, karena orang Kristen Roma menaati ajaran
yang telah mereka terima (Roma 6:17). Setelah Petrus menyampaikan khot-
bahnya, orang banyak di Yerusalem ingin mengetahui apa yang mereka harus
lakukan dan Petrus memberi petunjuk lebih lanjut (Kisah Para RasuI2:36-42).
Isi ajaran Kristen adalah Alkitab. Daya tarik mengajar ialah mengerti dan mem-
praktekkan. Tujuan mengajar adalah pendewasaan iman Kristen.

22 Lingkarilah huruf di depan kalimat di bawah ini yang dengan benar
menguraikan pelayanan mengajar.
a) Mengajar ialah pelayanan yang menyebabkan orang lain mempelajari

pengetahuan atau memperoleh ketrampilan dengan peraturan, contoh, atau
pengalaman melalui penyajian di mana biasanya ada pembahasan antara guru
dan murid-murid.

b) Mengajar adalah pelayanan yang menyebabkan orang lain belajar
pengetahuan atau ketrampilan dengan jalan ajaran, teladan, atau pengalaman
dengan menggunakan penyajian yang biasanya meliputi pembahasan antara
guru dan siswa-siswa.

c) Mengajar ialah memberi kuliah dalam sebuah kelas mengenai sesuatu pokok
tertentu. Para siswa mendengarkan dan diharapkan untuk belajar dengan
mendengarkan apa yang dikatakan guru.
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Kesimpulan

Sebenarnya berkhotbah dan mengajar dalam Perjanjian Baru adalah dua
ungkapan dari satu pelayanan. Jadi tidaklah benar untuk membatasi arti kata-
kata berkhotbah dan mengajar dengan mengatakan, bahwa seorang pelayan
Injil hanyalah mengkhotbahkan Injil kepada orang yang tersesat atau menga-
jarkan pengajaran kepada gereja. Ayat-ayat Alkitab menunjukkan bahwa ada
unsur mengajar dalam khotbah Yesus dan para rasul dan juga ada unsur khot-
bah dalam ajaran mereka. Perhatikan bahwa hampir tidak ada perbedaan an-
tara ajaran dan berkhotbah dalam pelayanan Yesus di rumah ibadat (Matius
4:23, Lukas 4:44, Markus 1:21, 22, 27 dan 38). Demikian juga Paulus berkhot-
bah dan mengajar di rumah-rumah ibadat di Korintus untuk meyakinkan baik
orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias (Kisah
Para Rasul 18:4, 5 dan 11). Dan di Efesus ia mengajarkan berita keselamatan
dan banyak orang yang tersesat diselamatkan (Kisah Para Rasul 19:8, 18, 19).
Setelah pertobatan kepala penjara Filipi, Paulus berkhotbah tentang baptisan
air dan pelayanan Kristen dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru bahwa khotbah
lebih berkaitan dengan dasar pengalaman Kristen dan mengajar lebih berkaitan
dengan bangunan bagian atasnya. Sebuah gedung memerlukan keduan ya agar
sempurna.

Amanat Agung ialah bahwa gereja harus menjangkau setiap negeri (Kisah
Para Rasul 1:8), setiap kebudayaan (Matius 28:19-20), dan setiap makhluk
(Markus 16:15) dengan bersaksi, dengan mengajar, dan dengan berkhotbah.

Inilah pikiran yang pertama mengenai berkhotbah dan mengajar. Kita akan
mempelajari masing-masing dengan lebih sempurna dalam pelajaran-pelajaran
berikutnya.

soal-soal untuk menguji diri

Sesudah meninjau pasal ini kembali kerjakanlah soal-soal ini, kemudian
cocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada bagian
belakang buku ini. Ulangilah setiap pertanyaan yang salah jawabannya.

1 Salah satu persyaratan bagi kepemimpinan ialah
a) keinginan seorang Kristen untuk menguasai orang Kristen lainnya.
b) kesadaran bahwa diperlukan pemimpin-pemimpin dalam tubuh Kristus.
c) pengakuan bahwa semua orang Kristen terpanggil untuk melayani.
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2 Lingkarilah huruf di depan kalimat-kalimat di bawah ini yang TIDAK
merupakan persyaratan bagi seorang yang melayani. Seorang yang melayani
harus
a) mempunyai laporan yang baik berhubungan dengan kelakuan dan

doktrinnya.
b) sempurna secara manusia jika ia akan melayani.
c) dapat dipercayai, jujur, benar dan murni hatinya.

3 Dalam kehidupan keluarga dan pribadinya, seorang pemimpin harus
a) suami seorang isteri saja.
b) dapat mengepalai keluarganya sendiri.
c) dapat mendisiplinkan diri, berkelakuan, baik dan merupakan teladan dalam

perkataan, cara berpakaian dan perbuatan.
d) semua yang di atas.

4 Lingkarilah huruf di depan kalimat di bawah ini yang menguraikan tentang
persyaratan untuk seseorang yang ingin melayani dalam gereja. Dia harus
a) seorang yang ramah tamah.
b) melayani karena kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya.
c) menunjukkan kesabaran, keramahtamahan dan dapat menguasai diri.
d) menutupi kegagalan pribadinya dengan berlindung di belakang pelayanan.

5 Persyaratan yang diberikan dalam Alkitab bagi orang yang melayani sangat
tinggi karena
a) kepercayaan orang terhadap kepemimpinan menuntut patokan kelakuan yang

lebih tinggi daripada mereka yang bukan pemimpin.
b) orang yang melihat patokan kelakuan yang tinggi, yang dituntut dari seorang

pemimpin, akan tawar hati dan tidak ingin menjadi pemimpin.
c) orang selalu didorong agar mencapai tujuan yang tinggi, meskipun mereka

tidak dapat mencapainya.

6 Mengenali ciri khas pelayanan berkhotbah dan mengajar di bawah ini, dengan
menuliskan angka 1 di depan ciri-ciri berkhotbah dan 2 di depan ciri-ciri
pelayanan mengajar.

a Penyampaian Firman oleh seorang pendeta kepada sekelompok orang

b Memimpin orang dalam proses belajar dan penemuan sementara mereka
saling membahas dan bertanya

.... c "Benih" ditaburkan ke ladang

.... d Tumbuh-tumbuhan ditanam di dalam kebun
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7 Pelayanan berkhotbah dan mengajar serupa dengan pekerjaan gembala

karena .

8 Perintah untuk bersikap ramah sangat penting karena ..

9 Orang yang melayani harus mempelajari Alkitab ..

10 Pelayanan Roh Kudus penting sekali dalam kehidupan mereka yang

melayani karena Dia menyediakan .

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

Jawaban untuk latihan pasal tidak diberikan dalam urutan yang sebenar-
nya, sehingga saudara sebelumnya tidak akan melihat jawaban pertanyaan
berikutnya. Carilah nomor yang saudara perlukan dan usahakan untuk tidak
melihat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

12 al) Alkitabiah
bi) Alkitabiah
c 2) Bukan Alkitabiah
di) Alkitabiah

1 I Timotius, II Timotius, dan Titus.

13 Seorang yang melayani harus rajin mempelajari Firman Allah sehingga
kerohaniannya dapat berkembang. Inilah pelayanannya yang sejati kepada
Allah. Penyelidikan Alkitab ini akan memungkinkan dia untuk memberikan
jawaban yang tepat kepada mereka yang dengan bersungguh-sungguh ber-
tanya mengenai pengharapan Kristen.

e 2) Bukan Alkitabiah
f 1) Alkitabiah
gI) Alkitabiah

2 Tanda saudara akan menunjukkan bahwa saudara sudah menyelesaikan
tugas ini.
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14 a Jawaban saudara sendiri.
b Saya harap saudara mempertimbangkan hal ini dengan sungguh-sungguh

dan berusaha sekuatnya untuk memperbaiki tempat belajar saudara dan
semoga menjadi tujuan saudara juga untuk meluangkan waktu yang tetap
setiap hari untuk belajar.

3 a Benar.
b Salah.
c Benar.

15 a Roh menyelidiki semuanya bahkan hal-hal yang tersembunyi dalarn diri
Allah. Dia mengetahui kehendak Allah dan keperluan kita masing-
masing. Apabila kita berdoa dalam Roh, maka Roh akan memberi
pemecahan bagi keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah.

b Apabila kita menanti Tuhan dalam hal belajar, doa dan renungan, kita
diajar oleh Roh melalui Firman. Salah satu syarat ialah, bahwa Roh men-
diami diri kita. Kebenaran rohani dan penerapannya dalam kehidupan
kita dan mereka yang kita layani hanya bisa diperoleh kalau kita hidup
dan berjalan dalam Roh.

4 b) kepercayaan yang kudus.
c) hak istimewa.
e) keikutsertaan dalam penderitaan Kristus yang mungkin meliputi

kesukaran.

16 b) yang memberi pengertian ke dalam Firman dan menyatakan bagaimana
Firman itu diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan seseorang.

5 c) Pelayanan dipahami sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada
Tuhan dan jemaat-Nya di atas bumi ini.

17 Jawaban saudara sendiri. Saya kira sudah jelas bahwa apabila kita
memperkembangkan semua ketrampilan dalam persiapan dan penyampaian
khotbah, dan melakukan suatu pelayanan yang diurapi, tanpa kasih dalam
kata-kata kita, kita akan gagal sama sekali.

6 c) Meningkatkan pertumbuhan rohaniah dan persatuan dalam tubuh dan
penjangkauannya ke dunia.

18 Semua benar. Dengan tetap peka terhadap keperluan semua domba, gem-
bala dapat memberikan asuhan dan dukungan yang diperlukan, yang akan
menolong kawanan domba itu untuk berbiak dan mencapai kedewasaan
rohaniah yang sehat.
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7 b) Trisna telah menjadi orang Kristen selama tiga tahun.

19 a Dia Menyediakan Dia Memimpin Dia Mencari

Mazmur 23
- Semua keperluan hidup, per- - dalam jalan yang -memulih-

tumbuhan, dan perkem- benar kan jiwa
bangan yang terhi-

-petunjuk lang
- sukacita, makanan, urapan
- sahabat dalam kesusahan
- hidangan sementara musuh

mengancam

Yohanes 10
- Semua keperluan domba un- - kawanan domba -domba-

tuk pertumbuhan hidup dan ke padang rum- domba
perkembangan. put melalui jalan lainnya

- pemeliharaan dengan penuh yang benar
kasih sayang.

- perlindungan dan bersedia
untuk mati buat mereka.

Lukas 15
- pemulihan bagi yang ter se- -tetap men-

sat. cari yang
- contoh tentang sukacita ka- hilang

rena menyelamatkan orang
yang terhilang.

I Petrus 5
- pemeliharaan menyeluruh -sebagai pemim-

bagi domba-dombanya. pin yang lemah
- contoh kepercayaan. lembut.

b Daftar pertama adalah yang terpanjang. Ini menyarankan bahwa
menyediakan kebutuhan kawanan domba adalah tanggung jawab utama.

c Ya. Dalam Yohanes 10:16 kita melihat keprihatinan gembala terhadap
domba-domba lain yang belum masuk dalam kandang.

d Ya. Saya percaya bahwa pelayanan untuk memperhatikan keperluan
adalah tanggung jawab kita semua yang menjadi anggota keluarga Allah.
Sebagai "domba" kita mempunyai kepekaan terhadap keperluan domba-
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domba lainnya dan kita mengetahui bahwa Gembala Agung selalu ada
jalan keluar bagi setiap persoalan.

e Jawaban saudara sendiri. Saya katakan "Tidak". Orang demikian
memikirkan kepentingannya sendiri, bukan kesejahteraan kawanan dom-
ba. Inilah yang menyebabkan kita menyatakan sebelumnya, bahwa
saudara harus bertanya kepada diri sendiri dan Allah, mengapa saudara
ingin melibatkan diri dalam pelayanan.

8 b) mempunyai nama yang baik ...
c) menjadi teladan dalam kejujuran, kesucian ...
d) menampilkan diri sebagai seorang yang berkelakuan baik.

20 Kita harus mempunyai pengertian rohani. Kita mendapatkannya dengan
membaca dan merenungkan Firman dan dengan doa. Kemudian kita
memerlukan kuasa dan petunjuk Roh Kudus untuk mengatasi ketakutan
di dalam diri kita dan penghalang dari luar. Kuasa Roh menyanggupkan
kita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan.

9 a) harus memberi tumpangan.
b) harus memperkembangkan kemampuan mengajar.
e) harus dewasa secara rohani.

21 a 1) contoh yang benar.
b 2) bukan contoh yang benar.

el) contoh yang benar.
d 2) bukan contoh yang benar.

10 c) semua orang; sesama orang Kristen, orang bukan Kristen, anggota
keluarga.

22 b) Mengajar adalah pelayanan yang menyebabkan orang lain belajar.

11 a Tak bercacat, mempunyai hanya satu isteri, dapat menguasai diri, bukan
pemabuk dan bukan pemarah.

b 1) Bukan hamba uang, tidak serakah.
2) Suka memberi tumpangan, peramah.

e Berpegang pada perkataan yang benar (Firman),
d Anak-anak yang hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup

tidak senonoh atau tidak tertib.
e Tidak angkuh, bukan pemberang, suka akan yang baik, bijaksana, adil,

saleh, dapat menguasai diri.


