DUNIA YANG HARUS
DIMENANGKAN Melihat Kebutuhannya

Mengapa Menginjili?

Bayangkan sebuah ladang luas penuh padi yang telah masak, tetapi dengan
awan badai di kejauhan. Hanya beberapa orang pekerja yang menuai padi itu.
Apa yang akan terjadi? Sebagian besar panen itu akan rusak!
Yesus mempersamakan orang banyak di bumi ini sebagai ladang penuaian
yang masak. Ia ingin melihat mereka diselamatkan sebelum terlambat! Ia
menyuruh pengikut-pengikut-Nya untuk "mintalah kepada tuan yang empunya
tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu" dan kemudian Ia memberi perintah, "Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu"
(Lukas 10:2,3).
Sekarang ini Yesus memanggil pengikut-pengikut-Nya untuk pergi ke
ladang-ladang yang penuh manusia untuk mengumpulkan tuaian jiwa, Ia ingin
agar kita menginjili!
Dalam pasal pertama ini saudara akan menemukan alasan-alasan mengapa
penginjilan, seperti tuaian, sangat penting. Saudara akan menemukan mengapa
hal ini perlu dan mengapa saudara harus mengambil bagian dalam pekerjaan
Tuhan.

ikhtisar pasal
Tantangannya Besar
Jiwa yang Terhilang Memerlukan Kristus
Ia Telah Memilih Saudara untuk Menyampaikannya kepada Mereka
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tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:
• Menuliskan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tantangan untuk menginjil
sangat besar.
• Memberikan alasan-alasan mengapa saudara harus menceritakan Kabar Baik
tentang Kristus kepada orang lain.
• Mengutip ayat-ayat Kitab Suci yang bermanfaat dalam menyampaikan
Kristus kepada orang lain.

kegiatan belajar
1. Pelajarilah ikhtisar dan tujuan pasal. Ini akan menolong saudara mengenali
hal-hal yang seharusnya saudara pelajari sementara menekuni pelajaran ini.
2. Bacalah setiap ayat Alkitab yang disebut.
15
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3. Bacalah pelajaran dan kerjakanlah semua pertanyaan dan latihan dalam
uraian pasal. Tuliskan jawaban dalam buku pegangan ini di mana disediakan
tempat kosong. Tuliskan jawaban panjang dalam buku catatan tersendiri
apabila diminta demikian. Cocok kan jawaban saudara dengan jawaban yang
diberikan pada akhir pasal.
yang diberikan dalam setiap bagian yang disebut Ayat
penting ini yang mengenai keselamatan telah dipilih
secara khusus untuk saudara pelajari sehingga saudara dapat mengutip atau
menunjuknya
apabila saudara sedang berbicara tentang Yesus dengan
seseorang. Saudara akan memerlukan beberapa kartu kecil untuk menuliskannya. Petunjuk tentang pembuatan dan pemakaian kartu-kartu itu diberikan
dalam pelajaran.

4. Hafalkan

ayat-ayat

Hafalan, Ayat-ayat

5. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pelajaran ini dan cocokkan jawaban saudara dengan saksama dengan jawaban yang diberikan di
bagian akhir buku ini. Tinjaulah kembali setiap pertanyaan yang tidak tepat
jawabannya.

uraian pasal
TANTANGANNYA

Tujuan

BESAR

1. Memberikan bukti yang menunjukkan

perlunya penginjilan.

Saudara sudah membaca gambaran Kristus mengenai tuaian. Tuaian itu
sudah "matang" dan "banyak" . Saudara belajar bahwa ini adalah sebuah gambaran tentang orang-orang pada zaman Kristus, tetapi juga pada zaman kita
sekarang ini. Marilah kita memperhatikan
gambaran ini dengan lebih teliti.

MENGAPA
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Penduduk Dunia Makin Meningkat
Mungkin saudara pernah menumpang sebuah bus atau kereta api yang
penuh sesak. Ingatkah saudara bagaimana keadaannya? Semua tempat duduk
penuh. Mungkin saudara harus berdiri dengan banyak orang lain dan orangorang yang berdiri pun harus berdesak-desakan!
Banyak negara makin padat
penduduknya. Meskipun setiap hari dibangun gedung-gedung baru, namun tidak
cukup perumahan bagi setiap orang.
Makin banyak orang, makin cepatlah penduduk meningkat. Dalam tahun
1930 dunia kita berpenduduk 2 milyar orang. Sekarang sudah lebih dari empat
milyar. Itu berarti tambahan 2 milyar orang dalam waktu 50 tahun. Akan tetapi,
pada tahun 2000 mungkin penduduk dunia akan mencapai 6 milyar orang tambahan 2 milyar dalam waktu 20 tahun saja.
PENDUDUK
DUNIA

~~
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Apa artinya ini bagi saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus?
Saudara akan segera menyadari bahwa kebanyakan orang di sekeliling saudara
belum diselamatkan.
Saudara juga akan menyadari bahwa ada lebih banyak
orang yang hidup, yang belum diselamatkan dewasa ini daripada dalam generasigenerasi sebelumnya. Ini berarti bahwa setiap orang percaya diperlukan untuk
memberitakan
kepada orang lain tentang Juruselamat.
Pernah seorang pendeta di Asia menceritakan perumpamaan
Kristus tentang gembala dengan seratus ekor domba. Seekor domba terhilang. Gembala
yang setia itu meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di tempat yang
aman, lalu pergi mencari seekor domba yang terhilang itu. Akhirnya ia
menemukan dan menyelamatkan
domba tersebut. Betapa senangnya ia! Dia
memanggil teman dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama
dia.
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"Akan tetapi," kata pendeta itu, "dalam negara kami jumlahnya adalah
sebaliknya, Hanya seekor domba ada dalam kandang sedangkan sembilan puluh
sembilan masih terhilang. Hanya beberapa sudah diselamatkan. Yang lain masih
perlu dicari dan dibawa kepada Juruselamat."
1 Misalnya saudara sedang bercerita tentang seratus ekor domba itu. Dombadomba yang berada di tempat aman menggambarkan
orang percaya kepada
YeSUf>di negara saudara. Berapa banyak domba terhilang yang akan dicari gembala itu jika kisah itu terjadi di negara saudara?

Manusia Sudah Terhilang
Pernahkah saudara kehilangan jalan atau tersesat? Jika pernah, tentu
saudara ingat bagaimana saudara merasa sangat tak berdaya dan sendirian.
Saudara tidak tahu ke mana harus pergi. Saudara memerlukan orang lain untuk menolong menemukan jalan saudara kembali.
Yesus mempergunakan kata terhilang untuk menguraikan keadaan rohaniah
orang-orang yang belum diselamatkan.
Keadaan ini tidak ada hubungannya
dengan status mereka. Mereka mungkin orang yang terpelajar, warga negara
yang menaati hukum, tetapi secara rohaniah mereka terhilang. Apakah mereka
kaya atau miskin, tanpa Kristus dalam kehidupan mereka itu terhilang. Keadaan
terhilang ini bahkan lebih menyedihkan lagi karena banyak orang yang terhilang
itu tidak menyadari keadaannya! Mereka terhilang dan tidak mengetahuinya!
Seorang pria mengadakan perjalanan dengan kereta api. Ia mempunyai
karcis dan sebuah tempat duduk yang menyenangkan.
Ia sedang menikmati
pemandangan yang terang itu ketika si kondektur mendatanginya. Betapa kagetnya orang itu ketika ia mengetahui bahwa ia sedang menuju ke jurusan yang
salah! Banyak orang seperti orang ini. Mereka sedang menuju ke arah yang
salah, tetapi tidak mengetahuinya.
Mungkin mereka dengan sungguh-sungguh
melakukan apa yang mereka sangka baik, tetapi itu belum cukup. Mereka perlu
diarahkan ke satu-satunya jalan keselamatan.
Pernahkah saudara mencoba
tentang orang yang terhilang?

membayangkan

bagaimana

perasaan

Yesus

Seorang ibu sedang sibuk ketika kedua putrinya yang masih kecil minta
izin untuk menonton pawai yang sedang lewat di jalanan tidak jauh dari rumah
mereka. Si ibu mengizinkan dengan syarat bahwa mereka harus berdiri di pojok
jalan mereka sendiri. Tidak lama kemudian si ibu mempertimbangkannya
lagi.
;langan-jangan dalam kegembiraan yang ada, kedua putrinya akan terdesak oleh
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orang banyak itu, dan ketika malam mulai tiba mereka barangkali tidak mengetahui di mana mereka berada. Ia harus cepat-cepat menyusul mereka sebelum
orang banyak itu bubar. Ibu itu meninggalkan semua pekerjaannya dan cepatcepat ke pojok jalan. Betapa cemasnya ia ketika tidak menemukan anak-anaknya
di sana. Ia mulai mendesak di antara orang banyak itu, mencari dan memanggil, tetapi tidak menemukan mereka. Penuh rasa kuatir, ia mendesak terus sampai ke barisan terdepan, menjadi bagian dari pawai itu sendiri sambil berpikir,
jika saya tidak bisa melihat mereka, setidak-tidaknya mereka bisa melihatku.
Setelah pawai itu usai, orang mulai bubar. Dalam keputusasaannya si ibu
naik ke atas panggung di mana putri-putrinya itu pasti akan dapat melihatnya.
Namun tidak terlihat jejak kedua putrinya. Karena tidak tahu apa yang harus
dilakukannya, ia berlari pulang ke rumahnya yang ditinggalkannya dengan pintu
terbuka. Betapa sukacitanya ketika menemukan putri-putrinya selamat di
rumah! Seorang teman telah menunjukkan jalan pulang kepada anak-anak itu.
Kemudian si ibu berpikir: Aku adalah seorang yang pemalu yang tidak
suka dilihat orang. Tetapi ketika aku menyangka bahwa anak-anakku terhilang,
aku lupa akan diriku, pekerjaan dan rumahku. Yang kupikirkan hanyalah untuk
menemukan mereka. Tidakkah aku seharusnya juga memikirkan jiwa-jiwa yang
terhilang untuk selamanya? Pasti Yesus menaruh perhatian lebih besar lagi kepada mereka daripada yang kurasakan terhadap anak-anakku. Ia mati untuk menyelamatkan mereka, tetapi Ia memerlukan diriku untuk menunjuk jalan itu
kepada mereka. Aku tidak boleh terlalu sibuk atau terlalu pemalu untuk pergi
dan mencari mereka.
2 Dalam buku catatan saudara, tuliskan dua hal yang dibuat oleh ibu itu untuk menemukan anak-anaknya.
Manusia Mempunyai Keperluan

Saya tak dapat memikirkan seorang pun yang tidak mempunyai keperluan.
Bahkan dalam keluarga-keluarga kaya masih ada keperluan. Seorang kaya
mungkin memiliki segala sesuatu yang dapat dibelinya dengan uang. Mungkin
ia memiliki makanan, pakaian, rumah, tanah, dan kendaraan banyak. Akan
tetapi, barangkali hatinya sangat sedih karena putra tunggalnya menderita sakit.
Keperluan manusia itu berbeda-beda. Dalam contoh di atas, keperluan itu
jasmaniah dan emosional. Putra yang sakit itu memerlukan kesembuhan dan
ayahnya ingin hiburan. Bagi banyak orang kebutuhan material adalah yang
terutama. Beribu-ribu orang yang tak terhitung banyaknya kekurangan
keperluan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Pertolongan harus
diberikan kepada mereka!
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Yang lain lagi diliputi masalah psikologis dan mental; mereka tidak mempunyai sukacita dan kedamaian. Yang lain lagi mendambakan kasih sayang,
sedangkan masih ada yang memerlukan keberanian dan semangat. Dan berjutajuta orang sedang mencari jalan untuk melanjutkan pendidikan mereka, atau
agar diterima dalam masyarakat.
Tetapi keperluan manusia yang paling besar adalah rohaniah. Seseorang harus menyadari keperluan itu dan bersedia untuk melakukan apa-apa mengenainya.
3 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam buku catatan saudara.
a Sebutkan lima macam keperluan manusia.
b Apakah keperluan manusia yang paling besar?
Seorang diaken wanita sebuah gereja yang besar di Korea pergi ke pasar.
Di pasar ia mendengar seorang wanita menceritakan kesulitan dalam rumah
tangganya kepada seorang wanita lain. Diaken itu dengan diam-diam mengikuti
wanita itu ke rumahnya, memberi waktu agar wanita itu melepaskan lelahnya,
kemudian mengetuk pintu rumah wanita tersebut. Dengan sopan diaken itu
memperkenalkan dirinya dan menerangkan bahwa dia telah mendengar percakapan wanita itu tentang kesukaran yang dihadapinya.
Kemudian diaken itu mengatakan bahwa teman-temannya berkumpul di
rumahnya untuk berdoa bagi orang yang mengalami kesukaran. Ia bertanya
apakah wanita itu mau didoakan oleh kelompoknya. Ketika wanita itu menyetujuinya, perkunjungan pertama 'itu berakhir.
Beberapa hari setelah kelompok doa itu mendoakan keperluan tersebut,
si diaken mengunjungi wanita itu kembali. Kali ini wanita tersebut menyambutnya dengan sebuah senyuman. Allah sudah menjawab doanya. Ia dan
suaminya, seorang profesor, mengalami masalah perkawinan dan mereka sudah
mempertimbangkan perceraian. Sekarang keadaan sudah mulai be rubah. Si
diaken ikut bersukacita dengan wanita itu dan kemudian mengundangnya ke
pertemuan di rumahnya. Tidak lama kemudian wanita itu dengan penuh
sukacita bertobat dan kemudian memenangkan suaminya bagi Kristus.
Si diaken itu peka terhadap keperluan orang. Sekarang ini si profesor dan
isterinya adalah anggota sebuah gereja dan mereka memimpin suam kelompok doa rumah tangga, di mana orang-orang dimenangkan bagi Kristus.
4 Saudara sudah mempelajari tiga fakta yang menunjukkan betapa besarnya
keperluan untuk menginjil. Dalam buku catatan saudara, tuliskan tiap-tiap fakta
itu dan berilah bukti yang mendukung dari pelajaran atau dari pengalaman
saudara sendiri.
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MEMERLUKAN KRISTUS

Tujuan 2. Mengenali ayat-ayat Alkitab yang mendukung pernyataan bahwa
orang terhilang memerlukan Kristus.
Kristus adalah Satu-satunya Jalan Keselamatan
Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa iman dalam Kristus adalah satusatunya cara untuk memperoleh keselamatan. Ia sendiri telah berkata, "Akulah
jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada
Bapa, kalau tidak melalui Aku" (Yohanes 14:6).
Seorang yang terperosok masuk ke dalam sumur dalam berteriak minta
tolong. Orang pertama yang lewat berhenti, tetapi hanya mengatakan bahwa
seharusnya ia lebih berhati-hati sehingga bisa menghindari kecelakaan itu. Orang
kedua yang lewat, menyalahkan dia karena perbuatannya yang salah. Kemudian orang ketiga berhenti dan berkata dengan baik hati, "Saya menyesal kau
jatuh dalam sumur itu."
Orang dalam sumur itu tidak memerlukan nasihat yang bijaksana. Ia juga
tidak memerlukan celaan atau bahkan rasa simpati. Ia perlu diselamatkan!
Akhirnya orang keempat datang, dan ketika melihat keadaannya, ia bergegas
mencari tali dan menariknya ke luar. Ia menjadi penyelamat orang itu.
Kristus datang untuk menyelamatkan manusia dari lubang dosa dan menunjukkan jalan kehidupan kepada mereka. Manusia yang terhilang, yang telah
jatuh memerlukan penyelamat macam ini. Yesus diutus ke dunia bukan untuk
menghakimi "melainkan untuk menyelamatkannya" (Yohanes 3:17).
5 Carilah ayat-ayat berikut. Yang mana yang mendukung ide bahwa Kristus
adalah satu-satunya jalan keselamatan?
a) Yohanes 3:17.
b) Lukas 12:8.
c) Kisah Para Rasul 4:12.
Saudara sudah belajar bahwa secara rohaniah manusia terhilang. Dalam
Lukas 15 Yesus menceritakan beberapa perumpamaan yang indah tentang
orang-orang yang mencari miliknya yang hilang. Dalam kisah gembala yang
mencari domba yang terhilang dengan jelas menunjukkan kepada kita
bagaimana Yesus datang "untuk mencari dan menyelamatkan" setiap orang
yang terhilang dalam dosanya (ayat 10). Tak seorang pun yang tidak penting;
setiap orang sangat berharga di pemandangan Allah! Ia "mengutus Anak-Nya
menjadi Juruselamat dunia" (I Yohanes 4: 14). Seperti wanita yang menyalakan
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pelita dan menyapu rumahnya dan mencari dengan saksama sehingga menemukan mata uangnya, demikianlah Juruselamat mencari orang yang terhilang,
Yesus mengatakan bahwa ada sukacita di surga apabila orang yang terhilang bertobat dari dosa-dosanya (Lukas 15:7,10), karena yang terhilang sudah
ditemukan!

6 Inilah Ayat Hafalan yang pertama. Hafalkan judulnya, referensi dan
isi nas. Ambillah salah satu kartu kecil kosong yang sudah saudara sediakan.
Pada satu sisi tuliskan judul, dan referensi Ayat Hafalan itu. Pada sisi lain
tuliskan ayat seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Untuk r-ienguji diri saudara, lihatlah pada salah satu sisi kartu itu dan ucapkan dcngan
suara nyaring apa yang tertera pada sisi yang lain. Saudara selalu dapat
membawa kartu ini (dan kartu-kartu lain yang akan saudara buat) dar mempergunakan waktu luang untuk mempelajari dan mengulang nas-nas ini.
Judu/: Fakta Keselamatan

Rejerensi: I Timotius 1: 15

Teks: Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya: "Kristus
Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa."
(S;s; 1)

(S;s; 2)

~~
1

y;fH,OI,~

1: 15".

Allah Ingin Agar Semua Orang Diselamatkan

Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup (Yehezkiel 33: 11).
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang
menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran (I Timotius 2:3,4).
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Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat (II Petrus 3:9).
Yehezkiel adalah seorang nabi Perjanjian Lama. Paulus yang menulis Surat
I Timotius dan Petrus yang menulis II Petrus adalah penulis beberapa kitab
Perjanjian Baru. Ketiganya diilhami oleh Roh Kudus. Dari kata-kata yang
mereka tuliskan kita mengetahui bahwa Allah ingin agar semua orang
diselamatkan. Dia ingin agar orang yang terhilang ditemukan dan dipelihara.
7 Bacalah ayat-ayat berikut (sebelah kiri). Kemudian cocokkan setiap ayat
dengan pernyataan yang paling tepat yang disokongnya (sebelah kanan).
a I Korintus 3: 11
b I Timotius 2:6
C

Y0 h anes 3 :36

l) Kristus adalah jalan satu-satunya

untuk

memperoleh keselamatan.
2) Allah menghendaki semua orang diselak
mat an .

.... d I Timotius 2:3,4
e I Timotius 2:5
IA TELAH MEMILIH
KEPADA MEREKA

SAUD~RA

UNTUK MENYAMPAIKANNYA

Tujuan 3. Memilih pernyataan-pernyataan

yang memberikan alasan-alasan
mengapa saudara secarapribadi harus menyampaikan Kabar Baik itu.

Apakah saudara percaya bahwa saudara harus ikut serta memberitakan
Kristus kepada orang lain? Kami harap demikian. Yesus berkata, "Akulah yang
memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan
menghasilkan buah" (Yohanes 15:16). Yesus adalah pokok anggur dan kita
adalah ranting-rantingnya. Ia ingin setiap ranting menghasilkan buah - itulah
alasan-Nya untuk memberi kita kehidupan dan kekuatan-Nya. Berikut ini ada
tiga alasan mengapa Ia memilih saudara untuk menyampaikan berita tentang
Dia kepada orang lain.
Kristus Mempunyai Hak atas Manusia
Ialah Allah-insan yang diutus dari surga, Ialah yang menciptakan segala
sesuatu (Yohanes 1:3). Pada suatu waktu Ia mengatakan, "Apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku" (Yohanes
12:32). Ayat ini digenapi ketika prajurit-prajurit mengangkat sebuah salib kasar
setelah Yesus dipakukan di atasnya dan menancapkannya dalam tanah. Karena
atas salib itulah Yesus mengalami kematian bagi setiap orang (Ibrani 2:9).
Karena Ia mati bagi setiap orang, Ia mempunyai hak atas mereka semua.
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Tambahan pula, hak Kristus atas tiap orang akan dipenuhi dengan sempurnanya ketika la dimuliakan sebagai Tuhan atas sekalian. Dalam Filipi 2:10-11
kita membaca bahwa "dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di
langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah
mengaku: 'Yesus Kristus, adalah Tuhan,' bagi kemuliaan Allah, Bapa!"
Demikianlah Kristus mempunyai hak baik atas saudara maupun atas orang yang
mungkin saudara berusaha menangkan bagi-Nya.
8 Di samping setiap pernyataan di bawah ini, tuliskan apakah pernyataan itu
BENAR atau SALAH, dan berilah penunjukan suatu ayat yang mendukung
jawaban saudara. Jika pernyataan itu SALAH, betulkanlah kalimat itu dan
tuliskan kembali.
a Ajaran Kristus mengenai pertobatan yang menunjukkan bahwa la mempunyai hak atas semua orang

b Pada suatu hari semua orang akan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah
Tuhan.
c Kristus hanya mati bagi mereka yang percaya kepada-Nya.

9 Inilah Ayat Hafalan yang kedua. Hafalkan judul, referensi, dan
teksnya. Tuliskan pada salah satu kartu kecil menurut petunjuk dalam
pertanyaan 6.
Judul: Sarana Keselamatan
Teks: Karena Kitab Suci berkata, ...

Referensi: Roma 10: 13

"Barangsiapa yang berseru
kepada nama Tuhan, akan diselamatkan."
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Amanat Agung Masih Berlaku

Sebelum Yesus naik ke surga Ia memberi perintah ini, "Pergilah, jadikanlah
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu" (Matius 28: 19,20).
Kata-kata ini, yang biasanya disebut Amanat Agung, bukan saja ditujukan
kepada para murid, melainkan kepada semua pengikut-Nya. Selama ada
manusia dalam dunia ini yang akan dijadikan murid, kata-kata Kristus masih
perlu diterapkan. Dengan demikian Amanat Agung masih berlaku; amanat itu
tidak pernah dihapuskan.
10 Amanat Agung masih berlaku sekarang ini karena
a) itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Yesus.
b) orang percaya sekarang ini adalah pengikut-pengikut Yesus juga.
c) setiap orang mengerti maksudnya.

Orang Perlu Diberitahu

Amanat Agung meminta ketaatan. Apabila saudara menerapkan kata-kata
Kristus kepada diri saudara sendiri, saudara akan menyadari bahwa saudara
harus menyampaikan Kabar Baik itu kepada orang lain. Kabar Baik itulah
bahwa "Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa"
(I Timotius 1; 15). Kabar Baik itu juga mengungkap bahwa "barangsiapa yang
berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan" (Roma 10:13). Kita tidak
boleh menyimpan Kabar Baik itu bagi diri kita sendiri saja!
Dalam Roma 10:14 rasul Paulus mengajukan beberapa pertanyaan yang
saling berhubungan. Perhatikanlah bagaimana tiap pertanyaan menuntun
kepada pertanyaan berikutnya:
Pertanyaan 1: "Bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika
mereka tidak percaya kepada Dia?"
Pertanyaan 2:

"Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika
mereka tidak mendengar tentang Dia?"

Pertanyaan 3:

"Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak
ada yang memberitakan-Nya?"

Dengan kata-kata lain, harus ada kesaksian yang tegas, karena kalau tidak,
orang tidak akan ada kesempatan untuk menerima Kristus.
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11 Menurut Roma 10:14, ada empat hal yang harus terjadi agar orang
diselamatkan. Keempat hal ini dinyatakan dalam kalimat-kalimat di bawah ini
(sebelah kiri). Nomorilah kalimat-kalimat itu menurut urutan terjadinya
kejadian-kejadian yang diuraikannya.
a la mendengarkan berita itu.
b la berseru mohon pertolongan kepad

i

Kristus.

c Seseorang memberitakan Kristus kepadanya.

1) Pertama
2) Kedua
3) Ketiga
4) Keempat

d Ia percaya apa yang didengarnya.
12 Sebagai seorang saksi Kristen, saudara secara langsung bertanggung jawab
atas kejadian yang manakah dari keempat kejadian yang disebut dalam pertanyaan II?

Pikirkan sejenak bagaimana saudara pertama kali mendengar berita itu.
Ada orang yang memperdengarkannya kepada saudara. Saudara mendengarnya dan percaya. Saudara mohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan saudara.
Kemudian Tuhan menyelamatkan saudara. Tidak ada jalan lain. Dengan cara
yang sama, saudara harus menceritakannya kepada orang lain, memben mereka
kesempatan untuk mendengar dengan jelas, mengerti dengan betul, dan kemudian menyerukan nama Tuhan untuk memperoleh kasih karunia-N fa yang
menyelamatkan.
Lingkarilah huruf di depan setiap ayat Kitab Suci yang diberikan di bawah
ini, yang menunjukkan bahwa saudara pribadi telah dipilih untuk menyampaikan Kabar Baik itu kepada orang lain.
a) "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan
Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkr.n buah
dan buahmu itu tetap" (Yohanes 16:15).
b) "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis
akhir" (II Timotius 4:7).
c) "Ia (kasih) tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran"
(I Korintus 13:6).
d) "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka" (Matius 7: 12).
13

Mengapa saudara harus membagikan Kabar Baik? Tantangan in. besar.
Orang yang terhilang memerlukan Kristus! Tuhan telah memilih saud ara untuk bersaksi dan memenangkan murid-murid bagi-Nya!
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soal-soal untuk menguji diri
Bacalah soal-soal berikut ini. Jika ada soal yang tak dapat saudara jawab
tanpa melihat uraian pelajaran atau Alkitab, ulangilah pelajaran itu sekali lagi.
Setelah selesai, kerjakanlah soal-soal ini tanpa melihat Alkitab atau uraian
pelajaran.
1 Ketika Yesus mempergunakan kata terhi/ang untuk manusia, Ia maksudkan
a) keadaan rohaniah mereka.
b) status sosial mereka.
c) keperluan jasmaniah mereka.
2 Kebenaran mana yang paling baik digambarkan oleh kisah dari Korea tentang diaken wanita yang menolong isteri profesor itu?
a) Semua manusia yang berbeda-beda itu mempunyai keperluan.
b) Tidak semua orang mempunyai keperluan yang sama benar.
c) Orang yang mempunyai keperluan sering kali mau menerima pertolongan.
3 Tuliskan dalarn buku catatan saudara atau kutiplah bagi orang lain kedua
Ayat Hafalan itu: Cantumkan juga judul, referensi, dan seluruh teks tiap ayat.
4 Cocokkan setiap pernyataan, fakta, atau ayat Alkitab (sebelah kiri) dengan
alasan penginjilan (sebelah kanan) yang paling didukungnya.
a Amanat Agung masih berlaku sekarang ini.
b Pada tahun 2000 akan ada 6 milyar orang.
c I Timotius 1: 15.
d Penduduk dunia makin bertambah .
.... e Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan .
.... f

Alasan Yesus datang ke dunia
menyelamatkan orang berdosa .

ialah

.... g Orang harus diberitahukan tentang Kristus
sebelum mereka dapat percaya kepada-Nya.

1) Tantangannya besar.
2) Orang yang tehilang
memerlukan Kristus.
3) Ia telah memilih saudara untuk memberitakan kepada mereka.
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5 Cerita dalam pelajaran ini mengenai seorang yang jatuh ke dalai ri lubang
menggambarkan kenyataan bahwa Yesus
a) menghabiskan waktu untuk berdoa dan mengajar.
b) memberikan pertolongan yang diperlukan oleh manusia yang jat uh,
c) memberikan Amanat Agung kepada murid-murid-Nya.
d) merasa kasihan kepada orang yang terhilang.
6 Kelompok pernyataan yang manakah merupakan ringkasan yang paling baik
tentang ketiga alasan utama bagi penginjilan?
a) Orang yang mempunyai keperluan sering kali terbuka bagi mereka yang
berusaha menolong mereka. Menyatakan rasa simpati saja belumlah cukup.
Mereka harus diberi pertolongan yang benar-benar diperlukannya,
b) Makin banyak orang yang terhilang secara rohani. Karena Kristus adalah
satu-satunya jalan kepada Allah, kita harus memberitakan Dia kepada
mereka supaya mereka dapat percaya dan diselamatkan.
c) Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan
keselamatan. Karena hal ini benar, maka tidak mungkin manusia
diselamatkan dengan jalan lain kalau tidak melalui Dia.

jawaban untuk pertanyaan dalam uraian pasal
Jawaban-jawaban ini tidak diberikan dalam urutan yang seharusnya,
sehingga saudara tidak akan melihat jawaban untuk pertanyaan yang berikut
terlebih dahulu. Carilah nomor yang saudara perlukan dan berusahalah untuk
tidak melihat jawaban berikutnya.
1 Jawaban saudara. Mungkin dalam negeri saudara lebih banyak orang yang
ter hilang daripada yang diselamatkan. Jika memang demikian, kisah
saudara akan seperti kisah yang diberitakan oleh pendeta di ASia itu.
8 a Salah (Yohanes 12:32; Ibrani 2:9). Kematian Kristus di kayu salib yang
menunjukkan bahwa la mempunyai hak atas semua orang.
b Benar (Filipi 2:10-11).
c Salah (Ibrani 2:9). Kristus mati bagi semua orang.
2 Jawaban saudara mungkin seperti ini: Si ibu meninggalkan rumah untuk
mencari anak-anaknya; dan si ibu menjadi bagian dari pawai itu dan naik
ke atas panggung sehingga anak-anaknya dapat melihatnya.
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9 Tanpa melihat kartu saudara, seharusnya saudara dapat mengutip dengan
sempurna ketiga bagian dari Ayat Hafalan, Roma 10:13.
3 a Jasmaniah (dan material), emosional, mental, pendidikan, rohaniah.
bRohaniah.
10 b) orang percaya sekarang ini adalah pengikut-pengikut Yesus juga.

4 Ketiga fakta itu adalah: Jumlah orang dalam dunia terus meningkat,
manusia terhilang, dan manusia mempunyai keperluan. Contoh-contoh
saudara mungkin dari pelajaran, Alkitab, atau dari pengalaman saudara
sendiri. Tetapi setiap contoh itu seharusnya mendukung fakta yang untuknya saudara pergunakan.
11 a 2) Kedua.
b 4) Keempat.
c 1) Pertama.
d 3) Ketiga.
5 c) Kisah Para Rasul 4: 12.
12 c Seseorang memberitakan Kristus kepadanya. (Yaitu, saudaralah yang
memberitakan kepadanya. Kejadian-kejadian yang lain itu harus dilakukan orang itu sendiri.)
6 Tanpa melihat kartu saudara, seharusnya saudara dapat mengutip dengan
sempurna ketiga bagian dari Ayat Hafalan, I Timotius 1:15.
13 a) "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu.
Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan
buah dan buahmu itu tetap" (Yohanes 15:16).
d) "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka" (Matius 7: 12).
7 a 1) Kristus adalah jalan satu-satunya
b 2) Allah menghendaki semua orang
el)
Kristus adalah jalan satu-satunya
d 2) Allah menghendaki semua orang
el)
Kristus adalah jalan satu-satunya

untuk memperoleh keselamatan.
diselamatkan.
untuk memperoleh keselamatan.
diselamatkan.
untuk memperoleh keselamatan.

