
Saudara Dapat Menginjili

Pernahkah saudara melihat bintang-bintang di langit pada malam 'fang tak
berawan dan mengagumi keindahan dan jumlahnya yang besar itu? Bintang-
bintang itu tetap dalam kedudukannya dan bersinar dengan cemerlang!

Kitab Suci mengatakan bahwa orang yang memimpin banyak orang kepada
kebenaran dan yang mengajarkan banyak orang untuk berbuat yang benar akan
bersinar sebagai bintang-bintang itu untuk selamanya. Lihatlah Dan iel 12:3.

Tugas penginjilan melibatkan diri saudara juga! Allah ingin saudara
memimpin kerabat dan teman-teman saudara kepada Kristus. Apabila Alkitab
berbicara tentang jiwa manusia,' nilainya, dan pahala untuk memenangkan orang
yang terhilang, maka bahasa yang dipergunakannya itu mempunyai dimensi
surgawi. Hal ini merupakan dorongan yang kuat untuk membagikan Kabar Baik
ini!

Dalam pasal ini saudara akan belajar apa sebenarnya tugas menginjil itu.
Saudara akan menemukan bahwa tugas itu dapat dilakukan oleh bermacam-
macam orang. Saudara akan mendapat dorongan untuk menyiapkan diri bagi
pekerjaan yang paling berguna. Bukalah hati saudara kepada Roh Kudus dan
perkenankan Dia menantang saudara untuk menginjil.

ikhtisar pasal

Apa Penginjilan Itu
Kaum Awam Dapat Menginjili
Mempersiapkan Diri Saudara untuk Menginjili
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, seharusnya saudara dapat:

• Menguraikan seluruh bidang penginjilan, dari melihat suatu keperluan sampai
menolong orang lain untuk melihat keperluan.

• Menyadari peranan yang dapat saudara mainkan dalam penginjilan.

• Menerangkan kepada orang lain betapa pentingnya penyampaian Kabar Baik
itu.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah uraian pasal. Carilah dan bacalah semua ayat Alkitab yang
disebutkan.

2. Jawablah pertanyaan dalam uraian pasal. Setelah menjawabnya, cocokkan
jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada akhir pasal. Tinjau
kembali setiap soal yang salah jawabannya.
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3. Bandingkan contoh-contoh yang diberikan dengan pengalaman-pengalaman
memenangkan jiwa yang telah saudara alami sendiri atau dengar.

uraian pasal

APA PENGINJILAN ITU?

Tujuan 1. Mencatat dan mengenali contoh-contoh dari keempat aspek pengin-
jilan.

Kata penginjilan adalah suatu istilah modern yang dipergunakan untuk
mencakup keempat aspek penyampaian Kabar Baik keselamatan melalui iman
kepada Yesus Kristus. Keempat kegiatan ini meliputi 1) memberitakan kepada
orang tentang Juruselamat, 2) bersaksi kepada mereka tentang Kristus,
3) memenangkan mereka bagi Dia, 4) menolong mereka untuk memenangkan
orang lain. Kita akan melihat setiap aspek ini dengan lebih saksama.

Menjadikan semua orang I> Memberitakan Kabar Baikmurid :

1 I l
Memenangkan orang Bersaksi

bagi (

I
bagi

Kristus Yesus

PENGINJILAN

Memberitakan Kabar Baik

Ketika rasul Paulus menulis tentang Injil, ia sedang menulis tentang siapa
Yesus itu, mengapa dan bagaimana la datang, apa yang dilakukan- '""yadan
bagaimana la mati bagi kita dan bangkit kembali (I Korintus 15:2-4). Ini juga
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disebut Kabar Baik. Berita itu baik karena menceritakan kepada orang
bagaimana bisa diselamatkan dari dosa serta akibat-akibatnya, dan bagaimana
mereka dapat menerima hidup kekal. Berita itu merupakan kabar karena
mengenai hal-hal yang sungguh terjadi. Sayang sekali, banyak orang tidak
mengetahui tentangnya. Mereka perlu diberitahu. Inilah satu bagian dari
penginjilan.

Bersaksi bagi Yesus

Bersaksi ialah bercerita tentang pengalaman keselamatan saudara sendiri.
Itu berarti memberi kesaksian tentang apa yang dilakukan Kristus bagi saudara
pribadi, Memberikan kesaksian saudara menolong orang' lain untuk melihat
bahwa kuasa Kristus itu nyata. Jika mereka dapat melihat bahwa itu adalah
sesuatu yang baik, mereka pasti menginginkan apa yang saudara miliki.

Bersaksi ialah memberikan fakta atau bukti. Yesus berkata, "Kamu akan
menjadi saksi-Ku" (Kisah Para Rasul 1:8). Bagian penginjilan ini memberi
kesaksian tentang kuasa keselamatan Kristus dalam kehidupan saudara.

Bersaksi memerlukan kuasa Roh Kudus. Bersyukurlah kepada Allah bahwa
kuasa ini tersedia bagi orang percaya dewasa ini! Yesus berjanji bahwa "kamu
akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kuasa Roh itu
terutama diberikan untuk bersaksi.

Dalam gereja yang mula-mula, Petrus dan rasul-rasul lain dengan berani
berbicara kepada pemimpin-pemimpin Yahudi mengenai Injil. Mereka
memberikan bukti-bukti tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka
bersaksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mereka berkata, "Kami
adalah saksi dari segala sesuatu itu - kami dan Roh Kudus" (Kisah Para Rasul
5:29-32). Mereka mengalami kuasa Roh ketika memberi kesaksian bagi Yesus!



34 MENYAMPAIKAN KABAR BAIK

~~ .

~-_._-~-:--_ ...

VANG DIKERJAKAN KRISTUS

1 Pilihlah salah satu ungkapan yang diberikan dalam tanda kurung, yang paling
baik mendefinisikan setiap keadaan, dan tuliskanlah di tempat yang tersedia.
a Saudara menceritakan kepada seseorang bahwa Allah mengutus Putra-Nya

untuk mati bagi kita.

(Memberitakan Kabar Baik/Bersaksi)
b Saudara menceritakan bagaimana Yesus menyelamatkan dan melepaskan

saudara dari dosa.

(Memberitakan Kabar Baik/Bersaksi)

Memenangkan Orang bagi Kristus

Menceritakan kepada orang lain mengenai Injil belumlah cukup, demikian
juga dengan bersaksi saja tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi saudara.
Saudara masih harus mengambil satu langkah lain lagi, yaitu memimpin orang
sehingga benar-benar menerima Kristus Yesus sebagai Juruselamat mereka.
Sementara Roh Kudus memimpin saudara, tolonglah mereka menanggapi kasih
dan tuntutan Kristus. Dengan perkataan lain, penginjilan harus memenangkan
orang bagi Kristus.

Orang yang memenangkan orang lain bagi Tuhan mungkin disebut seorang
penginjil, tetapi janganlah sebutan itu menakutkan saudara! Jika saudara
menceritakan kepada orang lain tentang Juruselamat, saudara seorang penginjil.
Paulus mendorong Timotius yang masih muda untuk "lakukanlah pekerjaan
pemberitaan Injil" (II Timotius 4:5) atau "lakukan pekerjaan seorang pemberita
Kabar Baik" (TEV).

Suatu contoh lain seorang penginjil adalah Filipus, seorang diaken dalam
gereja yang mula-mula (Kisah Para Rasul 21 :8). Kemudian dalam pelajaran
ini kita akan melihat bagaimana Filipus melakukan penginjilan.
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Menjadikan Semua Bangsa Murid

Petobat-petobat baru memerlukan pertolongan untuk menjadi kuat dalam
imannya dan untuk bertumbuh secara rohaniah. Mereka harus dilatih untuk
memenangkan orang lain bagi Kristus. Kita menunjuk kembali kepada Amanat
Agung, "Pergilah ... jadikanlah semua bangsa murid-Ku" (Matius 28: 19).
Mereka juga perlu mengalami sukacita memenangkan orang lain bagi Tuhan.

BERITAKAN
KEPADA ORANG LAIN

2 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Menginjili berarti mengatakan kepada orang bahwa Yesus datang ke dalam

dunia.
b Setelah kita menyampaikan Kabar Baik itu, kita telah menunaikan tanggung

jawab kita.
c Setiap orang percaya harus melakukan pekerjaan seorang penginjil.
d Untuk menjadi saksi yang baik, kita sendiri sudah harus mengalami kesela-

matan.

3 Tuliskan dalam buku catatan saudara keempat langkah penginjilan yang
dikemukakan dalam pelajaran ini.
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4 Di depan setiap keterangan (kiri), tuliskan nomor yang menerangkan tin-
dakan yang diuraikan (kolom kanan).

a Saudara memberi traktat tentang keselamatan
kepada seorang penumpang kereta api.

b Setelah bersaksi kepada seorang tetangga, sau-
dara bertanya apakah ia mau menerima Kristus
sekarang dan ia mau.

c Saudara bersaksi bagaimana kebiasaan buruk
saudara dilepaskan oleh Kristus.

d Seorang anak bertanya kepada saudara menge-
nai surga dan saudara menceritakan bagaimana
ia bisa diselamatkan .

.... e Saudara menolong seorang petobat baru bela-
jar bagaimana bersaksi kepada orang lain.

KAUM AWAM DAPAT MENGINJILI

1) Memberitakan
2) Bersaksi
3) Memenangkan
4) Menjadikan murid

Tujuan 2. Menerangkan siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan
Kabar Baik.

Kita mengharapkan para pendeta, utusan gerejawi, dan penginjil penuh
untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Namun demikian, mereka tidak bisa
melakukan semuanya! Menginjili dunia meminta semua orang percaya melibat-
kan diri dalam menyampaikan Kabar Baik. Saudara juga dapat menginjili!
Cerita-cerita berikut ini adalah contoh-contoh mengenai kaum awam yang telah
memenangkan jiwa.

Seorang yang Telah Lama Menjadi Kristen Mulai Menceritakan Kabar Baik

Tuan Lee, seorang Cina, sudah bertahun-tahun menjadi Kristen dan
menghadiri kebaktian gereja dengan setia. Dalam usia tujuh puluhan ia sakit
parah. Tiba-tiba, sewaktu Tuan Lee mulai memikirkan akan bertemu dengan
Tuhan, hatinya menjadi sangat susah. Aku belum boleh mati! katanya, aku
belum menuai apa-apa untuk kuberi kepada Tuhan. Ia mulai berdoa dengan
sungguh-sungguh semoga Tuhan mau memberinya beberapa tahun lagi sehingga
ia dapat bersaksi dan melihat mereka diselamatkan.

Suatu mujizat terjadi! Tuan Lee menjadi sehat kembali. Ia menceritakan
kepada teman-temannya bagaimana ia berdoa dan bagaimana Tuhan menyela-
matkan nyawanya. Ia mulai menceritakan Kabar Baik ke mana saja dan kapan
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saja ia dapat melakukannya. Ia bersepeda berkilometer-kilometer jauhnya untuk
menghadiri kebaktian di sebuah gereja perintis, untuk mengunjungi orang, dan
untuk memenangkan mereka bagi Tuhan. Gereja baru itu mulai bertumbuh.
Orang lain terdorong oleh semangatnya. Sekitar sepuluh tahun Tuan Lee hidup
dan bekerja bagi Tuhan. Kemudian pada suatu hari ia meninggal dunia dengan
bahagia dan tenang, karena ia telah menjadi seorang pemenang jiwa.

5 Bacalah I Korintus 3:12. Dengan bahan apakah (arti kias) Tuan Lee dalam
cerita di atas membangun dalam sepuluh tahun terakhir hidupnya?

Seorang Gadis. Cacat Bersaksi bagi Orang Lain

Sepasang utusan gerejawi menolong dalam sebuah gereja perintis yang kecil.
Mereka berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa dan bekerja sama dengan seorang
pendeta pribumi demi pertumbuhan gereja itu. Penduduk di daerah menyem-
bah berhala. Mereka penuh curiga dan takut akan gereja. Utusan gerejawi itu
ingin agar gereja menjadi tempat yang tidak ditakuti orang-orang.

Seorang gadis dengan muka dan tubuh yang cacat menghadiri kebaktian
gereja itu. Ia mempunyai kesulitan berbicara. Mungkinkah penampilannya men-
jauhkan orang? Tetapi utusan gerejawi itu terheran-heran ketika mendengar
bahwa banyak petobat baru telah dibawa oleh gadis ini. Ia mengasihi Yesus
dan penuh sukacita. Ia menaruh perhatian pada orang yang belum mengenal
Tuhan. Melalui kasih dan perhatiannya, ia bersaksi meskipun ia cacat.

6 Bacalah Markus 14:8 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Kata-kata apa dalam ayat ini yang menguraikan tindakan-tindakan gadis
dalam cerita di atas itu?

b Apakah itu suatu pujian yang tinggi? .oooo •• oo ••••• oooo •• oooo ••• oo.oooo ••• oo •• oooo.

Seorang Petobat Baru Memenangkan Ayahnya

Seorang pensiunan usahawan, yang merupakan seorang pemenang jiwa
yang giat, mengatakan, "Saya percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud terten-
tu ketika teman-teman sekerja dipimpin kepada saya. Saya percaya bahwa
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Tuhan menghendaki saya menolong mereka. Saya berdoa mohon urapan dan pim-
pinan Roh Kudus dalam apa yang harus saya lakukan dan katakan untuk memenuhi
keperluan-keperluan rohani." Kemudian ia menceritakan kisah berikut ini.

"Saya diminta oleh seorang gadis yang belum mengenal Tuhan untuk
mengunjungi ayahnya yang tua, yang sakit tumor otak. Karena lalu lintas yang
ramai saya baru tiba di rumah sakit setelah jam berkunjung. Saya dengar bahwa
pasien itu telah diberi minum obat bius yang kuat, dan bagaimanapun juga saya
tidak bisa bercakap dengan orang itu karena bahasa kami lain. Saya berseru
kepada Tuhan untuk membuka jalan bagi saya agar dapat menjangkaunya,
Dalam waktu seminggu Tuhan mengabulkan doa saya. Orang itu bert obat dan
pergi ke surga, seorang yang diselamatkan."

"Bagaimana hal itu terjadi?" tanya kami kepadanya.

"Christine, gadis itu, sangat cemas akan ayahnya," orang itu berkata
kepada kami. "Setelah perkunjungan ke rumah sakit yang tidak ber hasil itu,
saya berjumpa dengan gadis tersebut dan berkata kepadanya, 'Hanya ada satu
jalan lagi untuk menolong engkau dan ayahmu. Saya akan menerangkan dengan
saksama kepadamu bagaimana caranya menerima keselamatan. Kau harus
menerima Tuhan sebagai Juruselamatmu. Lalu kau dan saya akan percaya
kepada janji bahwa kau dan keluargamu akan diselamatkan (Kisah 16:31).
Kemudian kau dapat menceritakan kepada ayahmu apa yang telah dilakukan
Tuhan bagimu dan sepakat dengan saya untuk pertobatan ayahmu. Apakah
kau menyetujui rencana ini?'"

"Ya, saya setuju!" jawab Christine dengan senang sekali.

"Baiklah. Ada lima langkah menuju keselamatan. Yang pertama ialah
mengakui bahwa saudara seorang berdosa. 'Semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah' (Roma 3:23). Apakah kau percaya hal
ini Christine?"

"Ya, saya percaya."

"Nah, sekarang tinggal empat langkah lagi. Yang kedua ialah untuk
mengetahui bahwa Allah melakukan sesuatu mengenai dosamu. 'Karena begitu
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal' (Yohanes 3:16).

Langkah ketiga ialah menerima Dia. Jangan kau hanya mengagumi Yesus
atau merasa kasihan kepada-Nya karena penderitaan-Nya. Kepada mereka yang
menerimaDia. Ia memberi 'kuasa supaya menjadi anak-anak Allah' (Yohanes 1:12).
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Langkah keempat ialah mengaku; dosamu dan membuangnya. Firman
Allah mengatakan bahwa 'jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan' (I Yohanes 1:9).

Langkah terakhir, Christine, ialah mengakui dan percaya bahwa Yesus
adalah Juruselamat dan Tuhanmu. 'Jika kamu mengaku ... bahwa Yesus
adalah Tuhan, dan percaya ... bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari
antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan' (Roma 10:9)."

LIMA LANGKAH MENUJU KESELAMATAN DALAM KRISTUS

Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Juruselamat
dan Tuhan. Roma 10:9-·10

~angkah keempat: Mengakui dosa dan membuangnya.
I Yohanes 1:9

Langkah kelima:

Langkah ketiga:

Langkah kedua:

Langkah Pertama:

Saudara harus menerima Kristus.
Yohanes 1:12

Allah melakukan sesuatu
mengenai dosa.
Yohanes 3:16

Saudara adalah seo-
rang yang berdosa
Roma 3:23

"Apakah kau mau mengambil langkah-langkah ini, Christine?"
"Ia bersedia, maka saya berdoa baginya dalam bahasa Afrikana (bahasa

yang paling dekat dengan bahasanya yang dapat saya pergunakan). Christine
juga berdoa dan bersama-sama kami berdoa bersungguh-sungguh untuk kesela-
matan ayahnya.

Keesokan malamnya telpon berdering. Itulah Christine. Dengan sukacita
ia menceritakan bahwa ketika ia menjenguk ayahnya, pikiran ayahnya sedang
jernih. Christine menceritakan tentang keselamatannya.

'Apa maksudmu?' tanya orang tua itu.

'Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamatku.'

I
I
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'Sayang, itu sangat indah!' kata ayahnya, 'Ayah senang sekali kalau kau
menceritakan bagaimana ayah bisa menjadi seorang Kristen.'

Christine memberitahukan lima langkah keselamatan melalui iman dalam
Kristus. Ayahnya yang sakit itu menerima Yesus sebagai Juruselamatnya juga.
Itu terjadi pada hari Rabu. Pada hari Sabtunya ia telah pulang kepada Tuhan!"

Inilah suatu kemenangan ganda dalam memenangkan jiwa: gadis itu dise-
lamatkan, lalu sebagai seorang petobat baru ia memimpin ayahnya yang tua
kepada Tuhan!

7 Tuliskan dalam buku catatan saudara kelima langkah keselamatan dalam
Kristus seperti yang diberikan dalam gambar. Jangan lupa untuk mencantumkan
petunjuk-petunjuk ayatnya. Saudara juga harus sanggup mengutip isi setiap
ayat atau memberikan artinya dalam kata-kata saudara sendiri. Hafalk.m kelima
langkah penting ini.

8 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
a Apakah kisah itu sudah lengkap jika usahawan itu berusaha un' uk men-

jangkau si ayah saja? .. . .
b Dua tindakan apa yang mengikuti hal menyampaikan dan bersa ksi?

Judul: Semua Orang Telah Berbuat Dosa Rejerensi: Roma 3:23

9 Tuliskan Ayal Hajalan berikut pada sebuah kartu kecil menurut
petunjuk dalam pelajaran 1. Hafalkan judul, referensinya dan tek snya.

Teks: Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemu-
liaan Allah.

Seorang Karyawan Menjadikan Orang Lain Murid Tuhan

Seorang tukang pemasang kawat telpon di Amerika Tengah harus
mengadakan perjalanan jauh di daerah pedalaman dengan menunggang kuda,
untuk memperbaiki kabel-kabel telpon. Ia akan bermalam di rumah kaum tani
yang bekerja di perkebunan-perkebunan yang luas. Orang ini bertobat kepada
Tuhan. Ia mulai bersaksi kepada teman-teman petaninya, menceritakan kepada
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mereka tentang kuasa Tuhan yang menyelamatkan di dalam hidupnya. Ia mem-
bacakan kepada mereka dari Perjanjian Barunya dalam bahasa Spanyol. Sedikit
demi sedikit petani-petani itu mulai menanggapi kebenaran Injil. Di suatu tempat
dua atau tiga orang menerima Kristus; di tempat lain, mungkin satu keluarga
yang terdiri dari lima atau enam anggota.

Kemudian karyawan telpon itu mengajak pendeta-pendeta untuk memberi
ajaran selanjutnya dan membaptis orang-orang percaya ini. Setelah bersatu
dalam persekutuan Kristen, orang-orang percaya baru itu sendiri mulai mem-
bagikan Kabar Baik. Karyawan telpon itu masih mengadakan perjalanan keliling
untuk menjaga keadaan baik kabel telpon, tetapi dalam waktu luangnya ia
memenangkan dan mengajar orang. Sekarang ini terdapat gereja-gereja di
tempat-tempat di mana karyawan telpon itu singgah dalam perjalanannya. Ia
telah menaati Amanat Agung.

10 Bac~lah Kisah Para RasuI8:3-4. Bagaimana karyawan telpon dalam kisah
kita ini menyamai orang-orang percaya di Yerusalem?

MEMPERSIAPKAN DIRI SAUDARA UNTUK MENGINJILI

Tujuan ~' Mengevaluasi persiapan rohani saudara untuk penginjilan.

Menunjukkan Perhatian Terhadap Orang

Dahulu kala Naaman, seorang perwira dalam angkatan bersenjata Siria,
beroleh kemenangan dalam pertempuran. Meskipun ia seorang prajurit yang
besar, dihormati oleh raja dan negaranya, ia menderita penyakit yang tidak
dapat disembuhkan - mungkin sakit kusta.

Seorang gadis kecil, yang ditawan dari bangsa Israel, menjadi pelayan
dalam rumah tangganya. Gadis kecil ini merasa prihatin akan keadaan majikan-
nya dan ingin menolong. Apa yang dapat dilakukannya?

Dengan menyatakan keprihatinannya kepada isteri Naaman, ia berkata,
"Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi
itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya" (II Raja-raja 5:3).

Keprihatinannya mengakibatkan suatu mujizat. Setelah Naaman
mendengar apa yang dikatakannya, ia mengadakan perjalanan ke Samaria untuk
menemui nabi Elisa, Dengan menaati perintah nabi untuk membasuh diri
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tujuh kali di Sungai Yordan, kulitnya menjadi bersih dan sehat seperti kulit
seorang anak saja. Allah menyembuhkan Naaman dengan sempurnanya.

Apabila saudara menaruh perhatian kepada orang lain dan menunjukkan
perhatian itu, saudara akan menemukan jalan untuk menolong mereka.

Derdoa bagi Jiwa-jiwa

Menyampaikan Kabar Baik keselamatan Kristus kepada orang lain adalah
pekerjaan rohani. Persiapkan diri untuk pekerjaan ini dengan berdoa bagi orang-
orang tertentu. Tetap ingatlah nama mereka sementara berdoa. Dan carilah
kesempatan untuk membagikan Kabar Baik ini kepada mereka.

David, seorang Inggris, melakukan perjalanan dengan kereta dari Calais
di Perancis ke Brussels di Belgia. Sebelum mengadakan perjalanan itu ia ber-
doa agar Tuhan memberinya kesempatan untuk bersaksi kepada seorang. Tem-
pat duduk satu-satunya yang masih kosong di kereta itu adalah di samping
seorang wanita Belgia yang bernama Marie. Mereka mulai bercakap-cakap,
Tidak lama kemudian David menemukan bahwa Marie bersedia membicarakan
soal-soal rohani.

"Apa kau seorang Kristen?" tanya David.

"Saya tidak pasti," jawab Marie. Ia menerangkan bahwa kadang-kadang
ia ke gereja. Kemudian ia bertanya apakah David anggota suatu sekte.

"Tidak" jawab David. "Saya seorang Kristen injili." Kemudian David
menerangkan jalan keselamatan. Ia sangat berhati-hati untuk tidak mernaksakan
percakapan dengan Marie dan memberi waktu agar Marie dapat mengungkap
isi hatinya dan mengajukan pertanyaan. David menemukan bahwa Made sedang
mencari Allah tetapi tidak tahu bagaimana menemukan Dia!

Percakapan mereka berlangsung selama tiga jam - sepanjang perjalanan
mereka. David mengajak Marie ke sebuah gereja di mana Injil sepenuh
diberitakan. Marie mendengar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada
Allah dan dengan penuh sukacita ia menerima Tuhan sebagai Juruselamatnya,

Ketika kami menjumpai Marie, ia mengatakan kepada kami, "Hidupku
sama sekali berubah!"

Karena David telah berdoa, Roh Kudus memimpin dia kepada seorang yang
rindu dan lapar sehingga ia dapat menyampaikan Kabar Baik tentang
keselamatan kepadanya.
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Penuh dengan Roh Kudus

Betapa pentingnya persyaratan ini bagi pelayanan memenangkan jiwa! Dipe-
nuhi dengan Roh Kudus berarti saudara akan dipenuhi dengan kuasa rohani untuk
memenangkan jiwa bagi Kristus. Dari dalam hati saudara akan mengalir aliran
air hidup untuk memberkati kehidupan banyak orang! Lihatlah Yohanes 7:38.

Keinginan untuk Memenangkan Orang Lain bagi Kristus

Perkenankan kasih Kristus bernyala-nyala dalam hati saudara sebagai nyala api!
Maka saudara akan ingin memenangkan orang lain bagi-Nya. Kasih Kristus akan
menguasai saudara (II Korintus 5:14) dan mendorong saudara untuk mencari orang
yang terbilang. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dan mengu-
tus Putra-Nya sehingga kita (dan mereka) dapat memperoleh hidup yang kekal.

Judul: Karunia Kasih Allah Referensi: Yohanes 3: 16

11 Ayal Hafalan

Teks: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga la
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.

12 Nilailah diri saudara dalam ujian evaluasi berikut ini. Jika suatu bidang
perlu banyak diperbaiki, berilah angka 1 (untuk kejujuran). Berilah angka 2
untuk bidang yang perlu sedikit diperbaiki dan berilah angka 3 untuk bidang
yang sudah saudara doakan dan berusaha untuk melakukan sesuatu.

a Menunjukkan perhatian kepada orang lain .

b Berdoa bagi jiwa-jiwa .

c Dipenuhi dengan Roh Kudus .

d Ingin memenangkan orang lain bagi Kristus .

13 Dalam buku catatan saudara tuliskan sedikit-sedikitnya nama dua orang
yang ingin saudara menangkan bagi Kristus. Mulailah berdoa bagi mereka
sekarang dan mintalah Tuhan memberikan kuncinya kepada saudara untuk
menjangkau mereka bagi Tuhan.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang BENAR.
a Hanya penginjil penuh yang melakukan pekerjaan penginjilan.
b Menginjil adalah tanggung jawab setiap orang percaya.
c Menginjil meliputi juga menjadikan para petobat baru murid-murid.
d Bersaksi hanyalah suatu tahap dalam penginjilan.

2 Jika kita mengatakan kepada seseorang bahwa Yesus hidup di dunia ini 2000
tahun yang lalu dan bahwa la disalibkan, apakah kita sudah memberitakan
Kabar Baik? Berikan alasan bagi jawaban saudara.

3 Di depan setiap uraian (kiri) tuliskan nomor yang menerangkan tindakan
yang diuraikan (kanan) .

.... a Saudara bersaksi bagaimana Tuhan menyem-
buhkan saudara dan menghilangkan ketakutan
saudara.

.... b Saudara telah lama bersaksi kepada
kemenakan saudara. Hari ini saudara berdoa
dengannya dan ia menerima Kristus .

.... c Saudara mengajar sebuah kelas mengenai
pelayanan memenangkan jiwa bagi petobat-
petobat baru.

.... d Tetangga saudara bertanya apa arti Paskah
dan saudara menceritakan kepadanya tentang
kebangkitan Yesus.

1) Memberitakan
2) Bersaksi
3) Memenangkan jiwa
4) Menjadik an murid

4 Seorang Kristen menceritakan bahwa ia telah pindah ke sebuah apartemen
di mana tidak ada orang Kristen. Apa yang harus dilakukannya.
a) Pindah ke tempat lain, dalam masyarakat Kristen jika mungkin.
b) Berdoa agar Tuhan akan menolongnya untuk bersaksi kepada tetangganya

yang belum diselamatkan.
c) Menunjukkan Kristus melalui perkataan dan perbuatannya, menjadi

"terang" bagi orang-orang terhilang! (Matius 5:16).
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5 Kebenaran apa yang ditekankan dalam kisah Naaman dan hamba
perempuannya?
a) Perhatian gadis itu bagi majikannya membuka jalan bagi dia untuk

menolongnya.
b) Hati gadis itu masih tetap mencintai negeri asalnya, Israel.
c) Gadis itu harus melakukan sesuatu karena ia seorang hamba.
d) Naaman menerima pertolongan karena ia seorang yang kaya.

6 Dari ingatan saudara, tuliskan dalam buku catatan atau kutiplah kepada
orang lain!Ayat Hafalan yang telah saudara pelajari. Cantumkan judul, referen-
si, dan teksnya.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

1 a Memberitakan Kabar Baik.
b Bersaksi.

8 a Tidak.
b Memenangkan jiwa dan menjadikan murid.

2 a Salah. Menceritakan kepada mereka bahwa Yesus datang hanyalah
menyatakan suatu fakta sejarah. Kita harus mengatakan kepada mereka
mengapa la datang.

b Salah. Kita mempunyai tanggung jawab lebih lanjut untuk memenangkan
orang bagi Kristus dan menjadikan mereka murid yang dapat bersaksi
bagi-Nya juga.

c Benar.
d Benar.

9 Tanpa melihat kartu saudara, seharusnya saudara dapat mengutip semua
bagian dari Ayat Hajalan itu. Roma 3:23.

3 Memberitakan Kabar Baik, bersaksi bagi Yesus, memenangkan orang bagi
Tuhan, dan menjadikan murid.

10 Ke mana pun perginya, ia selalu memberitakan Kabar Baik.

4 a 1) Menceritakan.
b 3) Memenangkan jiwa.
c 2) Bersaksi.
d 1) Menceritakan.
e 4) Menjadikan murid.

11 Tanpa melihat kartu saudara, seharusnya saudara dapat mengui ip semua
bagian dari Ayat Hafalan itu. Yohanes 3:16.

5 Emas, perak, dan batu permata.

12 Jawaban saudara sendiri. Kami mengharapkan jawaban saudara mencapai
angka lebih dari sepuluh.

6 a la telah melakukan apa yang dapat dilakukannya.
b Ya, tinggi sekali!

13 Ini bukan saja merupakan jawaban saudara, melainkan juga tanggung jawab
saudara. Mungkin sekali tak seorang pun di kantor LKTI yang mengetahui nama
orang yang saudara tuliskan - tetapi saudara tahu dan Allah j uga tahu.
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7 Langkah pertama: Saudara seorang berdosa. Roma 3:23 mengatakan
kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kita jauh dari Allah.
(Langkah-langkah yang lain harus dituliskan dalam cara yang sama, dan
semua langkah harus dihafalkan.)


