
Bekerja Bersama untuk
Menyampaikan Kabar Baik

Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada bergabung dalam sebuah
regu bola volley atau sepak bola yang bertanding melawan regu yang lam! Setiap
anggota mengetahui bahwa tak seorang pun dapat memenangkan permainan
itu sendiri, tetapi masing-masing harus menolong yang lain menuju suatu sasaran
bersama. Setiap orang melakukan bagiannya. Semuanya saling bergantung
kepada dukungan anggota-anggota lain.

Tugas menginjili dunia kita meminta usaha kerja sama ini. Tak seorang
pun dapat melakukannya sendirian. Allah berkenan untuk memakai sebuah
kelompok pekerja dalam usaha memperluas gereja-Nya. Rasul Paulus
menekankan bahwa kita adalah "teman-teman sekerja" (II Korintus 6: 1).

Sekarang saudara sedang mempelajari pasal terakhir dari unit pertama yang
diberi judul DUNIA YANG HARUS DIMENANGKAN - Melihat Kebutuhan-
nya! Di samping usaha memenangkan jiwa secara perseorangan, suatu dimensi
lain yang penting adalah kerja sama penginjilan melalui gereja. Pada waktu
orang percaya dikerahkan untuk membentuk kelompok-kelompok penginjilan,
maka pelayanan memenangkan jiwa akan berlipat ganda. Marilah bergabunglah
dalam kelompok itu!

Ikhtisar pasal

Gereja adalah Sarana Allah yang Utama untuk Penginjilan
Penginjilan Melibatkan Setiap Orang Percaya
Penginjilan Meliputi Usaha Tindak Lanjut

48



\\G I)
-?-

" r ( ...

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Membedakan antara penginjilan pribadi dan penginjilan kelompok.

• Menyadari bahwa penginjilan meliputi baik usaha pribadi maupun usaha
kelompok yang diorganisir untuk memperoleh petobat-petobat bagi Kristus.

• Memperkembangkan kerja sama yang lebih erat dengan gereja setempat
dalam penginjilan kelompok.

kegiatan belajar

1. Bacalah pelajaran dalam buku pegangan ini dan kerjakanlah soal-soal dalam
uraian pasal. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan Ayat Hafalan.
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2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan periksalah
jawaban saudara dengan saksama.

uraian pasal

GEREJA ADALAH SARANA ALLAH YANG UTAMA UNTUK PENG-
INJILAN

Selama pelayanan Tuhan kita, la mengutus sekurang-kurangnya tujuh
puluh orang berdua-dua ke tiga puluh lima kota atau lebih di propinsi Galilea.
Tuhan mendelegasikan kekuasaan kepada anggota-anggota kelompok ini un-
tuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan yang sakit, dan untuk menun-
tut kebebasan bagi orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat. Kemudian
kelompok-kelompok ini kembali dengan sukacita karena kemenangan rohani
yang mereka capai (Lukas 10:17).

Setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke atas orang-orang per-
caya pada Hari Pentakosta, gereja yang masih muda itu menjadi perantara Allah
yang utama untuk menginjili. Sepanjang abad-abad gereja tetap menjadi sarana
penginjilan. Selama beberapa periode tertentu dalam sejarah, usaha pengin-
jilan berkurang dan nyaris berhenti, tetapi pada saat-saat lain Roh Kudus
memberikan kebangunan rohani yang besar. Sebagai akibatnya, banyak orang
menerima Kristus dan telah digerakkan untuk memenangkan jiwa lagi.

Tujuan 1. Mengenali keadaan-keadaan yang memerlukan usaha kelompok
penginjilan yang berpangkalan di sebuah gereja.

Gereja Mula-mula Bertumbuh karena Penginjilan

Surat-surat Kiriman Perjanjian Baru tidak secara khusus menasihatkan
orang-orang percaya untuk menginjili karena penginjilan merupakan kegiatan
umum dan wajar yang dilakukan oleh semua orang percaya. Membaca tentang
gereja yang mula-mula membangkitkan semangat kita untuk menyampaikan
Kabar Baik kepada orang lain. Kita membaca bahwa ketika timbul penganiayaan
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yang hebat terhadap gereja di Yerusalem, orang-orang percaya tercerai-berai
di seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi mereka "menjelajah seluruh negeri itu
sambil memberitakan Injil" (Kisah Para Rasul 8:4). Kata memberitakan Injil
berarti menceritakan Kabar Baik.

Penganiayaan lain yang berhubungan dengan mati syahidnya Stefanus men-
ceraiberaikan orang-orang percaya sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia di
Sma. DiAntiokhia, yaitu kota ketiga terbesar di KekaisaranRomawi, orang percaya
mulai bersaksi kepada orang bukan Yahudi yang berbahasa Yunani, "memberi-
takan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan" (Kisah Para RasuI11:20). Orang-orang
percaya ini bukan penginjil penuh seperti yang kita kenal sekarang ini. Mereka
adalah orang percaya awam, yang setiap hari bekerja, pengusaha dan pedagang
yang berdiam di Antiokhia dan bersaksi mengenai Kristus sebagai Juruselamat.
Sebagai akibatnya, "tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang
menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan" (Kisah Para Rasul II :21). Demi-
kianlah jemaat bukan Yahudi yang pertama didirikan di Antiokhia. Di kota
inilah orang-orang percaya, yang pasti mempunyai sifat seperti Kristus, untuk
pertama kalinya disebut orang Kristen oleh orang luar (Kisah Para Rasul II :26).

1 Kejadian apakah yang terjadi dalam abad pertama yang menyebabkan Kabar
Baik itu disebarluaskan dari Yerusalem ke daerah lain?

Gereja Dewasa Ini Harus Terus Memberitakan Injil

Saudara telah belajar bahwa penginjilan menjadi suatu cara hidup di an-
tara orang-orang Kristen yang mula-mula. Sekarang kita harus kembali kepada
metode mereka, yaitu setiap orang, di mana saja. Pertumbuhan gereja yang
nyata, apakah dalam periode yang mula-mula itu atau dalam generasi kita,
datangnya dengan penginjilan sehari-hari. Orang harus dilahirkan kembali
sebelum mereka dapat memasuki keluarga Allah; mereka harus mendengar
sehingga mereka dapat percaya dan diselamatkan.

Kita lihat sekarang bahwa penginjlan meliputi semua kegiatan yang secara
langsung menyangkut membawa orang-orang bertobat kepada Kristus. Sekarang
ini berbagai macam metode penginjilan dipergunakan. Apabila sebuah kelom-
pok atau tim dan semacam organisasi terlibat, kita akan menyebutnya pengin-
jilan kelompok. Kelompok penginjilan yang efektif harus mendapatkan ban-
tuan kita semua.
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Kebaktian penginjilan seko ta melibatkan banyak gereja di suatu kawasan
tertentu. Gereja-gereja itu mungkin semua dari persekutuan yang sama, atau
mereka mungkin mewakili beberapa denominasi dalam suatu usaha kerja sama
untuk mencapai orang banyak bagi Kristus. Kelompok-kelompok mi dengan
pemimpin-pemimpin dan jemaat-jemaatnya, bekerja sama agar Injil dapat
disebarkan kepada sebanyak mungkin orang dalam kebaktian-kebaktian massa.
Karena telah direncanakan, dipimpin, diorganisir dengan semestinya, dan
didoakan, maka usaha-usaha demikian dapat mempunyai dampak yang luar
biasa atas masyarakat dan mengakibatkan banyak petobat ditambahkan kepada
gereja-gereja.

Kebaktian penginjilan yang pada tingkat lokal diselenggarakan oleh satu
gereja saja. Di sini lagi, orang-orang percaya harus dikerahkan untuk menolong
penginjil dan pendeta menjadikan kebaktian-kebaktian itu berhasil.

Bentuk lain dari penginjilan kelompok diselenggarakan atas dasar yang
lebih teratur. Beberapa contoh adalah sebagai berikut:

I. Kelompok pemenang jiwa yang menyelenggarakan kebaktian singkat
di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan rumah-rumah jompo, atau di
jalan atau di pasar di udara terbuka.

2. Kelompok perkunjungan yang pergi dari rumah ke rumah untuk
mengadakan sensus agama untuk mencari orang-orang yang tidak masuk gereja.
Kelompok-kelompok lain mengunjungi rumah-~umah yang telah dihubungi
sebelumnya. Mereka mempergunakan kesempatan-kesempatan itu untuk ber-
bicara kepada orang-orang tentang Injil dan memimpin mereka kepada Kristus.
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3. Ketompok penyaluran bacaan penginjilan yang pergi ke tempat-tempat
umum seperti taman, plaza, dan pasar serta memberikan secara gratis traktat-
traktat dan mungkin juga contoh-contoh dari kursus tertulis penginjilan seperti
yang diterbitkan oleh Lembaga Kursus Tertulis Internasional.

Semua bentuk dan metode penginjilan ini harus berpangkalan di sebuah
gereja. Orang-orang yang sedang mencari kebenaran Injil harus mengetahui
siapa yang menginjili dan di mana mereka dapat menemukan sebuah gereja
setempat. Setiap traktat Injil dan lembaran bacaan yang disebarkan harus
dibubuhi nama dan alamat gereja sehingga mereka yang mencari kebenaran
dapat memperoleh bantuan lebih lanjut.

2 Tuliskan B di depan setiap contoh keadaan yang menuntut atau melibatkan
kerjasama sekelompok yang berpangkalan di sebuah gereja.

.... a Gereja merencanakan akan mengadakan Pekan Pendidikan Rohani
Anak-Anak untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah mengha-
diri kebaktian sekolah Minggu .

.... b Tetangga saudara menceritakan kepada saudara bahwa ia dan isterinya
telah memutuskan untuk bercerai.

.... c Sebuah kompleks perumahan yang dapat menampung 100keluarga baru
saja dibuka dekat gereja saudara. Pendeta menyarankan agar setiap
rumah dikunjungi dengan membawa bacaan rohani dan sebuah un-
dangan untuk mengunjungi gereja .

.... d Sewaktu bercakap-cakap dengan tukang pos, ia mengatakan kepada sau-
dara bahwa ia ingin menemukan sebuah gereja yang baik sebagai tempat
berbakti.

3 Dalam buku catatan saudara tuliskan tiga jenis usaha penginjilan yang lebih
baik dilaksanakan oleh suatu kelompok.

PENGINJILAN MELIBATKAN SETIAP ORANG PERCAYA

Tujuan 2. Menuliskan tiga jenis penginjilan dan menilai kemampuan saudara
untuk berperan serta dalam tiap jenis itu.

Dalam usaha penginjilan gereja apa pun dukungan setiap orang percaya
diperlukan dalam satu atau lain cara. Beberapa dari cara-cara ini di mana
saudara dapat membantu gereja saudara adalah sebagai berikut:

1. Penginjilan berhadapan muka. Ini berarti bercakap-cakap langsung
dengan calon petobat dengan tujuan memimpin mereka kepada Kristus. Yaitu
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mengkonfrontir mereka dengan himbauan untuk bertobat kepada Kristus. Itulah
penginjilan dasar seperti yang telah kita pelajari: memberitakan Kabar Baik,
bersaksi bagi Kristus, memenangkan orang bagi-Nya dan menjadikan murid.
Dapat terjadi dalam bentuk percakapan seorang dengan seorang, atau pekerja
penginjilan pribadi yang menerangkan jalan keselamatan kepada sekelompok
penanya setelah khotbah penginjilan.

2. Penginjilan persahabatan. Dengan ini kita maksudkan penginjilan tidak
langsung melalui bersahabat dengan calon-calon petobat. Mungkin saudara
dapat mengundangnya ke rumah untuk bersantap bersama atau omong-omong
sambil minum kopi atau menemukan cara untuk menolong mereka. Jika saudara
menunjukkan bahwa saudara memperhatikan mereka sebagai perorangan,
mereka akan lebih siap untuk mendengarkan apa yang saudara katakan kepada
mereka. Suatu cara lain ialah melalui persekutuan rumah tangga, di mana
tetangga dan teman-teman dapat diberi kesaksian dalam suasana yang santai
dan ramah. Orang yang enggan datang ke gereja sering dapat dijangkau dengan
cara ini, dan kemudian dibawa ke gereja.

3. Mendukung penginjilan. Sangat penting dalam setiap usaha penginjilan
untuk memperoleh dukungan di berbagai bidang, seperti berikut ini:

Doa. Inilah hak dan tanggung jawab setiap anggota. Karena pertobatan
adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui diri orang,
pelayanan ini tidak dapat terlampau ditekankan.

Kehadiran pribadi. Dengan "menghadiri" kebaktian penginjilan. saudara
menunjukkan perhatian dan minat saudara dan menguatkan pengkhotbah.
Apabila calon-calon petobat melihat sekelompok orang percaya yang
senang dan penuh kasih, yang ramah terhadapnya, mereka akan ingin ter-
masuk dalam kelompok tadi.
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Bantuan keuangan. Menutupi pengeluaran yang perlu adalah cara praktis
untuk memajukan penginjilan, dan ini selalu membawa berkat bagi si
pemberi.

Setiap orang percaya mempunyai tempat dalam penginjilan. Rasul Paulus
membandingkan hubungan gereja dan Tuhan dengan suatu tubuh. Kepalanya
adalah Yesus Kristus dan sisa tubuh itu dengan banyak anggotanya adalah gereja
(Kolose 1:18). Setiap anggota perlu berfungsi agar supaya pekerjaan Kristus
dapat diselesaikan.

Semua orang percaya setempat dikerahkan dalam penginjilan

4 Aspek penginjilan yang mana, meskipun bermanfaat, dapat digolongkan
sebagai kurang perlu dari aspek lainnya?

5 Bacalah ayat-ayat Alkitab berikut yang menceritakan tentang pelayanan
Yesus (kiri). Cocokkan setiap ayat dengan jenis hubungan yang digambarkan-
nya dengan baik sekali (kanan) .

.... a Lukas 11:1-4

.... b Lukas 19:1-10

.... c Yohanes 4:5-26

1) Persahabatan
2) Berhadapan muka
3) Dukungan
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Gereja sehat yang bertumbuh memerlukan dua jenis pekerja. ):ang satu
adalah pekerja sukarela yang menolong untuk memelihara kehidupan dan
pelayanan gereja-gereja setempat. Contoh-contoh dari pekerja ini adalah
penenma tamu, sekretaris gereja, penjaga gedung gereja, guru-guru sekolah
Minggu, dan anggota paduan suara. Kegiatan dan visi pekerja-pe kerja ini
diarahkan ke dalam gereja; perhatian mereka adalah di dalam gereja. Inilah
orang-orang yang berharga dan setiap pemimpin gereja sangat berterima kasih
mempunyai orang-orang seperti itu.

Yang lain agaknya mempunyai pelayanan yang terarah ke luar, nisalnya
bercakap-cakap dengan orang di jalan, menyelenggarakan kebaktian di pen-
jara, membagi-bagikan traktat, dan menjangkau orang yang belum
diselamatkan yang tidak dapat atau tidak mau datang ke gereja. Bagaimanapun
juga, pelayanan yang diberikan Allah tidak pernah seluruhnya berada dalam
salah satu bidang ini. Pekerja penginjilan pribadi harus mendukung gereja
setempat dan anggota paduan suara harus berusaha sebisa-bisany a untuk
memenangkan tetangganya bagi Tuhan.

6 Tuli-kan ketiga jenis penginjilan dan tambahannya jika ada. Garisb.iwahilah
setiap ienis di mana saudara secara pribadi dapat melibatkan diri.

Tujuan 3. Menguraikan cara-cara dengan mana saudara dapat bekerja dalam
penginjilan.

Carilah Pengalaman Sebagai Seorang Pembantu
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pe rginjilan

dapat melibatkan setiap orang percaya, marilah kita melangkah kembali ke masa
lampau untuk mengambil bagian dalam usaha penginjilan yang sesung guhnya.

Kejadiannya terjadi di Taichung, di Taiwan tengah, sebuah kal a besar
berpenduduk 500.000 orang Cina. Sekelompok pekerja sukarela dan pasangan
utusan gerejawi bekerja sama. Enam pekerja sukarelawan itu adalah muda-
mudi yang telah dipenuhi Roh Kudus dari gereja-gereja di Taiwan selatan dan
utara. Mereka mengorbankan liburan musim panasnya agar bisa berada di
Taichung. Tiga orang percaya yang membantu kelompok ini adalah da-i gereja
setempat yang belum lama dimulai.

Seorang penginjil yang telah dipenuhi Roh dan isterinya telah dipakai
Tuhan dengan luar biasa untuk membawa banyak orang kepada Kristus dan
dalam doanya bagi orang sakit. Suami isteri ini telah diundang untuk datang.
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Sebelum kedatangan mereka banyak persiapan untuk kebaktian-kebaktian yang
mendatang itu telah diadakan.

Kelompok orang Cina dan pasangan utusan gerejawi itu setiap pagi berkum-
pul untuk membaca Firman, berdoa, dan membuat rencana. Empat minggu
sebelum kebaktian penginjilan itu dimulai, kelompok itu dengan saksama telah
mengerjakan proyek-proyek berikut ini:

1. Memasang iklan: Kelompok itu membuat poster-poster besar yang
mengumumkan kebaktian-kebaktian yang mendatang. Setelah memperoleh izin
dari pemerintah kotamadya, mereka memasang poster-poster itu di tiang-tiang
telpon dan papan buletin umum di seluruh kota. Mereka mengatur agar kebak-
tian itu diumumkan di radio sebelum dan selama jadinya. Mereka membagi-
bagikan selebaran-selebaran yang mengumumkan kebaktian-kebaktian itu dan
memberi pesan keselamatan sederhana. Sebelum kebaktian itu dimulai, utusan
gerejawi itu dengan pelan-pelan mengemudikan mobilnya yang dipasangi poster-
poster di semua jalan di kota. Kaum muda gereja sudah menyiapkan kaset-
kaset dengan undangan kebaktian tersebut diselingi lagu-lagu. Kaset-kaset ini
dimainkan sewaktu utusan gerejawi mengadakan perjalanan keliling kota.
Beberapa pemuda yang ikut membagi-bagikan selebaran kepada orang-orang
melalui jendela mobil.

2. Tempat-tempat kebaktian: Mula-mula kebaktian akan dimulai di balai
kota lama. Ketika tanggapan rakyat makin banyak, akan dipindahkan ke sebuah
kemah besar yang didirikan di sebuah taman kota di dekatnya. Di sini, karena
tempatnya lebih terbuka, kebaktian itu menarik beratus-ratus pengunjung. Banyak
pekerjaan telah dilakukan sebagai persiapan, seperti menempatkan 500 bangku
tanpa sandaran sebagai tempat duduk tambahan. Kelompok pekerja itu, bersama
dengan sukarelawan lainnya, mengatur penerangan, membuat panggung dan
mimbar darurat, dan mendirikan sebuah papan tanda yang besar sekali.

3. Personalia. Sementara kebaktian-kebaktian itu berlangsung semua orang
percaya membagi-bagikan beratus-ratus ribu traktat injili dan selebaran un-
dangan di jalan-jalan atau pojok-pojok jalan dekat tempat kebaktian itu. Orang-
orang yang lewat dengan sopan diminta untuk memasuki daerah kemah, kemu-
dian dibimbing dan diberi tempat duduk di mana mereka dapat melihat dan
mendengar apa yang terjadi. Tiga pemuda secara bergantian memimpin
nyanyian dan menerjemahkan khotbah penginjil itu ke dalam dua dialek Cina.

Pembantu-pembantu! Kebaktian besar di Taichung itu tidak dapat diren-
canakan dan diselenggarakan tanpa pertolongan banyak orang. Mereka yang
dari mula pertama bersedia membantu telah memberi dorongan kepada orang
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lain untuk menyumbang waktu, talenta, dan kekayaan dalam suatu usaha ber-
sama yang menjangkau beribu-ribu orang dengan Kabar Baik tentang
keselamatan melalui Yesus Kristus!

7 Tuliskan empat cara dengan mana saudara sendiri dapat membantu suatu
kebaktian yang serupa.

Dalam setiap aktivitas ini saudara dapat menemukan suatu kesempatan
pelayanan rohaniah. Sementara membagi-bagikan selebaran mungkin saudara
mengenali seorang yang mempunyai masalah yang serupa dengan masalah yang
pernah saudara alami, sehingga dapat memberikan kesaksian pribadi.

8 Jika saudara membantu untuk mendirikan kemah dan seorang yang belum
diselamatkan menawarkan pertolongannya, apa yang akan saudara akukan?
a) Mengatakan kepadanya bahwa ada cukup banyak orang Kristen untuk

melakukan pekerjaan itu.
b) Membiarkan dia menolong dan memberinya tempat sebagai pekerja sukarela.
c) Membiarkan dia menolong dan kemudian berusaha untuk membangun per-

sahabatan dengannya.
d) Mengatakan kepadanya bahwa ia perlu diselamatkan sebelum dapat bekerja

bagi Tuhan.

Menjadi Seorang Pekerja Penginjilan Pribadi
Kami telah menyarankan agar saudara terlebih dahulu memperoleh

pengalaman sebagai seorang pembantu dalam usaha penginjilan. Seperti yang
saudara lihat, dalam setiap usaha penginjilan ke luar ada sesuatu yang dapat
dilakukan oleh setiap orang percaya. Langkah kedua ialah menjadi pekerja
penginjilan pribadi. Suatu tantangan menunggu saudara sewaktu saudara
melibatkan diri dalam penginjilan berhadapan muka.

Para sukarelawan dalam kebaktian Taichung menjadi pekerja-pekerja
penginjilan pribadi yang baik ketika utusan-utusan gerejawi menolong mereka
untuk belajar bercakap-cakap dengan sopan penuh pengertian terhadap masalah
orang, dan memimpin mereka kepada iman kepada Yesus. Setiap malam setelah
penginjil itu berkhotbah, banyak orang yang maju ke depan untuk mendapat
pertolongan rohani. Dengan saksama ia menerangkan langkah-langkah
keselamatan dan kemudian berdoa bagi semua orang yang menanggapi.

Sekarang tibalah giliran pekerja penginjilan pribadi untuk berbicara kepada
orang-orang. Selalu ada kemungkinan untuk berbicara kepada masing-masing
orang. Biasanya seorang pekerja berbicara kepada beberapa orang yang berkum-
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pul di sekelilingnya. Setiap pekerja menerangkan lebih lanjut langkah-langkah
keselamatan, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, dan memimpin
mereka dalam permintaan doa. Bimbingan lebih lanjut dengan mereka yang
masih tinggal dilakukan seorang dengan seorang.

Setiap orang diberi bacaan rohani dan diminta untuk menandatangani suatu
kartu keputusan dengan memberikan nama maupun alamatnya. Kepada orang
itu diberitahukan bahwa hubungan selanjutnya hanya bertujuan untuk memberi
pertolongan rohaniah.

Kemudian hari salah seorang penanya itu yang bernama Ny. Tan
menceritakan kisahnya. Pada suatu petang ia sedang duduk di rumahnya dan
dengan penuh perhatian menonton TV yang sedang memutar film seri. TV itu
ditempatkan di atas meja sembahyang berdampingan dengan berhalanya. Tiba-
tiba gambar TV itu lenyap dan pesawatnya padam. Dengan rasa tak senang
Ny. Tan meninggalkan apartemennya di tingkat atas dan berjalan menuruni
tangga yang sempit untuk berjalan-jalan di taman yang tidak jauh dari
rumahnya.

Pada waktu ia mendekati pintu taman itu, ia mendengar nyanyian gem-
bira dan melihat banyak orang dalam sebuah kemah. Pada saat itu Ma-Iih,
seorang gadis remaja, dengan sopan memberikan traktat kepada Ny. Tan dan
mengajaknya masuk ke dalam kemah itu dan mendengarkan "kabar
kebahagiaan" (ungkapan orang Cina untuk Injil). Ny. Tan penuh rasa ingin
tahu karena ia belum pernah mendengar kabar itu sebelumnya, maka Ma-Iih
membimbingnya masuk ke dalam kemah dan mencari tempat duduk baginya.

Firman Allah menyentuh hati Ny. Tan. Ia juga tergerak oleh nyanyian dan
wajah-wajah yang gembira di sekelilingnya. Keesokan malamnya ia kembali
lagi. Ini berlangsung selama beberapa malam. Akhirnya ia maju ke depan un-
tuk berdoa. Seorang pekerja berbicara dengannya, berdoa dengannya dan men-
catat nama serta alamatnya. Kemudian ia menanggapi dengan iman untuk
penyembuhan sebuah gondok kecil dan Tuhan melenyapkan gondok itu. Ny.
Tan menemukan damai sejahtera dan sukacita ketika ia mempercayai
Juruselamat.

9 Banyak orang yang secara tidak langsung terlibat dalam pertobatan Ny. Tan.
Cantumkan tiga orang yang secara langsung terlibat dalam keputusannya untuk
menerima Kristus.
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10 Kisah kebaktian penginjilan Taichung mungkin memberikan ide kepada
saudara tentang apa yang mungkin dapat saudara lakukan untuk menjangkau
orang-orang yang namanya saudara catat dalam buku catatan saudara pada
akhir pelajaran 2. Jika demikian, tuliskanlah pikiran itu juga da lam buku
catatan saudara dan berdoalah tentang hal-hal itu.

PENGINJILAN MELIPUTI USAHA TINDAK LANJUT

Tujuan 4. Mengenali pentingnya usaha tindak lanjut.

Kebaktian penginjilan memang menggairahkan! Orang banyak, musik,
nyany ian, khotbah yang diurapi dan orang-orang yang diselamatkan dan disem-
buhkan! Terlalu cepat kebaktian kita harus berakhir. Sebelum penginjil itu me-
ninggalkan tempat kita ia mengatakan, "Sekarang ada pekerjaan)' ang harus
saudara-saudara lakukan."

Apa maksudnya? Bukankah semua orang telah bekerja selama beberapa
minggu, baik sementara dan setelah kebaktian-kebaktian itu? Tetaoi pengin-
jilan, apakah itu dilakukan secara pribadi atau secara kelompok, han IS meliputi
usaha tindak lanjut juga. Ada beberapa cara untuk melakukannya.

Mempunyai Program Perkunjungan

Sebelum kebaktian Taichung berakhir, para pekerja sukarela dan utusan
gerejawi mengembangkan suatu program perkunjungan. Beratus-ratus kartu
keputusan disortir dan dipelajari. Ternyata alamat-alamat yang diberikan itu
ada yang menyesatkan, ketika mereka mulai mencari alamat para penanya itu.,
Memakan waktu berhari-hari berjalan kaki, dalam hujan dan di jalan-jalan yang
sempit, lorong-lorong dan halaman, atau naik turun tangga gedung-gedung
apartemen yang tinggi-tinggi.

Melalui perkunjungan yang setia, petobat-petobat yang baru Itu diberi
dorongan dalam iman Kristen. Ada beberapa yang senang mengikuti perseku-
tuan doa dan penelaahan Alkitab di bawah pimpinan seorang pendeta Cina
atau utusan gerejawi.

Ny. Tan dikunjungi di apartemennya di tingkat atas. Kebanyakan waktu
ia sendirian di rumah karena suaminya pergi mengurusi pekerjaan ekspor
suvenir. Pekerja-pekerja sukarela itu mengajarnya berdoa. Kemud an hari ia
meninggalkan penyembahan berhalanya. Pada suatu Minggu Paskah pagi
dengan penuh sukacita ia dibaptis dalam air. Belum lama berselang, ketika putra
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satu-satunya meninggal ia memberi kesaksian tentang damai sejahtera dan
hiburan yang diberikan Tuhan, karena tanpanya ia mungkin akan kehilangan
akal sehatnya. Ia sekarang menghadiri jemaat setempat di Taichung.

Jika tidak ada program perkunjungan, Ny. Tan dan orang lain mungkin
akan terhanyut oleh lingkungan kafirnya. "Anak Manusia datang untuk men-
cari dan menyelamatkan yang hilang" (Lukas 19:10). Usaha tindak lanjut berarti
dengan terus-menerus mengunjungi orang-orang sehingga mungkin menghabis-
kan telapak sepatu saudara! Bukankah Yesus melakukan demikian juga - dan
bahkan lebih banyak lagi?

Judul: Pintu Terbuka Rejerensi: Wahyu 3:20

11 Ayat Hafalan

Teks: Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk; jikalau ada
orang yang mendengar suara-ku dan membukakan pintu, Aku
akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama
dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.

Jadilah Seorang Sponsor Rohani

Apabila seorang menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamatnya dan
menerima pengampunan dosa, ia seperti seorang bayi yang baru lahir. Seperti
yang diketahui semua orang tua, bayi itu perlu kasih sayang, diberi makan dan
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dirawat. Sewaktu anak kecil itu bertambah besar, ia memerlukan bantuan orang
percaya yang lebih dewasa - orang tua "rohani" - agar supaya ia bisa
mengenali bahwa ia sebagian dari keluarga Allah. Saudara dapat rnenjadi spon-
sor rohani, yang memperkenalkan dia kepada orang percaya lainnya dan
melibatkan dia dalam persekutuan Kristen.

12 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Suatu usaha penginjilan yang terorganisir sudah selesai apabila penginjilan-

nya sudah pindah ke tempat lain.
b Usaha penginjilan yang terorganisir selesai apabila setiap penanya sudah

dikunjungi sekali.
c Sukar untuk mengatakan bilamana suatu usaha penginjilan selesai karena

tindak lanjutnya mungkin dilanjutkan selama berbulan-bulan.

13 Tulislah dalam buku catatan saudara sekurang-kurangnya dua bidang usaha
penginjilan (baik langsung maupun yang bersifat mendukung), di mana saudara
belum pernah terlibat dan di mana saudara mungkin dapat melibatkan diri.
Kemudian ambillah langkah tertentu untuk mengambil bagian dalam usaha itu.

14 Lihatlah kembali nama-nama yang telah saudara tuliskan di dalarn buku
catatan seperti yang diminta dalam pelajaran 2. Dapatkah saudara mengun-
dang salah seorang yang ingin saudara menangkan bagi Tuhan untu k datang
ke suatu kebaktian gereja atau suatu kebaktian kebangunan rohani.



BEKERJA BERSAMA 63

soal-soal untuk menguji diri

1 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Kerjasama sekelompok dalam penginjilan harus berpangkalan di gereja dan

bacaan yang dipergunakan harus diberi nama gereja.
b Gereja yang mula-mula bertumbuh ketika para orang percaya memberitakan

Kristus ke mana saja mereka pergi.
c Para rasul bertanggung jawab untuk pendirian semua gereja Perjanjian Baru.
d Kelompok-kelompok penginjilan yang mula-mula diutus oleh Yesus

2 Berilah huruf B di depan setiap contoh situasi di mana beberapa atau banyak
orang bekerja bersama-sama dalam penginjilan.

. ... a Saudara bersaksi kepada bibi saudara tentang apa yang telah dilakukan
Kristus bagi saudara.

.... b Beberapa ribu selebaran dan traktat dibagikan sebelum kebaktian pengin-
jilan sekota.

.... c Sebuah gereja menyelenggarakan kebaktian penginjilan pada sebuah lem-
baga pemasyarakatan.

.... d Roh Kudus menyuruh saudara pergi dengan segera ke rumah tetangga
yang memerlukan bantuan.

3 Yang mana dari kegiatan-kegiatan berikut ini yang dianggap bukan pengin-
jilan yang aktif, namun demikian membantu dan mendukung?
a) Berdoa bagi jiwa-jiwa.
b) Membayar biaya seorang anak agar dapat ikut kamp Alkitab.
c) Bersaksi pada pertemuan penginjilan di jalanan.
d) Menghadiri kebaktian penginjilan.
e) Berbicara dan berdoa dengan orang yang menanyakan keselamatan.
f) Membersihkan dan mengatur sebuah gedung atau sebuah kemah.

4 Sebutkan tiga cara di mana seorang petobat baru sama seperti seorang bayi.

Ia memerlukan .. oo .
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5 Lingkarilah huruf di depan anak kalimat yang dengan tepat menyempur-
nakan kalimat berikut ini. Gereja bertumbuh apabila
a) mengorganisasi kelompok-kelompok penginjilan yang cukup untuk mencapai

masyarakat.
b) penginjil yang baik datang untuk mengadakan kebaktian penginjilan.
c) jiwa-jiwa diselamatkan dan tubuh orang sakit disembuhkan.
d) tiap-tiap orang menerima tanggung jawab untuk memenangkan jiwa dan

melakukan usaha tindak lanjut.

6 Tulislah dari ingatan saudara atau kutiplah bagi orang lain Ayal Hafalan
yang telah saudara pelajari. Sertakan juga judul, referensi, dan teksnya.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum melan-
jutkan dengan Pasal 4 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit 1. Kem-
balikanlah Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa,
Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Sisw a.
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jawaban untuk pertanyaan dalam uraian pasal

1 Penganiayaan.

8 c) Membiarkan dia menolong dan kemudian berusaha untuk membangun
pbrsahabatan dengannya. Mengenali kesempatan yang diletakkan Tuhan
di hadapan saudara.

2 a Kerjasama sekelompok.
c Kerjasama sekelompok.
b dan d adalah keadaan di mana saudara sebagai seorang pemenang jiwa
dapat menolong tanpa bantuan kelompok penginjilan.

9 Saudara dapat mencantumkan Ma-Lin (gadis remaja), penginjil, penter-
jemah, dan pekerja-pekerja sukarela.

3 Saudara mungkin mencantumkan kebaktian penginjilan sekota, kebaktian
penginjilan gereja setempat, kelompok-kelompok pemenang jiwa, kelom-
pok perkunjungan atau kelompok penyebar bahan bacaan.

10 Jawaban saudara sendiri.

4 Tidak ada. Semuanya diperlukan.

11 Tanpa melihat kartu saudara, seharusnya saudara dapat kutip ketiga bagian
dari Ayat Hafalan Wahyu 3:20.

5 a 3) Mendukung.
b 1) Persahabatan.
c 2) Berhadapan muka.

12 a Salah.
b Salah.
c Benar.

6 Berhadapan muka, persahabatan dan mendukung (doa, kehadiran pribadi,
menolong dengan keuangan). Kami berharap saudara menggarisbawahi
ketiganya.

13 Jawaban saudara sendiri.

7 Jawaban saudara. Setiap hal yang disebutkan dalam contoh dapat dican-
tumkan bersama-sama dengan hal lain yang telah saudara pikirkan.

14 Jawaban saudara sendiri.
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