
Gereja

Ada gedung-gedung dan katedral indah, pos penginjilan
dan bangunan sederhana yang memakai nama "Gereja".
Bangunan-bangunan itu mempunyai menara, salib, dan
lonceng yang mempunyai caranya sendiri untuk mengu-
mumkan kepada orang-orang yang lewat, "Ini sebuah
gereja." Dalam satu pengertian bangunan-bangunan buatan
manusia itu adalah gereja, tetapi gereja atau jemaat yang
disebut dalam Perjanjian Baru bukan sekedar sebuah ba-
ngunan.

Dalam arti yang lebih luas Gereja terdiri dari sekalian
orang percaya, yang disebut Tubuh Kristus. Allah berdiam
di antara orang-orang percaya oleh Roh-Nya. Dalam Pela-
jaran 7 kita telah belajar tentang Roh Kudus dan beberapa
fungsi-Nya. Salah satu fungsi yang tidak kita sebut adalah
Ia menyatukan gereja. Efesus 4:3 mengatakan, "Berusaha-
lah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera."
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Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari apa gereja itu,
apa yang seharusnya dilakukan olehnya, dan apa yang akan
terjadi dengannya. Sekali lagi, Alkitablah yang memberi
jawaban yang benar.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Nama-namanya
Peraturannya
Tugasnya
Masa depannya

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menguraikan Gereja Kristus.
• Melibatkan diri dalam tugas yang diberikan kepada gereja.

• Menerangkan fungsi-fungsi gereja di kemudian hari.
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NAMA -NAMANYA

Tujuan 1. Menuliskan beberapa nama yang dipakai untuk
gereja.

Apabila kita mendengar kata tubuh, bangunan, pengantin
perempuan, keluarga, apakah ada persamaan antara semua
kata itu? Semuanya itu berkaitan dengan manusia dan
dalam bahasa Alkitab kata-kata ini menunjukkan suatu
kelompok tertentu, yaitu orang-orang yang tergabung men-
Jadi keluarga Allah.

Gereja dibandingkan dengan tubuh dengan Kristus sebagai
kepalanya. Kolose 1: 18 (Kabar Baik) mengatakan, "Ialah
kepala dari tubuhnya, yaitu jemaat, karena Ialah yang mem-
beri kehidupan kepada jemaat itu."

Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki
Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat seba-
gai Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah
tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua
dan segala sesuatu (Efesus 1:22,23).

"Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-
masing adalah anggotanya" (I Korintus 12:27). Alkitab
juga menyamakan gereja dengan sebuah bangunan, sebuah
bait suci yang dipersembahkan kepada Tuhan.

Kamu ... dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tum-
buh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah
yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga
turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di
dalam Roh (Efesus 2:20-22).

Nama lain yang diberikan kepada gereja adalah pengantin
perempuan Kristus. Alkitab menyebut Yesus itu Anak
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Domba dan menyatakan bahwa gereja adalah pengantin
perempuan yang akan menikah dengan-Nya. Wahyu 21:9
mengatakan, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepa-
damu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba."
"Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan
pengantin-Nya telah siap sedia" (Wahyu 19:7). Kristus di-
bandingkan dengan suami dan gereja dengan isteri-Nya
dalam Efesus 5: 25, "Hai suami, kasihilah isterimu sebagai-
mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan
diri-Nya baginya."

Pada waktu saudara membaca Alkitab, saudara akan
menemukan beberapa perbandingan lain lagi. Hal penting
yang harus diingat ialah bahwa gereja terdiri dari sekalian
orang yang mengikut Kristus lagi benar-benar dilahirkan
kembali. Rombongan ini menjadi semakin besar, "sambil
memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-
tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang
yang diselamatkan" (Kisah Para Rasul 2:47) .

• • •
~

1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Bacalah ayat-ayat di bawah ini dan tuliskan di samping-
nya nama yang diberikannya kepada gereja.

a Mazmur 149:1 ..

b I Petrus 5:2 ..

c Mazmur 89:7 .

d Efesus 2:19 .
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UPACARANYA

Tujuan 2. Menyebut dua upacara.

Sekarang setelah kita mengetahui apa gereja itu, penting
Juga untuk mengerti upacaranya. Upacara gereja adalah
baptisan air dan perjamuan kudus, yang disebut juga per-
jamuan Tuhan.

Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan kedua upacara ini.
Perintah-Nya yang terakhir kepada para murid-Nya ialah,
"Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus" (Ma-
tius 28:19). Baptisan air mempunyai arti khusus:

Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan
di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh keperca-
yaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membang-
kitkan Dia dari orang mati (Kolose 2:12).

Sebagai seorang percaya, saudara akan ingin dibaptis de-
ngan air sebagai suatu kesaksian akan hidup baru saudara di
dalam Kristus. Saudara juga akan ingin mengambil bagian
dalam Perjamuan Kudus.

Perjamuan Kudus, Perjamuan Tuhan atau Perjamuan
Akhir adalah pertemuan terakhir yang diadakan Yesus de-
ngan kedua belas murid-Nya sebelum Ia ditawan oleh praju-
rit-prajurit Romawi. Kita menyelenggarakan Perjamuan
Kudus untuk mengingat kematian Yesus, "Sebab setiap kali
kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberita-
kan kematian Tuhan sampai Ia datang" (I Korintus 11:26).
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Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada
malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah
itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-mecahkan-
nya dan berkata, "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi
kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!"
Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu
berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimete-
raikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu
meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!" (I Korin-
tus 11:23-25).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Seb~tlah kedua upacara yang diberikan Yesus kepada
gereja.

3 Pilihlah kata-kata yang paling tepat untuk menyempur-
nakan kalimat ini. Menurut Matius 28:19, upacara
baptisan air adalah untuk
a) setiap orang yang lahir dalam keluarga Kristen.
b) mereka yang percaya dan sedang mengikut Kristus.
c) orang yang menjadi anggota sebuah gereja.

4 Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang menyempur-
nakan kalimat ini dengan benar. Perjamuan Kudus
adalah
a) suatu upacara gereja.
b) memakan tubuh dan darah Kristus.
c) mengingat akan pengorbanan Yesus.
d) bagi setiap orang percaya.
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TUGASNYA

Tujuan 3. Mengenali tugas gereja.

Tugas gereja ialah memberitakan Injil kepada seluruh
umat manusia. Yesus sendiri yang memberikan amanat ini
sebelum Ia kembali kepada Bapa-Nya.

Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka meng-
erti Kitab Suci. Kata-Nya kepada mereka, "Ada tertulis
demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara
orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi: dalam nama-
Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari
Yerusalem (Lukas 24:45-47).

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang menyem-
purnakan kalimat dengan tepat. Tugas gereja ialah
a) memberitakan penderitaan dan kematian Yesus.
b) berkhotbah mengenai pertobatan dan pengampunan

dosa.
c) memberitakan Yesus antara tiap-tiap bangsa.

MASA DEPANNYA

Tujuan 4. Pilihlah pernyataan-pernyataan yang mengurai-
kan masa depan gereja.
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Kristus mengasihi gereja dan memberikan nyawa-Nya
baginya. Untuk tujuan apa?

Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan
diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia me-
nyucikannya dengan memandikannya dengan air dan
firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat
di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau
kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus
dan tidak bercela (Efesus 5:26-27).

Gereja akan memuji Tuhan baik di surga maupun di bumi
di mana mereka akan memerintah bersama Kristus.

"Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kera-
jaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka
akan memerintah sebagai raja di bumi." . .. Dan aku
mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di
bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan
semua yang ada di dalamnya, berkata, "Bagi, Dia yang
duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-
pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai
selama-lamanya!" (Wahyu 5:10,13).

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Lingkarilah huruf di depan kalimat-kalimat berikut
yang BENAR.
a Kita tak perlu melakukan apa-apa sepanjang masa

kekekalan.
b Gereja akan bersama Kristus selama-lamanya.
c Gereja akan melayani Allah sebagai imam-imam dan

penguasa di bumi.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a Jemaah orang-orang saleh.
b Kawanan domba.
c Orang-orang kudus.
d Kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-ang-

gota keluarga Allah.

4 Saudara harus melingkari a), c) dan d), Jawaban b) tidak
benar, karena sebenarnya kita tidak makan tubuh serta
minum darah Yesus. Roti dan anggur hanya melambang-
kan tubuh dan darah Yesus.

2 Baptisan air dan perjamuan kudus (atau Perjamuan Tu-
han).

5 Saudara harus melingkari semuanya karena semua benar.

3 b) mereka yang percaya dan sedang mengikut Kristus.

6 b Benar.
c Benar.

Sekarang setelah saudara menyelesaikan Pelajaran 1- 8,
saudara sudah siap untuk menjawab bagian pertama dari
catatan siswa. Ulangilah pelajaran 1- 8, kemudian isilah
catatan siswa itu sesuai dengan petunjuk-petunjuknya.
Kirimlah jawaban saudara (catatan siswa) kepada alamat
yang diberikan pada halaman belakang catatan siswa itu.
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