
Pekerja
Dalam Gereja
Mula-Mula

Pada waktu Kim mengetahui apa artinya menjadi anggota
keluarga Allah, ia mulai mengerti apa yang termasuk dalam
rencana Allah baginya. Sedang ia memikirkan hal-hal ini,
keinginannya untuk ikut serta dalam pekerjaan Allah terus
bertambah. Tetapi dia menyadari bahwa ada banyak orang
percaya lainnya juga.

Kim mulai mempelajari keadaan gereja dalam kitab Kisah
Para Rasul dengan lebih teliti. Apakah yang mempersatukan
orang-orang percaya yang mula-mula itu? tanyanya. Orang
macam apakah mereka? Apa yang terjadi bila mereka ber-
himpun bersama-sama?

Ketika ia menemukan jawaban bagi pertanyaan-pertanya-
an itu, bertambahlah pengertiannya mengenai makna men-
jadi sebagian dari gereja. Ia menemukan apa sebabnya pen-
ting baginya untuk berkumpul dan bekerja dengan orang
percaya lainnya. Ia mulai melihat maksud Allah bagi gereja.

Sementara saudara mempelajari pelajaran kedua ini, saya
berharap saudara akan menemukan hal-hal yang sama!
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GEREJA MULA·MULA

GEREJA DEWASA INI

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Gereja yang Mula-mula
Gereja Dewasa Ini

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menuliskan alasan-alasan orang percaya dalam gereja yang
mula-mula berkumpul bersama-sama.

• Menerangkan bagaimana gereja melanjutkan pekerjaan
Yesus di dalam dunia.

• Menguraikan apa yang seharusnya terjadi bila orang-orang
percaya berkumpul bersama-sama.
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GEREJA -GEREJA YANG MULA -MULA

Tujuan 1. Menyebut alasan-alasan orang percaya yang mula-
mula berkumpul bersama-sama.

Gereja yang mula-mula terdiri dari orang-orang biasa, yai-
tu orang biasa yang mempunyai keperluan. Mereka mempu-
nyai persoalan, ketakutan, dan beban. Mereka adalah orang
biasa, tetapi mereka telah menerima Kristus sebagai Juruse-
lamat mereka. Mereka adalah orang percaya.

Para pengikut Yesus adalah orang-orang biasa. Mereka
sama sekali tidak sempurna, tetapi mereka semua orang per-
caya. Petrus seorang percaya, namun ia menyangkal bahwa
la mengenal Yesus (Markus 14:66-72). Tomas seorang per-
caya juga, namun dia meragukan bahwa Yesus sudah bangkit
dari kubur (Yohanes 20:24-25).

Sejak hari itu ketika Yohanes Pembaptis menyatakan,
"Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia"
(Yohanes 1:29), banyak orang mengikuti Yesus. Akan te-
tapi dengan cepat ada orang-orang yang memusuhi Dia.
Ajaran-Nya tidak selalu cocok dengan ajaran para pemimpin
dan imam. Sejak semula mereka merencanakan untuk me-
nyingkirkan Dia. Orang-orang ini yang menganiaya Yesus,
juga menganiaya murid-murid-Nya.

Dalam Kisah Para Rasul 9:1-2 kita membaca bahwa sebe-
lum Saulus (yang kemudian disebut Paulus) percaya kepada
Yesus, ia diberi izin oleh Imam Besar untuk memusnahkan
orang Kristen. Mengapa orang Kristen berkumpul, kalau
mereka sudah tahu bahwa mereka mungkin akan ditangkap
dan dipenjarakan atau dipukuli? Mereka berkumpul karena
mereka saling membutuhkan.
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~
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Seandainya seorang teman saudara mengatakan bahwa
ia merasa tidak bisa menjadi Kristen karena ia meragu-
kan banyak hal. Ayat-ayat manakah yang paling baik
untuk memberi dorongan kepadanya?
a) Markus 14:66-72.
b) Yohanes 20:24,25.
c) Kisah Para Rasul 9: 1,2.

Dalam Kisah 12 kita membaca bahwa Petrus dipenjarakan
karena ia memberitakan Injil. Setelah ia dibebaskan oleh
seorang malaikat, ia menemukan orang-orang percaya sedang
berkumpul bersama-sama untuk mendoakan dia.

Kebutuhan akan ajaran Tuhan sering menyebabkan orang-
orang percaya berkumpul. Misalnya, Akwila dan Priskila
membawa Apollos ke rumah mereka supaya mereka dapat
menerangkan jalan Allah kepadanya dengan lebih teliti
(Kisah 18:26). Paulus mengatakan kepada orang percaya di
Kolose untuk saling mengajar dan saling memberi nasihat
(Kolose 3:16).
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Ada kalanya orang-orang percaya harus berhimpun untuk
mengambil keputusan, seperti yang kita lihat dalam Kisah
Para Rasul 6: 1-6.

Contoh-contoh ini menerangkan bahwa keperluan mem-
persatukan orang-orang percaya. Kita melihat bahwa pengi-
kut-pengikut Kristus itu saling memerlukan.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Akwila dan Priskila berhimpun dengan Apolos, agar
supaya
a) mendengarkan khotbahnya.
b) menerangkan jalan Allah kepadanya.
c) mereka mengambil keputusan.

Jarang sekali anggota-anggota suatu keluarga menolak un-
tuk saling menolong. Orang percaya yang mula-mula, yang
menjadi anggota keluarga Allah juga tidak menolak hal itu.
Ketika beberapa orang janda dalam gereja merasa bahwa me-
reka tidak menerima bantuan yang semestinya, maka murid-
murid Tuhan menemukan jalan untuk memenuhi keperluan
mereka (Kisah 6:1-6). Kita tahu bahwa Dorkas menjahit
pakaian untuk janda-janda miskin (Kisah 9:39). Yang lain
menunjukkan kesediaan untuk memberi tumpangan (Kisah
16:15). Gereja terdiri dari orang-orang percaya yang bekerja
untuk menolong orang lain.

Paulus adalah salah seorang pekerja yang paling terkenal
dalam gereja. Apabila ia membutuhkan sesuatu, jemaat di
Filipi mengirimkan bantuan (Filipi 4:14-16). Orang-orang
itu pasti orang-orang percaya biasa yang mengulurkan tangan
untuk menolong orang lain. Tetapi alangkah bermanfaatnya
pelayanan mereka bagi Paulus.

Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa Allah
memberi penghiburan dalam kesusahan mereka, supaya me-
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reka dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain (II Ko-
rintus 1:4). Inilah suatu cara lain di mana orang percaya
saling menolong.

Ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita melihat
bahwa orang-orang percaya itu saling mengajar, mendorong,
menghibur dan menolong. Gereja penuh dengan pekerja-
pekerja. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang
dan dengan demikian gereja dikuatkan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Cocokkan ayat atau ayat-ayat yang menguraikan kea-
daan gereja yang mula-mula (sebelah kiri) dengan kali-
mat yang memberitahukan mengapa orang percaya
berkumpul bersama-sama (sebelah kanan).

· ... a Kisah 6:2-6 1) Saling mendoakan
b K' ah 11'22 23 2) Belajar mengenai Allah

• • • • lS ., 3) Mencukupi kebutuhan
· c Kisah 11:29, 30 materi
· d Kisah 12: 5 12 4) Saling ~enghibur dan

, memben semangat
· ... eKisah 14:22 5) Memilih orang untuk

pekerjaan tertentu
· .. '.f Kisah 18:26

Dari pelajaran ini nampaklah bahwa anggota-anggota ge-
reja yang mula-mula bekerja sama bagaikan satu tubuh. Bila
ada yang berkekurangan, orang percaya itu akan berdoa,
mengirimkan makanan, memberikan pakaian atau penghi-
buran. Apabila ada orang yang tidak mengerti jalan Tuhan,
orang percaya itu akan mengajarnya. Apabila seseorang ga-
gal dalam suatu hal, orang percaya akan menolongnya untuk
mengikuti Tuhan.
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Ada kerja sama dan saling memperhatikan. Pada suatu
waktu orang-orang percaya saling membagikan kepunyaan-
nya, sehingga setiap orang berkecukupan (Kisah 4:32-35).
Ketika bahaya mengancam, mereka saling melindungi (Kisah
9:29, 30). Pelayanan tubuh Kristus dalam jemaat yang
mula-mula adalah menolong satu sama lain dan siapa saja
yang memerlukan pertolongan.

GEREJA DEWASA INI

Tujuan 2. Memilih pernyataan-pernyataan yang menyebut-
kan persamaan antara jemaat yang mula-mula dan
jemaat dewasa ini.

Kita mempergunakan kata jemaat yang berarti perhim-
punan orang-orang yang telah dipanggil ke luar oleh Allah
dari dunia ini agar menjadi milik-Nya. Karena jemaat itu
bukannya sebuah gedung, tetapi orang-orang yang berkum-
pul bersama-sama, saudara terhitung dalam jemaat itu jika
saudara percaya kepada Yesus, meskipun tidak ada gedung
khusus sebagai tempat beribadah.
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Gereja meliputi orang dari setiap suku bangsa. Kita mung-

kin berlainan bahasa, namun kita adalah satu tubuh. Allah
ingin agar dunia memandang Yesus melalui jemaat-Nya. Itu
seharusnya menjadi kelanjutan pekerjaan Putra-Nya di bumi
ini. Orang percaya harus menyampaikan berita kehidupan
dan kesembuhan kepada semua bangsa. Inilah tujuan Allah
dalam gereja di dunia ini.

Kita mengetahui bahwa kebutuhan manusia tidak beru-
bah. Dengan demikian pelayanan gereja sekarang ini mirip
sekali dengan gereja yang mula-mula. Kita tahu bahwa se-
mua orang memerlukan keselamatan, maka gereja memberi-
takan Kristus sebagai Oknum yang mengampuni dosa. Orang
percaya memerlukan kuasa Allah dalam kehidupan mereka,
jadi mereka didorong agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Me-
reka memerlukan dorongan dan penghiburan, jadi gereja me-
nyediakan waktu untuk saling membagi dan bersekutu. Ba-
nyak orang memerlukan kesembuhan, pimpinan, atau nasi-
hat. Pendeta dan para pemimpin telah ditunjuk oleh Tuhan
untuk memberi pertolongan dalam semua hal ini.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Alasan terpenting mengapa orang percaya harus ber-
kumpul bersama-sama adalah supaya mereka
a) berdoa bagi orang-orang yang dalam penjara.
b) menyerupai gereja yang mula-mula.
c) saling membantu dalam semua keperluan.
d) bertemu dengan orang-orang dari lain suku bangsa.

Kita dapat memperoleh kekuatan bila kita bersama-sama
dengan jemaat. Kekuatan ini akan menolong kita mengalah-
kan Iblis, musuh kita, yang mencoba untuk mengecilkan
hati kita dan menggoda kita untuk berbuat dosa. Ketika
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kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, kita dito-
long ketika Firman Allah diberitakan dan kita menyanyi dan
berdoa bersama-sama. Jangan coba menjalani hidup Kristen
tanpa pertolongan gereja. Gereja ada untuk melayani keper-
luan kita.

Dalam gereja kebenaran diterangkan dan orang-orang ber-
doa bersama-sama. Di situlah orang-orang percaya saling
melayani dalam kasih Kristus, beban-beban diutarakan dan
dosa diakui (Yakobus 5:16).

Tidak semua pertemuan itu sama. Dalam I Korintus 14:
26 kita membaca, "Bilamana kamu berkumpul, hendaklah
tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu: yang seorang
mazmur, yang lain pengajaran, ... atau karunia bahasa roh,
atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh."

Jika setiap orang mengatakan atau melakukan sesuatu,
siapa yang memimpin? Dalam Efesus 4:11-16 kita membaca
bahwa Allah memberi karunia-karunia kepada gereja, antara
lain pemimpin-pemimpin. Hampir dalam setiap gereja kita
menemukan seorang pendeta atau pemimpin yang memim-
pin kebaktian. Allah juga mengaruniakan pemberita Injil
atau pengajar kepada gereja. Tak seorang pun yang bekerja
sendirian. "Kami adalah orang-orang yang sama-sama be-
kerja untuk Allah" (I Korintus 3:9, Kabar Baik).
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5Hal-hal berikut ini terdapat dalam gereja yang dikisah-
kah dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang mana harus
juga ada dalam gereja dewasa ini?
a) Dimulai di Yerusalem dan dipimpin oleh rasul Pe-

trus, Yohanes, Paulus, dan yang lainnya.
b) Berkumpul bersama-sama untuk menerima ajaran

dan berdoa.
c) Dianiaya oleh rasul Paulus, sebelum dia percaya ke-

pada Yesus.
d) Berdoa agar rasul Petrus dibebaskan dari penjara.
e) Membagikan harta milik mereka dengan orang-orang

yang berkekurangan.

6 Apakah saudara menjadi anggota suatu gereja? Jika de-
mikian jawablah pertanyaan berikut ini:
a) Sebutlah keperluan saudara yang dipenuhi oleh pe-

mimpin dan orang percaya lainnya.

b) Sebutlah keperluan orang lain yang saudara ikut pe-
nuhi.

c) Sebutlah keperluan orang lain dan saudara yang be-
lum dipenuhi.
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 c) saling membantu dalam semua keperluan.

1 b) Yohanes 20:24.25. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa
mungkin sekali orang percaya menjadi ragu-ragu. Ke-
mudian keraguan Tomas diganti dengan percaya (Yo-
hanes 20:26-28).

5 b) Berkumpul bersama-sama untuk menerima ajaran
dan berdoa.

c) Membagikan harta milik mereka dengan orang-orang
yang berkekurangan.

2 b) Menerangkan jalan Allah kepadanya.

6 Jawaban saudara sendiri. Apakah saudara menuliskan
beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi? Sementara
saudara terus mempelajari buku ini. berdoalah agar
Tuhan menolong saudara mengetahui kebutuhan nama
yang mungkin dapat saudara penuhi.

3 a 5) Memilih orang untuk pekerjaan tertentu.
b 4) saling menghibur dan memberi semangat.
c 3) Mencukupi kebutuhan materi
dI) Saling mendoakan
e 4) Saling menghibur dan memberi semangat
f 2) Belajar mengenai Allah



CATATAN
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