Pola Tuhan
Bagi Para
Pekerja
Kim mempelajari alasan-alasan bagi perkumpulan orang
percaya dalam gereja yang mula-mula. Ia melihat adanya
bermacam-macam keperluan yang mempersatukan mereka
- keperluan akan ajaran - dorongan, pertolongan materi,
bimbingan dan kekuatan. Tetapi Kim ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana keadaan gereja seharusnya,
sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ia ingin tahu bagaimana berbagai bagiannya itu
harus bekerja bersama-sama.
Sementara Kim melanjutkan pelajarannya ia menemukan
beberapa gambaran atau kiasan tentang gereja. Tiap gambaran,yang dipelajarinya, menolongnya untuk lebih mengerti tujuan dan pola Allah bagi gereja. Ia juga menemukan
bahwa orang, yang menjadi anggota gereja, mempunyai pelayanan - kemampuan khusus untuk saling menolong. Ketika
para anggota gereja mempergunakan kemampuan mereka,
gereja sanggup memenuhi tujuan Allah untuknya. Kim terheran-heran ketika menemukan betapa banyaknya kemampuan yang ada.
Saudara akan menemukan lebih banyak tentang tujuan
Allah bagi gereja dan pelayanan anggota-anggotanya, Semoga kebenaran yang saudara pelajari dalam pelajaran ini akan
membangkitkan kerinduan saudara untuk mengambil bagian
dalam maksud tujuan Allah dan menyesuaikan diri dengan
rencananya bagi gereja.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ..•
Tiga Gambaran Gereja
Tubuh yang Bekerja

Pelajaran ini akan menolong saudara ...
• Melukiskan
kiasan.

sifat

gereja dengan

mempergunakan

tiga

• Menerangkan apa yang dilakukan Kristus sebagai kepala
tubuh.
• Menuliskan beberapa pelayanan yang dimiliki orang percaya sebagai anggota tubuh itu.
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TIGA GAMBARAN

TENTANG

Tujuan 1. Melukiskan

GER,EJA

sifat gereja dengan mempergunakan

tiga kiasan.

Sebuah Roti
Memecah-mecahkan roti pada umumnya dilakukan dalam
rumah-rumah tangga pada zaman Perjanjian Baru ditulis.
Rasul Paulus mempergunakan roti untuk melukiskan gereja,
karena semua orang mengenal roti. Seperti halnya orang
percaya pada zaman rasul Paulus, kita juga dapat mengerti
apa maksud Paulus ketika ia mengatakan, "Kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu" (I Korintus 10:17).
Jika kita sudah menjadi satu dengan Kristus, maka kita menjadi satu pula dengan semua orang percaya di seluruh dunia.
Kita menjadi bagian dalam roti yang satu itu!
Betapa indahnya pikiran itu bahwa kita adalah anggotaanggota tubuh orang percaya - banyak, namun satu. Tubuh
ini sama dengan satu roti. Tepung, garam, dan air masih
merupakan sebagian dari roti itu, meskipun kita tidak dapat
memisah-misahkannya lagi atau melihatnya sendiri-sendiri.
Demikian jugalah dengan tubuh Kristus.

tepung

+ garam + air

= SEBUAH ROTI

Semua bahan yang dipakai untuk membuat roti itu memang diperlukan dan menambahkan sesuatu kepada keseluruhannya. Demikian jugalah dengan gereja. Masing-masing
orang percaya menjadi bagian dari keseluruhan itu. Tiaptiap orang percaya menambahkan sesuatu yang berbeda,
yang menjadikannya lengkap sempurna.
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Sebuah Bangunan
Sama seperti rasul Paulus menyamakan gereja dengan sebuah roti, maka seorang penulis lain di Alkitab menyamakannya
dengan sebuah bangunan. Batu adalah bahan bangunan yang
lazim di Israel. Sudah sewajarnyalah kalau Petrus mengingat
akan batu ,ketika ia ingin berbicara mengenai sebuah bangunan. Dalam I Petrus 2:4, 5, ia menganjurkan agar kita membiarkan diri kita "dipergunakan sebagai batu hidup untuk
pembangunan suatu rumah rohani". Perhatikan bahwa hanya ada satu bangunan, tetapi banyak batu, sama halnya ada
banyak orang percaya tetapi hanya satu gereja.

'ig~

Kita juga membaca dalam I Korintus 3:9 bahwa kita adalah bangunan Allah. Kita menjadi tempat kediaman bagi
Allah. Memang benar bahwa Ia hidup dalam masing-masing
orang percaya, tetapi penting juga untuk menyadari bahwa
semua orang percaya bersama-sama merupakan bangunan
yang bersifat rohani, tempat Allah berdiam.
Satu Tubuh
Ada kiasan ketiga mengenal gereja; yaitu gereja disamakan dengan tubuh manusia (Efesus 1:23; Roma 12:4, 5).
Tubuh Kristus bukan sekedar sekelompok orang Kristen
yang berkumpul di suatu tempat. Anggota-anggotanya adalah seperti berbagai bagian tubuh yang bekerja sama. Meskipun saling berbeda, namun mereka itu setujuan dan sehati.
Tubuh tidak mengungkapkan gagasan adanya satu anggota
saja. Tubuh adalah kesatuan yang lengkap. Tubuh Kristus,
yaitu gereja, adalah tubuh yang bekerja atau tubuh yang
bekerja sama.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Lingkarilah huruf

di depan tiap ayat Alkitab yang membandingkan gereja dengan sebuah bangunan.
a) Roma 12:4,5
b)I Korintus 3:9
c) I Korintus 10:17
d) Efesus 1 :23
e) I Petrus 2:4, 5

2 Setiap

kiasan itu menunjukkan suatu kebenaran khusus
mengenai gereja. Cocokkan setiap kiasan (sebelah kanan) dengan kebenaran yang pada hemat saudara paling
ditegaskannya (sebelah kiri).

·

a Tempat kediaman Allah

·

b Bagian-bagiannya bekerja sama

·

c Kesatuan dan persatuan

TUBUH YANG

1) Roti yang satu
2)Bangunan
3)Tubuh

BEKERJA

Tujuan 2. Mengetahui perbedaan antara pekerjaan Kristus
sebagai kepala tubuh dan orang percaya sebagai
anggota tubuh.
Salah satu keajaiban ciptaan Allah adalah tubuh manusia.
Tubuh itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan pulih
kembali setelah diserang penyakit atau kecelakaan.
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Tubuh Kristus, yaitu gereja, mempunyai kemampuan ini
juga. Ketika ada persoalan yang timbul, ia dapat menyembuhkan diri sendiri melalui Roh Kudus. Tubuh itu berfungsi
sangat baik, bila setiap bagian ada dan bekerja. Allah ingin
gereja menjadi seperti tubuh yang sehat, lengkap dengan semua bagiannya.
Marilah kita mempertimbangkan
bekerja.

bagaimana tubuh Kristus

Kristus adalah Kepalanya
Dalam Alkitab, kiasan tubuh manusia dipergunakan untuk menunjukkan cara orang percaya bekerja sama dengan
Kristus. Tubuh manusia tanpa kepala tidak berguna. Kepala
amat penting. Kepala Gereja adalah Yesus Kristus.
Dalam tubuh manusia, kepala yang memimpin tubuh, serta mengatur agar semua bagian berfungsi bersama sebagai
satu kesatuan. Kepala mengendalikan kegiatan tubuh. Bila
sesuatu diperlukan dalam tubuh, kepala mengetahui hal itu.
Demikian pula Kristus sebagai kepala memimpin dan mengatur berbagai tubuh itu sehingga semuanya bekerja sama dan
saling membantu.

40

Pekerja dalam Gereja Tuhan

Seorang saudara mungkin menderita dan memerlukan pertolongan. Sebagai kepala, Kristus menyuruh seorang anggota
lain dalam tubuh itu untuk mendoakan anggota yang sakit
itu. Ketika seorang guru sedang mempersiapkan diri untuk
memberi pelajaran Alkitab, ia akan berdoa dan Kristus akan
memberi pimpinan. Pikiran-pikiran akan muncul dalam pikirannya untuk menolongnya mengajar.
Inilah pekerjaan
Kristus sebagai kepala.
Kadang-kadang Kristus memberi pengarahan, tetapi kita
tidak mau melakukan apa yang difirmankan-Nya.
Bila hal
itu terjadi, pekerjaan gereja tidak akan dilaksanakan. Konon
seorang wanita merasa digerakkan Tuhan untuk memberi
uang kepada satu keluarga miskin. Dia bermaksud untuk
melakukannya, tetapi selalu sibuk dengan pekerjaan di rumah setelah tiga hari barulah wanita itu memberikan sedikit
uang kepada ibu itu. Ibu itu menangis dan berkata, "Banyak
terima kasih! Sudah tiga hari kami tidak makan dan sekarang Tuhan telah mengabulkan doa kami."
Sebagai kepala, Kristus memberi karunia-karunia kepada
tubuh-Nya, yaitu gereja, supaya ia mempunyai segala sesuatu
yang diperlukannya untuk melakukan pekerjaannya.
Sebelum Yesus kembali ke surga, Ia berjanji untuk mengirimkan
Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dikaruniakan
(Kisah 1-2). Allah menghendaki agar kita masing-masing, sebagai anggota gereja, menerima karunia Roh Kudus (Kisah

2:38,39).
Gereja harus bekerja sama dengan Kristus, kepalanya, sehingga apa yang dikehendaki Kristus itu dapat terlaksana.
Apabila kita, anggota-anggota gereja berdoa, Roh Kudus
menolong kita untuk mengerti apa yang diinginkan Tuhan
dari kita.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Hubungan

Kristus kepada gereja disamakan dengan
hubungan kepala dengan tubuh manusia, supaya menunjukkan bahwa
a) gereja harus dipimpin oleh Kristus.
b) tiap-tiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang berbeda.
c) tubuh manusia tidak berguna tanpa kepalanya.

Orang Percaya adalah Tubuh
Melalui tubuh-Nya, yaitu gereja, Kristus melanjutkan pekerjaan-Nya di dalam dunia ini. Allah telah memberikan berbagai karunia dan pelayanan kepada anggota-anggota tubuh
itu supaya pekerjaan ini dapat dilaksanakan. Semua karunia
dan pelayanan ini juga memelihara tubuh tetap kuat dan menolongnya berperang melawan kejahatan. Bila setiap anggota, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, membiarkan hidup
Kristus mengalir melalui dirinya, gereja akan dikuatkan untuk melakukan semua pekerjaannya.
Marilah kita mempelajari karunia dan pelayanan ini, yaitu
peralatan yang menolong kita melakukan pekerjaan Tuhan.
Ada yang disebut dalam Efesus 4: 11, yang lain dalam Roma
12:6-8, dan ada lagi dalam I Korintus 12:8-10. Bacalah tiaptiap bagian ini dan perhatikan dengan saksama semua keterangan yang berikut ini:
1. Seorang rasul diutus untuk memulai jemaat-jemaat
baru.
2. Seorang nabi menyampaikan Firman Tuhan.
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3. Seorang pemberita Injil pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memberitakan Injil.
4. Seorang gembala sidang memimpin jemaatnya sebagai
seorang gembala menjaga kawanan dombanya.
5. Seorang pengajar menerangkan Firman Tuhan.
6. Seorang yang menasihati membawa orang makin dekat kepada Tuhan dan tujuan-Nya.
7. Melayani berarti memberi kelegaan dan bantuan.
8. Membagi-bagikan adalah memberi, baik uang, waktu,
atau talenta, untuk menyebarkan Injil.
9. Orang yang memberi pimpinan hendaknya dengan
bijaksana memimpin bawahannya.
10. Orang yang menunjukkan kemurahan memberi pertolongan praktis kepada mereka yang berkekurangan.
11. Mempunyai karunia berkata-kata dengan hikmat ialah
memberi nasihat atau kata-kata yang menolong.
12. Berkata-kata dengan pengetahuan ialah memakai keterangan atau fakta-fakta untuk suatu keperluan khusus sesuai dengan pimpinan Tuhan.
13. Iman adalah percaya Tuhan dengan cara yang luar
biasa.
14. Kuasa untuk menyembuhkan adalah kemampuan untuk berdoa secara efektif bagi orang sakit.
15. Kuasa untuk mengadakan mujizat adalah kemampuan
khusus untuk melakukan hal-hal yang melampaui hukum-hukum alam.
16. Orang yang mengucapkan berita nubuat Allah akan
membangun, menghibur, atau dan memberi dorongan
kepada orang lain.
17. Kemampuan untuk membedakan antara karunia-karunia yang berasal dari Roh dan yang tidak berasal
dari Roh ialah mengetahui apakah Roh Allah hadir
atau tidak.
18. Kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing ada-
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lah kuasa untuk mengucapkan hal-hal oleh Roh dalam
bahasa yang tidak diketahui pembicara itu.
19. Kemampuan untuk menerangkan apa yang dikatakan
dalam bahasa asing itu adalah kuasa untuk mengartikan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa yang tak
dikenal itu.
Apabila karunia-karunia ini aktif bekerja di antara orangorang percaya, tubuh itu diberkati dan dikuatkan dan pekerjaan Allah dilaksanakan.
Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Cocokkan

setiap keperluan (sebelah kiri) dengan karunia atau pelayanan yang paling tepat (sebelah kanan).
Tuliskan nomor karunia di depan tiap keperluan yang
dapat dipenuhinya.
1) Mengajar
· ... a Sara merasa kecil hati
2) Memberi do·
b Bambang sakit parah
rongan
·
c Daud tidak mengerti Alkitab
3) Kuasa untuk
·
d Keluarga Yanti memerlukan
menyembuhpakaian.
kan
4) Menunjukkan
· ... e Ina ingin belajar mengenai
kemurahan
karunia-karunia Roh.

Nt

t~
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5 Di depan setiap aktivitas (sebelah kiri) tuliskan nomor
oknum yang secara langsung bertanggung jawab atasnya (sebelah kanan).
· ... a Menggerakkan seorang anggota
tubuh untuk mendoakan seorang
lain.
· ... b Mendorong orang lain untuk
menghampiri Tuhan.
, ... c Memutuskan apakah Roh Kudus
ada atau tidak ada dalam suatu
keadaan tertentu.
· ... d Memberi karunia dan pelayanan
kepada anggota-anggota gereja.
· ... e Memberi sebuah berita kepada
seorang percaya untuk disampaikan kepada tubuh.

1) Kristus sebagai kepala tubuh
2) Seorang percaya sebagai
anggota tubuh
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Cocokkan Jawaban Saudara
3 a) gereja harus dipimpin oleh Kristus.
1 b) I Korintus 3:9.
e) I Petrus 2:4, 5.
4 a
b
c
d
e

2)Memberi dorongan.
3) Kuasa untuk menyembuhkan.
1) Mengajar.
4) Menunjukkan kemurahan.
1) Mengajar.

2 a 2) Bangunan.
b 3)Tubuh.
c 1) Roti yang satu.
5 a
b
c
d
e

1) Kristus sebagai kepala tubuh.
2) Seorang percaya sebagai anggota tubuh.
2) Seorang percaya sebagai anggota tubuh.
1) Kristus sebagai kepala tubuh.
1) Kristus sebagai kepala tubuh.

