
Saya Dapat
Menjadi
Pekerja

Sekarang Kim lebih banyak mengerti mengenai gereja dan
berbagai pelayanan yang Tuhan berikan kepada anggota-
anggotanya. Ketika ia memandang jemaat, ia melihat bahwa
tidak setiap orang mempunyai pelayanan yang sama. Ada
yang berkhotbah dan mengajar, ada yang berkata-kata de-
ngan hikmat dan pengetahuan, dan ada yang melayani dan
membagi-bagikan. Kim menyadari bahwa dengan berbagai
cara ia dapat menolong saudara-saudaranya di dalam Tuhan.

Pada waktu Kim menyadari adanya banyak pelayanan, ia
merasa bahwa ada beberapa hal lagiyang ingin diketahuinya.
la ingin tahu bagaimana ia dapat bekerja bagi Tuhan, juga
bagaimana ia dapat mengetahui karunia-karunia pelayanan
yang disediakan Allah baginya. Ia ingin tahu bagaimana ia
dapat menerima karunia-karunia itu dari Allah.

Mungkin di dalam hati saudara juga sedang bertanya-
tanya tentang hal-hal yang sama ini! Mungkin saudara sudah
beberapa lama menjadi orang percaya, tetapi menyangka
bahwa tak ada tugas khusus yang dapat saudara laksanakan.
Tetapi Allah mempunyai suatu pelayanan bagi saudara. Da-
lam I Korintus 12:7 kita membaca, "Tetapi kepada tiap-tiap
orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan ber-
sama." Semoga kebenaran-kebenaran dalam pelajaran ini
menunjukkan bagaimana saudara dapat menemukan pela-
yanan yang khusus bagi diri saudara dalam tubuh Kristus.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Pertolongan Khusus bagi Para Pekerja
Karunia bagi Para Pekerja
Karunia bagi Saudara
Menerima Karunia Saudara

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menerangkan mengapa para pekerja Kristen memerlukan
pertolongan khusus dari Allah.

• Menerangkan peranan Allah dalam memberikan karunia-
karunia pelayanan kepada kita.

• Memberitahukan peranan kita dalam menerima karunia-
karunia pelayanan .
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PERTOLONGAN KHUSUS BAGI PARA PEKERJA

Tujuanl. Menyebut sumber pertolongan khusus bagi pe-
kerja Kristen.

Kita Diserahi Tugas yang Mulia

"Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
. . . dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu," demikianlah sabda Yesus dalam
Matius 28:19, 20. Inilah tugas kita: menjadikan manusia
murid Tuhan dan mengajar.

Sebagian besar manusia di dunia ini belum diselamatkan.
Para pekerja Kristen wajib menolong masyarakat mendengar
injil. Kita tak boleh mengabaikan hal ini. Yesus meninggal-
kan amanat ini untuk ditaati oleh para pengikut-Nya. Tugas
ini mulia. Kita memerlukan pertolongan khusus dari Allah
untuk melaksanakannya.

Kita Mempunyai Musuh

Sementara kita melakukan pekerjaan Allah ada oknum
yang memusuhi kita. Musuh kita itu Iblis, yang mengingin-
kan kegagalan pekerjaan Allah. Kita sendiri tidak dapat
mengalahkannya. Jikalau pekerjaan Kristen gagal, pekerjaan
Tuhan akan menderita. Maka Iblis menyerang pekerja Kris-
ten itu.

Ingatkah saudara akan kisah Simson dalam kitab Hakim-
hakim ? Rambut Simson yang panjang itu merupakan tanda
bahwa ia diperuntukkan bagi suatu pekerjaan khusus bagi
Allah. Tetapi ia mulai bersikap serampangan terhadap pang-
gilan Tuhan. Sementara dia tidur, Delila memotong rambut-
nya. Ketika ia terbangun, ia berdiri dan menyangka bahwa
dia dapat menghadapi setiap musuh seperti sebelumnya.
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Akan tetapi kekuatan Simson telah lenyap. Ia tidak men-
dapat pertolongan Tuhan, karena ia tak berdaya mengalah-
kan musuh-musuhnya.

Kita Memiliki Kuasa Allah
Karena tugas itu berat dan musuh itu kuat, Allah mem-

beri kita pertolongan khusus untuk bekerja bagi-Nya. Yesus
memberi para murid-Nya tugas yang besar (Markus 16:15),
tetapi Ia menjanjikan kuasa yang mereka perlukan dalam
melaksanakannya - yaitu menjadi saksi-saksi-Nya (Kisah
1 :8). Kita dapat memperoleh kuasa Roh Kudus yang sama
dewasa ini.

Allah ingin dunia diselamatkan. Ia memakai pekerja-
pekerja, tetapi Ia tahu bahwa mereka memerlukan perto-
longan, maka Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong
yang diperlukan. Allah menyediakan kuasa itu dan kita
bekerja bagi-Nya dengan mempergunakan kuasa-Nya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Kita membaca tentang kuasa yang diberikan Allah ke-
pada kita untuk melakukan pekerjaan-Nya dalam
a) Matius 28:19.
b)Markus 16:15.
c) Kisah Para Rasul1:8.

2 Sumber pertolongan khusus bagi pekerjaan Kristen ada-
lah
a) kuasa yang diterimanya dari Roh Kudus.
b) keinginannya yang mendalam untuk melayani Tu-

han.
c) pekerjaan yang untuknya dia dikhususkan.
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KARUNIA BAGI PARA PEKERJA

Tujuan 2. Menulishan cara-cara yang dipergunakan Allah
ketika memanggil seseorang untuk bekerja bagi-
Nya.

Allah mahatahu. Ia melihat pekerjaan yang harus dilaku-
kan dan Ia melihat pekerjanya. Dengan hikmat-Nya, Ia sang-
gup memilih orang yang tepat untuk sesuatu pekerjaan. Ma-
ka Ia memanggil kita untuk bekerja bagi-Nya.

Kadang-kadang panggilan itu datang, selagi kita membaca
Alkitab. Roh Kudus dapat memakai Firman Allah yang di-
ilhamkan itu dan menjadikannya suara Tuhan bagi kita. Di
dalam hati kita firman itu menjadi panggilan untuk melayani.

Atau Tuhan dapat memberi beban kepada hati kita se-
mentara kita berdoa. Kita mungkin menaruh perhatian ter-
hadap suatu tempat yang memerlukan Injil. Sementara kita
berusaha untuk menolong membawakan Injil ke sana, di da-
lam hati kita merasa bahwa Tuhan ingin kita bekerja di tem-
pat itu.

Panggilan itu bisa datang, selagi orang percaya mencari
Tuhan. Dalam Kisah 13:2 kita membaca, bahwa Roh Ku-
dus berkata kepada jemaat di Antiokhia "Khususkanlah
Ramabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kuten-
tukan bagi mereka."
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Tuhan tidak memanggil tiap-tiap orang untuk melakukan

pekerjaan yang sama. Misalnya, ada pengusaha yang tidak
berkhotbah atau mengajar. Ia mengasihi Tuhan dan ingin
bekerja bagi-Nya. Allah dapat memanggil dia untuk menjadi
saksi Kristus melalui cara dipakainya untuk menjalankan
perusahaannya. Seorang wanita mungkin tinggal di rumah
dan bekerja di rumah. Allah dapat memanggilnya menjadi
seorang wanita yang saleh dalam rumah tangga dan masyara-
katnya, berdoa bagi mereka yang memberitakan dan menga-
jarkan Firman Tuhan, dan memberi kesaksian kepada te-
tangganya dan orang lain yang dijumpainya.

Tak seorang pun yang tidak diikutkan dalam panggilan
Tuhan. Sama seperti manusia itu berbeda-beda, demikian
juga panggilannya berbeda-beda. Allah memerlukan saudara
sebagai pekerja Kristus. Bila saudara merasa Roh Kudus ber-
bicara kepada hati saudara, perhatikanlah.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3Misalkan, seorang teman bertanya bagaimana Allah
memanggil orang untuk bekerja bagi-Nya. Dalam buku
catatan saudara, tuliskan sedikit-sedikitnya tiga cara
yang dipakai Allah, yang dapat saudara beritakan ke-
pada teman saudara.
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Allah Melengkapi
Tujuan 3. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menun-

jukkan bagaimana Allah melengkapi pekerja-
pekerja untuk melakukan pekerjaan-Nya.

Ketika seseorang merasakan panggilan Allah, ia dapat me-
naati panggilan tersebut, karena Allah mempunyai karunia-
karunia pelayanan yang diberikan kepada pekerja-pekerja-
Nya. Kita sudah mempelajari karunia-karunia ini dalam
Pelajaran 3.

Roh Kudus dikaruniakan pada Hari Pentakosta. Itulah
karunia yang pertama. Kita mungkin sanggup melakukan
banyak hal, tetapi untuk melakukan pekerjaan yang rohani
kita memerlukan pertolongan Roh Kudus.

Tentu saja, suatu karunia bukanlah sesuatu yang kita per-
oleh karena usaha kita sendiri. Karunia itu diberikan karena
seseorang mempunyai keperluan. Allah memberikan karu-
nia kepada para pekerja Kristen, karena mereka membutuh-
kannya. Dalam Efesus 4:7 kita membaca bahwa "kepada
kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menu-
rut ukuran pemberian Kristus."

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Allah memperlengkapi pekerja-pekerja untuk melaku-
kan pekerjaan-Nya dengan
a) memberi beban dalam hati mereka.
b)memanggil mereka untuk bekerja bagi-Nya.
c) memberikan kepada mereka karunia pelayanan yang

mereka perlukan.
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KARUNIA BAGI SAUDARA

Tujuan 4. Memilih keterangan-keterangan tentang hubung-
an antara Tuhan dengan karunia-karunia yang
dimiliki orang percaya.

Allah yang Memilih Karunia-karunia bagi Kita
Telah dikatakan bahwa Allah dapat memilih orang yang

tepat untuk suatu pekerjaan. Hal ini menyatakan tiga hal
kepada saya:

1. Allah mengetahui pekerjaan apa yang akan saya lakukan.
2. Allah mengetahui karunia-karunia apa yang saya perlu-

kan.
3. Allah akan memberikan karunia-karunia itu kepada

saya.
Misalnya, satu jemaat di kota saudara memerlukan seo-

rang pendeta, Allah mengetahui keperluan ini. Di sebuah
kota yang dekat seorang percaya bernama Gunawan sedang
berdoa mengenai pekerjaan yang harus dilakukannya. Ia
tahu tentang keperluan jemaat itu dan merasa bahwa Allah
ingin agar dia melamar untuk menjadi pendetanya. Bagai-
mana Allah akan menolong Gunawan melakukan pekerjaan
penggembalaan itu? Allah akan memberikannya karunia-
karunia pelayanan yang diperlukannya, tetapi Gunawan juga
harus berusaha mempersiapkan diri bagi pekerjaan itu dan
memperkembangkan bakat-bakatnya. Mungkin ia bisa ma-
suk sekolah Alkitab untuk menerima pendidikan. Atau
mungkin ia dapat mempelajari Alkitab dengan mengikuti
suatu kursus tertulis.

Demikian pula dengan kita. Allah memanggil kita untuk
bekerja bagi-Nya dan Ia memilih karunia-karunia yang kita
perlukan. Karunia-karunia itu cocok bagi pekerjaan itu mau-
pun pekerjanya. Allah tahu karunia apa yang penting dalam
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pekerjaan kita. Ia tahu karunia yang mana cocok bagi kita.
Ia dapat memilih lebih baik daripada kita, dan kita dapat
percaya bahwa pilihan-Nya itu tepat. Bila Ia memberikan
karunia, maka karunia itulah yang kita perlukan untuk mela-
kukan pekerjaan, yang untuknya kita dipanggil oleh-Nya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Sempurnakanlah kalimat berikut: Karena Allah menge-
tahui pekerjaan yang akan saya kerjakan,

Allah Memakai Karunia Kita
Allah memberi kita kemampuan khusus untuk melayani

Dia. Ia mempergunakan kemampuan-kemampuan ini. Juga
Allah dapat memakai kecakapan atau talenta yang kita per-
sembahkan kepada-Nya. Misalnya, seorang yang pandai
melukis menerima Kristus. Jika orang ini mempersembah-
kan talentanya kepada Allah, Allah dapat mempergunakan-
nya untuk mendatangkan berkat bagi gereja. Orang itu da-
pat membuat lukisan untuk digantungkan dalam gereja. Dia
dapat membuat gambar-gambar yang menolong guru seko-
lah Minggu mengajarkan pelajarannya. Dengan cara ini ta-
lentanya menjadi suatu karunia bagi jemaat itu.

Apa pun karunia atau talenta yang ada pada saudara, Al-
lah dapat memakainya. Dalam Roma 16:1, 2 kita membaca
tentang Febe yang melayani dalam jemaat. Kita tidak tahu
apa pelayanannya. Tetapi pasti Allah telah memakai hidup-
nya, karena rasul Paulus mengatakan bahwa "ia sendiri telah
memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku
sendiri" (Roma 16:2). Apa pun juga karunia seorang peker-
ja Kristen, Allah dapat mempergunakannya untuk member-
kati dan melayani tubuh Kristus, yaitu gereja.
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PEKERJA TUGAS KARUNIA
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Ladang Gandum Sabit

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Lingkarilahhuruf didepan setiap kalimat yang BENAR.
a Karena kita tahu pekerjaan apa yang perlu dikerja-

kan bagi Allah, maka kita yang harus memilih karu-
nia yang kita perlukan.

b Karena Allah yang menentukan untuk pekerjaan apa
kita dipanggil, maka Ia juga yang memilih karunia-
karunia yang akan diberikan kepada kita.

c Allah akan memberi kepada orang percaya seberapa
banyak karunia yang diperlukannya untuk melaku-
kan pekerjaan yang untuknya ia dipanggil.

d Karena Allah memberi kita karunia-karunia untuk
melayani Dia, maka kita tidak perlu mempersiapkan
diri kita.

MENERIMA KARUNIA SAUDARA

Tujuan 5. Menuliskan langkah-langkah yang dapat diambil
seseorang agar menerima karunia-karunia dari
Allah.

Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Roma bah-
wa ibadah mencakup persembahan diri kita kepada Allah
(Roma 12:1). Dalam kurban persembahan di Perjanjian
Lama, hewan itu dipisahkan bagi upacara yang khusus. Se-
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demikian pula orang Kristen mempersembahkan segenap
dirinya untuk melayani Tuhan. Pertama-tama saudara harus
mempersembahkan diri kepada Tuhan, sebelum saudara da-
pat menerima karunia dari Dia. Saudara harus menganggap
pekerjaan saudara untuk Tuhan itu sebagai hal terpenting
yang saudara lakukan.

Juga saudara perlumemikirkan karunia-karunia itu semen-
tara saudara mempelajari Perjanjian Baru. Pelajarilah bagai-
mana karunia-karunia itu dipergunakan dan bagaimana me-
reka membangun gereja. Perhatikanlah karunia-karunia itu,
waktu itu dipergunakan dalam gereja saudara. Pikirkan ba-
gaimana karunia-karunia itu dapat menolong saudara sebagai
pekerja Kristen.

Alasan untuk menginginkan karunia-karunia itu penting
juga. Tak satu pun karunia diberikan, supaya seseorang
menjadi terkenal. Salah benar, jika saudara menginginkan
suatu karunia supaya orang-orang di gereja akan mengang-
gap saudara orang rohani. Berdoalah tentang pekerjaan sau-
dara. Inginkan karunia-karunia yang memberi saudara kuasa
untuk melayani dan menolong orang lain. Bila saudara me-
rasa tertarik pada suatu karunia, berdoalah tentang karunia
itu. Jika Roh Kudus menarik perhatian saudara untuk suatu
karunia, pikirkanlah karunia itu. Jangan lupa bahwa Allah
yang memberi karunia itu (I Korintus 12:28; Efesus 4:11).
Berdoalah dan dambakan karunia-karunia, tetapi biarlah
Allah yang menentukannya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Andaikata seorang teman bertanya apa yang dapat dila-
kukannya agar dapat menerima karunia pelayanan dari
Tuhan. Tuliskan dalam buku catatan saudara tiga hal
yang dapat saudara anjurkan kepadanya.
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Cocokkan Jawaban Saudara

4 c) memberikan kepada mereka karunia pelayanan yang
mereka perlukan.

1 c) Kisah Para Rasull:8.

5 Jawaban saudara harus mirip dengan yang berikut ini:
Karena Allah mengetahui pekerjaan yang akan saya
kerjakan, Ia akan memberitakan karunia-karunia yang
saya perlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu.

2 a) kuasa yang diterimanya dari Roh Kudus.

6 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Salah.

3 Jawaban saudara harus meliputi ide-ide ini (dalam urutan
apa saja): melalui Firman Allah; melalui beban yang dile-
takkan dalam hati kita ketika kita berdoa; dan melalui
Roh y~g berbicara kepada hati kita.

7 Jawaban saudara harus meliputi ide-ide ini (dalam urut-
an apa saja); mempersembahkan segenap dirinya kepa-
da Tuhan; mempelajari karunia-karunia itu dan mem-
perhatikan cara pemakaiannya; dan mendambakan
karunia-karunia itu dan berdoa agar ia dapat menerima-
nya.


