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Gereja

Chee Kim adalah seorang anak yatim piatu. Meskipun ia
baru berusia enam tahun, ia hidup sebagai gelandangan di
kota Hong Kong. Ia tidak mempunyai keluarga.

Pada suatu hari seorang laki-laki yang baik hati menjumpai
Chee Kim dan membawanya ke sebuah panti asuhan, yang
dihuni oleh banyak anak laki-laki dan perempuan. Di situ ia
dipelihara dengan baik dan diajarkan mengenai Yesus. Tidak
lama kemudian ia belajar membaca dan menulis namanya
sendiri.

Setelah beberapa bulan Chee Kim dibawa ke rumah suatu
keluarga Cina yang baik. Ia diangkat menjadi anak dan di-
perlakukan sebagai anak mereka sendiri. Betapa senangnya
hati Chee Kim, karena sekarang ia menjadi anggota suatu
keluarga.

Salah satu keperluan pokok kita adalah mempunyai hu-
bungan atau ikatan dengan orang lain. Menjadi bagian suatu
keluarga memberi perasaan nyaman dan aman. Ketika sau-
dara menjadi Kristen, saudara menjadi sebagian keluarga
Allah. Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari apa
artinya menjadi anggota keluarga Allah, yaitu masyarakat
orang Kristen yang membentuk gereja-Nya.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Ibadah Bersama
Persekutuan Bersama
Pelayanan Bersama

Pelajaran ini akan 'menolong saudara ...

• Mengerti bagaimana menjadi anggota suatu gereja dapat
menolong saudara menjadi orang yang lebih baik dalam
masyarakat.

• Menerangkan beberapa akibat pelayanan bersama orang-
orang percaya dalam gereja.

• Melibatkan diri dalam pelayanan gereja saudara kepada
masyarakat.
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IBADAH BERSAMA

Tujuan 1. Menyebut nilai-nilai beribadah kepada Allah ber-
sama orang percaya lainnya.

Ingatlah bahwa dalam salah satu pelajaran yang lebih
awal diterangkan bahwa gereja bukan sebuah gedung, tetapi
suatu badan orang-orang percaya yang bersatu untuk mela-
kukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita menjadi Kristen, kita
menjadi anggota tubuh Kristus. Kita termasuk gereja-Nya
di seluruh dunia. Badan atau lembaga orang-orang percaya
ini bersatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan beribadah
bersama-sama kepada-Nya. Mereka membentuk jemaat-
jemaat dalam masyarakat mereka. Dalam Kitab Kisah Para
Rasul kita membaca tentang gereja yang mula-mula, dan
tentang orang Kristen mula-mula yang pergi dari satu tempa.t
ke tempat lainnya sambil menolong membentuk jemaat-
jemaat baru dalam setiap masyarakat. Orang-orang percaya
yang mula-mula ini ingin sekali berkumpul dan bersama ber-
ibadah kepada Tuhan.

Beribadah kepada Tuhan berarti menyatakan kasih setia
saudara kepada-Nya. Saudara memberikan hormat dan
pujian. Saudara memuja Dia lebih dari apa pun juga. Ada-
kalanya kita beribadah sendirian kepada-Nya. Tetapi kadang
kala juga lebih mudah untuk beribadah kepada Tuhan ber-
sama orang lain.

Allah menciptakan manusia sedemikian, sehingga ia suka
bersama orang lain. Wajarlah bagi orang-orang percaya jika
ingin beribadah bersama-sama. Kita diberi dorongan ketika
kita beribadah bersama orang lain dan kita memberi dorong-
an juga.

Ada banyak cara untuk mengungkapkan ibadah kepada
Tuhan. Kitab Mazmur mengajar kita untuk beribadah ke·
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pada-Nya dalam berbagai cara, yaitu dengan bertepuk ta-
ngan, dengan menyanyi, dengan memuji Dia dengan suara
kita, dengan doa, dengan mempergunakan alat musik dan
dengan cara-cara lain. Bila kita bergabung dengan orang-
orang percaya lainnya dalam ibadah dengan cara-cara demi-
kian, maka lebih mudah bagi kita untuk mengungkapkan
kasih dan pujaan kita kepada Allah.

Ada seorang yang beberapa kali tidak menghadiri gereja.
Pendeta mengunjungi dia dan mengatakan bahwa ketidak-
hadirannya terasa dalam jemaat itu. Sebagai contoh untuk
menunjukkan kepada orang itu bahwa ia perlu beribadah
bersama orang percaya lainnya, pendeta itu menuju ke per-
apian dan mengambil sebuah bara api. Sejenak bara api itu
kelihatan merah menyala, kemudian ia padam. Orang itu
menerima hikmatnya. Bila kita "tetap dalam api" kita lebih
mungkin "berkobar-kobar bagi Tuhan". Beribadah bersama
orang percaya lainnya akan memberikan kita kekuatan yang
lebih besar untuk melayani Tuhan.
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Cara lain untuk mengungkapkan ibadah kepada Tuhan ia-
lah dengan melayani orang lain. Ibadah yang benar, yaitu
pengungkapan kasih dan pujaan bagi Tuhan, biasanya meng-
akibatkan pengungkapan kasih dan kebaikan kepada orang
lain. Hal ini dinyatakan dalam perkataan Yesus di dalam
Matius 25:31-40, yang telah kita lihat dalam pelajaran lain.
Ketika kita melayani orang lain, kita melakukannya seperti
untuk Tuhan.

,
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan pemyataan yang menerang-
kan manfaat ibadah dengan orang-orang percaya lain-
nya.
a Kita menerima kekuatan.
b Kita makin memperhatikan diri sendiri.
c Kita menerima dan memberi dorongan.
d Dengan melayani orang lain, kita menghormati Tu-

han.
e Lebih mudah bagi kita untuk mengungkapkan ibadah

kita.
f Lebih sukar bagi kita untuk berpikir tentang Tuhan.

2 Tulislah beberapa cara untuk beribadah kepada Tuhan.

3 Sekarang lingkarilah cara-cara yang telah menolong sau-
dara dalam beribadah.
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PERSEKUTUAN BERSAMA

Tujuan 2. Menerangkan cara-cara persekutuan dengan orang
percaya lainnya.

Dalam pelajaran yang pertama kita melihat bahwa salah
satu arti kata masyarakat ialah ''persekutuan''. Kita memer-
lukan persekutuan dengan orang lain. Bentuk persekutuan
yang tertinggi terdapat di antara orang Kristen.

Gereja setempat adalah tempat yang baik untuk menemu-
kan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kaum muda
senang berkumpul bersama-sama dan mengambil bagian da-
lam bekerja dan berekreasi. Orang dewasa juga perlu ber-
kenalan dan mengambil bagian dalam kegiatan bersama-
sama.

Melalui kegiatan-kegiatan persekutuan dalam gereja, se-
luruh masyarakat dapat dijangkau. Kegiatan khusus untuk
anak-anak dapat merupakan sarana untuk mencapai anak-
anak lain. Bersama-sama berdarmawisata atau bekerja untuk
suatu proyek, atau hanya berkumpul untuk bercakap-cakap
atau menceritakan pengalaman, semuanya merupakan cara-
cara untuk mengenal orang dengan lebih baik. Dan pada
waktu kita saling mengenal, kita akan dapat saling melayani
dengan lebih baik, bila perlu.

Banyak kali kitab-kitab Injil menceritakan bahwa Yesus
makan bersama orang lain. Ia mempergunakan waktu per-
sekutuan yang tidak resmi ini untuk menyampaikan kebe-
naran yang sangat dalam mengenai kerajaan Allah, atau un-
tuk melayani keperluan seorang. Kita semua memerlukan
waktu santai untuk bergaul satu sama lain dan saling menge-
nal dengan lebih baik. Sering kali anggota-anggota masyara-
kat, yang tidak menjadi anggota gereja setempat, dibawa
ke dalam persekutuan dengan Tuhan dan gereja dengan
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cara demikian. Jelaslah, hal membagikan, memperhatikan.
dan mengasihi adalah tindakan-tindakan bermasyarakat.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Orang Kristen dapat bersekutu dengan saling baik de-
ngan
a) teman-teman sekerja mereka.
b) tetangga mereka.
c) orang-orang percaya lainnya dalam gereja.

5 Manfaat yang besar dari persekutuan ialah bahwa kita
a) belajar bagaimana caranya belajar bersama-sama.
b) mengenal orang-orang lain dengan lebih baik.
c) melupakan persoalan kita sendiri.

6 Sebutkan beberapa cara bersekutu dengan orang per-
caya lainnya.

PELAYANAN BERSAMA

Tujuan 3. Mengenali manfaat dalam hal bergabung dengan
orang lain dalam pelayanan.

Salah satu manfaat terbesar dari menghadiri kebaktian
dengan teratur ialah kesempatan untuk belajar bersama-sama
orang-orang Kristen lainnya. Dalam kebanyakan gereja di-
selenggarakan kelas-kelas sekolah Minggu atau pendalaman
Alkitab. Mempelajari Alkitab secara teratur memberikan
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pengetahuan praktis dan pengertian yang baik mengenai
Firman itu. Pendeta menyiapkan khotbah untuk menolong
kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Pada waktu kita di-
layani demikian. maka sebaliknya kita juga sanggup mela-
yani orang lain.

Titus pasal 2 dan 3 banyak menguraikan tingkah laku
dan tanggung jawab orang Kristen. Dalam ayat-ayat itu
rasul Paulus membicarakan hal-hal yang sesuai dengan dok-
trin atau ajaran yang sehat. Menolong para janda. memberi
nasihat kepada kaum muda. dan mengajar para pekerja agar
tunduk. semuanya itu disebut. Semua hal itu termasuk da-
lam pelayanan gereja.

Orang-orang yang bergabung bersama dapat melakukan
hal-hal yang tidak dapat dilakukannya sendirian. Ketika
isteriku masih kecil dan tinggal di pertanian mereka di
Kanada, para petani akan saling membantu menuai panen
mereka. karena mereka tidak mempunyai mesin untuk me-
lakukan pekerjaan itu. Orang-orang akan meninggalkan pe-
kerjaan mereka sendiri untuk menolong seorang petani
lainnya menuai gandum atau jagungnya. Pada waktu semua
orang bekerja sama. semua hasil panen dapat dituai. Peker-
jaan itu tidak mungkin dilakukan sendirian.

Prinsip yang sama berlaku di dalam gereja. Misalnya, Al-
kitab perlu diterjemahkan ke dalam bahasa orang Birma.
Proyek itu terlalu besar bagi satu orang, bahkan bagi satu
gereja. Maka sejumlah besar orang dari banyak gereja me-
ngumpulkan uang mereka, sehingga dapat membiayai pen-
terjemahan Alkitab itu.
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Pada waktu saudara menjadi dewasa dalam Tuhan, saudara
lebih ingin melayani orang lain. Dunia saudara menjadi ma-
kin luas. Saudara menjadi peka terhadap keperluan orang
lain.

Ada orang yang tidak perduli, ketika mendengar orang
lain kelaparan. Mereka hanya berpikir bahwa orang harus
bekerja lebih keras agar memperoleh uang untuk membeli
makanan. Tetapi ketika orang Kristen mendengar tentang
penderitaan orang lain karena kekurangan makanan, mereka
akan turut merasa sedih. Yesus berkata, "Setiap orang yang
kepadanya, banyak diberi, daripadanya akan banyak di-
tuntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari-
padanya akan lebih banyak lagi dituntut" (Lukas 12:48).
Dengan kata lain, jika Allah telah memberikan banyak ke-
pada saudara, itulah berkat-Nya bagi saudara. Namun de-
mikian, saudara akan dimintai tanggung jawab atas cara sau-
dara mempergunakan apa yang telah diberikan-Nya kepada
saudara itu, dan cara saudara menanggapi keperluan orang
lain.

Ketika saudara mendengar di bagian lain di dunia ada
orang menderita karena kelaparan, atau karena bencana
alam seperti badai atau gempa bumi, apakah hal itu me-
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nyusahkan saudara? Tanggapan saudara terhadap hal-hal itu
menunjukkan tingkat kedewasaan saudara. Bertanyalah
dalam hati saudara: Apakah saya benar-benar memperhati-
kan tetanggaku? Apakah saya benar-benar menganggapnya
penting,jika ada beribu-ribu orang yang mati di suatu tempat
yang jauh? Apakah saya benar-benar mau melibatkan diri
dalam pelayanan yang meliputi seluruh dunia? Apakah saya
menolong gereja saya untuk melayani orang-orang, yang ber-
kekurangan?

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Allah mengharapkan kita memberi kepada orang lain
a) segala sesuatu yang kita miliki.
b) sesuai dengan ukuran yang telah kita terima dari Dia.
c) hanya jika kita ingin melakukan demikian.

8 Lingkarilah huruf di depan kalimat yang BENAR.
a) Salah satu tanda bagi seorang Kristen yang sejati ia-

lah bahwa ia memperhatikan orang lain.
b) Sementara saudara menjadi dewasa dalam Tuhan,

saudara makin peka terhadap keperluan orang lain.
c) Jika seorang Kristen mendengar tentang penderitaan

dan kehancuran, ia merasa bersedih bagi orang-orang
yang bersangkutan.

d) Lebih banyak dituntut dari orang yang menerima
sedikit.

e) Ketika Allah telah memberi banyak kepada saudara
dalam kehidupan ini, maka itu tak usah berarti bahwa
lebih banyak akan dituntut dari saudara.

f) Orang-orang yang bekerja bersama-sama dapat melak-
sanakan lebih banyak daripada orang yang bekerja
sendirian.



126 Orang Kristen dalam Masyarakat

9 Periksalah diri saudara sendiri dengan menjawab perta-
nyaan-pertanyaan berikut ini.

Ya '!idak

a Apakah saudara menjadi anggota gereja
setempat?

b Apakah saudara setia menghadiri kebak-
t" ?iam

c Apakah saudara sedang bersekutu dengan
orang Kristen lainnya?

d Apakah saudara menyokong gereja dengan
uang atau dengan cara lain?

e Apakah gereja saudara mempunyai kegiatan-
kegiatan untuk melayani masyarakat?

f Apakah saudara perlu melibatkan diri lebih
banyak dalam salah satu kegiatan gereja
saudara ini?
Ibadah?

Persekutuan?

Pelayanan?

Setelah saudara mempelajari beberapa keuntungan men-
jadi anggota gereja setempat, mintalah Tuhan menolong sau-
dara lebih banyak melibatkan diri dengan orang percaya
lainnya. Dengan demikian saudara akan memperoleh pela-
yanan yang lebih efektif dalam masyarakat saudara.
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Cocokkan Jawaban Saudara

5 b) mengenal orang-orang lain dengan lebih baik.

1 a Benar. d Benar.
b Salah. e Benar.
c Benar. f Salah.

6 Jawaban saudara sendiri. Misalnya: makan bersama,
bercakap-cakap atau saling menceritakan pengalaman,
bekerja sama melakukan suatu proyek, mengambil
bagian bersama dalam rekreasi.

2 Daftar saudara mungkin meliputi: menyanyi, memuji
dengan suara, memainkan alat musik, bertepuk tangan,
berdoa, atau melayani orang lain.

7 b) sesuai dengan ukuran yang telah kita terima dari
Dia.

3 Jawaban saudara sendiri.

8 a Benar.
b Benar.
c Benar.

d Salah.
e Salah.
f Benar.

4 c) orang-orang percaya lainnya dalam gereja.

9 Jawaban saudara sendiri. Jika saudara menjawab
Tidak untuk beberapa pertanyaan tadi, renungkan per-
tanyaan itu sekali lagi. Pikirkan dengan cara-cara apa
saudara dapat memperbaiki hubungan saudara dengan
Allah melalui gereja setempat.


