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PROGRAM PELAYANAN KRISTEN LKTI

Buku pegangan ini adalah salah satu dari delapanbelas buku pela-
jaran Program Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Internasio-
nal. Lambang di sebelah kiri merupakan petunjuk untuk urutan pela-
jaran dalam seri ini, yang terdiri dari tiga unit dan tiap unit mempunyai
enam buku. Gereja Kristen dalam Pelayanan adalah mata pelajaran
keempat dalam Unit I. Saudara akan mendapat manfaat lebih besar,
kalau mengikuti pelajaran-pelajaran ini menurut urutan yang ditetap-
kan.

Bahan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncanakan
dalam bentuk untuk belajar sendiri, khusus untuk pekerja-pekerja
Kristen. Para peserta akan memperoleh pengetahuan Alkitab dan
ketrampilan yang perlu bagi pelayanan Kristen yang praktis. Saudara
boleh mengikutinya untuk menerima ijazah atau untuk perkembangan
pribadi.

PERHATIAN

Bacalah Kata Pengantar dengan saksama. Penting sekali saudara
mengikuti petunjuk-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pela-
jaran ini dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan Catatan Siswa.

Alamatkan semua surat kepada pembimbing saudara pada alamat
yang tercantum di bawah ini:

International Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Brussels) Belgium
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Kata Pengantar

Gereja yang Bertindak

Tahukah saudara bahwa gereja mempunyai bagian yang aktif dalam
penggenapan rencana penebusan Allah bagi dunia? Barangkali saudara
mengira bahwa rencana penebusan berakhir dengan kematian Kristus di
atas salib. Tetapi, Yesus sendiri mewariskan pelayanan-Nya bagi penebusan
umat manusia kepada gereja-Nya

Dalam kursus ini saudara akan belajar bahwa Amanat Agung yang
diberikan oleh Kristus merupakan sumber wewenang gereja untuk bertin-
dak bagi Allah. Gereja tidak dibiarkan melaksanakan tugas ini sendirian-
karena Kristus mengutus Roh-Nya yang Kudus untuk menjadi Penolong
kita Ia bekerja di dalam dan melalui kita untuk menggenapi rencana
penebusan Allah.

Pelayanan gereja mempunyai tiga arah: pelayanan kepada Allah, kepada
dirinya sendiri, dan kepada dunia. Semua pelayanan ini merupakan tang-
gapan terhadap pekerjaan penebusan. Allah. Kita menyembah Dia karena
Ia berlayak menerima penyembahan kita, dan karena apa yang telah diker-
jakan-Nya bagi kita. Kita saling melayani karena kasih dan persatuan yang
mengikat kita dalam Kristus. Kita melayani dunia dengan kasih Kristus
karena kita berhutang kepada-Nya, karena kita sendiri diselamatkan dan
kita tidak menginginkan seorang pun binasa tanpa kesempatan menerima
Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya.

Sementara mempelajari kursus ini, ijinkanlah Roh Kudus menunjukkan
kepada saudara cara-cara yang dapat membuat saudara terlibat secara lebih
aktif dalam pelayanan gereja. Biarkanlah Ia membentuk watak Kristus di
dalam saudara dan memberikan karunia-karunia rohani yang akan membuat
pelayanan saudara berdayaguna. Penggenapan rencana penebusan Allah
adalah tanggung jawab saudara sebagai anggota Tubuh Kristus, Gereja-Nya!
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6 GEREJA KRISTEN DALAM PELAYANAN

Penjelasa n Mata Pelajaran

Gereja Kristen dalam Pelayanan merupakan suatu pelajaran praktis
tentang gereja dan orang-orang yang menjadikannya suatu ken rataan.
Perhatian diberikan kepada pelayanan penebusan gereja dan PI rlunya
orang percaya ikut mengambil bagian secara aktif dalam pelayanan ir i,

Kursus ini direncanakan untuk menolong saudara dalam ti! a hal:
1) saudara dapat mengerti pentingnya gereja dalam rencana Allah bagi
dunia; 21 saudara dapat memahami dengan lebih baik pentingnya peranan
seorang Kristen dalam rencana Kristus bagi gereja; 3) saudara akan melihat
bagaiman a saudara dapat melibatkan diri dalam melakukan kehenda.: Allah
melalui pl'layanan dalam gereja.

Tujuan ~1ata Pelajaran

Sesuc ah menyelesaikan kursus ini, saudara seharusnya dapat:

1. Meng»-t.ipentingnya gereja dalam rencana Allah bagi dunia.

2. Memahami pentingnya peranan seorang Kristen dalam rencana Kristus
bagi gereja.

3. Menen .ukan cara-cara untuk melibatkan diri melalui pelayanan dalam
gereja

4. Menerangkan rencana Allah dan maksud pelayanan Kristus.

5. Menjelaskan pelayanan gereja kepada Allah, kepada dirinya sendiri, dan
kepada dunia.

6. Mengenal pelayanan sebagai fungsi semua orang percaya

7. Memahami perlunya keterlibatan pribadi dalam pelayanan gereja.

Buku Pegangan

Saudara akan mempergunakan buku Gereja Kristen dalam Pel, lyanan
yang dik-uang oleh Jesse Miranda sebagai buku pelajaran dan buk 1 pem-
bimbing untuk mata pelajaran ini. Selain dari buku ini, saudara juga mem-
butuhkan sebuah Alkitab.
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Waktu yang Dipakai untuk Belajar

Banyaknya waktu, yang saudara butuhkan untuk mempelajari tiap pela-
jaran, tergantung kepada pengetahuan saudara tentang pokok pelajaran dan
ketrampilan belajar saudara sebelum saudara mempelajari mata pelajaran
ini. Waktu yang saudara pakai juga tergantung kepada sejauh mana saudara
menuruti petunjuk-petunjuk, dan mengembangkan ketrampilan yang diper-
lukan untuk belajar sendiri. Karena itu, rencanakanlah jadwal dan waktu
belajar saudara, sehingga saudara mempergunakan cukup waktu untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh pengarang mata pela-
jaran ini, dan juga tujuan-tujuan pribadi saudara.

Susunan Pelajaran dan Pola Belajar

Tiap pelajaran disusun sebagai berikut: 1) judul pasal; 2) pendahuluan
pasal; 3) ikhtisar pasal; 4) tujuan pasal; 5) kegiatan belajar; 6) uraian pasal,
termasuk pertanyaan-pertanyaannya; 7) soal-soal untuk menguji diri (pada
akhir uraian pasal); 8) jawaban pertanyaan dalam uraian pasal.

Ikhtisar dan tujuan pasal akan memberikan saudara gambaran umum
tentang pokok yang dibahas, menolong saudara untuk memusatkan perha-
tian pada bagian-bagian yang penting sementara belajar, dan menunjukkan
apa yang harus saudara pelajari.

Uraian pasal akan memudahkan saudara untuk mempelajari bahan pela-
jaran ini dengan saksama. Dengan cara mempelajari bagian demi bagian,
saudara dapat memanfaatkan dengan baik waktu belajar yang pendek -
bilamana ada waktu terluang - daripada menunggu hingga saudara men-
dapat cukup waktu untuk mempelajari satu pelajaran sekaligus. Semua
uraian, latihan, dan jawaban direncanakan sedemikian rupa untuk meno-
long saudara mencapai tujuan-tujuan pasal.

Beberapa pertanyaan dalam uraian pasal dapat dijawab pada tempat-
tempat yang telah disediakan di dalam buku pelajaran saudara. Pertanyaan-
pertanyaan lainnya memerlukan sebuah buku tulis. Pada waktu menulis
jawaban-jawaban di dalam buku tulis saudara, jangan lupa mencatat nomor
dan judul pasal. Tulislah jawaban-jawaban saudara sesuai dengan urutan
nomor yang tepat. Hal ini akan menolong bila saudara meninjau kembali
pelajaran-pelajaran untuk catatan siswa

Janganlah saudara melihat pada jawaban-jawaban yang tertera di dalam
buku pelajaran ini sampai saudara sendiri telah menjawab pertanyaan-per-
tanyaan itu lebih dahulu. Sebab kalau saudara sendiri menemukan jawaban-
jawaban tersebut, maka saudara dapat menyimpan dengan lebih baik di
dalam ingatan apa yang saudara pelajari. Sesudah menjawab pertanyaan-
pertanyaan penelaahan dalam uraian pasal, cocokkanlah jawaban-jawaban
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saudara dengan jawaban-jawaban yang terdapat di dalam buku pelajaran
saudara Tandailah jawaban saudara yang tidak tepat, kemudian tulislah
jawaban yang tepat.

Pertanyaan-pertanyaan ini amat penting, dan akan menolong saudara
untuk r wngembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan IH layanan
Kristen saudara. Kegiatan-kegiatan yang disarankan, juga akan rr enolong
saudara untuk beralih dari teori ke praktek.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan-pertanyaan

Ada berbagai macam pertanyaan dan soal-soal untuk menguji diri
dalam b .iku pembimbing ini. Di bawah ini adalah beberapa COll loh dan
bagaimana menjawabnya. Keterangan khusus akan diberikan ba gi jenis-
jenis per .anyaan lain yang mungkin timbul.

Peru.nyaan PILIHAN GANDA meminta saudara memilih Ba al- satu
dari jaw, ban-jawaban yang sudah disediakan.

Contoh Pertanyaan Pilihan Ganda
1 Alkitab mempunyai sejumlah
a) 100 buku.
b) 66 buku.
c) 27 buku.

Ja w aban yang benar ialah bj 66 buku. Lingkarilah jawaban b) dalam
buku pembimbing, seperti berikut ini:

1 Alkitab mempunyai sejumlah
a) 100 buku.
b) @bllku.
c) 27 buku.

(Kad mg-kadang bagi pertanyaan pilihan ganda ini ada lebih d ari satu
jawaban yang benar. Dalam hal itu, saudara harus melingkari l-uruf di
depan sr-i.iap jawaban yang benar.)

Pertanyaan BEN AR- SALAH meminta saudara memilih perl anyaan
yang BEf,AR dari antara beberapa pernyataan.

Contoh Pertanyaan Benar-Salah
2 Yang manakah yang BENAR dari pernyataan-pernyataan di bawah ini?
a Alkit.i i mempunyai sejumlah 120 buku.® Alkitab adalah berita bagi orang-orang percaya sekarang ini
c Semua penulis Alkitab menuliskan dalam bahasa Ibrani.

@)Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab.

Perny ataan b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua l-ntruf itu
untuk mr-nunjukkan pilihan saudara, seperti yang terlihat di atas.
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Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara mencocokkan hal-hal
yang sesuai, misalnya nama dicocokkan dengan uraiannya, atau kitab
dengan penulisnya

Contoh Pertanyaan Mencocokkan

3 Tuliskan nomor nama pemimpin di depan kalimat yang menguraikan apa
yang dilakukannya oleh pemimpin itu.
· .t. . a Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai
• .f!.•• b Memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan
· -!-.. c Berbaris mengelilingi Yerikho.
·l .d Diam di istana Firaun.

1. Musa
2. Yosua

Kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedangkan kalimat b dan c
berhubungan dengan Yosua. Saudara harus menuliskan 1 di depan a dan d,
dan 2 di depan b dan c, seperti yang terlihat di atas.

Cara-cara Mempelajari Mata Pelajaran Ini

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, maka peker-
jaan saudara seluruhnya dapat diselesaikan melalui Pos. Walaupun saudara
boleh mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, namun saudara juga
dapat mempelajarinya dalam kelompok atau dalam kelas.

Apabila saudara mempelajari mata pelajaran ini dalam kelompok atau
dalam kelas, maka guru saudara mungkin akan memberikan petunjuk-
petunjuk tambahan, selain yang sudah ada di dalam buku ini. Jika demi-
kian, saudara harus menuruti petunjuk-petunjuknya.

Kemungkinan saudara berminat untuk mempergunakan mata pelajaran
ini dalam kelompok penelaahan Alkitab di rumah, dalam salah satu kelas di
gereja, atau di Sekolah Alkitab. Saudara akan menemukan bahwa baik isi
pelajaran, maupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud ini. Mata
pelajaran ini dapat menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun Guru.

Catatan Siswa

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, saudara akan
menerima catatan siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jika sau-
dara belajar bersama dalam suatu kelompok atau dalam kelas mungkin sau-
dara akan menerima bahan yang sama Catatan siswa harus diselesaikan
sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam buku, dan petunjuk-
petunjuk dalam catatan siswa itu sendiri. Saudara harus menyelesaikan dan
mengirimkan setiap catatan siswa kepada pembimbing saudara untuk diko-
reksi dan untuk mendapatkan saran-sarannya mengenai pekerjaan saudara.
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Tanda l'amat

Se-t dah saudara berhasil menyelesaikan mata pelajaran ini, can sesu-
dah pei ibimbing saudara memberikan nilai akhir terhadap catatan siswa,
maka -.rudara akan menerima Tanda Tamat. Setelah menyeles, iikan 18
buku u.ilam Program Pelayanan Kristen ini, saudara akan mener iina suatu
ijazah .\ ang menarik. Atau, jika saudara lebih suka, saudara dapat mempe-
lajari In ata pelajaran ini untuk memperkaya kerohanian saudara sendiri
tan pa III-ndapat sertipikat.

Pengara 1.gBuku Ini

Dr. -lesse Miranda adalah seorang pendeta dengan latar belak: ng yang
luas dal am pelayanan gereja Beliau telah melayani sebagai gembala, guru,
kepala '.E'kolah, dan sekretaris bendahara daerah bagi organisasi gE rejanya.
Dewasa mi beliau menjadi Direktur "Latin American Bible Cal ege and
Seminar y' di La Puente, California.

Dr. Miranda juga pernah menjadi anggota "Board of Director: for the
Greater Los Angeles Sunday School Association" dan Latinos Pala Cristo
di Los Angeles. Beliau pernah menduduki jabatan ketua "the -Iispanic
Associanon for Theological Education" selama tiga tahun, dan jabatan
ketua "the Hispanic Advisory Committee" di Fuller Seminary s"lama 4
tahun. Beliau terdaftar dalam "Who 's Who in Religion" edisi tahi n 1974.

Dr. Miranda memperoleh diploma dari Latin American Bible Institute,
El Paso Texas; Sarjana Muda bidang Alkitabiah dari Southern California
College d i Costa Mesa; Sarjana bidang Pendidikan Agama dari Talbot Semi-
nary di La Mirada, California; Sarjana bidang Ilmu Administrasi Sekolah
dari Un .versity of California; dan gelar dok tor dari Fuller Seminar y, Pasa-
dena, ( difornia.

Pembimbing Saudara

Pembimbing saudara dengan senang hati akan menolong deru.an cara
apapun yang mungkin. Jika saudara mempunyai pertanyaan tentang mata
pelajaran ini, jangan segan-segan bertanya kepadanya Jika beberapa orang
ingin m -rnpelajari mata pelajaran ini bersama-sama, tanyakanlah] 'embim-
bing saudara tentang persiapan-persiapan khusus untuk studi kelompok.

Kiranya Allah memberkati saudara sementara saudara mulai rr.ernpela-
jari mat l pelajaran tentang Gereja Kristen dalam Pelayanan. Serot ga pela-
jaran in: akan memperkaya kehidupan dan pelayanan Kristen saudara, dan
menolong saudara untuk memenuhi secara efektif bagian saudara di dalam
tubuh - Kristus.
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DUNIA:
MAKSUD
TINDAKAN ALLAH





Persoalan yang Am

Inilah pelajaran pertama dari tiga pelajaran tentang DUNIA- MI\KSUD
TINDAKAN ALLAH. Ketiga pelajaran ini membicarakan beberaj a pemi-
kiran yang besar. Manusia biasanya mulai dengan pemikiran yang seder-
hana dan maju secara perlahan-lahan. Allah tidak demikian. ]a mulai
dengan yang besar. Pekerjaan-Nya lebih besar dari dunia Ia lergerak
cepat. Fekerjaan-Nya menyangkut hidup dan mati

Ruang lingkup tindakan Allah meliputi seluruh dunia Rencar a Allah
meliputi keselamatan bagi dunia yang sedang mati. Gereja, un at-Nya,
adalah masyarakat sejagat yang telah dibebaskan dari dosa, dan dipermtah-
kan untuk membantu menyelamatkan orang lain dari dosa.

Apakah kaitannya dengan saudara? Pertama, saudara hidup IIi dunia
yang be rdosa. Allah dan Putera-Nya, Yesus, telah bertindak untuk menye-
lamatkan dunia Kedua, saudara termasuk dalam tindakan ini.

Dalam pasal ini, saudara akan menemukan bagaimana dosa masuk ke
dalam dunia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia kita dewasa ini.
Pemecal an Allah bagi persoalan dosa ialah memberikan Anak-Nya nenjadi
korban karena dosa kita Kita diberi hak istimewa untuk mernbaw a berita
keselamatan ini kepada mereka yang masih terbelenggu oleh dos l. Kita
termasuk dalam rencana Allah yang agung untuk penebusan dunia!

ikhtisar pasal
Menemukan Persoalan
Memaha -ni Persoalan
Memecah kan Persoalan

14



tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Membahas persoalan dosa dan akibatnya bagi dunia.

• Mengenali contoh-contoh "roh zaman" sebagaimana ternyata dalam
masyarakat dewasa irii.

• Menerangkan akibat rencana penebusan Allah bagi persoalan dosa.

kegiatan belajar

1. Bacalah kata pengantar buku pembimbing ini dengan saksama.

2. Pelajarilah ikhtisar dan tujuan pasal. Ini akan menolong saudara me-
ngenal hal-hal yang harus saudara pelajari dalam pasal ini. Bacalah
semua ayat petunjuk yang diberikan dalam uraian pasal.

15
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3. Pela] ('Ilah uraian pasal dan kerjakanlah latihan yang saudara jumpai.
Beru-uh alah memberikan jawaban saudara sendiri sebelum rm-meriksa
jawat L1 yang diberikan pada akhir pasal.

.t. Kerjal.anlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal uan randing-
kan lai I jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada ak tir buku
mi. 'I mjaulah kembali soal-soal yang mungkin salah jawabannya.

uraian pasal

.\tENE~1 UKAN PERSOALAN

Tujuan 1 Menerangkan asal mula, sifat, dan jangkauan dosa daian dunia.

Persoalan Dosa

Alk it ab merupakan catatan tentang dosa manusia dan Allah ;.lengasih
yang 111:;l'1 menyelamatkan manusia itu dari dosa. Pada mulany a, Allah
mencipt. kan dunia yang tidak bercacat-cela. Manusia adalah cipta 111 Allah
yang UI1 k. Ia menonjol di antara makhluk-makhluk ciptaan Al] ah yang
lain. i\1anusia diciptakan dalam citra Allah, dengan kecerdasan. dengan
kehendak bebas, dan dengan perasaan untuk menanggapi. Manus ia dicip-
takan un t .ik bersekutu dengan Penciptanya.
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1 Kita akan mempelajari banyak ayat Alkitab dalam pelajaran ini untuk
mengetahui kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab. Carilah
Kolese 1:16 dalam Alkitab saudara sekarang, dan terangkan apa arti ayat
ini bagi saudara.

Alkitab juga mencatat bahwa Iblis adalah penyebab masuknya dosa dan
kejahatan ke dalam ciptaan Allah. Adam dan Hawa melanggar hukum-
hukum Allah. Hukum-hukum itu suci, karena Allah suci adanya. Manusia
terpisah dari Allah (Kejadian 3) karena melanggar hukum-hukum Allah.
Keterpisahan dari persekutuan dengan Allah berarti manusia terhilang.
Karena dosa manusia yang pertama (Adam), maka dunia dikutuki oleh
dosa Semenjak saat itu, manusia dilahirkan dalam dosa (Roma 5:12-18).

Baiklah kita meneliti tiga cara untuk menerangkan dosa. Alkitab meng-
gambarkan dosa manusia sebagai:

1. Tindakan Pemberontakan. Seorang pemberontak menolak untuk
melakukan apa yang diperintahkan orang lain. Manusia menolak untuk
mematuhi Allah. Ia menolak mematuhi suara orang lain kecuali suaranya
sendiri. Manusia menolak menuruti kehendak orang lain, kecuali kehen-
daknya sendiri Ia menolak untuk mengakui Allah sebagai Pencipta dan
Bapa seisi dunia "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak
memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebalik-
nya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi
gelap" (Roma 1:21).

2. Tindakan ketidaktaatan. "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas
segala kefasikan dan kelaliman manusia" (Roma 1:18). Hukum-hukum
Allah suci dan diberikan untuk dipatuhi. Allah membuat perjanjian dengan
manusia (Kejadian 2:15-17), tetapi manusia tidak menaatinya Ini adalah
perjanjian yang mengikat, tetapi manusia gagal mengakui Allah perjanjian
itu. Ketidaktaatan membangkitkan murka Allah terhadap manusia (Y0-

hanes 3:36).

Tindakan perlawanan ini menciptakan suatu keadaan dalam manusia.
Manusia tidak hanya berbuat dosa, tetapi ia juga adalah orang berdosa.
Dosa menjadi sifat manusia Dosa tidak hanya merupakan perbuatan,
tetapi suatu keadaan. Keadaan semacam ini adalah biasa bagi sekalian
manusia yang telah mati dalam pelanggaran dan dosa serta menjadi orang
yang dimurkai (Efesus 2: 1-3).

3. Keadaan perbudakan. Seorang yang terjual adalah seorang budak.
"Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa" (Roma 7:14). Terjual
di bawah kuasa dosa berarti berada di bawah pengaruh dan kuasa dosa.
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Orang tt Isebut menjadi milik dari yang menguasainya. Dosa telah mem-
perbudak manusia dan merampas kemerdekaannya. Manusia keh ilangan
kebebasan yang pernah dinikmatinya. Ia menjadi budak dan t.rwanan
dosa.

MANUSIA

/~~
Tindakan-tindakannya Keadaannya Sifatnya

Per-.oerontakan -. Bersalah ~ Orang yang dirnu 'kai
(Efesus 2:1-3)

Keulaktaatan -----. Perbudakan ----+ Anak Ibi is
(Yohanes 8:42-47)

2 Cocok l.anlah ketiga cara untuk menerangkan dosa (sebelah kiri) lengan
definisinva (sebelah kanan), dengan cara menuliskan nomor pad.i titik-
titik.

· ... a I\.lmusia menolak untuk mematuhi
I" rintah-perintah Allah.

· ... b l\l anusia gagal mematuhi perjanjian-
n va dengan Allah.

· ... c Manusia dikuasai dosa.

1) Keadaan perbudakan
2) Tindakan Pem beron takan
3) Tindakan ketidaktai tan

Lingkup I'ersoalan

Dosa manusia yang utama ialah penyangkalan hakekat dan sif at-sifat
Allah. Manusia gagal mengakui Allah sebagai Pencipta dan Bapa seluruh
alam semesta, Marilah kita melihat lingkup atau jangkauan dosa man rsia,

1. Dcvia mulai dengan satu orang. Kisah tentang sifat dosa dalar 1kehi-
dupan n .musia terdapat dalam Kejadian 3. Dosa umat manusia mulai
dengan .\ 'lam dan Hawa. Mereka tidak mematuhi perintah Allah. Mereka
meraguka 1 kebenaran perintah Allah yang melarang mereka makan buah
pohon p-ngetahuan baik dan jahat. Mereka diciptakan dengan kehendak
bebas dan mereka berhak memilih. Mereka memilih untuk melawan
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Allah dan mereka menanggung akibatnya. Hasil perbuatan dosa yang
pertama ialah kesalahan dan rasa bertelanjang di hadapan Allah.

2. Dosa satu orang diwariskan kepada sekalian manusia. Hukuman
mati berlaku bagi seluruh keturunan Adam dan Hawa. Karena pilihan
manusia yang pertama, semua manusia dilahirkan dalam keadaan ter-
pisah dari Allah. Manusia tidak hanya memiliki kecenderungan untuk
berbuat dosa ketika dilahirkan - mereka dilahirkan dalam dosa, dengan
sifat yang berdosa, dalam keadaan dosa. Manusia harus menanggung
hukuman terhadap dosa, apabila ia tidak dibaharui oleh kasih karunia
Allah.

Karena sifatnya, dosa melibatkan dua oknum, yaitu oknum yang
berbuat dosa dan oknum yang terhadapnya dosa dibuat. Walaupun manu-
sia dapat berdosa terhadap sesamanya, namun dosa manusia yang terbesar
ialah dosa terhadap Allah.

Allah bersifat suci dan adil. Hukum-hukum-Nya suci dan tidak beru-
bah. Ia akan menghukum orang yang melanggar hukum-hukum itu. Na-
mun, Ia juga bersifat seperti seorang bapa yang penuh kasih. Sebagai
Pencipta dan Bapa bagi seisi dunia, Ia bertindak terhadap manusia dan
persoalan dosanya. Tenaga penggerak yang mendorong orang berdosa
kepada persekutuan dengan Allah melalui Putera-Nya, Tuhan Yesus Kristus,
berasal dari Dia sendiri.

3 Terangkanlah dengan kata-kata saudara sendiri, bilamana dosa masuk ke
dalam dunia dan akibat dosa bagi seisi dunia

Pemecah Persoalan

Tujuan 2. Menerangkan tiga segi yang menyatakan Allah sebagai "Bapa "

Segala sesuatu yang ada di dalam dunia - yaitu segala sesuatu yang
diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, segala sesuatu yang dilihat
dan mau dimiliki, dan segala sesuatu di dunia ini yang dibanggakan -
semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan bera-
sal dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan
oleh manusia, sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan
Allah, tetap hidup sampai selama-lamanya (I Yohanes 2:16-17, Kabar
Baik).
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Keherdak Allah bagi dunia yang berubah dan berdosa ialah agar manu-
sia mengakui dan menerima Dia sebagai Pencipta dan Bapa. Dosa nanusia
bertentangan dengan hakekat dan sifat-sifat Allah. Manusia harus me ngenal
Allah deruzan sebenarnya agar persekutuannya dengan Allah dipulihk in

Allah adalalt Pencipta

Allah adalah Tuhan atas seluruh dunia. Allah yang kekal ada pada per-
mulaan, f ertengahan dan penghabisan segala sesuatu. Dialah Pencipta alam
raya dan manusia Ialah satu-satunya Allah yang mahakuasa. Ia el mburu
adanya (dalam arti Ia ingin diakui sebagai "Yang Mahakuasa dan Esa ').

4 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan jelaskan bagaimana tiap-tiap ayat itu
menggarn 'larkan Allah: Nehemia 9:6; Kisah Para Rasul 15:18.

Allah bukan hanya Pencipta dunia benda, tetapi Ia juga Pencipta tata
susila bagi dunia

1. Allah menetapkan hukum-hukum tentang baik dan jahat.
2. Hukum-hukum Allah merupakan ukuran tertinggi kesusilaan.
3. Allah menuntut agar hukum-hukum itu ditaati.
4. Pelanggaran hukum-hukum itu mengakibatkan hukuman Allar .
5. Allah mengutus Yesus untuk menolong kita menaati hukum-hukum-

NV'L

Allah Adillah Bapa

Kary a penciptaan Allah harus diakui, Karya penyelamatan Allah harus
diterima .uga, Ia adalah Allah penyelamat.

5 Bacalun Keluaran 14:13; 15:2; II Samuel 22:3, 47; Mazmur 18:47;
38: 23; KISah Para Rasul' 28: 28. Bagaimanakah ayat-ayat ini berbicara
tentang ,~J.lah?

Oo ••• , ••• • •• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• ,

Allan menghendaki keselamatan bagi dunia.' Ini merupakan pilinan dan
kerindua-i-Nya. Tindakan-tindakan Allah ini mengungkapkan kasih Allah
untuk anak-anak-Nya, sebagai Bapa Surgawi bagi seluruh ciptaan.
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Allah adalah Bapa bagi sekalian manusia karena penciptaan. Kemudian,
Allah adalah Bapa bagi Putra-Nya Yesus Kristus, karena perhubungan. Dan
akhirnya, Allah adalah Bapa karena penebusan bagi semua orang yang
menerima korban Anak-Nya karena dosa mereka

ALLAH SEBAGAI BAPA

BAPA "BAPA-KU" BAPA KITA

Bagi Bagi Bagi

manusia karena Yesus karena sekalian orang

penciptaan perhubungan percaya

karena penebusan

Dunia orang dan Dari kekal Dari sekarang
waktu sampai kekal sampai kekal

6 Terangkan dua cara dalam mana Allah adalah Pencipta.

7 Jelaskan arti pernyataan-pernyataan berikut ini:

a Allah adalah Bapa bagi dunia karena penciptaan.

b Allah adalah Bapa bagi semua orang percaya karena penebusan.

c Allah adalah Bapa bagi Yesus karena perhubungan .

..................................................................................................................
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MEMAR'L\1I PERSOALAN

Tujuan 3 Mengenal segi-segi perubahan dalam masyarakat moderr yang
memberikan kesempatan bagi pelayanan.

Pernah kah saudara mendengar cerita menakjubkan yang terjadi dalam
zaman mutakhir ini? Dua orang tentara Jepang ditemukan dalarn hutan
rimba seluah pulau di Samudera Pasifik. Keduanya telah bersen bunyi
semenjak Perang Dunia II, suatu jangka waktu yang lebih dari 35 .ahun.
Mereka :,mgat heran ketika mendengar penjelasan bahwa perang telah
berakhir. Mereka juga takjub melihat perubahan-perubahan yang luar
biasa pad" waktu mereka memasuki kota-kota modern.

Mereka kagum. Tentu saja kekaguman mereka beralasan. Dunia
kita sedang berubah dengan cepat. Sebagian orang takut meng]Iadapi
apa yang sedang terjadi dan yang lain tidak dapat memahami peru bahan
itu. Kita harus menghadapi dunia ini.

Tuhan menghendaki kita berada di dalam dunia dan menger:i apa
yang sedang terjadi. Kita harus menyadari kehadiran kekuatan-kel, uatan
tangguh vang sedang membentuk masyarakat. Dunia sedang be}uhah,
tetapi kuasa dosa masih bercokol. Dunia yang berdosa member:.k:tn ke-
sempatan bagi pelayanan yang mungkin belum pernah terbuka bagi gene-
rasi mana oun.

8 Siapakah yang telah dipilih Allah bagi pelayanan ini kepada dunia?

Iklim dan Suasana Kota

Penduuuk dunia makin bertambah. Banyak orang tertarik kepada
kota. Mereka meninggalkan dosa dan kota kecil untuk menemuka 1 kea-
daan hidu p yang lebih baik di kota.

9 Buatlah suatu daftar tentang perubahan-perubahan yang terjadi d kota
saudara sr-lama 10 tahun berakhir.

Dikatakan bahwa tiga di antara empat penduduk dunia hidup di kota.
Kota-kota kecil berubah dan berkembang juga, tetapi kota-kota be sarlah
yang paling menderita akibat-akibat perubahan. Penduduk katalah yang
paling dipl ngaruhi oleh perubahan masyarakat.
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Sementara jumlah penduduk bertambah, kebutuhan-kebutuhan mereka
pun bertambah juga Kebutuhan-kebutuhan ini menyangkut kebutuhan
lahiriah, sosia~ dan ekonomi. Kecepatan pertambahan mengakibatkan
keadaan yang tidak seimbang dan menciptakan persoalan-persoalan sosial.
Kemiskinan, perumahan yang tidak memenuhi persyaratan, kekurangan
lapangan pekerjaan, dap pengemis yang berkeliaran merupakan contoh
tekanan- tekanan peru bahan.

Tetapi kota-kota juga memberikan kesempatan bagi pelayanan. Orang-
orang yang mempunyai kebutuhan merupakan "tanah yang subur" bagi
pemberitaan "kabar baik bagi orang miskin".

10 Bacalah Matius 9:35 dan terangkan di mana Yesus melayani.

11 Bacalah Lukas 4: 18. Terangkan keadaan orang-orang yang disebutkan
di situ.

Masyarakat yang sedang berubah juga menunjukkan perubahan nilai-
nilai, Pemukiman baru, keadaan baru dan tetangga baru terlibat dalam
kepindahan kita ke tempat tinggal yang baru. Bentuk dan pola hidup
yang baru diterima. Persahabatan baru dan gereja baru ditemukan. Hal-hal
ini merupakan kemungkinan di kota-kota.

KOTA- SUATU KAWASAN PELAYANAN
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Peruhahan biasanya mempunyai pengaruh yang sangat dalar i atas
seseorang Kota-kota tidak hanya mengetengahkan nilai-nilai baru, tetapi
juga persoalan-persoalan baru. Perasaan terpisah dari keluarga dan kawan-
kawan m-ngakibatkan rasa kesepian. Kebebasan baru, yang tidak pernah
diberikan oleh lingkungan kecil, dialami oleh mereka. Sama seperti Anak
yang Hilang dalam Lukas 15, yang menemukan kebebasan baru, kemer-
dekaan in I memalingkan orang dari hal-hal yang benar.

12 Bacalah Lukas 15:11-16 dan Yakobus 4:13. Dalam hal apakah kedua
ayat ini 5. rupa?

13 Pilihli.h dua ungkapan yang menyempurnakan pernyataan 1erikut
dengan t-pat, (Lingkarilah huruf di depan kedua pilihan itu.) Kota mem-
berikan kesempatan bagi pelayanan karena:
a) sebagia 1besar penduduknya belum terjangkau oleh Injil.
b) kebanyakan penduduknya senang dan berbahagia.
c) hanya terjadi sedikit perubahan dalam kota besar itu.
d) keadaan kota menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman.

Kota .elah menjadi amat penting dalam zaman kita ini karena be sarnya
dan pengaruhnya atas masyarakat modern. Yesus berkata, "Kota yang
terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi" (Matius 5:14'1. Orang
Kristen harus menaruh perhatian khusus kepada kota-kota sebagai kl wasan
pelayanan. Sebagai contoh:

1. YE-SUSmelayani di kota-kota (Matius 9:35).
2. Yesus melihat kota-kota sebagai pusat dosa (Matius 11:20).
3. YE-SUSmemperhatikan orang-orang yang terbuka hatinya di kota-

kota (Matius 10:11).

Roh Zaman Ini

Kota-kota merupakan kawasan khusus bagi pelayanan, bukan saja
karena penduduknya yang padat dan karena perubahan-perubahan yang
sedang terjadi tetapi juga karena mencerminkan roh zaman ini. Dalam
kurun wastu ini ada pemikiran-pemikiran dan ide-ide tertentu yang sangat
populer. Melalui pemikiran dan ide-ide ini, kita dapat melihat dosa manu-
sia, yaitu sifat mementingkan diri. Kota-kota menggambarkan 1) keinginan
untuk mengejar hal-hal materi lebih daripada hal-hal rohani; dan 2) keingin-
an untuk mendewakan diri dan kehidupan manusia lebih daripada Allah
dan kedudukan-Nya yang sah sebagai Pencipta.
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Sebagai gambaran saya telah memberikan nama khusus bagi dua "ge-
rakan" atau sikap manusia dan satu gerakan dari Allah kepada manusia.

1. Gerakan Kanaan (Keluaran 3:8). Nampaknya roh zaman ini adalah
kecenderungan mencari negeri yang berlimpah-limpah "susu dan madu".
Manusia ingin mendapat kemajuan dan sukses dalam hidup. Manusia ber-
juang mati-matian untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Ia didorong
untuk mencari kesenangan hidup. Dunia berkata, "Hari ini atau besok
kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan ber-
dagang serta mendapat untung" (Yakobus 4:13).

14 Bacalah Ulangan 8:17 dan Yakobus 4:13.

a Persamaan apakah yang terdapat pada keduanya?

b Kesalahan apakah yang terdapat dalam cara berpikir seperti ini?

c Bacalah Matius 6:33. Cara berpikir apakah yang benar?

2. Gerakan Menara Babel (Kejadian 11 :1-9). Manusia dewasa ini bukan
saja ingin maju dalam hidupnya, tetapi juga ingin menanjak dalam karirnya.
Kedua keinginan ini tidak sama. Maju dalam hidup ialah memperoleh lebih
banyak harta milik. Menanjak dalam karir artinya mendapat kedudukan
yang lebih tinggi. Manusia ingin di atas dan bukannya di bawah orang lain.
Ia berusaha untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Keinginan menjadi
"allah" mengakibatkan kejatuhan manusia yang pertama (Kejadian 3: 5). Ia
masih mau berusaha untuk mendapat "nama" bagi dirinya. Manusia masih
melarikan diri dari murka dan hukuman Allah. Ia bukan hanya mengesam-
pingkan Allah, tetapi sekarang ia ingin menempatkan dirinya pada tempat
Allah.

3. Gerakan Betlehem (Lukas 2:4-7). Gerakan Kanaan dan Babel tidak
memberikan kepuasan kepada dunia. Generasi demi generasi, manusia
bergumul untuk maju dan menanjak dalam berbagai macam cara. Namun
manusia gagal dan ia tetap terhilang dan tidak berbahagia.

Gerakan Betlehem adalah tindakan Allah untuk datang ke dunia dalam
oknum Yesus Kristus. Ia datang untuk mengangkat manusia karena manu-
sia tidak berdaya mengangkat dirinya sendiri. Anak Allah datang dalam
rupa manusia untuk manunggal dengan kebutuhan manusia. Hal ini terjadi
hanya karena kasih karunia dan cinta ilahi. Sekarang, manusia dapat ber-
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sekutu b embali dengan Allah melalui Yesus Kristus. Manusia beroleh hidup
yang lehih baik dan kekal.

Kerru.syhuran dan kekayaan tidak membahagiakan dan rnembe narkan
manusia di hadapan Allah. Jalan keselamatan Allah tidak ditemuk.in atau
dibeli oh h manusia. Jalan keselamatan datang kepadanya melalui penya-
taan ilahi. Jalan keselamatan harus diberitakan kepadanya melalui Firman
Allah. "j man timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kris-
tus" (Roma 10 :8-17).

Mamma, yang diciptakan menurut citra Allah itu, kini terhilang, namun
citra itu ndak lenyap, walaupun telah rusak. Keadaan dunia meningkatkan
tanggap al I manusia terhadap Injil. Roh Kudus menciptakan waktu yang
tepat bagi tanggapan orang yang terbuka untuk menerima kabar baik itu.

15 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR mengena peru-
bahan dali sikap yang nampak pada manusia dewasa ini.
a Dunia llerubah dari hari ke hari.
b Karena dunia terlalu berdosa, usaha menjangkaunya dengan IIlJiI tidak

terlalu cuat.
c Kota-kota besar lebih merasakan akibat perubahan masyarakat daripada

kota-k: ta kecil.
d Manusia dewasa ini ingin memiliki lebih banyak harta, dan mereka juga

mengin.nnkan kedudukan yang lebih tinggi.
e Yesus Kristus telah menyediakan satu-satunya jalan bagi manusi a agar

betul-betul berbahagia dan benar di hadapan Allah.
f Perubahan-perubahan yang dihadapi seseorang pada waktu berpindah ke

kota, biasanya memalingkan dia kepada Allah.
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MEMECAHKAN PERSOALAN

Tujuan 4. Menerangkan bagaimana Allah memungkinkan persekutuan
antara manusia dengan Dia dipulihkan.

Allah berkehendak agar dunia diselamatkan. Untuk itu, Orang Ketiga
memasuki persoalan antara Allah dan manusia. Allah Bapa mengutus
Anak-Nya, Yesus, sebagai jalan ke luar bagi dosa (Yohanes 3:16). Pelayan-
an Yesus dibutuhkan karena persoalan dosa di dalam dunia. Jika tidak
ada dosa, maka Yesus tidak perlu lahir sebagai manusia. Tanpa dosa tidak
perlu Yesus mati di salib. Tanpa dosa, tidak perlu memulihkan manusia
kepada sesuatu yang hilang.

Apakah yang telah hilang dari manusia? Kemerdekaannya dan perseku-
tuannya dengan Allah. Kesadarannya akan Allah Pencipta dan Bapa. Baca-
lah dalam Lukas 15, kisah pemulihan hubungan antara seorang anak dan
ayahnya. Ini akan menolong saudara mengerti hubungan manusia dengan
Allah.

16 Lukas 15 merupakan pasal kisah-kisah Hilang Dan Ditemukan Pula
dalam Alkitab.

a Tiga hal apakah yang hilang dan ditemukan pula?

b Yang manakah yang paling berharga di antara ketiganya?

c Jelaskan mengapa demikian.

d Uraikan suasana pesta itu.

e Bagaimanakah hal ini dapat dibandingkan dengan orang berdosa yang
kembali kepada Allah atau yang ditemukan pula?

Bagaimanakah Allah memulihkan persekutuan manusia dengan diri-
Nya? Ia melakukannya melalui kehidupan dan perbuatan Kristus. Kristus
datang ke dunia dan mati di salib. Melalui karya Kristus, Allah menawar-
kan empat hal:
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1. ~.\'lah menawarkan pendamaian. Mendamaikan artinya "menyele-
saikan !'l'rmusuhan supaya kedua belah pihak berdamai kembali.' Manu-
sia menj idi musuh Allah karena pemberontakannya. Kristus datar g untuk
menjembatani jurang perbedaan yang ada di antara manusia da 1 Allah.
Kasih-N va adalah kuasa yang mendekatkan Allah dan manusia.

2. A Ilah menawarkan korban. Murka Allah kepada manusia timbul
karena n.anusia telah melanggar hukum-hukum-Nya yang suci. AHa}] adalah
Allah ya-tg benar dan Ia menuntut agar hukum-hukum-Nya ditaati. Karena
manusia tidak dapat mematuhi hukum-hukum itu, Kristus datang untuk
mematuhi hukum-hukum itu bagi mereka. Sekarang tuntutan murka Allah
telah dipenuhi, Melalui pengorbanan-Nya di salib, Yesus mernbay ar harga.
Kita har rs ingat bahwa Allah tidak hanya menuntut harga, tetapi Ia juga
memberi han Anak-Nya sebagai harga itu.

3. A i lah menawarkan penebusan. Ini berarti Kristus membay ..tr harga
agar orang berdosa itu bebas dari perbudakan dosa. Ini berarti or.mg ber-
dosa dil \ ilong, dilepaskan, dan diselamatkan. Ia adalah budak yang dibeli
dengan !.arga tunai dari tuannya yang lama dan dibebaskan. Bud lk yang
telah dd rebaskan itu mungkin sangat berterima kasih kepada ora 19 baik
yang telah membeli kebebasannya sehingga ia menyerahkan diriny ~ sendiri
untuk m "layani orang itu. Inilah kisah seorang Kristen. Hal ini d tunjuk-
kan kepada kita dalam ayat-ayat berikut: Markus 10:44, Galatia 3:13,
Roma 3: 23-24, dan Efesus 1:7.

17 Bacalah I Petrus 1:18-19 dan tuliskan dengan kata-kata saudara sendiri
apa arti iiyat-ayat ini bagi saudara.

JALAN.KELUAR ALLAH
t----------------------- --

Untuk pemberontakan -~ Pendamaian

Untuk kesalahan --~ Korban

Untuk perbudakan --~~ Penebusan
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4. Allah menawarkan partisipasi. Semua segi keselamatan, yang telah
diuraikan di atas, disediakan oleh Allah. Bapa menghendakinya dan Anak
bertindak demi keselamatan manusia. Tetapi manusia ditawari bagian
dalarn pemecahan terhadap persoalan dosa. Manusia harus 1) berpaling
dari dosa kepada Allah dan 2) berpaling kepada dunia dengan kabar baik.

Kelahiran hembali merupakan langkah pertama menuju pemulihan per-
sekutuan dengan Allah. Pertobatan dan iman merupakan dua segi dasar
dari kelahiran kembali. Pertobatan merupakan tindakan untuk berpaling
dari dosa dan menyesalkannya karena memandang kepada salib. Iman ber-
bicara tentang tindakan positif manusia ketika la berpaling kepada Allah.
Ia melihat Allah sebagai Bapa yang pengasih dan penyayang. Ia memper-
cayakan segenap kehidupan dan nasib kekalnya kepada Allah.

Yang digambarkan sekarang adalah seorang yang hidup di dunia, berada
di bawah hukuman kekal, tetapi diselamatkan dari kebinasaan. Setelah ia
diselamatkan, ia sadar akan tanggung jawabnya bagi orang lain yang juga
terhukum. Jadi, ia berusaha untuk menolong mereka.

DISELAMATKAN

Inilah gambaran gereja. Gereja adalah kelompok orang yang terpilih
dan dipanggil ke luar dari dunia untuk menjadi umat Tuhan dan membawa
berita keselamatan kepada dunia.
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Gereja diberi amanat oleh Allah untuk memberitahukan penebu-.an-Nya
kepada i lunia. Gereja harus percaya bahwa tanpa Kristus dunia ini terhilang
dan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan manusia. Dunia hanya
dapat mengenal Kristus melalui Gereja-Nya, orang-orang percaya. Semua
orang im dipanggil untuk bersaksi dan akan bertanggung jawab kepada
Allah bagi apa yang telah mereka lakukan pada waktu Yesus kembali.

18 Pendamaian memberitahukan kita mengapa rencana keselamatai I diper-
lukan. 1 erangkan apa sebabnya pendamaian itu perlu.

19 Pengorbanan Kristus memberitahukan cara bagaimana keselamatan
dikerjakan. Terangkan bagaimana hal ini terlaksana.

20 Penebusan memberikan kita akibat-akibat keselamatan. Apa akil at itu?

21 Partisipasi menggambarkan keterlibatan manusia dalam rencana pene-
busan Allah. Terangkan dua cara keterlibatan manusia.
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soal-soal untuk menguji diri

JAWABAN SINGKAT. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 101 dengan
memakai kata-kata saudara sendiri.

1 Bagaimana dosa Adam dan Hawa mempengaruhi seisi dunia?

2 Tuliskan tanda "X" di depan kata-kata di bawah ini yang menggambar-
kan roh zaman ini di mana kita hidup:

· ... Persoalan-persoalan

.... Damai

· Kesejahteraan

· Pemberontakan

· Pengorbanan

· Kesepian

· Perhambaan

· Ketidaktaatan

· Mementingkan diri

· Kebahagiaan

· Kebebasan

.... Dosa

· ... Ketakutan

.... Perubahan

3 Tiga kata manakah dalam daftar kata-kata di atas menggambarkan roh
orang yang telah ditebus?

4 Dalam hal apakah kota-kota merupakan tempat yang baik untuk mela-
yani dan memberitahukan orang tentang rencana penebusan Allah?

5 Bagaimanakah rencana penebusan Allah mempengaruhi persoalan dosa?

......................................................................................................................
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6 Siap" kah yang telah dipilih Allah untuk membawa berita kest 'lamatan
kepada dunia yang terhilang dan sedang mati.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini tidak disusun menurut urutan
nomor agar saudara tidak akan melihat jawaban pertanyaan berikutnya ter-
lebih dulu. Carilah nomor yang saudara perlukan dan usahakan.ah agar
tidak melihat jawaban berikutnya terlebih dulu.

II Orang miskin, orang tawanan, orang buta, dan orang tertindas tormasuk
penduduk kota.

1 Jaw..ban saya: Allah menciptakan saya dan Ia menciptakan sr.ya bagi
din-Nya sendiri.

12 Yakobus berbicara tentang roh kebebasan dan ayat dalam Injil Lukas
berlucara tentang tindakan anak itu untuk mencari kebebasan.

2 a 2, Tindakan pemberontakan.
b 3~Tindakan ketidaktaatan.
c 11 Keadaan perbudakan.

13 a) sebagian besar penduduknya belum terjangkau oleh Injil.
d) keadaan kota menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman.

3 Dosa masuk ke dalam dunia ketika Adam dan Hawa berbuat dosa.
Kare 1a dosa mereka, semua manusia dilahirkan dalam dosa.

14 a Kr-duanya berbicara tentang manusia yang menghendaki lebih ba-
nyak harta dan ingin dipuji karena keberhasilannya mendi patkan
hana tersebut.

b Cara berpikir ini mengesampingkan Allah.
c Bila kita mendahulukan kerajaan Allah, Ia akan memenuhi ke.ierluan

kita.

4 Hanya Dia adalah Allah. Ia menciptakan segala sesuatu. Ia menzetahui
segala sesuatu.

15 a Be nar,
b Salah.
c BIC'1ar.

d Benar.
e Benar.
f Salah.
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5 Ayat-ayat ini berbicara tentang Allah sebagai "yang menyelamatkan":
sebagai Juruselamat.

16 a Domba, dirham (mata uang), anak laki-laki.
b Anak laki-laki.
c Persekutuan antara ayah dan anak dipulihkan.
d Ayah memberikan anaknya jubah yang terbaik, cincin, sepatu dan

makanan. Ada musik, nyanyian, tari-tarian, dan sukaria.
e Ada sukacita di surga.

6 Ia adalah Pencipta alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Ia ada-
lah Pencipta tata susila atau hukum-hukum.

17 Allah tidak menebus kita dengan emas atau perak, tetapi dengan darah
Anak-Nya sendiri.

7 a Semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan.
b Orang percaya adalah anak-anak Allah yang telah ditebus (diselamat-

kan) karena Yesus menjadi korban karena dosa kita.
c Yesus adalah Anak-Nya yang dilahirkan sebagai manusia untuk me-

nyelamatkan kita dari dosa.

18 Karena manusia telah kehilangan persekutuannya dengan Penciptanya.

8 Orang-orang yang ditebus, Gereja.

19 Kematian Kristus di salib memenuhi tuntutan Allah, dan Kristus me-
nanggung murka Allah atas diri-Nya sendiri.

9 Daftar itu dapat berisi perubahan fisik, sosial, susila atau rohani yang
dapat saudara pikirkan.

20 Manusia bebas dari hukum dosa dan ia tidak lagi menjadi hamba dosa.

10 Sebagian besar pelayanan Kristus dilakukan di kota-kota.

21 Pada waktu manusia melihat keperluannya akan keselamatan melalui
Kristus, ia bertobat. Sesudah itu ia membawa berita keselamatan kepa-
da orang-orang lain yang terhilang.



Rencana yang Am

Dalar-i tahun 1588, Filipus II, raja Spanyol, merencanakan pen) erbuan
terhadap Inggris. Ia membuat rencananya dengan teliti. Ia mengi rimkan
Armada Spanyol yang termasyhur, yang terdiri dari 130 kapal perang
dengan Hl)OO awak kapal, dan ia yakin benar akan kemenangan.

Teta! 1 penyerbuan itu tidak berjalan sesuai rencana. Pasukan ir fanteri
yang har lS menunjang angkatan laut dari darat, terlambat tiba. Orang-
orang Inggris berjuang gigih melawan angkatan laut Spanyol. Angin kuat
yang bertiup menghalangi gerak mundur Armada Spanyol, dan menyebab-
kan kapal-kapal itu jatuh ke tangan musuh. Rencana raja telah gagal dan
pertempuran itu tidak dimenangkan.

Dalam pasal ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang rencana
Allah bagi keselamatan dunia. Rencana penebusan itu menunjukkan bagai-
mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus berperang melawan dosa. Sungguh
menggairahkan untuk melihat bahwa rencana Allah sedang berjalan sesuai
dengan waktu-Nya agar membawa manusia kepada persekutuan dengan
diri-Nya. Rencana Allah tidak gagal.

ikhtisar pasal

Rencana Ienebusan
Tindakan Penebusan
Tugas Pen -busan

34



tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan rencana penebusan dan mengapa rencana itu perlu.

• Memahami dan menerangkan peranan Allah, Kristus, Roh Kudus, dan
Gereja dalam rencana penebusan.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini dengan cara mengikuti prosedur yang terdapat dalam
Pasal 1. Jangan lupa untuk membaca ayat-ayat Alkitab yang diberikan
dalam pasal, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan sebelum melihat
jawabannya.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan periksalah
jawaban saudara.

35
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uraian pasal

RENCASA PENEBUSAN

Tujuan J .• Menerangkan perbedaan antara penebusan dan keselamatan

Arti Penebusan

Ditinjau dari segi arti, kata keselamatan dan penebusan hampir sama.
Tidak mudah untuk dimengerti perbedaan antara kedua kata ini. Keduanya
merupakan kata yang sangat penting bagi orang percaya, tetapi ada perbe-
daan arti yang kecil.

Yang paling terkenal di antara keduanya ialah keselamatan. Kata ini
mempunyai arti yang lebih umum. Di dalamnya terkandung arti diselamat-
kan dan bahaya yang mungkin. Bagi orang Kristen ini berarti manusia
berada dalam bahaya penghukuman yang kekal dan kematian oleh karena
dosa (Roma 3:23).

Kata penebusan juga berarti "keselamatan", tetapi mempunyai arti
yang lebih khusus. Kata ini berbicara tentang cara dan sarana dengan mana
keselamatan diperoleh dan menunjuk kepada harga dan juga pembayaran
harga tebusan bagi keselamatan itu. Pemikirannya ialah tentang O' embeli
kembali sesuatu yang menjadi milik yang sah, tetapi hilang karena sa tu atau
lain seba" (lihat Imamat 25:25-27, 47-54). Kata ini juga dapat menunjuk-
kan kepada kelepasan, sebagaimana pada waktu umat Israel dilepaskan dari
Mesir (Keluaran 6:6; 15:13) dan dari Babel (Yeremia 31:11; 50:33-34).

1 Dalam [ Petrus 1:18-19 dan Markus 10:45, kita menemukan cara dan
sarana yang memungkinkan keselamatan atau penebusan kita. Terangkan-
lah dengan kata-kata saudara sendiri apa arti ayat-ayat ini bagi saudara.

Manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan kepada hukum
Allah. Manusia gagal mengakui Allah yang menetapkan hukum-hukum itu.
Akibatnya ialah manusia kehilangan persekutuannya dengan Allah. Jadi,
pengembalian manusia kepada persekutuan dengan Allah sudah merupakan
kehendak dan maksud Allah yang Kekal. Ia telah memilih untuk menebus
manusia melalui pengorbanan Anak-Nya sendiri.
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2 Terangkanlah dengan kata-kata saudara sendiri perbedaan antara kesela-
matan dan penebusan.

3 Yang manakah di antara alasan-alasan di bawah ini menerangkan apa
sebabnya manusia perlu ditebus?
a) Manusia diciptakan dalam keadaan berdosa yang menghalanginya berse-

kutu dengan Allah.
b) Manusia menjadi orang berdosa karena ketidaktaatannya kepada Allah

dan kehilangan persekutuannya dengan Allah karena dosa.

Orang berdosa, yang tertawan dalam perbudakan dosa, harus mengenali
bahwa rencana penebusan Allah mempunyai 1) sumber yang ilahi dan mem-
punyai 2) tujuan manusiawi. Dengan kata lain, ia perlu mengerti sumber
dan maksud rencana Allah. Kita akan melihat kedua konsepsi ini.

Sumber yang Ilahi

Tujuan 2. Mengenal pernyataan yang menerangkan secara tepat sumber
dan tujuan penebusan.

Penebusan bersumber dalam Allah. Penebusan menyatakan sifat Allah
dalam hakekatnya yang terdalam. Penebusan bersumber dari Dia oleh kare-
na sifat-sifat-Nya. Ia adalah Allah yang kekal yang bertindak demi kepen-
tingan manusia. Ia adalah Bapa Surgawi yang bertindak berdasarkan kasih-
Nya yang murni bagi ciptaan-Nya.

Allah adalah kasih. Kasih merupakan bagian dari sifat-Nya. Kasih ada-
lah tenaga penggerak di balik penebusan. Allah menebus kita bukan karena
Ia merasa bahwa itulah tugas-Nya untuk berbuat demikian, tetapi karena Ia
mengasihi kita. Sebab itu, tidaklah mengherankan kalau Ia membayar
harga yang mahal - Anak-Nya yang tunggal- sebagai harga tebusan untuk
kita. Bapa yang murah hati memilih untuk bertindak demi kepentingan
manusia sebagai pernyataan kasih yang tak layak manusia terima. Sesung-
guhnya Ialah Allah keselamatan kita, "Bapa kami" dan "Penebus kami"
(Yesaya 63:16).

Penebusan datang dari Allah. Keselamatan datang dari Allah yang ber-
tindak, Sang Pencipta. Kata-kata permulaan dari kitab yang pertama dalam
Alkitab menunjukkan Allah yang sedang berkarya. "Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi" (Kejadian 1:1). Penebusan dimulai dan
diselesaikan di dalam Allah. Penebusan adalah hasil tindakan Allah. Ia
bukan hanya Allah yang mengasihi dan baik, tetapi Ia adalah Allah yang
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hidup u.m memperhatikan. Allah menghendaki penebusan untuk manusia
dan Ia /I enyediahan atau melaksanakan rencana penebusan-Nya.

Bagaimana Ia melakukan hal ini? Ia telah bertindak melawai I musuh
manusia dan membuat rencana untuk membebaskan manusia dan perbu-
dakan dosa.

4 Bacalan ayat-ayat yang diberikan di bawah ini. Sempurnakanlah setiap
kalimat .intuk menunjukkan tindakan yang diambil Allah dalam melaksana-
kan rencana penebusan-Nya.

a Dalan Kejadian 3:15 Ia telah berjanji .

b Dalam Yohanes 1: 29 Ia telah menyediakan .

c Dalam Yohanes 3: 17 Ia telah menawarkan .

d Dalam I Korintus 15:22-28 Ia telah merencanakan ..

Tujuan Manusiawi

Peneousan adalah untuk manusia. Manusia perlu diselamatk an. Ia
telah me -iyerahkan dirinya kepada dosa dan telah kehilangan perse-cutuan-
nya den.ian Penciptanya. Ia berada dalam keadaan memberont ak dan
menolak untuk menaati Allah. Keadaan manusia seperti inilah yang menye-
babkan rencana penebusan Allah sangat perlu. Manusia terpisah dari Allah.
Ini tidak hanya berarti bahwa orang berdosa tidak diizinkan untuk datang
ke hadirat. Allah. Ini juga berarti bahwa ada hukuman yang khu .us dan
pasti bag, orang berdosa yang menolak tindakan kasih karunia AHa 1. Hu-
kuman lIH adalah hukuman kekal "sebab upah dosa ialah maut" (Roma
6:23).

Pener-usan dikerjakan oleh Anak Manusia. Penebusan berpusi t pada
penjelmaan. Yang kita maksudkan dengan penjelmaan ialah bahw.i Anak
Allah m--njadi manusia dan diam di antara kita. Ini suatu rahasia y: .ng ter-
jadi dalam waktu dan sejarah manusia. Yesus Kristus datang kr dunia
dalam rupa manusia untuk menjalani hukuman manusia. Ia sesungguhnya
pengganti manusia untuk memenuhi tuntutan murka Allah dan hu kuman
mati ata- orang berdosa. Kristus menjadi manusia untuk menyela: natkan
manusia. "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa
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karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah" (II Korintus
5:21).

IA MELUNASKAN
SEMUANYA!

Kristus mengganti manusia. Nilai perbuatan ini terdapat dalam kenya-
taan bahwa Ia juga adalah Allah. Yesus adalah Allah, dan bukan hanya
"menyerupai" Allah. Yesus sendiri adalah Allah, Oknum Kedua dalam
Tritunggal. Allah menjadi manusia, yakni suatu Oknum dalam dua sifat
-- ilahi dan manusiawi. Ia tidak dilahirkan sebagai hasil hubungan seorang
pria dan seorang wanita, tetapi sebagai hasil persatuan antara Keilahian dan
kemanusiaan. Pelaksana manusiawi dalam kelahiran-Nya adalah Maria,
ibu-Nya, yang hamil oleh pekerjaan (tindakan kreatif) Roh Kudus (Lukas
1:34-35).

Karena itu, penebusan menunjukkan tindakan bersama dari Bapa,
Anak, dan Roh Kudus dalam penghukuman terhadap dosa dan dalam
keselamatan bagi segenap umat manusia.

5 Cocokkan kata-kata di sebelah kanan dengan definisinya di sebelah kiri.

· a Harga yang dibayar untuk menebus sesuatu. 1) Penebusan

· b Menyelamatkan dengan jalan membeli kembali 2
3
))~es~lal matan

sesuatu yang pemah menjadi milik yang sah. enje maan
4) Harga tebusan

· c Menyelamatkan dari bahaya yang mungkin.

· d Allah menjadi manusia.
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6 Lingkarilah huruf di depan pemyataan-pemyataan yang BENAH menge-
nai sum 'ter penebusan.
a Bila Kita mengatakan bahwa penebusan bersumber dalam Allah, kita

maksudkan bahwa kehendak Allah untuk menebus kita itulah sifat-Nya
yang hakiki.

b Karena Allah menciptakan kita, Ia wajib menebus kita.
eManusia berlayak menerima kasih Allah yang dinyatakan melalui rencana

pene husan-N ya.
d Bila «ita mengatakan bahwa Allah menebus manusia, kita maksudkan

bahwa Allah membayar harga untuk membawa manusia kembali ke
dalam persekutuan dengan Dia.

e Bila kita mengatakan penebusan datang dari Allah kita berbicara tentang
tinda can Allah dalam menyediakan penebusan.

7 Lingkarilah pemyataan-pemyataan yang BENAR yang berhubungan
dengan rujuan penebusan.
a Tujuan penebusan ialah menyelamatkan manusia dari dosanya.
b Seorang berdosa harus ditebus agar ia dapat menghampiri Allah (datang

di hadapan hadirat-Nya).
e Penje .maan berarti Yesus tidak ilahi.
d Wala: pun Yesus datang ke dunia dan hidup sebagai seorang ma nusia di

antara manusia, Ia juga adalah Anak Allah yang ilahi.
e Alasa 1.nya Yesus menjadi manusia ialah agar Ia dapat menjadi PI -ngganti

manusia untuk menjalani hukuman karena dosa.
f Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak terlibat secara aktif dalam ren-

cana penebusan.

8 Keadaan manusia yang berdosa ialah keterpisahan dari Allah. Sebutlah
dua akibat keterpisahan ini!

SUATC TINDAKAN PENEBUSAN

Tujuan a. Menerangkan konsepsi-konsepsi bahwa peranan Kristus dalam
penebusan adalah tindakan yang direncanakan, priba ii, dan
diselesaikan.

Kristus adalah pusat rencana penebusan Allah. Keselamatan umat ma-
nusia tic.ak datang melalui falsafah atau cara hidup yang baik. Kese lamatan
itu datang melalui oknum Yesus Kristus.
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Maksud Allah yang tertinggi bagi manusia dan aktivitas manusia yang
terbesar terhadap Allah ialah persekutuan (Wahyu 4:10-11). Kerugian ma-
nusia yang terbesar ialah hilangnya persekutuan dengan Allah, pada waktu
manusia berbuat dosa. Akan tetapi, Allah telah menyediakan jalan untuk
memulihkan persekutuan-Nya dengan manusia, yaitu dengan perantaraan
Anak-Nya sendiri, Yesus Kristus.

Peranan Kristus adalah memulihkan persekutuan Allah dengan manusia
dengan jalan mati di atas salib. Pengorbanan Kristus berarti bahwa Allah da-
pat berpaling kepada manusia karena tuntutan-tuntutan-Nya telah digenapi
- tembok dosa telah dirubuhkan. Kematian Kristus juga berarti bahwa
manusia dapat berpaling kepada Allah karena harga tebusannya telah di-
bayar.

Pengorbanan Kristus di atas salib adalah maksud utama kelahiran, kehi-
dupan, dan pelayanan-Nya (Markus 10:45). Kematian Kristus merupakan
bagian rencana Allah yang memungkinkan manusia mengerti kasih Allah.
Untuk inilah tindakan penebusan Kristus di atas salib 1) direncanakan de-
ngan saksama, 2) dilaksanakan secara pribadi, dan 3) diselesaikan dalam
kebangkitan.

9 Terangkanlah bagaimana kematian Kristus di salib memungkinkan manu-
sia kembali kepada persekutuan dengan Allah.

Tindakan yang Direncanakan

Allah telah mengetahui lebih dulu kejatuhan manusia Ia mempunyai
suatu rencana bagi penebusan dan pemulihan hubungan kita dengan Dia
Anak Allah menjadi "Anak Domba yang tersembelih daripada asas dunia
ini" (Wahyu 13:8 TL). Peranan-Nya dalam penebusan:

1. Direncanakan oleh Allah (Efesus 1:4-6, 11).
2. Dijanjikan oleh Allah (Kejadian 3:15).
3. Dinubuatkan oleh nabi-nabi (Yesaya 53).
4. Sebagiannya dikerjakan dalam Perjanjian Lama (Mikha 4:1-4).
5. Diberitakan oleh rasul-rasul (Kisah Para Rasul2:23; 4:28).

Sementara membaca ayat-ayat ini, saudara akan melihat bahwa Yesus
senantiasa merupakan bagian dalam rencana Allah untuk penebusan manusia
yang terhilang.
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Tindakan Pribadi

Kese tamatan dipusatkan pada satu oknum, Yesus Kristus. Kristu s adalah
keselamatan. Mengalami penebusan berarti mengalami hidup Kristus, Ia
memberi diri-Nya untuk menebus kita. Korban yang mengerjakan penebus-
an itu adalah nyawa Kristus sendiri.

Kese amatan bukanlah soal kepercayaan dan perbuatan, atau carr. hidup.
Keselamatan adalah Kristus yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita seka-
lian (Yohanes 1:12; I Yohanes 5:12). Ia diutus oleh Bapa, tetapi di pihak
lain Ia uatang dengan sukarela (dengan kehendak-Nya sendiri) kl dalam
dunia. Hal itu dinyatakan-Nya dengan jelas.

Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Kl untuk
menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku,
melainkan akan memberikannya menurut kehendak-Ku sendir., Aku
berk uasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah
tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku (Yohanes 10:17-18).

Untu k melaksanakan rencana penebusan Allah, Anak Allah Inenjadi
sama dengan manusia. "Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita ... penuh kasih karunia dan kebenaran" (Yohanes 1:141. Kris-
tus, Fim an itu, mewujudkan dalam tubuh manusia (yang terdiri dari da-
ging dan tulang) gagasan-gagasan dan kehendak Allah bagi umat manusia
Kristus sendiri mewujudkan pelaksanaan maksud Allah. Firman iho bukan
hanya suatu berita yang diumumkan, tetapi Firman itu adalah Kris-us sen-
di '111'1.

Tindakan penebusan itu bersifat pribadi karena Yesus secara pribadi
telah mE'1jadi korban. Tindakan itu juga bersifat pribadi karena dilakukan
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demi manusia sebagai pribadi. Bahkan dewasa ini pun korban Kristus sang-
gup menebus siapa pun dari hal-hal berikut ini:

1. Perbuatan ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah.
2. Tindakan pemberontakan yang menggeserkan Allah dari pusat kehi-

dupan.
3. Citra ilahi yang sudah rusak.
4. Kehilangan keadaan tak berdosa dan kekudusan yang semula

10 Terangkanlah dengan kata-kata saudara sendiri bagaimana hubungan pri-
badi saudara dengan Yesus Kristus.

Tindakan yang Telah Diselesaikan

Dalam hal ini kebangkitan Kristus patut disebut secara khusus. Baik
kematian Kristus maupun kebangkitan-Nya adalah salah satu dari kebenaran-
kebenaran yang terpenting dalam iman Kristen. Jarang sekali Yesus berbi-
cara tentang kematian-Nya tanpa menyebut kebangkitan-Nya. Peristiwa
itu menjadi pokok khotbah para rasul. Dalam Perjanjian Baru diberikan
lebih banyak tempat kepada kebenaran ini daripada asas ajaran lainnya, ke-
cuali ajaran tentang kematian Kristus. Keduanya adalah tindakan yang
berkaitan dengan penebusan manusia "Sebab untuk itulah Kristus telah
mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang
mati maupun atas orang-orang hidup" (Roma 14: 9).

Kebangkitan Kristus itu penting karena alasan-alasan berikut ini:

1. Membuktikan bahwa Kristus adalah Allah.
2. Menyatakan bahwa Kristus berkuasa atas kematian.
3. Membuktikan bahwa kebenaran-kebenaran Kristus dapat diandalkan.
4. Menegaskan nubuat-nubuat di Alkitab.
5. Menghancurkan kepastian agama-agama palsu yang tidak dapat me-

nyatakan bahwa pendiri mereka telah dibangkitkan dari antara orang
mati.

Kebangkitan Kristus adalah klimaks dan sekaligus mengakhiri kitab-kitab
Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Peristiwa itu menyelesaikan
tugas Kristus. "Menurut kemauan-Nya sendiri, Allah memberitahukan ke-
pada kita rahasia rencana-Nya; Ia sudah memutuskan bahwa rencana-Nya
itu akan diselesaikan melalui Kristus" (Efesus 1:9, Kabar Baik).
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11 Agar dapat meninjau kembali bagian ini, sempurnakanlah kalimat-kali-
mat ini dengan kata-kata saudara sendiri.
a Bila cita katakan bahwa penebusan manusia yang terhilang ms rupakan

tinda kan yang direncanakan, maksud kita ialah '" .

b Dua rara yang menunjukkan bahwa penebusan merupakan tindlklmpri-

badi ulah . ..

c Bila ~ita berbicara tentang kebangkitan Kristus, maksud kita ialah bahwa

Kristus .

d Bila luta katakan bahwa penebusan merupakan tindakan yan.; sudah

disel. -aihan, maksud kita ialah ..

Tidakkah saudara girang sebab rencana penebusan merupakan t ndakan
yang telah selesai? Karena pekerjaan itu telah diselesaikan, kita mempunyai
pengharapan yang kekal akan persekutuan abadi dengan Allah!

TUGA~ PENEBUSAN

Tujuan 1.Menerangkan tindakan Roh Kudus sementara Ia bekerja melalui
gereja untuk melaksanakan rencana penebusan Allah.

Seperti I'iupan Angin Keras

Roh Kudus, Oknum ketiga dari Tritunggal, juga giat dalam rene ana pe-
nebusan Allah. Ia juga semaksud dan sekehendak dengan Bapa da 1 Anak
bagi per «busan dunia. Hal ini demikian semenjak permulaan waktu.

Dalam Perjanjian Lama, kegiatan Roh Kudus ditekankan. Kita mengenal
sifat-Nya melalui perbuatan-Nya. Ia adalah pelaksana dalam penciptaan
(Kejadian 1:2; 2: 7; Ayub 26: 13). Ia juga memelihara ciptaan-Nya (Mazmur
104:301 Perjanjian Lama juga menjelaskan kegiatan Roh Kudus dalam ke-
hidupan susila, intelektual dan rohani manusia (Keluaran 28:3; Mazmur
51: 13; Yoel 2:28).
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Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus merupakan pelaksana kelahiran
baru (Yohanes 3 :2). Yesus Kristus dikandung oleh kuasa Roh Kudus
(Lukas 1 :34-35, Matius 1 :18). Roh Kudus hadir dan giat dalam baptisan
Yesus (Matius 3:13-17), dalam pelayanan-Nya (Matius 12:28, Lukas 4:18-
21), dan Ia juga adalah "Roh Dia (Allah), yang telah membangkitkan Yesus
dari antara orang mati" (Roma 8:11).

Kata-kata terakhir dari Kristus yang bangkit merupakan penntah dan
amanat, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil" (Markus 16:15) dan
"jadikanlah ... murid" (Matius 28:19,20). Walaupun kata-kata ini dituju-
kan kepada murid-murid Kristus, amanat ini diberikan melalui Roh Kudus.
Karena itulah, hanya sesudah murid-murid menanti dan menerima karunia
dan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka sanggup untuk meme-
nuhi Amanat Agung.

12 Kepada siapakah Amanat Agung pertama-tama diberikan? (Bacalah
Markus 16 :14-15; Matius 28:16-20).

13 .Bacalah Kisah Para Rasul 1 :4,8; 2:1-4. Siapakah yang juga termasuk
dalam Amanat Agung?

Kitab Kisah Para Rasul mengatakan, "Tiba-tiba turunlah dan langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di
mana mereka duduk" (Kisah Para Rasul 2 :2). Roh Kudus telah datang da-
lam bentuk angin keras yang menandakan hidup dan tenaga yang dibawa-
Nya untuk gereja - kekuatan dan kuasa untuk menaati amanat Allah ..

----------
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Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta "memeteraikan" milik
Allah Rencana penebusan telah diselesaikan oleh kebangkitar Kristus.
Roh Kudus datang untuk menyatakan "hak milik" Allah kepada orang-
orang tebusan untuk pelayanan (Efesus 1:13, Kabar Baik). la datang
untuk membuktikan kebenaran-kebenaran dan janji-janji Kristus I Yohanes
3:33),

Roh Kudus penting dalam rencana penebusan Allah. Kita tidak boleh
"menyedihkan hati Roh Allah. Saudara sudah dimeteraikan dengan Roh,
menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa Hari Pem-
bebasan akan datang bagi saudara" (Efesus 4:30, Kabar Baik).

Rasul-rasul mengenal kedatangan Roh Kudus sebagai bukti kesejatian
rencana penebusan Allah. Inilah berapa ayat yang meringkaskan oeberapa
kebenaran yang dijadikan nyata kepada gereja yang mula-mula oleh keda-
tangan Roh:

1. Kehendak Allah yang mutlak sedang bekerja (Kisah Para RasJ.12:23).
2. Hangkaian peristiwa-peristiwa itu merupakan penggenapar nubuat

(Kisah Para Rasul 2:16,25).
3. lenebusan disediakan untuk seluruh umat manusia (Kisah Pira Rasul

;! 39).

4. ('ara Allah ialah melalui pertobatan dan iman (Kisah Para RasuI2:23).

Gereja yang mula-mula hidup dan melayani dengan hadirat Roh Kudus
(I Yohanes 3:24; 4:13). Roh Kudus merupakan kuasa dinamis dalam pela-
yanan mereka. Karena mereka dipenuhi dengan Roh, mereka mr-lakukan
pelayananyang efektif dan berkenan kepada Tuhan (Kisah Para Rasul I :8).

14 Hal lain apakah yang dilakukan Roh Kudus untuk gereja? (Lu at I Ko-
ristus 1;! :1; Galatia 5 :22.)

15 Ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus, pada hari Pentakosta, "me-
meteraikan" milik Allah, maksud kita adalah Ia
a) mengesahkan bahwa Yesus Anak Allah.
b) menyatakan hak-Nya atas orang percaya untuk memakai mereka dalam

menyebarluaskan Injil di seluruh dunia.
c) menyatakan diri-Nya untuk pertama kali sebagai pelaksana Ilahi dalam

penebusan,
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Seperti Tentara Tangguh yang Bergerak Maju

Pada hari Pentakosta, gereja lahir. Roh Kuduslah yang melahirkan ge-
reja - melalui gereja, Roh Kudus melaksanakan maksud Allah. Kedatang-
an-Nya menandakan bahwa "hari keselamatan" telah tiba. Ini berarti
semua segi dari rencana penebusan Allah telah diselesaikan (Efesus 4:30).

Sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus mempunyai pelayanan yang
aktif tptapi umum. Ia berada di segala tempat sebagaimana Allah dapat
hadir di segala tempat. Ia berada di mana-mana untuk menolong semua
manusia. Tetapi sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus hadir dengan tugas
yang lebih khusus. Salah satu maksud kehadiran-Nya dalam dunia ialah
untuk menyadarkan orang berdosa tentang keperluannya akan Injil. Pela-
yanan Roh Kudus berkaitan secara langsung dengan pengadaan keselamatan
manusia melalui khotbah ataupun pemberitaan Firman Allah. Pertama,
Roh Kudus menyadarkan orang berdosa akan dosanya (Yohanes 16: 7-11).
Kemudian Ia mengaruniakan kelahiran baru kepada mereka yang mati da-
lam dosa (Yohanes 3:5, Ibrani 2:10).

Gereja mewakili semua orang yang telah ditebus melalui rencana Allah
Gereja mewakili bait suci sebagai tempat kediaman Allah oleh Roh (Efesus
2:19-22). Allah telah memenuhi maksud kekal penebusan bagi manusia.

Tetapi sekarang Roh Kudus bertanggung jawab untuk mengawasi agar
melalui gereja, maksud-maksud Allah mencapai seluruh dunia. Rencana
penebusan Allah tidak sempurna kalau orang yang telah ditebus tidak mem-
bawa berita keselamatan kepada dunia. Roh Kudus sedang menghimpun-
kan tentara yang akan berperang melawan Iblis. Apakah saudara telah men-
jadi anggota tentara itu?

Dalam pasal ini kita telah melihat bahwa Trinitas - Bapa, Anak, dan
Roh Kudus - terlibat secara aktif dalam rencana penebusan. Rencana itu
sempurna. Ada pengharapan bagi dunia. Dosa dapat dikalahkan. Tetapi
kita yang telah diselamatkan harus melakukan bagian kita. Allah sedang
meminta kita mengambil bagian dalam rencana penebusan-Nya.

• • •
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16 Teru ngkan dua cara dengan mana Roh Kudus bekerja dalam tiap-tiap
masa di bawah ini:
a Dalarn masa Perjanjian Lama: ..

b Dalarn masa kehidupan Kristus: ..

............ .

c DalaniI masa gereja sesudah Hari Pentakosta: ..

soal-soal untuk menguji diri

Sesudah saudara meninjau kembali pasal ini, kerjakanlah soa -soal di
bawah in I, kemudian periksalah jawaban saudara.

PILIHAY GANDA. Ada satu jawaban yang terbaik untuk setiap soal.
Lingkaril ah huruf di depan jawaban tersebut.

1 Rencana penebusan perlu karena
a) manus la tidak mengetahui bagaimana hidup berkenan kepada Allah.
b) manus a jatuh ke dalam dosa sebab ketidaktaatan kepada hukum -hukum

Allah,
c) Allah tidak ingin bersekutu dengan semua manusia.

2 Kata p,:nebusan menerangkan cara Allah untuk:
a) meml» ii kembali apa yang menjadi hak-Nya yang sah, tetapi hilang.
b) menghukum manusia yang melanggar hukum-hukum-Nya.
c) memelihara tata tertib dalam setiap bagian ciptaan-Nya.

3 Allah .ngin menebus manusia. Sebab utamanya ialah bahwa Ia
a) ingin k Ita mengetahui betapa murkanya la pada waktu kita berbuat dosa.
b) merasa bertanggung jawab bagi kita karena Ialah yang menciptakan kita.
c) mengasihi kita dan ingin bersekutu dengan kita.
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4 Peristiwa yang sarna pentingnya dengan kematian Kristus di salib dalam
rencana penebusan Allah ialah
a) kebangkitan-Nya.
b) pertobatan manusia.
c) penciptaan manusia.

JAWABAN SINGKAT. Terangkanlah dengan singkat tiap-tiap pernyataan
yang berikut:

5 Penebusan:

a bersumber dalam Allah ..

b datang dari Allah .

c mempunyai tujuan manusiawi .

d merupakan tindakan yang sudah diselesaikan ..

6 Terangkan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui gereja untuk melaksa-
nakan rencana penebusan Allah.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Ke-matian Kristus merubuhkan tembok dosa di antara Allah alan manu-
sia

1 Jawaban saudara dapat mengandung penjelasan ini: Allah membayar
haraa penebusan kita dengan darah Kristus. Pengorbanan Kristus dibuat
unt uk semua manusia.

10 Harapan kami saudara dapat mengatakan bahwa Ia telah mengampuni
do-,a saudara, menebus saudara, dan bahwa Ialah Tuhan at.as hidup
sau lara.

2 (D. ngan kata-kata saudara sendiri). Keselamatan berarti dise lamatkan
dar bahaya. Penebusan mengandung arti keselamatan bersarr a dengan
id. membayar harga untuk membeli kembali sesuatu yang telal hilang.

11 (Dengan kata-kata saudara sendiri).
a I rahkan sebelum Penciptaan, pengorbanan Kristus di atas k ayu salib

merupakan bagian dari rencana Allah untuk menebus manusia yang
r erdosa.

b :I Kristus mengorbankan diri-Nya sendiri.
2. Ia melakukan hal ini untuk semua manusia.

c bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali tiga har sesudah
1\ematian- Nya.

d Kristus tidak hanya mati untuk menebus kita; Ia juga bangkit kem-
bali untuk membuktikan kuasa-Nya atas dosa dan maut.'

3 b) Manusia menjadi orang berdosa karena ketidaktaatannya kepada
.\Jlah dan kehilangan persekutuannya dengan Allah karena dosa.

12 Ke" -belas murid (rasul).

4 Jay, aban saudara harus mengandung ide-ide ini dengan kata-kata saudara
sen, tiri.
a K-binasaan musuh.
b l-\ orban karena dosa.
c Keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Dia.
d Pt-nebusan kekal bagi semua orang yang mengikut Dia.

13 Sernua orang yang percaya.

5 a ·11 Harga tebusan.
b LI Penebusan.
c :21 Keselamatan.
d ;3 I Penjelmaan.
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14 Ia memberikan karurua-karurua dan menghasilkan buah dalam orang
percaya. (Kita akan menerangkan hal iru dalam salah satu pasal kemu-
dian.)

6 a Benar.
b Salah (Ia menebus kita karena Ia mengasihi kita}.
eSaIah.
d Benar.
e Henar.

15 b) menyatakan hak-Nya atas orang percaya untuk memakai mereka da-
lam menyebarluaskan Injil di seluruh dunia.

7 a Benar.
b Benar.
eSaIah.
d Benar.
e Benar.
f Salah (Allah Bapa mengutus Anak-Nya untuk menjadi manusia dan

Roh Kudus melakukan tindakan kreatif yang memungkinkan hal im.j

16 Salah satu dari pernyataan-pernyataan berikut:
a Dalam pemeliharaan ciptaan-Nya dan kegiatan-Nya dalam kehidupan

susila, intelektual, dan rohani manusia .
.b Giat dalam proses kelahiran, baptisan, pelayanan, dan kebangkitan

Kristus.
e Ia memberikan kuasa untuk bersaksi, karunia-karunia khusus dan

buah, Ia membuktikan kebenaran-kebenaran rohani, Ia menyadarkan
manusia akan dosa dan memberikan kelahiran baru.

8 Dua akibat keterpisahan manusia dari Allah ialah:
1) Manusia yang berdosa tidak diperkenankan datang ke hadirat Allah,
dan 2) ia menghadapi hukuman kekal untuk dosa-dosanya, kecuali
kalau ia bertobat dan menerima penebusan Kristus.



Gereja yang Am

Raphael, seniman Italia yang terkenal, melukis peristiwa Pemuliaan
Kristus -ebagaimana diterangkan dalam Matius 17. Lukisan itu menunjuk-
kan Tuhan di atas gunung yang tinggi. Wajah-Nya bersinar seperti m itahari,
dan pakaian-Nya putih berkilauan. Ia berdiri di antara Musa dan El a. Tak
berapa Jauh dari tempat itu ketiga murid-Nya berlutut sambil meny embah.

Luki-an Raphael menggambarkan seorang anak muda berp -nyakit
ayan di kaki gunung yang berlatar belakang gelap. Sekumpulan kecil
orang berdiri mengelilingi anak itu. Orang tuanya menginginkan agar
murid-m urid lain yang berada di kaki gunung menyembuhkan d a anak
mereka. Murid-murid itu berdiri tanpa daya sementara lawan-lawan mereka
mengejek mereka.

Inilah gambaran banyak orang tentang gereja. Kristus berada jauh di
sebuah puncak gunung. Ia dikelilingi oleh sedikit orang terpilih, yang telah
melepask an diri dari lembah-lembah kehidupan. Di kaki gunung itu adalah
dunia yang sakit dan yang sangat membutuhkan kesembuhan, tetapi tidak
ada seonc,ng pun yang dapat menolong.

Pasall ini akan memberikan saudara gambaran yang berlainan .entang
gereja. Gambaran ini akan menunjukkan gereja yang terlibat sepenuhnya
dalam dt.nia. Inilah gereja yang melaksanakan seluruh rencana Allah Bapa
dan maksud-maksud Kristus dalam dunia. Roh Kudus telah men, adikan
gereja sr-bagai tempat kediaman-Nya dalam dunia untuk menyelesaikan
rencana penebusan Allah.
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ikhtisar pasal

Alat Allah
Maksud Kristus
Pelayanan Gereja

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan sifat dan pelayanan gereja.

• Memahami sifat dan pelayanan gereja.

• Memahami istilah-istilah setempat atau yang kelihatan dan am atau yang
tidak kelihatan dalam hubungannya dengan gereja.

• Menerangkan hubungan antara Allah, Kristus, dan Roh Kudus dengan
gereja.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan dalam pasal l.
Bacalah semua ayat Alkitab yang terdapat di dalamnya dan jawablah
semua pertanyaan yang terdapat dalam uraian pasal sebelum saudara
memeriksa jawaban saudara.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan periksalah
jawaban saudara.
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uraian pasal

ALAT ALLAH

Tujuan I. Menerangkan arti kata gereja sebagaimana diterapkan kepada
orang Kristen.

Dal.rm pasal 1 dan 2 kita membahas rencana penebusan Allah. Kita
juga belajar bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh terlibat sepenuhnya dalam
keselamatan dunia. Sekarang kita akan berbicara tentang gereja dan bagai-
mana poranannya dalam rencana penebusan itu.

Pertama, kita akan menerangkan apakah gereja itu. Kita perlu mema-
hami ba 'lwa gereja adalah ciptaan Allah dan milik-Nya yang khusus melalui
Kristus, Kemudian kita akan melihat apa yang harus dilakukan gereja.
Karena ~:ereja merupakan ciptaan dan milik Allah, maka gereja mempunyai
maksud khusus dalam dunia. Kita akan melihat apakah maksud at, u tugas
itu.

• • •
Arti Kata Gereja

Kata yang dipakai untuk gereja dalam Perjanjian Baru ialah kau. ehhle-
sia, yang berarti "dipanggil ke luar dari" atau "mereka yang terpanggil ke
luar". Kata ini juga berarti, "dipanggil kepada".

Dalar. arti yang paling sederhana, gereja ialah ummat Allah, yaitu orang
percaya vang telah dipanggil ke luar dari dunia dengan jalan Injil Kristus.
Orang-of-mg percaya ini memelihara suatu hubungan pribadi dengan {ristus
oleh iman dan dipersatukan dalam kelompok orang percaya ole 1 Roh
Kudus (I Korintus 12:12-13).

Gereja adalah "jemaat anak-anak sulung (Allah), yang namanya terdaf-
tar di sar za" (Ibrani 12:23). Ini berarti bahwa pengalaman kelahiran baru
merupakan syarat pertama untuk menjadi bagian dari gereja. Yang kedua
ialah per-r-kutuan seorang percaya dengan orang percaya lainnya dala-n satu
tubuh oh h Roh Kudus (I Korintus 12:13). Inilah langkah-langkah yang
pertama \I ntuk menjadi bagian dari gereja.
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1 Mengalami kelahiran baru berarti
a) menjadi seorang tanpa dosa.
b) menerima Kristus sebagai Juruselamat dan Penebus.
c) mati dan dibangkitkan.

2 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini BENAR?
a Istilah "mereka yang terpanggil ke luar" menunjukkan bahwa orang

Kristen telah meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan telah
memasuki kehidupan baru di dalam Kristus.

b Maksud utama gereja ialah memisahkan orang percaya dari orang ber-
dosa.

c Gereja mempersatukan kumpulan orang percaya untuk menunaikan
tugasnya kepada dunia.

Alkitab berbicara tentang gereja dalam dua segi. Pertama, Alkitab ber-
bicara tentang gereja yang am. Kristus berkata "Aku akan mendirikan
jemaat-Ku" (gereja) (Matius 16 :18). Ia tidak mengatakan "jemaat-jemaat"
(gereja-gereja). Ia berbicara tentang satu gereja -- mereka yang telah dilahir-
kan kembali oleh Roh Allah dan yang telah dibaptis ke dalam Tubuh Kris-
tus oleh Roh yang sama (I Petrus 1 :3, 22-25). Gereja yang am terdiri dari
orang-orang percaya dan anggota-anggota Tubuh Kristus di segala tempat
dan segala zaman. Ada yang menyebutnya gereja yang tidak kelihatan,
tetapi sebenarnya gereja selalu kelihatan karena gereja terdiri dari orang-
orang yang hidup.

Alkitab juga berbicara tentang gereja setempat. Dalam arti ini kata
"gereja" dipakai untuk sekelompok orang percaya di satu daerah atau tem-
pat tertentu. Gereja setempat adalah kenyataan gereja yang am di tempat
yang tertentu. Demikianlah kita membaca tentang gereja di Yerusalem
(Kisah 8:1; 11:22), gereja di Korintus (I Korintus 1:2; II Korintus 1:1),
atau gereja di Tesalonika (I Tesalonika 1:1). Gereja-gereja setempat, ber-
sama-sama, harus menjadi contoh yang baik dari gereja yang benar, gereja
yang am.

Gereja, pada awalnya, muncul dalam cara yang sangat sederhana. Pada
permulaannya tidak ada organisasi, hanyalah persatuan kasih, persekutuan.
dan kerja sama. Hal ini segera berubah. Gereja menjadi lebih terorganisasi
oleh orang-orang percaya, yang merasa keperluan untuk bergabung dengan
orang lain dalam pemberitaan Injil Kristus kepada orang yang tidak per-
caya.



56 GEREJA KRISTEN DALAM PELAYANAN----------------------_.
Pad ,i mulanya hanya ada satu gereja setempat di Yerusalem. Anggota-

nya b-rtambah menjadi 3000 orang, sesudah itu 5000 orang dr n Tuhan
menambah jumlah mereka tiap-tiap hari (Kisah Para Rasul 2:47). Kemu-
dian, k-hih banyak gereja setempat dibutuhkan di tempat-tempat I.un untuk
memenuhi kebutuhan anggota-anggota baru dalam Tubuh Kristus Gereja-
gereja uaru didirikan di mana saja Injil diberitakan, seperti di Y Idea dan
Saman.i (Kisah Para Rasul 8).

Se} k hari-hari permulaan gereja hingga kini, orang percaya telah me-
nyadari bahwa adalah baik untuk bersekutu dengan anggota-ang zota lain
dalam rubuh Kristus. Kesadaran ini menghasilkan gereja-gereja s -tempat.
Tetapi Janganlah kita lupa bahwa gereja yang am menyatakan dirin va dalam
gereja vang kelihatan atau gereja setempat. Gereja ada bilaman 1 dan di
mana s.ija dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Kristus (Matius
18:20)

3 Dan daftar berikut, pilihlah kata-kata yang tepat untuk menye rnourna-
kan kal mat-kalimat di bawah ini. Beberapa kata mungkin akan dipakai
lebih dan sekali.

1 I lahir baru
~~Igereja yang am
:ll Injil Kristus
IJ persatuan seorang percaya dengan orang percaya lainnya
'j) gereja setempat

a Gereja adalah umat Allah yang telah dipanggil ke luar dari durua dengan

jalan ..

b Dua syarat untuk menjadi bagian dari Gereja ialah ..

........................... dan ..

c Istilal- lain untuk gereja yang tidak kelihatan ialah ..

d Istilah lain untuk gereja yang kelihatan ialah ..

e Pada saat orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat pada waktu-

waktu tertentu mereka disebut ..
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f Orang percaya dari segala tempat di sepanjang sejarah membentuk '"

4 Apakah saudara menjadi bagian dari gereja yang am? ..

Apakah saudara menjadi anggota salah satu gereja setempat? ..

Sumbernya Ilahi

Tujuan 2. Menerangkan sifat ilahi gereja.

Gereja adalah ciptaan ilahi. Gereja itu unik karena terdiri dari orang-
orang yang khusus dipanggil ke luar oleh Allah. Allah memanggil setiap
orang kepada pertobatan. Orang berdosa, yang menanggapi panggilan
Allah, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Orang percaya yang dilahir-
kan baru menjadi anggota suatu keluarga baru - keluarga Allah, atau gereja.
Gereja dilahirkan oleh Allah, dan bukan oleh pekerjaan manusia. Gereja
bukannya diorganisasikan - ia dilahirkan. Gereja bukan hasil usaha manu-
sia, tetapi merupakan hasil kelahiran manusia ke dalam kerajaan Allah.

Gereja adalah milik ilahi. Gereja adalah "umat kepunyaan Allah sen-
diri" (I Petrus 2:9). Gereja adalah milik Allah. Ia sendirilah yang mem-
bayar harga tebusannya melalui Kristus (I Korintus 6:19,20). Gereja men-
jadi milik Allah untuk dipakai oleh-Nya dalam maksud-maksud-Nya yang
kekal. Ini tidak berarti bahwa gereja menjadi benda-benda atau alat yang
mati dalam tangan Allah. Gereja berharga bagi Allah karena melalui gereja
"diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerin-
tah dan penguasa-penguasa di sorga" (Efesus 3 :10). Dengan kata lain,
gereja merupakan contoh yang hidup bagi dunia bahwa Allah sanggup
menyelamatkan dari dosa. Allah, Pencipta dan Juruselamat dunia, memu-
lihkan umat-Nya kepada persekutuan dengan diri-Nya sendiri, dan Ia memi-
liki hubungan yang istimewa dengan mereka.

• • •
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KITA MENJADI MILIK-NYA

Saudara akan lebih memahami hubungan istimewa ini pada wal, tu sau-
dara membaca ayat-ayat berikut. Ayat-ayat ini akan menolong -audara
mengetahui lebih banyak tentang sifat dan arti gereja dan hubun gannya
dengan A ilah.

5 Bacalah tiap-tiap ayat dan tuliskan nama yang dipakai untuk gereja.

a Efesus 2:19: .

b Efesus 2 :21: ..

c I Timotius 3:15: ..

d I Petrus 2:5,9: .

e I Petrus 5:3-4: .

6 Mengapa gereja adalah ciptaan ilahi?

........ lOlO..... . .. ~ .••••••..•.......•.....•... ,............................................................... lOlO•.•.•••.

lOlO............. ~ ,............ .. ..

7 Mengapa gereja adalah milik ilahi?

............... , .

............. .

MAKSUI' KRISTUS

Tujuan S Memberikan empat contoh tentang bagaimana gereja terlibat
dalam rencana penebusan Kristus.

Kita Lelah berbicara tentang arti dan sumber (asal mula) gereja. Gereja
diciptakan dengan kehendak dan rencana Allah. Dalam rencana Allah ,
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Kristus harus menebus dunia oleh pengorbanan-Nya. Tetapi Knstus tidak
akan mewujudkan keseluruhan rencana penebusan seorang diri saja (Matius
28:18-20). Rencana itu meminta agar anggota-anggota Gereja-Nya menjadi
pelaksana atau pembawa berita untuk mewujudkan maksud kekal Kristus.

Secara sederhana rencana Allah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Allah Bapa merencanakan penebusan manusia.
2. Yesus, Anak Allah, menyatakan rencana Allah dan membayar harga

tebusan.
3. Roh Kudus membentuk gereja untuk mewujudkan maksud Ilahi

Bapa dan Anak.
4. Gereja menggenapi maksud Bapa dan Anak oleh pelayanan anggota-

anggotanya, melalui Roh Kudus, kepada dunia.

Di sini muncul dua hal. Yang satu ialah hubungan khusus antara Kris-
tus dan gereja-Nya, yakni, "persatuan" antara Kristus dan gereja-Nya.
Yang lain ialah cara dengan mana persatuan ini terjadi. Roh Kudus me-
nyediakan kasih karunia untuk orang percaya agar dipersatukan dengan
Kristus, dan Ia juga menjadikan pelayanan tiap anggota Tubuh Kristus
efektif (Roma 12:4-8). Di sini ada beberapa contoh dari kedua ide ini.

I.Gereja adalah tubuh Kristus. Ini berarti Kristus dan gereja adalah
satu, sebagaimana kepala dan tubuh menjadi satu. Ada hubungan yang
perlu dan hidup antara Kristus dan gereja-Nya. Rasul Paulus mengguna-
kan tubuh sebagai contoh dan mengatakan, "Tidak pernah orang mem-
benci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama se-
perti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya"
(Efesus 5:29,30).

Gereja, sebagai tubuh Kristus, merupakan penyataan yang kelihatan
dari Kristus. Ini berarti gereja menunjukkan kepada dunia bagaimana
Kristus itu. Tubuh Kristus adalah persekutuan orang-orang yang diper-
satukan oleh iman, ibadah, dan kasih yang sama. Iman, ibadah, dan kasih
ini dipusatkan sekitar Kepala Gereja, yaitu Kristus. Orang-orang yang
menjadi anggota gereja, dipersatukan oleh karena pekerjaan Kristus (Efesus
2:21-22; 5:30; I Korintus 12:27).

2. Gereja adalah pengatin perempuan Kristus. Gereja diumpamakan
dengan seorang pengantin perempuan yang sedang menantikan pengantin
laki-laki. Gereja sedang menentikan kedatangan Kristus kembali, Pengan-
tin laki-laki (Markus 2:19-20; II Korintus 11 :2). Kristus mengasihi jemaat
(gereja) dan menyerahkan diri-Nya baginya (Efesus 5:25). Kristus sedang
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menyiapkan gereja selama hari-hari ini. Ia akan menghadapkan gereja tanpa
cacat cel« pada Perjamuan Kawin Anak Domba (Wahyu 19:5-10).

3.Gen'Ja merupakan lingkungan kegiatan Roh Kudus. Gereja dicipta-
kan pada hari Pentakosta. Roh Kudus melahirkan gereja dengan r iaksud
untuk mi nggenapi tugas Kristus. Gereja telah menjadi rumah Roh Kudus
agar supa va Allah dapat diam di atas bumi. Roh Kudus telah bertindak
dan terus bertindak secara kreatif. Ia hadir pada waktu penciptaan Adam,
dan Ia hadir dalam gereja, yang adalah suatu ciptaan baru Allah.

Penciptaan persekutuan untuk ibadah dan pelayanan adalah pekerjaan
Roh Kudus. Pada hari Pentakasta, Roh Kudus mempersatukan semua
orang percaya. Ada persekutuan (Kisah Para Rasul 2:43-47). Ada persa-
tuan dan persekutuan dalam gereja sebagaimana halnya di antara Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus menjadikan suatu p-rseku-
tuan rohani dalam Kristus di antara orang-orang percaya.

Roh r~udus, secara giat, sedang menambah anggota-anggota kepada Tu-
buh Kristus. Melalui gereja Ia sedang bekerja untuk membawa ora ,g lain
ke dalam masyarakat orang percaya. Kehendak Kristus ialah agar Jangan
seorang pun binasa (II Petrus 3 :9).

Sementara gereja masih berada di dunia, Roh Kudus akan gia: mem-
baptis orang-orang yang percaya ke dalam Tubuh Kristus dan LI akan
membaptiskan anggota-anggota gereja untuk pelayanan. Melalui gereja-
lah, Roh melaksanakan maksud Allah yang kekal.

4. Anggota-anggota gereja adalah batu-batu yang hidup. Telah dikata-
kan bahwa gereja disebut rumah Roh Kudus. Roh Allah yang hidu ') men-
diami seluruh bangunan itu. Tetapi bangunan itu sendiri adalah bangunan
rohani yang terdiri dari batu-batu yang hidup (I Petrus 2:5). Kita meru-
pakan batu-batu yang hidup itu!

• • •
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Roh Kudus memberikan hidup kepada gereja dan memeliharanya.
Gereja merupakan organisme yang hidup. Roh Kudus adalah kuasa yang
hidup dari gereja. Gereja tidak terdiri dari "batu-batu yang mati", tetapi
yang hidup. Ada persekutuan, persatuan, dan saling memenuhi kebutuhan
dan membagi berkat. Gereja hidup dan bergerak bila ia sedang melakukan
kehendak Allah melalui Roh Kudus.

8 Tanpa melihat kembali pada pelajaran ini, daftarkanlah empat langkah
dalam rencana Allah. (Tuliskan ini dalam buku catatan saudara.)

9 Kita telah melihat bahwa gereja terlibat dalam maksud penebusan Kris-
tus. Bagaimanakah masing-masing gambaran di bawah ini tentang gereja
berhubungan dengan ide di atas?

a Gereja adalah Tubuh Kristus.

b Gereja adalah penyataan yang kelihatan dari Kristus.

c Gereja adalah pengantin perempuan Kristus.
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d Gereja adalah lingkungan kegiatan Roh Kudus.

e Anggota anggota gereja adalah batu-batu yang hidup.

PELAYAN AN GEREJA

Tujuan 4. .\1engenal pernyataan-pernyataan yang benar yang menerangkan
arti kata pelayanan dalam hubungannya dengan gereja.

Pelayanan adalah hasil yang wajar dari sifat gereja. Pelayanan gereja
didorong oleh Roh Kudus. Tetapi lebih dari itu, pelayanan gereja bersum-
ber pada watak dan sifat gereja. Sebagaimana makan merupakan hal yang
wajar bagi manusia, pelayanan juga merupakan hal yang wajar bagi gen 'ja.

Salah satu dari hal-hal pertama yang ingin dilakukan oleh seorang per-
caya yang baru mengalami kelahiran kembali ialah melayani Allah. Kita
ingin melakukan sesuatu untuk membalas Tuhan oleh karena sukacita kese-
lamatan dan penghargaan kita kepada-Nya. Ini biasa dan wajar, sebagai-
mana makan merupakan hal yang biasa bagi seorang bayi. Tetapi ba Viitu
perlu dididi k tentang apa yang boleh dimakan dan bagaimana memakannya.
Demikian juga orang percaya perlu mengetahui apa yang dibutuhkan calam
pelayanan.



GEREJA YANG AM f~'')<Ju

Apakah Pelayanan Itu?

Dalam Perjanjian Lama, kata pelayan berarti pembantu rumah tangga
(I Raja-raja 10:5). Kata ini juga dapat menunjuk kepada orang yang mela-
yani dalam Bait Allah. Pikiran yang terkandung dalam kata ini ialah ~eo-
rang yang membantu orang lain. Yosua adalah abdi (pembantu) Musa
(Keluaran 24:13; 33:11). Elisa adalah pelayan Elia (I Raja-raja 19:21).
Imam-imam dan orang Lewi adalah penyelenggara kebaktian dalam Bait
Allah (Keluaran 28:35; I Raja-raja 8:11).

Dalam Perjanjian Baru kata Yunani asli yang digunakan ialah diakonos.
Kata ini juga mengandung arti "pelayan". Pejabat dalam rumah ibadah di
Nazaret adalah seorang pembantu (Lukas 4:20). Yohanes Markus adalah
pembantu Paulus dan Barnabas. Yesus menggunakan kata itu (diakonos)
ketika Ia mengatakan, "Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku
dan di mana Aku berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada" (Yohanes
12:26). Sementara gereja berkembang, pelayanannya dilaksanakan oleh
berbagai macam pelayan yang mempunyai berbagai macam fungsi, tetapi
sekaliannya adalah hamba-hamba Allah yang melayani (l Korintus 12 :8-10).
Istilah ini mengandung arti melaksanakan suatu pelayanan yang rohani.

Gereja dipanggil kepada pelayanan Tuhan dan Juruselamatnya, Yesus
Kristus. Pelayan (hamba) Tuhan ialah seorang yang dipanggil oleh Allah
kepada suatu kedudukan yang bertanggung jawab. Siapakah yang ber-
tanggung jawab untuk melayani?

Dua bagian Alkitab akan menolong kita menemukan jawabannya. Yang
pertama ialah I Petrus 5:1-3:

Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, atau sebagai teman
penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian
dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah ka-
wanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi
engan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau
mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu
berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercaya-
kan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan
domba itu.
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Ayat ayat ini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin gereja yarg' telah
dipanggil oleh Allah untuk memberi seluruh waktu dan tenaga mereka
kepada f" 'layanan ini.

Sekar mg, baiklah kita melihat I Petrus 2:9-10.

Tetal t kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang
kudus umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan per-
buatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil k.imu ke
luar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Ny El, yang
dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas
kasih.m,

Ayat ryat ini menunjuk kepada semua orang percaya. Ini n ehputi
anggota-a nggota Tubuh Kristus yang mempunyai mata pencaharian di luar
gereja. Kadang-kadang mereka disebut kaum awam. Sebagian bes ar ang-
gota-angg .ta Tubuh Kristus terdiri dari kaum awam. Tetapi sebagai bagian
dari gereja Allah, kita sekalian bertanggung jawab untuk melibatk ln diri
dalam berbagai macam pelayanan gereja. Kita semua adalah "imam •.t yang
rajani yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yan 1: besar
dari Dia."

10 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan ini adalah keteranga n yang
BENAR t-ntang pelayanan dalam hubungannya dengan gereja?
a Seorang yang melayani adalah pelayan atau pembantu orang lain
b Pelayar -pelayan Tuhan selalu adalah pendeta-pendeta.
c Sifat hakiki gereja itu sendiri memimpinnya kepada pelayan.
d Kaum IIwarn tidak diharapkan melakukan pelayanan dalam gereja.
e Allah mengharapkan agar semua orang percaya terlibat dalam pela ,ranan.
f Kata pelayanan mengandung arti melakukan pelayanan rohani.
g Setiap iielayan harus dapat melakukan semua pelayanan gereja.

Bagaimana Kita Melayani

Tujuan 5, Menerapkan prinsip, "melayani sebagai hamba" dalam pela yanan
saudara dalam gereja.

Orang Kristen yang melayani harus mengabdikan diri untuk me turuti
teladan K 'istus. Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan .mtuk
melayani I Matius 20:28; Markus 10:45). Kristus sendiri berkata, "Aku
telah mem berikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga b4-rbuat
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sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu" (Yohanes 13:15). Inilah
yang dimaksudkan Paulus ketika menulis kepada gereja, "Oleh kemurahan
Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar
hati" (II Korintus 4:1).

Hamba Kristus, menuruti teladan Tuhannya, memberikan pelayanan
yang penuh kerendahan dan kasih sayang untuk menolong orang lain yang
perlu pertolongan. Dalam khotbah-Nya yang pertama di rumah ibadat di
Nazaret, Yesus berkata,

Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab la telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan la telah
mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang
tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang (Lukas 4:18-19).

11 Sebagai anggota tubuh Kristus, pelayanan kita kepada dunia harus se-
suai dengan pelayanan-Nya. Untuk menolong saudara mengingat pandang-
an Tuhan tentang pelayanan-Nya, hafalkanlah ayat-ayat yang diberikan di
atas. Tuliskan X pada titik-titik di bawah ini bila saudara telah mengapal
ayat-ayat tersebut.

Yesus menyatakan dengan terus terang bahwa la mengambil peranan
seorang hamba. Ia tidak pernah menolak untuk melayani orang-orang yang
perlu pertolongan. Di jalan-jalan la menemukan orang-orang yang dipan-
dang rendah dan orang-orang yang putus asa. Ia memberikan kepada mere-
ka martabat mereka kembali sebagai manusia dalam pandangan Allah.
Orang-orang sakit dibawa kepada-Nya, dan la menyembuhkan tubuh dan
roh mereka. Seorang pemungut cukai membutuhkan pemulihan rasa harga
dirinya - seorang pengemis memerlukan pemulihan penglihatannya - seo-
rang kaya kuatir tentang jiwanya - seorang nelayan kuatir tentang keberun-
tungannya - seorang kusta yang berteriak "najis!" - seorang wanita yang
telah berdosa - siapa pun yang membutuhkan Yesus tidak ditolak-Nya.
Banyak kali tubuh-Nya penat karena kehabisan tenaga ketika melayani
orang lain. Tetapi Ia terus saja menyerahkan diri-Nya hingga kepada salib!

~-I!J-=----;~. ---
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Yesus mewariskan pelayanan-Nya sebagai Hamba kepada murid-murid-
Nya. Ia menunjukkan mereka jalan kepada kebesaran dalam kerajaan Allah
ketika la berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah
ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya" (Mar-
kus 9:3;,). Ia berkata lagi, "Barangsiapa ingin menjadi besar di antara
kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu" (Markus 10:43). Hanya bi berapa
jam seb- lum Ia mati di kayu salib, Yesus berkata, "Aku ada di .engah-
tengah kamu sebagai pelayan" (Lukas 22:27). Untuk menunjukkan apa
yang Ia memaksudkan, Ia membasuh kaki semua murid-Nya. Ia melakukan
hal ini ur tuk menggambarkan peranan seorang hamba.

Inilah empat hal yang dapat dikatakan tentang seorang pelayan:

1. Ia bekerja di rumah orang lain.
2. Ia melayani keperluan orang lain.
3. Ia »ekerja bagi kesenangan orang lain.
4. Ia ndak mengharapkan ucapan terima kasih untuk apa yang ( ikerja-

kailnya.

"Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala se-
suatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah
hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami
harus lakukan" (Lukas 17:10). Yesus menjadi teladan kita dalam pelayan-
an-Nya sendiri, Kita diberi hak ist.imewa untuk melayani sebagain ana Ia
melayani!

Yesus datang ke dunia sebagai hamba yang rendah dan patuh Tetapi
bagaimanakah pandangan Allah tentang Yesus? Rasul Paulus meml erikan
jawabann va dalam Filipi 2:9-10:

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan ke-
pada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk
lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ya ng ada
di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, "Yesus Kristus adalah Tu-
han, " bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Kepao a Anak-Nya yang taat, Allah memberikan kemuliaan yaru lebih
besar daripada yang dapat diberikan oleh dunia - penyembahan oleh sege-
nap alam semesta. Ini dapat menjadi gambaran dari apa yang sudah d isedia-
kan Allah bagi gereja yang melayani dengan taat.

•• •
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12 Tinjaulah kembali bagian ini dan empat hal yang dikatakan tentang
seorang pelayan (hamba). Bagaimanakah saudara dapat menerapkan prinsip
pelayanan sebagai "hamba" dalam pelayanan saudara di dalam gereja?

Apakah Pelayanan Kita?

Tujuan 6. Menerangkan apa yang terlibat dalam pelayanan kita kepada Tu-
han, kepada anggota-anggota gereja lainnya, dan kepada dunia.

Pada umumnya, pelayanan gereja terbagi atas 3 bagian: 1) gereja ter-
panggil untuk melayani Allah dan beribadah kepada-Nya; 2) gereja mempu-
nyai pelayanan kepada anggota-anggotanya sendiri; 3) gereja mempunyai
pelayanan kepada dunia (orang-orang yang belum percaya). Seluk beluk
ketiga segi pelayanan gereja ini akan dipertimbangkan dalam pasal-pasal
berikut. Saya hanya akan memberikan keterangan yang singkat mengenai
masing-masing segi dalam pasal ini.

1. Gereja melayani Tuhan. Pelayanan yang benar merupakan ibadah
yang benar kepada Tuhan. Inilah maksud utama gereja dan anggota-ang-
gotanya (Roma 15:6,9; Efesus 1:5,6,12,14; 3:21). Maksud Allah yang
kekal ialah menarik manusia lebih dekat kepada-Nya. Dalam ibadah, orang
tebusan (di dalam Kristus) mendekatkan diri kepada Allah (Efesus 2:13).
Ketika beribadah, kita memberikan penghormatan dan puji-pujian kepada
Allah sebagai Bapa semesta alam. Kata-kata "Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa", dan ungkapan-
ungkapan lain seperti ini menunjukkan arti sebenarnya dari ibadah (Wahyu
4:11).

2. Gereja melayani anggota-anggotanya sendiri. Gereja berkewajiban
dan berhak melayani dirinya sendiri. "Dan Ialah yang memberikan baik
rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gem-
bala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang
kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus" (Efesus
4:11-12). Pelayanan gereja adalah ke dalam, kepada dirinya sendiri dalam
segi pembangunan rohani, penyucian, pendidikan, dan disiplin. Ini berarti
gereja mempunyai tanggung jawab untuk membangun anggota-anggotanya,
menjaga agar dirinya tetap suci, mendidik, dan mendisiplin anggota-anggo-
tanya. Sasaran yang telah ditetapkan Allah bagi gereja diungkapkan dalam
Efesus 4:13, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan penge-
tahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat per-
tumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus."
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3. Gereja melayani dunia. Gereja harus bergerak ke luar ke durua untuk
menginjihnya. Dari permulaan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa,
Allah telah merencanakan untuk menyediakan keselamatan bagi seluruh
umat manusia. Amanat Agung, sebagaimana diucapkan oleh Tuhan dalam
Matius 28 :19 dan Markus 16 :15, mengarahkan gereja untuk pergi ke selu-
ruh dunia dan menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Gereja harus
menginjih seluruh dunia - mulai dengan masyarakat di tempat gereja
berada, dan menjangkau ke luar kepada setiap orang dari setiap su li,u dan
bangsa.

ALLAH

GEREJA
DALAM

PELAYANAN

DIRI DUNIA

Jadi, kita melihat bahwa melalui Gereja yang am Allah, oleh Roti-Nya,
sedang bekerja di dalam orang-orang. Gereja adalah orang-orang ya.ig di-
panggil ke luar; kehidupan mereka telah diserahkan dalam pelayanan untuk
kemuliaan Yesus Kristus. Gereja hidup dan bergerak dengan maksud untuk
melayani Tuhan, anggota-anggotanya, dan dunia. Gereja bertindak bagi
Allah dalam ibadah, pelayanan, dan dalam kesaksian.

13 Terangkan dengan singkat bagaimana gereja melayani Tuhan .

............................................................................................ .

......... ... ....... ... ........ ...... .......... ...... ....... .... ......... ..... .. "" ....... ... ..... ....... ....... .. ........ ........ ........ ...... ...... .... .... ... ~,,,,,,,,,,,,

14 Tuliskan empat segi pelayanan gereja untuk anggota-anggotanya .

............... " .

...................................................................................................
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15 Dalam cara apakah gereja dapat melayani dunia?
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soal-soal untuk menguji diri

JAWABAN SINGKAT. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini se singkat
mungkin.

1 Terangkan hubungan antara gereja (jemaat) setempat dan gereja yang am.

2 Mengapa gereja yang am kadang-kadang disebut gereja yang tidch keli-
hatan?

3 Peranan Allah dalarn pembentukan gereja dapat diterangkan deng.in me-

ngatakan bahwa Ia ..

4 Hubungan Kristus kepada gereja ialah .

5 Keterlibatan Roh Kudus dengan gereja ialah bahwa Ia ..

6 Terangkan tiga segi pelayanan gereja.

7 Sebagai anggota Tubuh Kristus, apakah saudara telah melayani dalam
salah satu' egi? Tuliskan cara pelayanan saudara.
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8 Saudara tentu mau menambah pelayanan pribadi saudara dalam hal-hal
tertentu sebagai anggota Tubuh Kristus. Tuliskanlah hal-hal itu.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum melan-
jutkan dengan Pasal 4, ulangilah bahan dalam Pasal 1 sampai dengan 3,
kemudian kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit 1. Kembalilah Catatan
Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya
terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 Allah Bapa merencanakan bagaimana manusia ditebus. Yesus menyata-
kan rencana itu dan menjadi korban (membayar harga tebusan I. Roh
Kudus membentuk gereja untuk mewujudkan rencana Allah. Gereja
memenuhi rencana itu melalui pelayanan kepada dunia.

1 b) mtnerima Kristus sebagai Juruselamat dan Penebus.

9 Dengan kata-kata saudara sendiri.
a Sebagai anggota-anggota Tubuh-Nya, kita adalah satu deng.in Dia,

kit a dipersatukan dengan Dia. (Kita mempunyai persekutuan yang
tf-lah dipulihkan dengan Allah.)

b GI reja mewakili Kristus kepada dunia yang berdosa. Pengorbanan
Kristus mengikat kita menjadi satu.

c Kristus sedang menyediakan gereja untuk persekutuan kekal dengan
DI,l. Gereja menyerupai pengantin perempuan yang sedang 'nenan-
tikan pengantin laki-laki, untuk dihadapkan kepada Allah tanpa cacat
dan cela.

dR,: h Kudus mengaruniakan kuasa dan kasih karunia agar anggc ta-ang-
gol a Tubuh Kristus dapat bekerja sama dalam persatuan dan p-rseku-
tu, In untuk mewujudkan rencana Allah.

e Sehagai "batu-batu hidup" yang membentuk rumah Allah di dunia,
Ruh Kudus diam di dalam kita untuk memberi kita hidup dan meme-
lihara kita. Kita melakukan kehendak Allah melalui kuasa Roh
Kudus.

2 a Bpl"Jar.
b Salah.
c Be-nar.

10 a Benar.
b Sa) lho
C Benar.
d Sa) iho

e Benar.
f Benar.
g Salah.

3 a 3) Injil Kristus.
b 1) Kelahiran baru, 4) bersatu dengan orang percaya lainnya.
c 2) ~.ereja yang am.
d 5) I, .ereja setempat.
e 5) I ]ereja setempat.
f 2) l .ereja yang am.
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11 Jawaban saudara sendiri. Tidakkah saudara senang bahwa Tuhan mem-
percayai kita untuk meneruskan pelayanan-Nya kepada dunia?

4 Kalau saudara telah mengalami kelahiran baru saudara adalah bagian
dari gereja yang am. Harapan kami saudara dapat menjawab "ya"
untuk kedua pertanyaan ini.

12 Inilah jawaban kami: Sebagai seorang hamba Allah, saya harus ingat
bahwa saya sedang bekerja dalam rumah Allah. Saya melayani kebu-
tuhan-kebutuhan orang lain. Saya bukannya bekerja hanya kalau saya
ingin, tetapi bila saya diperlukan. Saya tidak mengharapkan ucapan
terima kasih untuk pelayanan saya.

5 a Keluarga.
b Bangunan dan bait Allah.
c Jemaat dari Allah yang hidup.
d Imamat Kudus; imamat yang rajani. (Ini berarti setiap orang beriman

dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah untuk dirinya sen-
diri dan untuk orang-orang lain.)

e Kawanan Domba (Ini menyamakan gereja dengan domba-domba
yang dipelihara dan dijaga oleh seorang gembala yang baik.)

13 Gereja melayani Tuhan terutama melalui ibadah. Kita memberikan
penghormatan dan kemuliaan kepada-Nya karena Ia berlayak mene-
rima ibadah kita.

6 Karena gereja terdiri dari orang-orang yang telah menanggapi panggilan
Allah dan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru ini dimungkinkan
oleh pengorbanan Kristus dan bukan pekerjaan manusia, melainkan
Allah.

14 Gereja membangun anggota-anggotanya, menjaga agar dirinya tetap
suci, menyediakan pendidikan, dan memberlakukan disiplin bilamana
diperlukan. (Konsepsi-konsepsi ini akan diterangkan lebih lanjut dalam
salah satu pasal berikut.)

7 Gereja menjadi milik Allah karena Ia membayar harga untuk membeli-
nya, dan Ia telah menebusnya dengan pengorbanan Anak-Nya sendiri.

15 Pelayanan gereja yang terutama kepada dunia ialah penginjilan - me-
nyebarluaskan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua manusia
di mana-mana.
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Sejarah Gereja yang
Bertindak bagi Allah

Musim panas yang lalu kami sekeluarga berlibur di bagian Dt ara New
Mexico, Dalam perjalanan itu, kami tiba pada cela suatu gunung yang
tinggi. Di bagian tertinggi dari celah tersebut kami berhenti untuk makan
siang di tepi sebatang anak sungai. Tempat itu tenang sekali. Hanya desir
angin dj antara pepohonan dan gelegak aliran anak sungai yang ked engaran,

Tak lama kemudian kami mulai menuruni gunung tersebut. Kami meli-
hat bah wa anak sungai itu mengalir sejajar dengan jalan. Jalan kr-cil yang
berdebu itu kemudian menjadi jalan raya dan anak sungai itu menjadi
sungai. Beberapa mil kemudian sungai itu menjadi Sungai Rio Grande,
sungai besar yang bermuara di Teluk Mexico.

Kehidupan gereja menyerupai sebatang sungai - suatu aliran peristiwa-
peristiwa yang terus-menerus. Kadang-kadang ia nampak seperti aliran
kegiatan yang kecil dan pada waktu yang lain menyerupai sungai yang
menderu melalui ruang dan waktu. Inilah adalah sejarah gereja.

Kita baru saja melihat bagaimana Allah telah memilih gereja untuk
melaksanakan rencana penebusan-Nya bagi dunia. Pasal ini membawa
saudara melewati tiga periodepenting dalam sejarah gereja. Saudara akan
melihat Allah bekerja melalui orang-orang biasa yang mewakili gere ia. Sau-
dara akan menemukan bahwa sejarah gereja adalah sejarah perter .tangan-
pertentangan dan kemenangan-kemenangan melewati berbagai waxtu dan
zaman.

76



ikhtisar pasal

Pendahuluan
Periode Permulaan - Hidup dengan Iman
Periode Pertengahan - Mengikuti Dunia
Periode Modern - Menemukan Kemerdekaan

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Mengenal keadaan-keadaan dalam gereja yang melemahkan pelayanan
penebusannya bagi dunia.

• Mengenal orang-orang dan peristiwa-peristiwa penting dalam ketiga perio-
de sejarah gereja yang dibahas.

• Membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam gereja yang mem-
bawa kepada Reformasi.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan dalam pasal 1.
Bacalah semua ayat Alkitab yang diberikan dalam pasal ini dan jawablah
semua pertanyaan sebelum saudara melihat jawaban yang diberikan da-
lam buku ini.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri saudara sendiri dan periksalah
jawaban saudara.

77
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uraian pasal

PENDAHULUAN

Sejarah gereja ialah kisah perbuatan orang-orang yang bertin dak atas
nama "\ Ilah. Itulah kisah umat Allah yang melanjutkan pelayan all Kristus
di dum.r. Sejarah ini mencakup kegiatan-kegiatan dalam kehidupan gereja
dan kemajuan iman Kristen sepanjang waktu. Ia menjadi pelajaran untuk
masa sekarang dan memberikan bimbingan bagi masa depan.

Ses.rai dengan maksud kami dalam pasal ini, kami hanya akan menyo-
roti beb: rapa peristiwa umum dari sejarah gereja. Maksud kami teh h mene-
lusuri srcara singkat praktek dan kemajuan iman Kristen dalam kehidupan
gereja n ielalui ibadah, pelayanan, dan kesaksian. Tentu saja, dal.un pela-
jaran y, .ng singkat ini kita tidak dapat menyajikan sejarah gereja secara
menyeluruh. Mungkin saudara ingin untuk mempelajari lebih banyak
tentang sejarah gereja pada waktu yang lain.

Untuk menolong saudara menggambarkan tindakan gereja selama
periode-periode ini, kami akan menggunakan beberapa bagan. Ini akan
menyed-rhanakan ide-ide umum yang akan dikemukakan.

Pernl .agian sejarah atas periode-periode nampaknya dibuat-bua" tetapi
perlu aga.r mendapat gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa-pi -ristiwa.
Saudara narus mengerti bahwa suatu periode tidak berakhir dengan tiba-
tiba, dali diikuti oleh periode yang lain pada hari atau tahun 'berikutnya.
Sejarah bergerak maju bagaikan aliran, dan sebagaimana halnya dengan
angin, Sil kar sekali untuk mengetahui di mana satu bagian (periode) bera-
khir dali bagian (periode) lainnya mulai. Sejarah gereja telah dibagi atas
tiga periode.

Periode Permulaan
Periode Pertengahan
Periode Modern

Hari Pentakosta - Thn 600 TM
Thn 600 TM - Thn 1517 TM
Thn 1517 - hingga kini

r"·-------r-------- .....-----,
Hari

Pentakc: ta

Periode
Permulaan

600 Periode
Pertengahan

1517 Periode
Modern

SEJARAH GEREJA
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PERIODE PERMULAAN -- HIDUP OLEH IMAN

Gereja di Yerusalem

Tujuan 1. Menerangkan kondisi gereja di Yerusalem dari Hari Pentakosta
hingga tahun 64 TM.

Gereja mulai berdiri di Yerusalem. Ia terbit dari kehidupan dan peker-
jaan Kristus. Tak lama sesudah kematian dan kebangkitan-Nya, Kristus
memberikan perintah kepada murid-murid-Nya untuk pergi dan memberita-
kan Injil kepada sekalian bangsa. Murid-murid harus menunggu di Yerusa-
lem agar dilengkapi dengan kuasa yang akan menolong mereka melaksana-
kan perintah Kristus. Gereja terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus· pada hari
Pentakosta. Saudara dapat membaca hal ini salam Kisah Para Rasul pasal 2.

Gereja yang mula-mula beribadah terus-menerus kepada Tuhannya.
Kita membaca bahwa Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk ber-
doa. Seorang pengemis yang lumpuh disembuhkan oleh doa mereka.
"Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah" (Kisah Para
Rasul 3 :9). Akibatnya, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan
Yesus. Demikian juga dengan orang-orang lain yang terus-menerus melihat
perbuatan Allah yang besar melalui murid-murid. Mujizat-mujizat disebut
"lonceng yang memanggil orang untuk beribadah." Mujizat-mujizat meru-
pakan hal yang biasa dalam gereja yang mula-mula.

Gereja yang mula-mula menikmati persekutuan. Ada persatuan roh dan
perhatian kepada anggota-anggota Tubuh Kristus yang berkekurangan.
Kepercayaan gereja mengenai Oknum Yesus Kristus sederhana namun
kokoh. Iman dan kesaksian yang kuat, kesalehan dalam watak dan sikap
mengasihi terdapat dalam gereja itu tiap-tiap hari.
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Pada waktu itu, gereja tem tama berada di Yerusalem. Gerej: l belum
lagi mel! as ke Yudea, Samaria hingga sampai ke ujung bumi sebai.aimana
diperintahkan oleh Tuhan. Gereja bam mulai menyebar ke daeral -daerah
lain untu k bersaksi setelah Stefanus dibunuh (Kisah Para Rasul 7). Penga-
niayaan mencerai-beraikan gereja di Yerusalem dan anggota-ang.rotanya
terpencar Tetapi ke mana pun mereka pergi, mereka memberita] an Injil
dan banyak orang menjadi percaya. Bahkan mereka yang buka I orang
Yahudi diterima ke dalam gereja sesuai dengan persetujuan dalarn Musya-
warah di Yerusalem (Kisah Para Rasul 15). Seluruh kitab Kisah Pala Rasul
merupakan sejarah permulaan perluasan gereja, baik di Yerusalem maupun
di daerah-daerah lain. Sejarah ini meliputi masa permulaan ini hir gga ku-
rang lebih tahun 64 TM. Pada waktu itu pula gereja memasuki mas. penga-
niayaan ,~ang hebat oleh Nero, kaisar Romawi. Periode pengani a~'aan ini
berlangsu ng terus di bawah kaisar-kaisar Romawi yang berikut selarna
hampir 300 tahun.

1 Tuliskan X di depan tiap-tiap kata yang menggambarkan kondisi Gereja
di Yerusalem hingga tahun 64 TM.

., .. a P -rtumbuhan .... h Pelayanan yang dipimpin o-
leh Roh

.... b Tawar hati
·... i Sifat mementingkan d ri

., .. c Ibadah yang berkesinam-
b.mgan (terus-menerus) oo ooj Kepercayaan yang sederhana

.... d Sodikit mujizat .... k Kesalehan (kesucian)

.... e Banyak mujizat · ... 1 Kesaksian yang kuat

.... f Prrsekutuan yang kuat di · ... m Perhatian dan kasih
antara orang-orang percaya

Ketakutan.... n
., .. g }id' kurangan persatuan

2 Yang mana di antara kata-kata ini menggambarkan kondisi gereja sau-
dara?

......................................................................................................

•••
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Gereja Dianiaya

Tujuan 2. Menerangkan bagaimana gereja dipengaruhi oleh peristiioa-pens-
tiwa yang menguji iman dan persatuannya sebelum tahun .'312
TM.

Sesudah kematian Stefanus, penganiayaan terhadap gereja meningkat.
Sesungguhnya, selama hampir 300 tahun, persatuan gereja dan iman ang-
gota-anggotanya diuji melalui penganiayaan. Pada mulanya penganiayaan-
penganiayaan ini masih ringan dan hanya terbatas pada beberapa tempat,
tetapi pada saat-saat tertentu rnenjadi hebat sekali. Sekitar tahun 250 T~I,
selama pemerintahan Kaisar Decius, penganiayaan menjadi Iebih umum,
dan menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Sekalipun demikian, pada
akhir periode ini, Kekristenan telah meluas ke seluruh kekaisaran hmgga ke
Inggris, Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah.

PERIODE PERMULAAN

Hari 64
Penganiayaan

250
Penganiayaan

313
Penta- Kaisar Kaisar Kaisar
kosta Nero Terbatas Decius Umum Konstan-

tinus

Kekuatan-kekuatan yang menguji persatuan dan iman gereja selama
periode ini adalah:

1. Kematian rasul-rasul. Suara yang hidup dan orang-orang yang ber-
wewenang mengenai makna Injil berhenti ketika para rasul memnggal
dunia. Yang tinggal pada gereja ialah tradisi lisan dan tulisan untuk mene-
rangkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Para pemim-
pin gereja mengadakan sidang-sidang untuk mengambil keputusan dan
menggariskan aturan-aturan bagi iman.

2. Ajaran palsu guru-guru tertentu. Guru-guru palsu mengancam gereja
dari dalam. Mereka mempertanyakan sifat Allah, oknum Yesus dan ajaran
tentang keselamatan. Akan tetapi, beberapa pemimpin yang besar membela
ajaran Yesus yang benar. Pemimpin-pemimpin gereja yang mula-mula
seperti 'I'ertulianus, Origenes, Ambrosius, Hieronimus, Chrysostomus, dan
Augustinus mempunyai pengaruh yang besar atas pemikiran dan keperca-
yaan gereja selama 400 tahun permulaan.
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3. Penganiayaan oleh negara. Penganiayaan mengancam gereja cari luar.
Penganiayaan timbul ketika gereja menolak untuk menyembah kaisar.
Gereja J .,ga menolak dewa-dewa, yang dalam pemikiran orang Lornawi,
telah me ndatangkan kebesaran bagi Roma.

Peng rniayaan itu gagal menghancurkan gereja. Malah sebalikny I, gereja
terus bertambah walaupun ada aniaya. Iman orang-orang percaya dikuat-
kan dan ketergantungan mereka kepada Tuhan bertambah. Pria, wanita,
dan anak -anak mengorbankan nyawa mereka untuk Tuhan dan Jun.selamat
mereka.

3 Bagaimanakah gereja terancam dari dalam?

4 Bagaimana gereja terancam dari luar?

5 Menga pa gereja dianiaya?

6 Bagaimana reaksi gereja terhadap penganiayaan?

7 Dalam cara bagaimana kematian rasul-rasul menjadi penguji ba" i kesa-
tuan dan iman gereja?

....................................................................................................................

Gereja Diakui

Tujuan 3. Menguraikan perubahan yang terjadi dalam gereja di antan masa
pemerintahan Konstantinus dart tahun 600 TM.

Kons! 2111tinUSmenjadi kaisar Roma pada tahun 306 TM, dan pada tahun
313 ia m-rnberikan kebebasan penuh kepada gereja untuk beribadah. mem-
punyai ha k milik, dan memerintah diri sendiri. Gereja menerima penga-
kuan dan pemerintahan Romawi.
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Inilah permulaan dari banyak perubahan dalam gereja. Demikian besar-
nya perubahan dalam ibadah, pelayanan, dan kesaksian sehingga gereja,
pada akhir periode ini, sangat berbeda dengan gereja yang mula-mula. Ba-
gan berikut akan menolong saudara untuk melihat perbedaan-perbedaan
antara gereja yang mula-mula di Yerusalem dan gereja yang diakui di Roma.

PERIODE PERMULAAN - 64-600 TM

Selama Penganiayaan Sesudah Konstantinus. , . •
64 250 313 600

GEREJA DALAM IBADAH
TEMPAT Rum a h Basilika atau katedral

BENTUK Batiniah, rohani, praktis Lahiriah, bersifat upacara,
artistik.

BERITA Membangun dan mudah Bersifat upacara, rumit, dibuat
dimengerti, dipimpin oleh oleh manusia
Roh.

Ditujukan kepada Semua orang Golongan sosial yang tingai
GEREJA DALAM PELAYANAN
PERHATIAN Hal-hal rohani Hal-hal politik
PENGAJARAN Teologi yang sederhana Pengakuan Kepercayaan yang

dirumuskan dalam konsili2

PENYELENGGA- Perkara-perkara diselesaikan Perkara-perkara diselesaikan
RAAN oleh gereja sendiri oleh negara dan gereja

GEREJA DALAM KESAKSIAN

STATUS Pemimpin jemaat (gereja) Pemimpin jemaat (pejabat gere-
dan kaum awam setara ia) berstatus lebih tinggi dari

kaum awam

PEMERINTAHAN Gereja-gereja setempat Diurus oleh konsili gereja dan
yang merdeka dan mengurus di bawah pengawasan kaisar
diri sendiri
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Gereja yang dimulai oleh kuasa Roh Kudus mengakhiri periode ini di
bawah kuasa kaisar. Gereja telah mendapat pengakuan kekaisaran Romawi.
Tetapi perubahan-perubahan terus terjadi dalam gereja.

8 Bandingkanlah kedua kolom Selama Penganiayaan dan Sesudah Konstan-
tinus (lalam bagan yang lalu, dan tuliskan kesan saudara tentang pt 'rubahan-
perubahan dalam gereja selama dua periode ini dalam segi-segi bericut:

a Gen Ia dalam ibadah: .

b Gereja dalam pelayanan: ..

c Gere-ja dalam Kesaksian: .

Peru bahan-perubahan politik dan sosial silih berganti. Tetap l bahkan
dalam tahun-tahun ketiadaan kuasa rohani seperti ini, ada pemimpin-
pemim pin gereja yang setia di antara orang-orang percaya. Mereka adalah
pembela-pembela iman Kristen yang besar selama periode ini. Ki .a hanya
akan mendaftarkan beberapa di antara mereka yang sangat terkenal sesuai
urutan munculnya nama mereka dalam sejarah:

1. Athanasius (296-373 TM), seorang pendebat besar yang menjadi
uskup Aleksandria.

2. /\ mbrosius dari Milan (340 -397 TM), seorang uskup, pengar ang, dan
~'I-mbela iman.

3. Yohanes Chrysostomus (345-407 TM), seorang uskup dan mungkin
pengkhotbah terbesar dalam periode itu. Ia berbuat banyak untuk
n emperbaiki kesalahan-kesalahan gereja dalam abad ke-5, di.n akhir-
Jl J a mati karena imannya.
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4. Hieronimus (340-430 TM), orang yang paling berpendidikan di
antara pemimpin-pemimpin rohani yang besar dalam daftar ini.
Sumbangannya yang besar ialah menterjemahkan Alkitab ke dalam
bahasa sehari-hari.

5. Augustinus (354-430 TM), pengarang terbesar mengenai masalah-
masalah asas pengajaran selama periode ini.

PERIODE PERTENGAHAN - MENGIKUTI DUNIA

Tujuan 4. Menyebutkan keadaan-keadaan dalam gereja yang membawa
kepada Reformasi.

600 Paus Gregorius I Reformasi 1517

PER lODE PERTENGAHAN

Periode ini mulai dengan Gregorius I, yang menjadi paus untuk gereja
dalam tahun 590 TM. Ia memulai suatu masa dalam mana gereja mempero-
leh kuasa yang besar sebagai suatu lembaga. Periode ini berakhir pada
tahun 1517 TM dengan Reformasi, yang memperbaiki beberapa kesalahan
dan penyelewengan serta menata kembali hal ihwal gereja sesuai dengan
ajaran Alkitab.

Ada dua segi penting yang ingin kita bicarakan dalam periode ini.
Kedua segi ini menyangkut pelayanan gereja. Segi pertama ialah persatuan
gereja dan negara. Segi kedua ialah kuasa yang diberikan kepada paus dan
para pemimpin gereja.

Gereja yang Duniawi

Selama periode yang hampir 1000 tahun lamanya ini banyak terjadi
peristiwa-peristiwa politik yang mempengaruhi gereja, tetapi kita tidak akan
membahasnya berhubung ketiadaan tempat. Kenyataan yang paling pen-
ting dalam periode ini, ditinjau dari pengaruhnya terhadap gereja ialah
menanjaknya kekuasaan gereja dan persatuannya dengan negara. Ternyata,
dalam periode ini juga gereja kehilangan pengaruh rohaninya terhadap
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dunia, Dunia sangat mempengaruhi gereja; bukannya gereja nengubah
dunia sebagaimana yang diperintahkan oleh Kristus. Misalnya, beberapa
kaisar berpikir bahwa mereka mempunyai hak dan wewenang untuk mengu-
rus persoalan-persoalan gereja. '

DJ antara abad kelima dan ketujuh Tarikh Masehi, tidak ada pemerin-
tahan yang kuat. Bangsa-bangsa dan penguasa-penguasanya sedang menga-
lami lerbagai perubahan. Eropa Barat tidak mempunyai kepenimpinan
yang !iermanen atau kuat. Kota Roma mempunyai pemerintah sipil yang
lemah Pekerjaan-pekerjaan umum banyak dilalaikan. Paus mew ikili satu-
satuny a pemerintahan yang permanen. Rakyat dan pemimpin-j remimpin
mereka datang kepada gereja untuk meminta pertolongan. Gel :>jamulai
menyuarakan pendapatnya tentang masalah-masalah duniawi. Dengan
demikian, kekuasaan gereja bertambah besar.

Kexaisaran Romawi dan gereja telah bersatu ketika Kekristenan men-
jadi agama negara. Gereja diterima secara umum. Ia menjadi terkenal
sebagai gereja katolik (gereja yang am, umum). Selama periode yang ham-
pir 10no tahun ini, gereja di barat atau gereja Latin berpusat ter rtama di
Roma. Di beberapa tempat gereja menjadi lebih berkuasa da-i negara
selama waktu ini. Inilah permulaan dari apa yang sekarang diseb it Gereja
Katolik Roma.

Gerr-ja menjadi sumber penggerak politik. Ia mengabaikan .ugasnya
untuk meneruskan rencana penebusan Allah. Perhatiannya yar.g utama
ditujukan kepada perkara-perkara sementara atau duniawi, da 1 hanya
sedikit. waktunya diberikan kepada perkara-perkara Roh yang Iebih pen-
ting. (l•.-reja gagal mengetengahkan kuasa rohani yang kuat.

9 Bacalah Yohanes 18:36; Matius 6:33; dan Roma 14:17, dan tr rangkan
apa sebenarnya maksud utama gereja.

10 Yaru; manakah di antara pemyataan-pemyataan ini BENAR rrengenai
keadaan duniawi gereja selama Periode Pertengahan?
a Sementara kekuasaan gereja bertambah, keterlibatan politiknya nenjadi

lebih I-esar.
b Gerej, I menerima pertolongan dari pemerintah sipil.
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c Kekuatan rohani gereja bertambah pada waktu ia bersatu dengan negara.
d Gereja semakin terlibat dalam perkara-perkara duniawi dan semakin

kurang terlibat dalam perkara-perkara rohani.

Pemimpin Duniawi

Bersamaan dengan tumbuhnya kekuasaan gereja, bertumbuhlah juga
kekuasaan pemimpin-pemimpinnya. Hal ini terutama benar untuk kepala
gereja, uskup Roma, yang diberi gelar paus. Ia menuntut kekuasaan dan
kewenangan atas seluruh dunia Kristen.

Muncullah tradisi bahwa Petrus adalah uskup Roma yang pertama.
Tidak ada bukti bahwa hal ini benar. Dua ayat Alkitab yang dipakai untuk
menuntut hak ini bagi Petrus dan pengganti-penggantinya adalah Matius
16:18-19 dan Yohanes 21:16-17. Dikatakan bahwa sebagai uskup, Petrus
menjadi paus yang pertama. Sebagai pemimpin rasul-rasul, Petrus dianggap
mempunyai wewenang atas seluruh gereja. Pendapat ini mendapat dukung-
an kuat dari gereja Roma. Gereja di bagian timur menolaknya.

Kepemimpinan gereja menjadi lebih kuat. Bahkan sesudah runtuhnya
Kekaisaran Romawi pada abad kelima, gereja tetap kuat. Pemimpin-
pemimpinnya penuh dengan ambisi pribadi. tetapi gagal memberikan
kepemimpinan rohani. Gereja mulai menerima ketakhyulan dan kebiasaan
kafir.

Sementara kuasa gereja bertambah di bidang politik, gereja bertambah
lemah secara rohani. Bertahun-tahun telah berlalu semenjak masa gereja
yang mula-mula. Perubahan-perubahan besar telah terjadi dalam ibadah,
pelayanan, dan kesaksian gereja. Berikut ini adalah beberapa perubahan
dalam pelayanan rohani gereja:

Gereja dalam ibadah:

1. Agama formal telah mengganti agama rohani.
2. Orang beribadah diberitahu bahwa ia tidak dapat berdoa secara lang-

sung kepada Allah.
3. Pastor menjadi perantara di antara Allah dan manusia.
4. Bahasa ibadah gereja bukan lagi bahasa yang dikenal oleh orang yang

beribadah.
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Gereja dalam pelayanan:

1. 'I radisi gereja menjadi peraturan (kaidah) bagi iman dan perbuatan
I lan bukannya Alkitab.

2. ~-ereja menuntut kewenangan tertinggi dalam semua bid; ng kehi-
iIupan.

3. (jereja berada di atas Alkitab dalam masalah-masalah iman.
4. :dkitab tidak boleh dibaca oleh kaum awam.

Gereja dalam kesaksian:

1. Perkara-perkara duniawi menjadi perhatian utama gereja.
2. I Ial-hal sementara diberi kepentingan yang lebih besar dari hal-hal

rohani akan usaha-usaha penginjilan.
3. Ctrang-orang dibawa ke dalam gereja yang hanyalah orang-or.mg Kris-

n-n dalam nama saja.

Biara

Suatu kekuatan yang menolong memerangi kemunduran rohani gereja
adalah ~:erakan ke arah kehidupan sebagai biarawan/biarawati. Ya 'lg kami
maksud kan ialah beberapa orang saleh yang disebut rahib memutuskan
untuk memisahkan diri mereka dari semua orang lain dan hidup di tempat-
tempat khusus yang tersendiri, yang dinamakan biara. Biarauiat adalah
wanita-wanita saleh yang hidup terpisah dari orang-orang lain di tempat-
tempat khusus. Dalam gereja yang mula-mula tidak ada biaraw an atau
biarawati. Orang Kristen hidup dalam keluarga di antara mas zarakat.
Tetapi keadaan baru dari gereja dan dunia membuat banyak orang nemilih
kehidu p ID dalam biara.

Orang menjadi biarawan (rahib) karena mereka merindukan keselamat-
an. Dalam dua cara, kehidupan sebagai rahib nampaknya merupak ln jalan
keselamatan yang lebih pasti daripada kehidupan orang lain:

1. Kehidupan yang terpisah dari dunia. Kerahiban adalah kehidupan
yang terpisah dari dunia dan hal-hal yang menyukarkan kehidupan Kristen,
Rahib-rahib mengetahui bahwa ada dosa di dalam dunia dan ci: dalam
gereja. Mereka percaya bahwa pemisahan diri dari kehidupan mas varakat
umum akan menolong mereka menempuh kehidupan Kristen yar glebih
baik.

2. KI -hidupan penyangkalan diri. Kehidupan dalam biara mem oerikan
mereka kesempatan untuk menuntut kesucian. Mereka percaya bah IVaagar
hidup sud mereka harus menolak pemuasan keperluan-keperluan tubuh.
Jadi, mereka mengorbankan harta milik mereka. Mereka berpakaian dan
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hidup seperti orang miskin. Mereka tidak menikah. Mereka makan sedikit
saja dan tidur sodikrt. Mereka dengan sengaja membuat tubuh mereka
sangat menderita.

~\ \

Jumlah biarawan dan biarawati bertambah besar. Mereka membentuk
kelompok-kelompok (communities) di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan
Afrika Utara, dan mengorganisasi "ordo-ordo" atau golongan-golongan.
Empat di antara ordo-ordo yang amat terkenal selama Periode Pertengahan
adalah: 1) Ordo Benedictus, 2) Ordo Sistersienis, 3) Ordo Fransiskan, dan
4) Ordo Dominikan. Ordo-ordo ini menguntungkan masyarakat karena
menjadi pusat-pusat tempat-tempat perlindungan bagi orang-orang semasa
perang, dan menerima orang-orang yang lelah dalam perjalanan. Ordo-ordo
ini juga menjadi pusat-pusat pertanian dan pengetahuan. Banyak biarawan
dan biarawati adalah guru atau penyebar Injil.

Tetapi kelompok-kelompok ini juga mempunyai beberapa akibat buruk.
Kelompok-kelompok ini menjadi semakin kaya melalui pajak dari rakyat.
Mereka memisahkan beberapa dari antara pria dan wanita yang terbaik dari
masyarakat. Biarawan dan biarawati dianggap mempunyai kedudukan yang
lebih tinggi di hadapan Allah daripada orang-orang percaya lainnya.

11 Bacalah Matius b :13-16 dan Yohanes 17 :14-16 dan terangkan keduduk-
an orang Kristen dalam masyarakat.
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Bel» -rapa di antara pemimpin-pemimpin gereja yang penting selama
Periode i 'ertengahan adalah:

1. f';, 'xick (387? -461?) yang membawa Injil ke Irlandia.
2. Bemhard dari Clairvaux (1090-1153), pemimpin pergeraka 1 untuk

rnornperkokoh biara-biara.
3. Thomas dari Aquino (1225-1274), ahli teologi yang paling berpenga-

ru h dalam periode itu.
4. Raymond Lull (1235-1315), pemberita Injil di Afrika Utara dan

kr-pada orang Islam.

12 Yaru, mana di antara pernyataan-pernyataan ini BENAR rr.engenai
kepemimpinan gereja dan pengaruhnya atas gereja selama Period- Perte-
ngahan?
a Paus menganggap dirinya kepala atas seluruh dunia Kristen.
b Petrus adalah Paus yang pertama.
c Sementara pemimpin-pemimpin gereja memperoleh kuasa politik,

keefektifan rohani mereka menjadi lemah.
d Gereja menjadi lebih formal, dan orang percaya tidak diperboleh-can ber-

doa s.vara langsung kepada Allah atau membaca Alkitab.
e Biara-biara didirikan untuk orang-orang saleh yang memilih untu-: memi-

sahkan diri dari dunia.
f Biara", an dan biarawati yang menjalani kehidupan yang terpisah dan

penyangkalan diri dapat menjadi orang Kristen yang lebih baik daripada
merek li yang hidup di lingkungan masyarakat duniawi.

PERIODE MODERN - MENEMUKAN KEMERDEKAAN

Tujuan ~~ Menerangkan perubahan-perubahan yang diakibatkan 0 leh Re-
formasi dan pengaruhnya atas sejarah gereja modern.

Dunia yang Berubah

PERIODE MODERN
r---------------------.

1! 17
I

Kini
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Ibadah formal dan pengakuan kepercayaan yang diulang-ulang tidak
dapat memuaskan kelaparan rohani orang. Gereja yang dumawi dan meng-
utamakan politik tidak dapat memenuhi keperluan orang percaya. Mereka
yang berasal dari golongan menengah ingin menghentikan arus uang yang
terus mengalir ke Roma. Orang-orang dalam gereja menginginkan peru-
bahan.

Alasan yang terutama bagi keinginan akan perubahan adalah karena
orang tidak menerima tuntutan paus untuk berkuasa mutlak. Banyak
pemimpin agama melihat dosa dalam kehidupan sesama pejabat gereja.
Merek.a melihat kemunduran agama dan kelalaian orang-orang. Demikian-
lah suatu gerakan agama yang disebut Reformasi muncul untuk mengada-
kan perubahan.

Reformasi adalah usaha pembaharuan, bukannya suatu pemberontakan.
Tujuannya ialah memperbaiki kesalahan dan penyalahgunaan wewenang
gereja. Ia juga merupakan usaha untuk kembali kepada Alkitab. Gereja
telah menjadi otoritas di atas Alkitab. Para pembaharu, seperti Martin
Luther, percaya bahwa Alkitab mempunyai otoritas atas gereja. Mereka
percaya bahwa Firman Allah merupakan otoritas bagi gereja Perjanjian
Baru yang mula-mula.

13 Bacalah II Raja-raja 18:1-8 dan 23:4-22; Markus 11:15-18. Bagaimana-
kah peristiwa-peristiwa ini jika dibandingkan dengan apa yang terjadi sela-
ma Reformasi?

Selama Reformasi, terjadi dua perubahan besar dalam gereja:

1. Perubahan dalam pemerintahan gereja. Reformasi berarti berakhir-
nya penguasaan oleh gereja Roma Katolik. Bangsa-bangsa mulai mempu-
nyai pemerintahan gereja mereka sendiri-sendiri. Gereja-gereja nasional
mulai bermunculan. Mereka tidak berada di bawah kuasa Roma, dan
mereka memahami keperluan orang-orang.

2. Perubahan dalam ajaran gereja. Beberapa ajaran tidak diganti. Misal-
nya, ajaran tentang Trinitas, Kristus, Alkitab, kejatuhan manusia, dosa
turunan atau warisan, dan perlunya kehidupan yang suci bagi orang percaya
tidak diganti. Beberapa ajaran Perjanjian Baru yang diperbaharui adalah:
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a. Keselamatan oleh iman saja, yaitu hanya oleh percaya kepada Yesus

Kristus.
b. Alkitab merupakan satu-satunya kaidah bagi iman dan kelakuan.
c. Orang percaya dapat langsung menghampiri Allah tanpa pe-tolongan

seorang pastor atau pejabat gereja sebagai perantara.
d. Keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh per-

buatan,

Kemerdekaan dalam Gereja

RE'formasi membawa kemerdekaan yang baru. Kuasa dan wewenang
yang mempengaruhi gereja selama 1000 tahun pada akhirnya dilemahkan.
Keseragaman telah diganti oleh kemerdekaan. Ini merupakan W; itu dunia
baru.

Bersamaan dengan kemerdekaan datang keanekaragaman. Kemerde-
kaan n .ondatangkan perbedaan-perbedaan antara golongan-golong.in gereja.
Orang-IIrang percaya mulai membuka Alkitab mereka dan memb: ica. Per-
bedaari pendapat tentang apa yang sesungguhnya dikatakan olel Alkitab
memirr pin kepada perbedaan ajaran. Golongan-golongan gereja b uu mun-
cul, yang mulai menunjukkan cara-cara beribadah yang berane karagam,
Golongan-golongan baru ini, atau yang disebut denominasi, me ietapkan
nama mereka sendiri, seperti Metodis, Presbiterian, dan Baptis.

Suatu denominasi ialah sekelompok orang percaya yang menganut
seperangkat kepercayaan. Semenjak Reformasi, denominasi-de rorninasi
telah berlipat ganda. Ini adalah hasil kemerdekaan hati nurani unt uk mem-
baca AIkitab dan percaya dalam cara tertentu. Ini merupakan hasil penca-
rian kebenaran oleh umat Allah. Denominasi-denominasi ini tida« pernah
bebas dari bahaya kekeliruan dalam memahami apa yang dikatakan Alkitab.
Penting sekali saudara mengetahui denominasi saudara dan apa ya 19 diper-
cayainya.

14 Uraikan golongan (denominasi) gereja di mana saudara berbakti. Bagai-
manakah golongan ini jika dibandingkan dengan Gereja Perjanjian E' aru?

Penode Modern dalam sejarah gereja ditandai oleh kemerdeks an. Ke-
merdekaan ini mengakibatkan perbedaan-perbedaan dalam beberapa segi
keperca yaan, bentuk ibadah, dan pemerintahan gereja. Persatuan Kristen
dibutuhkan dalam tubuh Kristus. Kita harus memberikan tem pat bagi
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kemerdekaan atau perbedaan, tetapi pada saat yang sama kita harus mengu-
sahakan persatuan Kristen.

Daftar berikut memberikan beberapa perubahan dalam gereja selama
Periode Modern.

Gereja dalam ibadah:

1. Keanekaragaman dalam bentuk ibadah.
2. Partisipasi jemaat sangat bertambah.
3. Kesucian pribadi tiap-tiap orang percaya dititikberatkan.

Gereja dalam pelayanan:

1. Banyak pelayanan kemanusiaan seperti rumah-rumah -sakit dan
rumah-rumah yatim piatu.

2. Sekolah-sekolah Minggu dimulaikan oleh banyak gereja.

Gereja dalam kesaksian:

1. Pengembangan gerakan utusan gerejawi.
2. Kampanye-kampanye penginjilan yang besar di kota-kota besar.
3. Pembagian bahan-bahan bacaan tentang Injil.

Dalam uraian yang sesingkat ini mustahil untuk mendaftarkan semua
pemimpin gereja yang telah memainkan peranan utama sejak Reformasi
hingga kini. Kita hanya akan menyebutkan beberapa orang yang mewakili
pemimpin dalam periode ini:

1. Martin Luther (1483-1546), ahli teologi Jerman yang memimpin
Reformasi Protestan dengan berhasil.

2. John Wesley (1703-1791), pengkhotbah Inggris yang mendirikan
Gereja Methodis.

3. David Livingstone (1813-1873), utusan gerejawi yang juga seorang
penyelidik daerah-daerah baru di Afrika Tengah.

4. Hudson Taylor (1832-1905), pendiri program pengutusan Injil untuk
menginjili Cina.

5. Billy Graham (1918--), Pekabar Injil zaman modern.

• • •
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15 Bandingkan keadaan gereja sebelum dan sesudah Reformasi dan berikan
ringka- ..n dari pembahan-pembahan utama yang terjadi dala tn ketiga
bidan, mi.

a DaLI til pemerintahan gereja: .

b Dal.i '1 ajaran gereja: .

c Dalarn kemerdekaan gereja: ..

16 Seh ..tkan beberapa akibat pembahan ini.

Masa Dr-pan Gereja

Tujuan h . Membandingkan situasi di negara saudara dengan hecenc erungan
umum yang mempengaruhi gereja.

Bag umana tentang masa depan gereja? Ini suatu waktu yang luar biasa
dan menggairahkan yang telah disediakan Allah bagi: gereja. All.ih hadir
dalam I'ubuh Kristus (gereja) oleh Roh-Nya. Dunia kita dewasa Jl i adaIah
dunia yang banyak menyerupai dunia Perjanjian Baru. Harald A. Snyder,
dalam t ukunya, The Problem of Wineskins (Intervarsity Press, [owner's
Drove, Illinois, 1977, haI. 27-33) mengatakan bahwa dunia ue vasa ini
seband n g dengan dunia gereja yang mula-mula dalam hal-hal beri ku .:

1. P, rpindahan penduduk ke kota-kota.
2. Pi rsatuan mendatangkan perdamaian politik.
3. 1'1 nyebaran satu kebudayaan dan bahasa.
4. 1'1 rjalanan-perjalanan intemasional memungkinkan kornuruk Isi yang

l-Iuh baik.
5. P, rasaan bahwa manusia pada dasarnya satu.
6. Pvncampuran pemikiran dan pandangan tentang dunia.
7. h,'rnunduran susila.
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Rencana penebusan Allah masih dapat diketengahkan kepada seluruh
dunia. Persatuan orang Kristen diperlukan agar maksud-maksud kekal
Allah dapat digenapi. Lebih banyak orang lagi yang akan menjadi anggota
tubuh Kristus.

Tanda-tanda juga menunjuk kepada suatu pembaharuan Tubuh Kristus.
Ada empat gerakan yang menandakan bahwa gereja sedang bergerak maju
dalam tugasnya untuk Tuhan. Gerakan-gerakan ini adalah:

1. Gerakan penginjilan pribadi.
2. Gerakan persekutuan dalam gereja.
3. Gerakan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menjadikan mereka murid

Tuhan.
4. Gerakan pembaharuan karunia-karunia rohani dalam gereja.

17 Dalam buku catatan saudara, tuliskan suatu pemyataan yang memban-
dingkan situasi di daerah (negara) saudara 'dengan keterangan nOIl}orsatu
yang diringkas kan dari buku "The Problem of the Wineskins". Setujukah
saudara dengan keterangan ini?

18 Sekarang lihatlah daftar yang menjelaskan pembaharuan tubuh Kristus.
Apakah saudara sedang mengalami hal-hal yang sama dalam gereja saudara?
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soal- soal untuk menguji diri

1 MEl\ICOCOKKAN. Cocokkan penjelasan di sebelah kiri dengar periode
dalarn sejarah gereja di sebelah kanan.

· ... a Reformasi membawa perubahan dalam
pemerintahan dan ajaran gereja, juga
membawa kemerdekaan yang lebih be-
sar dalam ibadah.

· ... b Persatuan dan iman gereja diuji melalui
kematian pemimpin-pemimpinnya, ajar-
sn-ajaran palsu, dan penderitaan karena
aniaya.

• ••• C (Jereja terlibat dalam soal-soal politik
I duniawi) lebih daripada soal-soal ro-
hani.

· ... d Uskup Roma disebut Paus, dan ia men-
jadi kepala gereja yang resmi.

· ... e ',elama periode ini, gereja tunduk di ba-
wah kuasa kaisar dan ibadahnya menjadi
lormal dan bersifat upacara saja.

· ... f I' ~ereja mengalami pertumbuhan yang
luar biasa, banyak mujizat, persekutuan
yang kuat, dan pelayanan yang dipimpin
I -Ieh Roh dengan perhatian kepada
rlunia.

1) Gereja yang Mula-mu-
la (sampai dengan 64
TM).

2) Gereja selam a peng-
aniayaan (134 0 313
TM).

3) Gereja sesudah Kons-
tantinus (3l~. oo 600
TM).

4) Gereja dalarn Periode
Pertengahan (fiOO-5l7
TM).

5) Gereja dalam Periode
Modern (l!>1 7 -kini).

PILIHA >l GANDA. Lingkarilah huruf di depan jawaban yang palir g tepat
untuk svuap pertanyaan.

2 Siapa .ii antara pemimpin-pemimpin ini dianggap pengarang terbesar da-
larn soal-soal ajaran gereja selama periode 313-600 TM?

a) Athanasius
b) Konstantinus
c) Augus .inus
d) Bernard dari Calirvaux
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3 Siapakah ahli teologi Jerman yang menjadi pemimpin Reformasi Protes-
tan?
a) John Wesley
b) Raymond Lull

c) Hudson Taylor
d) Martin Luther

4 Thomas dari Aquino terkenal sebagai:
a) utusan gerejawi pertama kepada Afrika Utara dan orang Islam.
b) ahli teologi yang mempunyai pengaruh terbesar selama Periode Perte-

ngahan.
c) seorang rahib yang mendirikan biara yang pertama.
d) seorang yang menentang iman dan menganiaya orang Kristen.

5 Penganiayaan terhadap orang Kristen yang mula-mula mengakibatkan:
a) perlemahan gereja yang membawa anggota-anggotanya kembali kepada

dosa dan penyembahan berhala.
b) perluasan Kekristenan ke semua bagian dunia karena orang-orang Kristen

tersebar di mana-mana.
c) gerakan untuk membatasi gereja pada pertemuan-pertemuan rahasia yang

kecil di Yerusalem.
d) penjeblosan ke dalam penjara atau pembunuhan semua pemimpin gereja.

BENAR-SALAH. Tuliskan B di depan tiap pernyataan BENAR yang me-
nerangkan suatu keadaan gereja yang membawa kepada Reformasi. Tulis-
kan S di depan tiap pernyataan yang SALAH tentang periode ini.

6 Dunia mendominasi gereja dan bukannya gereja melayani dunia.

7 Gereja Katolik Roma menjadi gereja Kristen yang resmi.

8 Ada kemerdekaan bagi semua orang percaya untuk membaca dan
menafsirkan Alkitab bagi diri mereka sendiri.

· . .. 9 Doktrin iman, bukannya perbuatan, ditekankan oleh pemimpin-
pemimpin gereja.

· ... 10 Orang yang beribadah dapat menghampiri Allah hanya melalui
pastor.

· ... 11 Gereja menuntut hak dan wewenang tertinggi dalam segenap bi-
dang kehidupan.

· ... 12 Pengaruh rohani gereja dalam dunia sangat kuat.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

10 a BI-nar.
b Sulah,
c Salah.
d Benar.

1 Saudara harus menuliskan X di depan a, c, e, f, h, j, k, 1, dan m.

11 Oral' g percaya harus menjadi contoh dalam dunia dan mempengaruhi
dunia bagi Kristus.

2 Karrn harap saudara dapat mengatakan bahwa a, c, e, f, h, j, k, 1, dan
m menggambarkan keadaan gereja saudara.

12 a Benar,
b Sulah.
C Bonar.
d BI-nar.
e Bi-nar.
f Salah. (Dalam biara-biara pun ada masalah-masalah. Hidu) dalam
dumu menolong orang percaya untuk menjadi teladan dan PE ngaruh,
Kete rpisahan dari orang lain atau penyangkalan diri saja tidak nenjadi
[amman bahwa seseorang adalah orang Kristen yang lebih b lik dari
orang -orang lain.)

3 Oleh guru-guru palsu yang tidak mengajarkan kebenaran tentang Yesus
Krist.us.

13 Dalam II Raja-raja, kedua raja tersebut membuang semua penyalahgu-
naan (perbuatan dan kebiasaan yang salah) dari Bait Allah, dar terjadi
pembaharuan dalam ibadah. Dalam Markus 11 Yesus menghilangkan
semua perbuatan dan kebiasaan yang salah dalam Bait Allah. Selama
Reformasi perbuatan dan ajaran yang salah dihilangkan dan ada pemba-
haru-m dalam ibadah. (Penting bagi-saudara untuk melihat bahwa Allah
berl« 'hendak membersihkan rumah-Nya dari perbuatan dan ke biasaan
yang -alah.)

4 Melalui penganiayaan.

14 Barangkali saudara memasukkan nama golongan atau denominast sau-
dara dan asas kepercayaannya. Diharapkan bahwa ajarannya me ncakup
ajaran-ajaran utama Reformasi.

5 Kare-na gereja menolak untuk menyembah kaisar atau dewa-dewa orang
Romawi.
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15 (Salah satu dari jawaban-jawaban ini)
a Banyak gereja terlepas dari gereja di Roma dan mendirikan pemerin-

tahan gerejanya di negara mereka sendiri.
b Orang percaya dapat menghampiri hadirat Allah secara langsung dan

diberi kebebasan membaca Alkitab. Dinyatakan bahwa keselamatan
hanya didapat oleh iman dan kasih karunia Allah, bukan oleh per-
buatan (pekerjaan). Sekali lagi Alkitab menjadi satu-satunya kaidah
iman dan kehidupan, dan bukannya gereja.

c Karena kemerdekaan, orang mulai membaca Alkitab. Kemerdekaan
menghasilkan perbedaan dalam beberapa asas kepercayaan (karena
perbedaan tafsiran tentang isi Alkitab), dalam bentuk-bentuk ibadah,
dan dalam pemerintahan gereja.

6 Gereja bertumbuh, iman menjadi lebih kuat, dan orang percaya belajar
untuk lebih bergantung kepada Tuhan.

16 Keanekaragaman dalam bentuk-bentuk ibadah; kesucian pribadi lebih
ditekankan; sekolah-sekolah Minggu; pelayanan-pelayanan kemanu-
siaan; dan usaha untuk menjangkau orang-orang dengan Injil.

7 Kematian mereka menyebabkan gereja tidak lagi mempunyai orang
yang pemah melihat dan bersama-sama dengan Yesus. Gereja harus
bergantung kepada tradisi lisan dan tulisan - ceritera-ceritera yang di-
turunkan dari para rasul.

17 Jawaban saudara sendiri. Pikirkanlah pengaruh kecenderungan-kecen-
derungan ini atas gereja saudara sendiri.

8 Barangkali jawaban saudara mirip dengan jawaban berikut:
a Gereja berubah dari ibadah sederhana yang dipimpin Roh oleh semua

orang kepada ibadah formal yang bersifat upacara dan ditujukan ke-
pada golongan masyarakat yang tinggi.

b Gereja mengalihkan perhatiannya dari kesejahteraan rohani anggota-
anggotanya kepada organisasi yang lebih rumit dan bersifat politik.

c Gereja berubah dari persekutuan orang-orang percaya yang seluruh-
nya terlibat dalam kesaksian kepada tempat kedudukan dan kuasa
untuk sedikit orang yang terpilih.

18 Kami harap saudara dapat melihat bahwa hal-hal ini sedang terjadi
dalam gereja saudara.

9 Maksud utama gereja ialah menyebarkan Injil kerajaan Allah. (Bukan-
lah maksud utama gereja untuk mencari pemecahan atas persoalan-per-
soalan ekonomi, sosial, atau politik.)



Pelayanan kepada Allah

Dal.vn tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta
yan II" tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci.
Pam Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing mel npunyoi
enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka merEka, dua
sa)'(I{J dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayop dipakai
unt un melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang,
katatiya:

Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta Alam,
seluruh. bumi penuh kemuliaan-Nya!"

Mah (/ bergoyanglah. alas ambang pintu disebabkan suara orang yang ber-
seru .tu dan rumah itupun penuhlah dengan asap.

- Yesaya 6:1-4

Tidak akan ada ibadah yang benar, kecuali kalau orang yang lx ribadah
itu meilhat Tuhan. Ketika Yesaya melihat Tuhan dalam segala kemuliaan
dan kel -saran-Nya, ia menyadari ketidaklayakannya sendiri, laju tunduk
dalam k•-rendahan hati di hadapan Tuhan. Kemudian, Tuhan mengangkat
kesalahannya dan mengadakan tebusan untuk dosanya. Inilah hasi ibadah
yang be IIar.

Allah Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Gereja
dipanggi t untuk beribadah. Inilah pelayanannya kepada Allah. Gereja
mempu I vai tiga pelayanan - kepada Allah, kepada dirinya sena iri, dan
kepada dunia. Dalam pasal ini, kita akan membahas pelayanai I gereja
kepada vllah - dalam ibadah, dalam penyerahan, dan dalam pelayanan.

100



ikhtisar pasal

Ibadah sebagai Pelayanan kepada Allah
Allah yang Kita Sembah
Bagaimana Gereja Melayani Allah

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan apa sebabnya beribadah kepada Allah merupakan bagian
yang penting dari pengalaman Kristen kita.

• Menguraikan siapa Allah dan apa yang telah dikerjakan-Nya dalam
hubungan dengan kelayakan-Nya untuk disembah.

• Menguraikan bagaimana gereja dan orang Kristen secara pribadi melayani
Allah.

• Menilai pelayanan pribadi saudara kepada Allah dan pelayanan gereja
saudara dalam hubungan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam
pasal ini.

• Mempunyai kerinduan untuk memberi semangat kepada orang lain agar
lebih banyak terlibat dalam pelayanan gereja kepada Allah.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan dalam pasal 1.
Bacalah semua ayat Alkitab yang ditemukan dalam pasal ini dan jawaban
setiap pertanyaan sebelum memeriksa jawaban saudara.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal ini. Soal-soal
ini didasarkan atas isi pelajaran dan dimaksudkan untuk menilai penge-
tahuan saudara. 101
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uraian pasal

IBADAH SEBAGAI PELAYANAN KEPADA ALLAH

Perluny a Ibadah

Tujuan]. Memberikan alasan-alasan mengapa ibadah itu perlu.

Gereja yang beribadah adalah gambaran yang paling benar d. tri pela-
yanan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah (Yesaya 43:7). Sebagai
anggota gereja-Nya, kita memuliakan Dia melalui ibadah kita. Iba, lah ada-
lah hak istimewa yang tertinggi dan kewajiban gereja, dan pelay.inannya
yang terpenting dalam dunia. Ibadah juga akan menjadi fungsi gereja yang
terutarna di surga (Wahyu 5 :8-13).

1 Bacalah Wahyu 7 :9-17. Siapakah orang banyak yang ke luar dari kesu-
sahan yang besar itu?

2 Dari r-ianakah orang banyak ini datang?

3 Meng.ipa mereka beribadah dan melayani Allah siang dan malam?

Marilah kita menilik beberapa sebab mengapa ibadah itu perlu sebagai
pelayanan kepada Allah.

1. Ibadah itu perlu karena Allah mengingini agar kita menyembah Dia.
Allah m-nciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dan menikmati
persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita telah melihat bahwa
Adam, manusia yang pertama, menikmati persekutuan yang erat dengan
Allah. Inilah yang diinginkan Allah untuk semua manusia. Tetar i, pada
waktu Adam berbuat dosa, persekutuannya dengan Allah putus. Sifat
untuk t...-rbuat dosa diwariskannya kepada semua manusia. Tetapi boleh
dikatakan juga, bahwa Adam pun telah mewariskan kepada sekalian manu-
sia ingatan tentang apa artinya persekutuan dengan Allah. Yaitu, p-rseku-
tuan Adam dengan Allah sebelum ia (Adam) berbuat dosa, meml ienkan
petunjuk tentang apa yang Allah ingin pulihkan dalam kehidupi n kita
melalui I': ristus.
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2. Manusia dilahirkan dengan keinginan yang mendalam untuk beriba-
dah. Semua manusia, di mana-mana, mempunyai suatu bentuk ibadah ter-
tentu karena mereka semua dilahirkan dengan kerinduan untuk beribadah.
Tetapi itu tidak berarti bahwa semua bentuk ibadah itu benar. Mereka
yang bukan Kristen menyembah apa yang mereka anggap sebagai "allah"
mereka. Banyak orang percaya bahwa Allah dan alam adalah satu. Bagi
orang-orang ini, alam adalah Allah, karena itu mereka menyembah alam.
Orang lain telah menciptakan berbagai macam "allah" untuk diri mereka
sendiri. Bahkan ada orang yang percaya kepada "Allah yang tidak dikenal"
(Kisah Para Rasul 17 :23). Akibatnya, mereka beribadah tanpa pengeta-
huan - bahkan mereka tidak menyadari betapa salahnya mereka. Ibadah
mereka hampa. Alkitab berkata, "Sembahlah, Tuhan Allahmu" (Matius
4:10). Beribadah kepada Allah memuaskan kerinduan kita untuk berse-
kutu dengan Pencipta kita.

3. Allah menyatakan diri-Nya kepada kita bila kita beribadah kepada-
Nya. Allah yang benar, yang menciptakan manusia untuk beribadah dan
yang mengingini agar Ia disembah, telah menyatakan diri-Nya. Ia telah
menyatakan Diri melalui ciptaan, melalui Anak-Nya, melalui Firman-Nya
yang tertulis (Alkitab), dan melalui Roh Kudus. Allah juga ingin menyata-
kan Diri melalui gereja-Nya. Namun, agar gereja dapat menyatakan Allah,
ia harus bersekutu dengan Dia dan melihat kemuliaan-Nya. "Tetapi apabila
hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari pada-
nya . . .. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka
yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan
yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya,
dalam kemuliaan yang semakin besar" (II Korintus 3:16,18).

4 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR di bawah ini:
a Allah menciptakan kita agar bersekutu dengan Dia .dan beribadah kepa-

da-Nya.
b Kerinduan menyembah Allah adalah sesuatu yang tidak dapat dikem-

bangkan sebelum seorang mencapai usia dewasa.
c Manusia kehilangan persekutuannya dengan Allah ketika Adam berdosa.
d Tidak mungkin gereja menyatakan kemuliaan Allah.
e Bila kita berpaling kepada Allah dalam ibadah dan ketaatan, kita lebih

menjadi seperti Dia.

• • •
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5 Tan 'Ia melihat kembali kepada bagian yang baru saja dipelajari, cobalah
saudara mendaftarkan 3 sebab, mengapa penting dan perlu bagi 0 "ang Kris-
ten untuk melayani Allah dalam ibadah.

Apa Itu Ibadah

Tujuan 2. Menerangkan komunikasi dua arah yang terlibat datar 1 ibadah
yang benar.

Kata ibadah (memuja) artinya "memberikan nilai". Bila kita menyem-
bah kit.r mengakui nilai atau kelayakan seseorang. Sebagian orang menya-
lahgunakan kata memuja untuk menggambarkan perasaan mereka .erhadap
orang lain. Mungkin saudara mendengar seorang berkata, "Aku memuja
ayahku," atau "ia memuja anak-anaknya". Sebenarnya yang dimaksudkan
ialah, . Aku sangat mengasihi ayahku" "Ia mengasihi anak-anaknj a." Te-
tapi dalam kedua contoh ini, yang digambarkan ialah nilai atau harga yang
diberikan kepada seseorang.

Kata "ibadah" harus dikhususkan untuk Allah sendiri. Berib idah ke-
pada AIlah ialah mengakui nilai, atau kelayakan Allah. Nilai atau kl -layakan
Allah tidak terukur. Nilai atau kelayakan ini harus diakui. Nilai Allah ber-
kaitan hl'Cara langsung dengan ibadah kita. "Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa" (WahyJ 4:11).

6 Pikirkan alasan-alasan mengapa saudara menganggap Allah layak disem-
bah. Tuliskan alasan-alasan ini dalam buku catatan saudara, dan se rientara
saudara belajar lalu melihat alasan-alasan lain, tambahkan alasan-a asan ini
juga pada daftar saudara.

Ibaaan mulai dengan pendekatan Allah. Allah selalu yang mulai ber-
tindak untuk bersekutu dengan manusia. Allah datang cukup dekat sehing-
ga kita dapat melihat nilai dan kemuliaan-Nya. Yohanes 1:18 berk Ita bah-
wa Allal I belum pemah dilihat oleh seorang pun. Kita tidak melih. vt Allah
sebagain ana kita melihat benda-benda. Ibadah berkaitan dengan hal-hal
yang tidak nampak dan dunia roh, karena Allah itu Roh adanya (Yohanes
4:24). 'I etapi sebagaimana telah kita katakan, kita melihat Allah eti dalam
ciptaan, :ii dalam Firman-Nya yang tertulis, dan di dalam Kristus.
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Allah telah menghampiri manusia dalam berbagai cara. Ia datang
kepada Musa dalam awan (Keluaran 34:5-8). Ia datang kepada Yesaya
dalam Bait Allah (Yesaya 6:1-6). Tetapi penulis Surat Ibrani berkata
bahwa pada zaman akhir ini, Allah telah menyatakan diri-Nya di dalam
Anak-Nya, Yesus. Kristus "adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar
wujud Allah" (Ibrani 1 :3).

Yesus berkata, "Barangsiapa telah melihat Aku, Ia telah melihat Bapa"
(Yohanes 14:9). Allah menyatakan diri-Nya kepada murid-murid melalui
Yesus. Mereka melihat Dia, menjamah Dia, dan mendengar Dia. Mereka
menyembah Dia. Tetapi Ia tidak datang untuk tinggal di dunia. Ia datang
untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kemudian
Ia kembali- kepada Bapa. Ia meninggalkan janji ini kepada murid-murid-
Nya, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi dan tinggal
sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku" (Yohanes 16: 16).

Ketika Kristus kembali kepada Bapa, la mengutus Roh Kudus untuk
menyertai kita. Kristus berkata tentang Roh Kudus, "Ia akan memberita-
kan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku" (Yohanes 16:15). Roh
Kudus menyatakan Allah melalui Anak-Nya kepada gereja. Jadi, melalui
Roh-Nya, Allah hadir dalam gereja, dan Ia menarik kita kepada diri-Nya
sendiri. Yesus berkata,

"Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak
ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada
akhir zaman" (Yohanes 6:44).

"Dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik
semua orang datang kepada-Ku" (Yohanes 12:32).

7 Daftarkan tiga cara kita dapat "melihat" Allah.

Ibadah adalah tanggapan orang percaya kepada Allah. Pada waktu
Allah berdekatan, dan kita menyadari kehadiran-Nya, kesadaran ini menye-
babkan kita mengasihi, menghormati, memuliakan, dan memuji Allah.
Allah menjadi nyata, dan pengertian kita bahwa Allah berlayak menghasil-
kan ibadah. Ibadah yang benar adalah rohani dan menyeluruh.

Allah adalah Roh, dan Yesus berkata bahwa penyembahan kita haruslah
dengan "roh dan kebenaran" (Yohanes 4:24). Penyembahan (ibadah)
dalam sifatnya yang tertinggi adalah batiniah dan rohani. Ibadah bukan
saja sekedar upacara lahiriah dari orang percaya Roh kita bersekutu
dengan Roh Allah! Inilah macam ibadah yang berkenan kepada Allah.
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ROH ALLAHo
IBADAHo

TITIK
KONTAK

ROH MANUSIA

Tangg apan orang yang beribadah haruslah dengan segenap keber adaan-
nya. Alk I Lab berkata, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan (lengan
segenap akal budimu" (Lukas 10:27). Orang yang beribadah tidal. perlu
lagi datang kepada Tuhan dengan korban binatang, tetapi dengan hati yang
penuh pengucapan syukur (Mazmur 50:7-15). Ibadah melibatkan perasaan
maupun pengertian orang yang beribadah. Semakin banyak kita oelajar
tentang Allah dan semakin baik kita mengenal Dia, semakin baik pi la kita
dapat me-nyembah Dia dengan kebenaran. Kitab Mazmur menun ukkan
manusia ~ang beribadah kepada Allah dengan segenap keberada mnya,
"Pujilah '1 UHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai s .genap
batinku!" (Mazmur 103:1). Dalam Mazmur 95:6 pemazmur berkata,
"Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan T'.JHAN
yang menjadikan kita" (Mazmur 95:6). Perbuatan tunduk atau b-irlutut
di hadapan seseorang menandakan sikap penyerahan diri secara J nutlak
kepada orang itu.

8 Yang mana di antara pemyataan-pemyataan berikut adalah pen ielasan
yang terbaik tentang ibadah?
a) Mengas ihi Allah.
b) Mengh .rmati Allah karena kita mengenal nilai atau kelayakan-Nya
c) Mengoroankan binatang kepada Allah.

9 Yang Inana di antara pemyataan-pernyataan ini merupakan pern yataan
yang BEt\ ~R tentang ibadah?
a Ketika beribadah kepada Allah, perasaan dan emosi kita turut tedi oat.
b Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sebelum kita "meliha." atau

menge-nal Dia.
c Dewas.i ini Allah menyatakan diri hanya melalui Anak-Nya, Yesus.
d Ibadah yang benar merupakan tanggapan kita yang wajar ketik: Allah

mendevati kita dan kita mengenal kelayakan-Nya.
e Ibadah yang benar menjadi mungkin ketika roh kita bersekutu dengan

Roh A lah.
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10 Lukas 10:27, Mazmur 103:1, dan Mazmur 95:6 menunjukkan sikap
ibadah apakah pada orang percaya?

11 Dengan kata-kata saudara sendiri, terangkanlah dengan singkat komu-
nikasi dua arah yang terjadi dalam ibadah yang benar.

ALLAH YANG KITA SEMBAH

Siapakah Allah Itu

Tujuan 3. Memberikan contoh yang menggambarkan hubungan antara
nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.

Dalam zaman Perjanjian Lama, sering kali nama-nama diberikan kepada
orang untuk menggambarkan watak orang itu. Pada waktu kita membaca
Perjanjian Lama kita menemukan banyak nama untuk Allah. Nama-nama
ini menggambarkan kepribadian dan watak-Nya. Nama-nama Allah menya-
takan Siapa Dia dan apa yang dilakukan-Nya. Nama-nama ini menolong
kita memahami Allah lebih baik.

Nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Nya. Bila kita
minta sesuatu dari Allah dalam doa, kita berkomunikasi dengan Dia secara
sebenarnya - tetapi ini bukan penyembahan. Akan tetapi, kebaikan Allah
dalam menjawab doa kita dan memenuhi kebutuhan kita menghasilkan hati
yang penuh pengucapan syukur, dengan mana kita beribadah kepada-Nya.
Nama-nama yang kita pakai sementara menyembah Dia sering kali berk-
kaitan dengan Siapa Allah itu dan apa yang telah dilakukan-Nya bagi kita.

Kita tidak dapat mendaftarkan semua nama yang diberikan kepada
Allah dalam Alkitab, tetapi di sini ada beberapa dari nama-nama itu:

Allah yang empunya langit
Allah semesta Alam
Yang Mahakudus
Allah yang Hidup
Yehova -Tuhan

Yunus 1:9
Mazmur 80:8
Ayub 6:10
Ulangan 5:26
Keluaran 6: 3
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Yeh, wah-Jiren - Tuhan menyediakan
Yeh, wa-Nissi - Tuhanlah Panji-panjiku
Yehova-Shalom - Tuhan itu keselamatan
Yehooa-Shammah. - Tuhan hadir di situ
Yehooa-Rapha - Tuhanlah yang menyern-

buhkan
Yehoua-r'Isidhenu - Tuhan Keadilan kita
El Shaddai - Allah (Tuhan) Yang Mahakudus
[manuel - Allah menyertai kita

Kejadian 22: 14,
Keluaran 17: rs
Hakim-hakim €i ::4
Yehezkiel 48: 35
Keluaran 15:2H

Yeremia 23:6
Kejadian 17: 1
Matius 1:23

Pad1J waktu saudara membaca nama-nama Allah seperti di atas, apakah
nama-nama itu mengingatkan saudara akan watak Allah? Sudahkah saudara
mengalami dalam kehidupan saudara sendiri sifat Allah yang dm ratakan
dalam nama-nama ini? Sudahkah Ia memberikan damai dalam hatimu?
Sudahkah Ia menyembuhkan saudara? Apakah saudara merasakan ladirat-
Nya? Kita tidak dapat berbuat lain daripada beribadah dan memuji Allah
kita Yang Mahakuasa!

12 Selam daripada nama-nama yang diberikan kepada Allah dalam. \.lkitab,
ada banyak nama-nama yang diberikan kepada Anak-Nya dan keps da Roh
Kudus yang menggambarkan watak mereka. Carilah ayat-ayat Al citab di
bawah mi dan tuliskanlah nama-nama yang diberikan kepada Kristus dalam
tiap ayar.

a Matius 1:21 .

b Matius 1:23 .

c Matius 2:4 ..

d Luka-, 1 :32 ..

eLuka·; 1:69 .

f I Timotius 6: 15 ..

g Yesaya 9:5 .

• • •
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13 Sekarang carilah ayat-ayat Alkitab yang berikut dan tuliskan nama yang
diberikan kepada Roh Kudus dalam tiap-tiap ayat.

a Yohanes 14;16 .

b Zakhariah 12:10 ..

c Roma 8:2 ..

Sekarang marilah kita menilik tiga nama yang menggambarkan hubung-
an Allah dengan gereja-Nya dalam pekerjaan penebusan:

1.Allah, Pencipta kita. Alkitab mulai dengan Allah yang sedang be-
kerja - Ialah Allah yang bertindak! Ayat yang pertama dalam Alkitab
menyatakan kepada kita bahwa pada mula pertama Allah menciptakan
langit dan bumi (Kejadian 1:1). Dunia tidak terjadi secara kebetulan. Allah
kita adalah Allah yang mempunyai tujuan, dan ada maksud serta rencana
dalam keseluruhan ciptaan-Nya. Kita menyembah Dia karena penciptaan-
Nya. Mazmur 19:2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan
cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya."

14 Bacalah Mazmur 104. Mengapa Pemazmur menyembah dan memuji-
muji Tuhan dalam Mazmur ini?

Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dalam Mazmur 8 :6-7
pemazmur sedang memuji Tuhan atas karya ciptaan-Nya, yaitu manusia.
"Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memah-
kotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa
atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kaki-
nya" (Mazmur 8:6-7).

2. Allah, Juruselamat kita. Allah Pencipta telah merencanakan pene-
busan dunia yang diciptakan-Nya. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa,
tindakan-tindakan Allah diarahkan kepada keselamatannya. Allah mengu-
tus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk penebusan manusia, untuk menjadi
Juruselamatnya. Ia menyelamatkan secara perseorangan, tetapi Ia juga
menjanjikan penebusan bagi seluruh dunia (Efesus 1:10). Semua orang
yang berseru kepada nama-Nya akan diselamatkan.

Juruselamat itu disebut Anak Domba Allah karena Ia dipersembahkan
sebagai korban bagi keselamatan dunia. Ia harus disembah karena kesela-
matan yang dikerjakan-Nya. Setiap makhluk dalam alam ini akan menya-
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nyikan pujian, " ... bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" (Wahyu 5:13).

3. AI lah, Raja kita yang kekal. "Hormat dan kemuliaan sampai selama-
lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang
esa! Arrun" (I Timotius 1:17). Kita memuji dan menyembah Allar karena
Ia kekal. "Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan,
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah A Ilah"
(Mazmur 90:1-2). "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang
ada dan vang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.' "Fir-
man-Nya lagi kepadaku: 'Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan
Omega, Yang Awal dan Yang Akhir" (Wahyu 1:8; 21:6).

Pemerintahan Raja yang kekal mencakup sekalian manusia _. gereja
dan duni a. Pemerintahan Raja itu akan datang pada waktu Kristus menga-
lahkan se-mua penguasa dan kuasa rohani. Kemudian Ia akan menye-rahkan
Kerajaan itu kepada Allah Bapa. Kristus akan terus memerintah sehingga
semua musuh-Nya dihancurkan. Sesudah itu, maka Kerajaan AIh hyang
kekal akun menjadi kenyataan.

Maku tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba
akan ada di dalamnya dan hamba-ham ba-Nya akan beribadah xepada-
Nya, dan mereka akan melihat wajah-Nya dan nama-Nya akan tertulis
di da hi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka
tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan
Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai
raja sarnpai selama-lamanya (Wahyu 22:3-5).

r:" ...... ,. ,...... ~.'

PENCIPTA JURUSELAMAT RAJA
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15 Lukiskan hubungan antara nama-nama Allah dan watak-Nya; tuliskan
dalam buku catatan saudara lima nama Allah atau Anak-Nya, atau Roh
Kudus, dan terangkan dalam cara bagaimana masing-masing nama menyata-
kan sesuatu tentang watak Allah. Apakah latihan ini menolong saudara
untuk melihat dengan lebih jelas bahwa Allah sesungguhnya layak mene-
rima penyembahan kita?

Apa yang Telah Dilakukan-Nya

Tujuan 4. Menerangkan beberapa cara yang dipakai Allah untuk menyedia-
kan semua kebutuhan kita.

1. Allah telah menebus kita. Allah tidak hanya menciptakan manusia,
tetapi Ia juga menyediakan jalan untuk menebus kita. Ia menghendaki agar
jangan seorang pun binasa, tetapi supaya kita sekalian akan mendapat hidup
yang kekal. Allah merencanakan penebusan untuk menyelamatkan kita
bagi diri-Nya sendiri. Allah menginginkan semua pria dan wanita diselamat-
kan agar kita mendatangkan kehormatan bagi-Nya. Maksud Allah bagi kita
ialah mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi Dia. Yesaya 43:7
berbunyi, "Semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kucipta-
kan untuk kemuliaan-Ku." Ia telah menyediakan penebusan bagi kita agar
kita boleh beribadah dan memuliakan Dia.

2. Allah telah membukakan bagi kita jalan kepada diri-Nya sendiri.
Dalam Perjanjian Lama orang yang tidak suci harus dipencilkan. Ia tidak
dapat menghampiri Allah (Bilangan 19). Dalam Keluaran 30:18, tempat
pembasuhan tembaga diterangkan. Imam-imam harus membasuh kaki dan
tangan pada tempat pembasuhan untuk menyucikan diri sebelum mereka
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam I Petrus 2:9 kita membaca bahwa
sekarang kita semua telah dijadikan imam-imam. Ini berarti bahwa kita
dapat datang secara langsung kepada Allah dalam nama Kristus. Kita telah
disucikan oleh darah Kristus dan Firman Allah sehingga kita beroleh jalan
masuk kepada Allah (Ibrani 10:19-22).

3. Allah menyediakan keperluan kita. Allah menyediakan segala
sesuatu bagi anak-anak-Nya. Mazmur 23 telah membawa penghiburan
kepada banyak orang. "Tuhan itulah gembalaku, maka tiada aku akan
kekurangan suatu pun" (ayat 1, TL). Allah, yang memberikan kita hidup,
juga menyediakan keperluan kita sementara kita hidup di dunia. Ia tidak
hanya Allah bagi jiwa kita saja, tetapi bagi tubuh kita juga. Allah "mem-
berikan roti kepada segala makhluk" (Mazmur 136:25). Dalam Matius
6:25-34, Yesus memberitahukan murid-murid-Nya bahwa Allah memper-
dulikan mereka, kata-Nya, "Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu
memerlukan semuanya itu." Kita menyembah Dia karena Ia menyediakan
semua yang kita perlukan.
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4. A Ilah telah menyediakan tempat bagi kita. Orang percaya nernpu-
nyai pengharapan bahwa dalam kekekalan ia akan menikmati lar git dan
bumi baru di hadirat Allah (Wahyu 21:1; Yohanes 14:1-3). Pada w iktu itu
kerajaan Allah akan didirikan untuk selama-lamanya. Pemerintah, n Allah
atas seluruh alam akan menempatkan segala sesuatu, baik di surga maupun
di bumi ke bawah penguasaan Bapa. Pada waktu itu orang percaya akan
tinggal Ih rumah yang kekal dalam persekutuan abadi dengan Bapa. Di
sanalah kita akan beribadah kepada-Nya selama-lamanya.

16 Baga imana Allah menyediakan penebusan bagi kita?

17 Apakah yang perlu sebelum kita dapat masuk ke hadirat Allah?

18 Bukt i apakah yang kita miliki bahwa Allah memperhatikan kebutuhan
jasmani kita?

19 Apakah keperluan manusia yang terakhir dan terpenting yang iisedia-
kan Allali?

Kita telah melihat banyak alasan, mengapa gereja melayani' Allal dalam
ibadah dan pujian. Sekarang kita akan mengalihkan pikiran kita kepada
cara-cara kita melayani Allah.

BAGAIMANA GEREJA MELAYANI ALLAH

Tujuan 5, Menerangkan segi-segi penting pelayanan gereja kepada Al/ah
dan bagaimana segi-segi itu di16ksanakan.

Dalam Ibadah Umum

Gereja lahir pada hari Pentakosta selama pada hari raya umum. J ilkitab
mencatat bahwa orang percaya berhimpun setiap hari dan memecahk an roti
bersama, Mereka berhimpun dalam rumah-rumah atau di Bait Allah.
Mereka memuji Tuhan senantiasa, dan mereka dihormati oleh orang J ianyak
(Kisah Para Rasul 2:41-47). Inilah pelayanan ibadah mereka kepada Allah.
Inilah suatu ungkapan lahiriah yang sederhana dari persekutuan batiniah
mereka dengan Kristus setiap hari.
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Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, terjadilah
suatu gereja. Mereka mungkin bertemu dalam sebuah rumah atau bangsal.
Gereja barangkali terdiri dari dua atau tiga keluarga yang berkumpul untuk
berdoa atau beribadah, atau mungkin terdiri dari ribuan orang yang ber-
kumpul dalam sebuah gedung yang indah. Dalam suatu kebaktian ibadah,
kita, gereja, menunjukkan dengan perbuatan yang nyata dan ucapan bahwa
kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan.

Umat Allah dalam Perjanjian Lama berhimpun di dalam Bait Allah yang
dibangun khusus untuk ibadah. Allah berbicara tentang kedatangan umat-
Nya untuk beribadah, "Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat
kudus-Ku dan yang akan mendekati meja-Ku untuk menyelenggarakan
kebaktian dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap Aku" (Yehez-
kieI44:16).

20 Ayat Alkitab ini (Yehezkiel 44:16) menunjuk kepada imam-imam Per-
janjian Lama, yang sendiri diizinkan masuk Ketempat suci dalam bait Allah
untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita dapat menerapkan hal ini dalam
pengalaman pelayanan kita sendiri dalam ibadah umum?

Kita melayani Allah dalam ibadah umum. Pelayanan ini mengambil
tempat dalam Rumah Tuhan. Inilah suatu tempat kebaikan, kebenaran,
dan keindahan. Daud bernyanyi, "Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah
menyembah kepada TUHAN dengan. berhiaskan kekudusan" (1 Tawarikh
16:29).

Kebaktian ibadah merupakan suatu panggilan untuk beribadah. Pen-
deta memimpin orang-orang percaya dalam penyembahan kepada Allah
mereka. arang-orang percaya terpanggil untuk menerima dengan ucapan
syukur karunia persekutuan dengan Dia. Suatu kebaktian ibadah Kristen
mengandung unsur-unsur ini:

Inspirasi

1. Musik. Musik (puji-pujian) merupakan bagian yang penting dari ung-
kapan ibadah kita kepada Tuhan. Lihatlah sepintas lalu kepada Mazmur-
Mazmur dalam Alkitab saudara dan perhatikanlah ucapan-ucapan tentang
menyanyikan pujian kepada Tuhan, atau memuji Tuhan dengan alat-alat
musik. Ketika kita mengangkat suara kita bersama-sama dalam nyanyian
puji-pujian, kita menyaringkan suara dengan ramai-ramai kepada Tuhan,
dan Ia berkenan akan ibadah kita.
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2. Dou Allah menghendaki agar doa-doa kita mencakup penyembahan
dan pujian, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu, ... " (Matius 6:9). "Mari, pujilah TUBi,N, hai
semua hamba TUHAN, yang datang melayani di rumah TUHAN, .. Ang-
katlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah TUHAN!" (Mazmur 134:
1,2).

3. Kesaksian. Kitab Mazmur penuh dengan kesaksian tentang kebaikan
Allah. B lia kita menceritakan apa yang telah dilakukan Allah bagi kita di
hadapan umum, maka seluruh kumpulan orang percaya dipimpin untuk
menyembah Tuhan dan beriman kepada-Nya untuk keperluan mereka
sendiri.

4. Persembahan. Memberikan kembali kepada Allah sebagian berkat
jasmani, 'iang telah diberikan-Nya kepada kita, merupakan suatu ti: idakan
ibadah. Pemberian kita berasal dari hati yang penuh dengan syukur karena
kebaikan- Nya kepada kita. Itulah suatu hak istimewa untuk memberikan
persembahan kita kepada Tuhan.

Peneranga rl

5. Pemberitaan Firman. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dlm terang
bagi jalan ku" (Mazmur 119:105). "Aku berpesan dengan sungguh-sungguh
kepadamu demi penyataan-Nya dan demi kerajaan-Nya: Beritakan.ah fir-
man, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah ap a yang
salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran"
(II Timotius 4:1-2). Pada waktu kita berkumpul dan mendengarka-i pem-
beritaan I; irman, hati kita ditarik kepada Allah dalam kasih dan PI nyem-
bahan.

UNGKAPAN IBADAH

MUSIK - DOA - KESAKSIAN - PERSEMBAHAN - PEMBERITAAN FIRMAN
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21 Terangkan dengan kata-kata saudara sendiri bagaimana unsur-unsur
ibadah umum ini merupakan suatu pelayanan gereja kepada Tuhan.

Di sini ada beberapa patokan untuk menolong saudara menciptakan
suasana bagi ibadah yang berarti selama kebaktian:

1. Rencana dan persiapkan sebelum kebaktian ibadah mulai. Pendeta
bertanggung jawab untuk memimpin jemaat dalam penyembahan. Ia harus
menyediakan hatinya sendiri melalui doa, dan merencanakan setiap bagian
dalam kebaktian untuk memungkinkan umat Allah masuk ke dalam pe-
nyembahan.

2. Mengizinkan Roh Kudus bekerja. Hanya ada sedikit pengalaman
dalam hidup yang sebanding dengan "menyembah Allah dalam Roh dan
kebenaran" (Yohanes 4:24). Suatu kebaktian ibadah yang baik mengang-
kat roh manusia kepada Allah. Allah bertemu dengan umat-Nya selama
waktu-waktu ibadah. Harus ada kemerdekaan dalam Roh. Roh Kudus,
seperti angin yang bertiup ke arah yang dikehendakinya, tidak takluk
kepada perintah manusia. Pekalah terhadap pimpinan-Nya, sementara
saudara beribadah. Bila Roh Kudus memimpin, tidak pernah ada keka-
cauan.

3. Semua anggota tubuh Kristus harus mengambil bagian dalam Ibadah.
Ibadah harus menjadi penyembahan bersama dari seluruh kumpulan orang
percaya. Allah berkenan apabila seluruh jemaat beribadah bersama-sama.
"Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam
bersama-sama dengan rukun" (Mazmur 133:1). Jemaat mengambil bagian
dalam musik, doa dan pujian, kesaksian, persembahan dan dalam menang-
gapi berita Firman Allah. Banyak kali, dalam ibadah umum, anggota-
anggota jemaat dipimpin untuk saling melayani.

Ibadah yang benar harus dilakukan dengan tulus. Ibadah yang tulus ke
luar dari hati. Ia harus membangkitkan semangat dan mengilhami. Ibadah
meninggikan Tuhan dan menarik manusia kepada-Nya. Ibadah harus penuh
dengan rasa hormat. Harus ada rasa hormat dan penghargaan kepada Allah.
Pada waktu gereja secara keseluruhan melayani Allah dalam ibadah, ada
perasaan khidmat dan suasana SUCI dan hormat.
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22 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan ini BENAR mengenai
pelayanan gereja kepada Allah dalam ibadah umum?
a Semenjak gereja yang mula-mula, orang-orang percaya beribadt h ber-

sama-sama dalam ibadah umum.
b Seorang beriman harus menganggap ibadah sebagai soal pribadi S~hingga

orang lain tidak dapat diikutsertakan.
c Beberapa bagian dalam ibadah umum tidak dapat dianggap :.ebagai

bagian dari ibadah.
d Pelaya-ran yang terpenting kepada Allah ialah pujian dan penyem bahan.
e Ibadah umum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tid lk ada

sesuatu yang dapat mengubah rencana itu.
f Bila H, .h Kudus diizinkan untuk bekerja dalam ibadah umum, maka ada

kebebasan dan ketertiban.
g Penyembahan bersama menyediakan kesempatan bagi seluruh anggota

jemaat. untuk ikut mengambil bagian dengan banyak cara.

Dalam PI' nyerahan Setiap Hari

Oranu beriman tidak hanya beribadah bersama orang lain. Pel iyanan
gereja baai Allah bergantung pada penyerahan pribadi setiap orang cepada
Tuhan. Kehidupan kita setiap hari harus diserahkan kepada Tuh m. la
harus menjadi yang pertama dalam hidup kita.

Wajarlah bila saudara ingin menyembah Tuhan secara pribadi. Inilah
beberapa hal yang harus diingat pada waktu saudara melayani Dia secara
pribadi dan berserah kepada kehendak-Nya.

1. Beribadah kepada Allah dengan iman. Tanpa iman kita tidak dapat
berkenan kepada Allah. Dengan iman kita menghampiri Allah. Penayalah
bahwa LI adalah Allah Pencipta dan Allah sumber keselamatan s iudara.
Bersandarlah kepada janji-janji-Nya untuk memenuhi semua keb .ituhan
saudara

2. Be' ibadah dengan sungguh-sungguh. "Jangan menyebut nama
TUHAN. Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan mem andang
bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan" (K -luaran
20:7). ] ada waktu kita berseru memanggil nama Tuhan, kita harus percaya
dengan sungguh-sungguh akan kuasa nama itu. Kita telah melihat. bagai-
mana nama-nama Allah menyatakan watak Allah. Jikalau kita katakan
kepada urang lain "Saya seorang Kristen (yang berarti "seperti Kr stus"),
lalu bertingkah laku dalam cara yang menyebabkan Nama-Nya dih makan,
maka kita menggunakan nama-Nya dengan sembarangan. Kita dap at beri-
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badah dalam arti yang sesungguhnya bila kita taat kepada Firman-Nya dan
menghormati nama-Nya dalam segala tindakan kita.

3. Beribadah dengan sukacita. Mazmur 33:1 mengatakan, "Bersorak-
sorailah, hai orang-orang benar, dalam TUHANl Sebab memuji-muji itu
layak bagi orang-orang jujur." Dapatkah saudara melihat bagaimana
penyembahan yang benar tergantung kepada hidup yang benar? Bila kita
hidup benar di hadapan-Nya kita berkenan kepada-Nya dan Ia memenuhi
hati kita dengan sukacita. Sukacita itu kita nyatakan dalam penyembahan.

4. Beribadah dengan cara yang segar. Mazmur 33:3 mengatakan,
"Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru." Allah, Pencipta kita, senang
bila kita menciptakan cara-cara baru untuk menyatakan kasih dan rasa
terima kasih kita kepada-Nya. Pengalaman-pengalaman yang baru dengan
Tuhan akan menghasilkan "nyanyian-nyanyian baru" bagi-Nya.

5. Beribadah dengan pengharapan. Allah adalah sumber penghiburan
dan kesejahteraan kita. "Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah peno-
long kita dan perisai kita! Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab
kepada nama-Nya yang kudus kita percaya" (Mazmur 33:20,21). Dalam
pencobaan dan persoalan yang menimpa kita sehari-hari, ingatlah bahwa
Allah adalah Tuhan atas kekuatan-kekuatan alam, waktu, dan kuasa-kuasa
lainnya. Ia telah memberikan kita kemenangan dalam setiap situasi. Kita
akan bersukacita dalam kemenangan-Nya. Tidak ada perkara yang terlalu
sukar bagi Allah.

23 Dalam cara bagaimanakah pelayanan gereja kepada Allah bergantung
pada orang-orang Kristen secara pribadi?

Dalam Pelayanan Kepada Orang Lain

Cara penting lainnya gereja melayani kepada Allah ialah melalui pela-
yanan kepada orang lain. Kita beribadah kepada Allah dengan cara mela-
yani mereka atas Nama Tuhan. Yesus mengatakan,

"Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa
menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. .. Dan
barangsiapa memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah seorang
yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata kepadamu: Sesungguh-
nya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya" (Matius 10:40,42).
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Rasu I Paulus berkata, "Layanilah seorang akan yang lain ol ph kasih."
(Galatia 1:1:13).

Pelay.inan seorang kepada yang lain dapat berbentuk pelayanan jasmani
atau mau 'ri, tetapi pelayanan itu mempunyai maksud rohani, yaiti mem-
permulia -ian Kristus. Secangkir air dalam nama-Nya merupakan pel iyanan
rohani. Kristus memberikan contoh pelayanan waktu Ia membast.h kaki
murid-mi Irid-Nya. Ia memberi makan kepada orang banyak pe igganti
menyuru h mereka pulang dengan lapar.

PELAYANAN ROHANI

Allah telah memberikan karunia-karunia khusus kepada gereja untuk
pelayanannya kepada orang lain (I Korintus 12 :7). Karunia atau karunia-
karunia Hhusus yang kita terima, bergantung kepada tempat yang d itetap-
kan Allah bagi kita dalam Tubuh Kristus. Namun setiap karunia dit erikan
supaya kita dapat memanfaatkannya dalam pelayanan kepada arggota-
anggota 1ain dalam tubuh itu. Kita akan berbicara lebih banyak tentang
karunia dalam pasal berikutnya. Marilah kita menjadi pengurus yar g baik
dari karunia-karunia Allah. Rasul Petrus menuliskan kata-kata 1erikut
mengemu -ielayanan kita kepada orang lam:

"Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang aka 1 yang
lain. ""bab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpang: m seo-
rang, IKan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang
akan yang lam, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh ti: ip-tiap
orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ji ca ada
orang vang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang me nyam-
paika: firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia Ir elaku-
kannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah
dim li Ilakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialar yang
empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin" (1 Pe-
rus 4: ~-11).



PELAYANAN KEPADA ALLAH 119

24 Dalam buku catatan saudara, daftarkanlah cara-cara pelayanan yang
saudara atau anggota-anggota gereja lainnya telah melayani kepada Allah
melalui pelayanan kepada orang lain. Dapatkah saudara melihat bagaimana
pelayanan saudara sesungguhnya adalah pelayanan kepada Allah?

25 Kita telah berbicara tentang tiga cara bagaimana gereja melayani Allah.
Daftarkan masing-masing cara dalam buku catatan saudara tanpa mehhat
kembali pada pelajaran ini. Kemudian tuliskanlah apa, yang dalam pan-
dangan saudara, adalah cara yang amat penting untuk mempraktekkan
masing-masing pelayanan ini dalam gereja saudara. Jangan lakukan latihan
ini "asal jadi" saja, tetapi lakukanlah dengan sikap doa, dan minta kepada
Allah untuk menolong saudara belajar melayani Dia dengan lebih baik
sebagai seorang anggota Tubuh Kristus.

26 Sebelum saudara menjawab soal-soal untuk menguji diri pada akhir
pasal ini, kami mau saudara memeriksa cara keterlibatan saudara sendiri
dalam pelayanan kepada Allah, dan cara gereja saudara melayani Dia.
Buatlah tanda X dalam kolom yang menerangkan secara lebih baik macam-
macam pelayanan ini pada saat sekarang ini.

(0 @..:<:
oj rI ClJ ClJ
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<JO 0-
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PENGALAMAN IBADAH SAUDARA (l)

iii "" f=er; ~ -.
a Apakah saudara meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan

setiap hari?

b Apakah saudara menyembah Dia dalam nyanyian?

c Apakah saudara menyembah Dia dalam pujian dan kesaksian?

d Apakah saudara menyembah Dia secara teratur dalam persern-
bahan?

e Apakah saudara menyembah Dia melalui penelaahan Firman-
Nya secara teratur?

f Apakah saudara mematuhi Firman-Nya sehingga saudara tidak
akan mencemarkan nama-Nya?

g Apakah kehidupan saudara merupakan kesaksian yang baik
bagi Allah dan apa yang telah dilakukan-Nya?

h Apakah saudara melayani Allah melalui pelayanan kepada
jemaat saudara dan anggota-anggota jemaat itu?

i Apakah saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah
setiap hari?
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- -
a Apak" li bagian puji-pujian merupakan saat penyembahan yang

sesungguhnya?
-

b Apaka h ruang ibadah merupakan tempat yang tertib, indah
dan penuh penghormatan?

c Apakzl. waktu diberikan untuk penyembahan bersama dalam
puji-p .uian dan kesaksian?

d Apak..li anggota-anggota didorong untuk saling melayani seba-
gai ba.uan dari ibadah?

...

e Apak2.1Lpersembahan dilakukan dalam roh ibadah?

f Apakah Roh Kudus diberi kebebasan untuk memimpin iba-
dah?

g Dapatkah saudara mengetahui bahwa pendeta telah menyiap-
kan dan merencanakan kebaktian sebagai suatu saat untuk
penyembahan?

- -_.
h Apakah bagian doa mulai dengan penyembahan kepada Tuhan

dan pt; ngakuan bahwa Ia berlayak untuk disembah?

27 Dalam buku catatan saudara, daftarkanlah cara-cara yang saudara akan
rencanakan untuk memperbaiki ibadah pribadi saudara kepada Allah.

28 Daftarkanlah cara-cara dengan mana saudara ingin melihat gere la sau-
dara mem perbaiki ibadah bersama kepada Tuhan.

29 Apakah pelajaran ini membuat saudara lebih menyadari bahwa Allah
berlayak untuk disembah? Dengan cara bagaimana? (Tuliskanlah cara-cara
itu dalam huku catatan saudara.)
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban yang terbaik bagi setiap pertanyaan.

1 Ibadah dapat diterangkan sebagai
a) cara untuk menebus dosa kita.
b) pengakuan bahwa Allah layak disembah dan tanggapan kita terhadap

pengakuan itu.
c) rasa kasih akan seseorang atau sesuatu.
d) tindakan berlutut atau tunduk di hadapan seseorang.

2 Keinginan Allah agar kita menyembah Dia, keinginan kita sendiri untuk
menyembah Dia, dan kenyataan bahwa Ia menyatakan Diri-Nya kepada
kita merupakan alasan mengapa
a) ibadah bukan merupakan satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa

kita adalah orang Kristen.
b) kita tidak berlayak menyembah Allah.
c) melayani orang lain tidak dapat dianggap sebagai ibadah.
d) ibadah merupakan bagian yang perlu dari pelayanan kita kepada Allah.

3 Ibadah mulai dengan
a) Allah menghampiri manusia.
b) manusia menghampiri Allah.
c) pelayanan kepada orang lain.
d) menyatakan keperluan-keperluan kita kepada Allah.

4 Cara yang paling jelas dengan mana Allah telah menyatakan diri-Nya
kepada manusia adalah melalui
a) alam.
b) nabi-nabi.
c) Anak-Nya, Yesus.
d) mujizat.

5 Ibadah dalam sifatnya yang tertinggi
a) kelihatan dalam pelayanan kita secara lahiriah.
b) diungkapkan dengan nyanyian.
c) adalah batiniah dan rohaniah.
d) hanya mungkin bagi malaikat-malaikat.



122 GEREJA KRISTEN DALAM PELAYAN AN

6 Yang mana di antara hal-hal berikut ini bukan merupakan ibad ah yang
tulus?
a) Bergantung kepada penurutan upacara tertentu.
b) Tangg apan dari seluruh keberadaan seseorang.
c) Melibatkan perasaan dari orang yang beribadah.
d) Sikap penyerahan sepenuh kepada Allah.

7 Meny- -mbah Allah dalam roh artinya
a) ibadah bukanlah sesuatu yang kita perbuat, tetapi sesuatu yang k ita rasa-

kan.
b) doa merupakan satu-satunya cara efektif untuk beribadah.
c) roh kita harus berhubungan dengan Roh Allah.
d) kita tidak dapat memahami ibadah dengan pikiran kita.

8 Pengertian terhadap nama-nama Allah penting bagi ibadah karena
a) Nama Nya menggambarkan siapa Dia dan apa yang telah dilakukan-Nya

sehingga Ia layak disembah.
b) Nama Nya terlalu suci untuk diucapkan.
c) Inilah satu-satunya cara dengan mana Ia memenuhi kebutuhan-kebutuh-

an kit.i

9 Nama [manuel berarti
a) Allah yang hidup.
b) Allah menyertai kita.
c) Tuhan yang menyembuhkan.
d) Tuhan akan menyediakan.

10 Nam.i manakah, yang diberikan Yesus, yang menggambarkan dengan
sempum.i peranan-Nya dalam rencana penebusan Allah?
a) Penasihat
b) Raja Damai
c) Imanuel
d) Juruselamat

11 Kebu Iuhan terpenting manusia yang telah disediakan Allah adalah
kebutuhan akan
a) berkat ·berkat jasmani dalam hidup ini.
b) persekutuan dengan orang-orang Kristen lainnya.
c) kepuasan dalam pekerjaan kita.
d) persekutuan yang tidak putus-putus dengan Dia.



PELAYANAN KEPADA ALLAH 123

12 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini menerang-
kan dengan jelas peranan ibadah umum dalam kehidupan seorang Kristen?
a) Ibadah umum baik untuk orang Kristen yang memerlukan orang lain agar

mereka dapat beribadah, tetapi ibadah semacam ini tidak sepenting iba-
dah pribadi.

b) Ibadah umum penting bagi semua orang Kristen sebagai pernyataan
lahiriah kepada dunia tentang persekutuan batiniah dengan Kristus. Pada
waktu semua anggota mengambil bagian bersama dalam ibadah, mereka
dibawa dalam persekutuan yang lebih erat antara satu sama lain dan
dengan Tuhan.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

14 Karena Ia adalah Pencipta yang menyediakan semua yang dibutuhkan
bagi ciptaan-Nya.

1 Gereja (Tubuh Kristus).

15 Bandingkanlah jawaban saudara dengan contoh-contoh yang telah kami
berikan dalam bagian ini.

2 Dari setiap suku, bangsa, dan bahasa.

16 Melalui pengorbanan Anak-Nya.

3 Salah satu dari alasan-alasan ini: Karena mereka mengasihi Dia; karena
Ialah Pencipta mereka; karena Ia menebus mereka; karena mereka tidak
pernah lagi lapar, haus, atau menderita.

17 Kita harus disucikan oleh darah Kristus agar kita berlayak untuk meng-
hampiri Dia.

4 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Salah.
e Benar.

18 Jawaban saudara. Alkitab memberikan bukti (Mazmur 23:1, 136:25;
Matius 6:25-34), dan kita juga mengalami persediaan-Nya hari lepas
hari.
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5 (Urutannya terserah.) Allah menghendaki kita menyembah Dia. Manu-
sia th lahirkan dengan keinginan untuk menyembah. Allah men: ratakan
diri-Nya kepada kita ketika beribadah kepada-Nya.

19 Keb.ituhan akan persekutuan yang tidak putus-putus dengan D a, yang
akan kita miliki di tempat kediaman kekal yang telah disediakannya
bagi kita.

6 Jawaban saudara. Bandingkanlah daftar saudara dengan pemiahasan
kam tentang mengapa kita menyembah Dia.

20 Melalui Kristus kita sekalian dijadikan imam-imam, dan kit l boleh
datang kepada Allah secara langsung dalam ibadah umum.

7 (Sal.ih satu dari jawaban berikut) Melalui Ciptaan, melalui Firman
(Alkisab), melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, melalui GEreja.

21 Jaw, .nan saudara. Kami akan katakan bahwa unsur-unsur i.n: adalah
cara I~ereja mengenal kelayakan Allah untuk disembah dan mer anggapi
kelayakan tersebut.

8 b) Menghormati Allah karena kita mengenal nilai atau kelayakan -Nya,

22 a Benar.
b Salah.
c Salah.
d Benar.
e S.llah.
f Benar.
g Benar.

9 a Bi-nar.
b Benar,
c Salah.
d Benar.
e Benar,

23 Agar supaya gereja dapat memenuhi pelayanannya kepada Al ah, ma-
sing masing anggota harus menyerahkan diri sepenuhnya kepal la Allah
dalarn ketaatan. Ia harus memakai waktu untuk ibadah prit adi dan
kehidupannya harus memuliakan Tuhan.

10 Sika P penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
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24 Jawaban saudara. Mungkin saudara mendaftarkan cara untuk melayani
dalam gereja seperti mengajar, membersihkan ruang ibadah, menjaga
anak-anak kecil, menjadi anggota paduan suara, dsbnya. Atau, barang-
kali saudara telah mengunjungi orang sakit, orang dalam penjara, meno-
long orang jompo, menguatkan seorang yang berada dalam penderitaan,
dsbnya. Semua ini merupakan pelayanan kepada Allah bila dilakukan
dengan maksud untuk memuliakan Dia dan bukannya memuliakan diri
kita sendiri.

11 (Dengan kata-kata saudara sendiri.) Penyembahan terjadi bila Allah
menghampiri orang percaya, lalu orang percaya menanggapi kehadiran-
Nya. Inilah persekutuan antara Roh Allah dan roh manusia.

25 Periksalah jawaban saudara dengan cara meninjau kembali bagian yang
berjudul Bagaimana Gereja melayani Allah. Kita melayani dalam iba-
dah umum, dalam ketaatan pribadi setiap hari, dan dalam pelayanan
kepada orang lain.

12 a Yesus.
b Imanuel (Allah menyertai kita).
c Mesias.
d Anak Allah yang Mahatinggi.
e Juruselamat.
f Raja atas segala raja, Tuhan atas sekalian tuan.
g Ajaib, Penasihat, Allah yang Mahakuasa, Bapa kekekalan, Raja

Damai.

26-29 Jawaban saudara. Kami yakin saudara akan mempraktekkan kebe-
naran-kebenaran yang telah diberikan dalam pelajaran ini. Syukur
kepada Allah untuk hak istimewa yang telah diberikannya kepada kita,
ciptaan-Nya, untuk bersekutu dengan Dia melalui ibadah!

13 a Penolong.
b Roh pengasihan (rahmat).
c Roh yang memberi hidup.



Saling Melayani

Pernahkah saudara melihat suatu orkes mengadakan pertunjukan, atau
menden garkan musiknya? Belum lama ini, saya mendengarkan su rtu sim-
foni yang indah yang pada pandangan saya, sempurna sekali. Perir ibangan
antara .dat-alat musik yang digesek, ditiup, dan ditabuh sangat lu, tr biasa.
Gubahan musik itu dimainkan dengan perasaan dan gaya. Ada keselarasan
yang sempurna dan pengaturan tempo yang tepat. Nyata sekal bahwa
pemim] 'Jn orkes tersebut mempunyai kontrol penuh atas pemusik-p emusik-
nya. 84 mua alat musik itu selaras, dan setiap anggota orkes turut IT enyum-
bang k. 'pada kesempurnaan seluruh pertunjukan itu. Sekalian anggota
orkes b-kerja bersama-sama untuk menghasilkan simfoni bunyi yar gindah
- yang memberi kesan mendalam di hati para pendengar - tanpa memu-
singkan entah peranannya besar atau kecil.

Gereja, dalam pelayanan, dapat dibandingkan dengan suatu or-tes sim-
foni. Kita semua tidak memainkan instrumen yang sama, tetapi herbagai
jenis inst rumen diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan Bebe-
rapa alat musik memang memainkan peranan yang lebih besar, tet api bila
alat musik yang memainkan peranan yang kurang penting tidak berbunyi,
maka keselarasan dan kesempurnaan simfoni secara menyeluruh, tid lk akan
tercapai Pemimpin kita, Roh Kudus, harus mempunyai kontrol penuh,
dan semua instrumen harus selaras, jika tidak, maka akan terjadi bur yi yang
sumbang dan ketidakserasian. Bilamana setiap anggota terlibat secara total
dalam pelayanan yang telah diberikan Allah kepadanya, maka al an ada
keselarasan dan persatuan yang indah, yang membangun semua ora 19 yang
mengalaniinya.

Dalam pasal yang terakhir kita berbicara tentang pelayan ar gereja
kepada '\llah. Hasil yang wajar dari pelayanan kepada Allah ialal kerin-
duan un t uk menjangkau orang lain. Dalam pasal ini, kita akan nelihat
bagaimana gereja dilengkapi untuk melayani dirinya sendiri, agar supaya
ia dapat disediakan untuk menjangkau dunia dalam suatu pelayana 1 pene-
busan.
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ikhtisar pasal

Perlunya Saling Melayani dalam Tubuh Kristus
Saling Membangun dalam Tubuh Kristus
Membangun Watak dalam Tubuh Kristus
Pemakaian Karunia dalam Tubuh Kristus

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan pentingnya pelayanan gereja bagi dirinya sendiri.

• Memberikan penjelasan tentang buah Roh dan bagaimana buah Roh
dihasilkan dalam kehidupan orang Kristen.

• Memahami maksud karunia-karunia Roh dalam pelayanan gereja bagi
dirinya sendiri.

• Mempunyai keinginan yang lebih besar untuk kedewasaan rohani terma-
suk buah Roh dan karunia-karunia Roh.

127
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kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan dalarr pasal 1.
Bacalah dengan saksama semua ayat Alkitab yang terdapat dal.un pasal
ini dan jawablah semua pertanyaan lebih dulu sebelum membandingkan-
nya dengan jawaban yang diberikan dalam buku ini.

2. Kerja kanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal ini dan periksa-
lah ja waban-jawaban saudara.

uraian pasal

PERLUr\Y A SALING MELAYANI DALAM TUBUH KRISTUS

Tujuan I. Mengenal alasan-alasan mengapa penting bagi anggota anggota
gereja untuk saling melayani.

Gereja adalah masyarakat orang percaya yang telah ditebus. ~{asyara-
kat orang tebusan ini terbentuk oleh karena 1) apa yang telah dikerjakan
Kristus haginya; 2) statusnya dalam Kristus; dan 3) apa yang harus dikerja-
kan bagi Kristus. Setiap anggota harus menerima tanggung jawabny a secara
penuh dalarn kehidupan bersama dan tujuan yang mempersatukan sekalian
orang percaya, Orang beriman harus membagi apa yang telah dikerjakan
Kristus bagi mereka. Mereka harus saling menguatkan dan saling -nemba-
ngun dalam Tuhan.

Apakah maksud Allah bagi masyarakat orang tebusan - gereja? Menga-
pa masyarakat yang demikian ada? Alkitab memberikan [awabannj a kepa-
da kita. Sebelum pulang kembali kepada Bapa, Yesus memberitahukan
murid-murid-Nya:

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah
mere ka dalam nama Bapa dan Anak 'dan Roh Kudus, dan ajarla h mela-
kukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Da n keta-
huilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman
(Matius 28:19,20).

Kata- kata Tuhan ini dikenal sebagai Amanat Agung bagi gereja. Kata-
kata ini mengandung perintah. Gereja diperintahkan untuk melakukan dua
hal: 1) menjadikan murid dan 2) mengajar. Menjadikan murid ,lisebut
penginfilan dan mengajar disebut membangun.

Pengi njilan dan pembangunan rohani berjalan bersama-sama. Keduanya
perlu untuk memenuhi Amanat Agung. Rencana Allah tidak lengkap tanpa
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keduanya. Hubungan keduanya dapat dibandingkan dengan hubungan
kedua tangkai sebuah gunting. Suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan
hanya dengan salah satu tangkai. Kedua tangkai itu diperlukan.

Penginjilan adalah pelayanan gereja kepada dunia. Gereja ke luar untuk
bersaksi kepada orang yang tidak percaya. Kita akan membahas hal ini
dalam pasal berikutnya. Tetapi dalam pasal ini, kita akan membahas pela-
yana;t gereja bagi dirinya sendiri, termasuk pembangunan rohani. Gereja
membangun dirinya sendiri sebagai masyarakat orang tebusan.

1 Mengapa gereja disebut masyarakat orang tebusan? (Pilihlah jawaban
yang benar.)
a) Gereja terdiri dari orang-orang yang telah memisahkan diri mereka sama

sekali dari dunia agar dapat memakai seluruh waktu mereka untuk ber-
pikir tentang perkara-perkara Allah.

b) Gereja mencakup semua orang percaya yang diselamatkan dari kuasa
dosa dan dipanggil ke luar oleh Allah untuk mewujudkan rencana pene-
busan-Nya bagi dunia.

Gereja disebut Tubuh Kristus. Karena itu, kita menyebut pelayanannya
bagi dirinya sendiri sebagai saling melayani dalam Tubuh Kristus. Kita
telah memutuskan untuk berbicara tentang hal saling melayani ini sebelum
kita membahas pelayanan penginjilan. Mengapa? Karena dunia hanya akan
percaya perkataan kita bila melihat kesaksian orang percaya yang mencer-
minkan kasih, persatuan, dan hidup suci. Secara pribadi dan secara kelom-
pok, orang percaya harus menjadi contoh agar dapat memenangkan orang
lain bagi Kristus. Semangat kekeluargaan Kristen dalam gereja sangat pen-
ting bagi kesaksian yang efektif kepada dunia.
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Gereja menggenapi maksud Allah oleh keadaannya (sebagai nasyarakat
orang tebusan) dan oleh pekerjaannya (sebagai masyarakat yang nenebus).
Nilai g-ereja terdapat pada kenyataan bahwa gereja adalah masyarakat orang
tebusan. "... Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-
Nya haginya" (Efesus 5:25). Gereja dipilih oleh Allah Sendiri (Efesus
1 :11 ) Gereja bukan hanya sekedar sarana dalam rencana All ah, tetapi
sasarm, kasih Allah. Karena itu ia harus memperhatikan dirin fa sendiri
untu k xemuliaan Allah.

2 Lingkarilah huruf di depan tiap alasan yang BENAR yang menunjukkan
mengapa anggota-anggota tubuh Kristus perlu saling melayani.
a Pelayanan mereka satu kepada yang lain menggenapi semu, I rencana

Allah bagi mereka.
b Mereka bertanggung jawab untuk saling membangun dan rm nguatkan

dalarn Tuhan.
c Ini merupakan penggenapan perintah kepada orang Krisu -n untuk

menuaiar (membangun) seperti terdapat dalam Amanat Agung.
d Semangat masyarakat Kristen dalam gereja adalah contoh YIU1~ diperlu-

kan untuk memenangkan orang yang tidak percaya bagi Kristus
e Seh igai sasaran kasih Allah, gereja mempunyai nilai yang besa: karena-

nya la bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri agar Allah da iat dimu-
Hak. LU.

SALING MEMBANGUN DALAM TUBUH KRISTUS

Tujuan 2. Menerangkan bagaimana Roh Kudus memunghinhan gereja
membangun dirinya sendiri.

Pelayanan gereja bagi dirinya sendiri mengakibatkan anggota -anggota-
nya bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Gereja harus menjadi masya-
rakat orang percaya dalam persekutuan. Gagasan mengenai mcsyarakat
mencakup saling membagi, persekutuan, menunjukkan kasih dan perhatian.
Setiap orang percaya dalam masyarakat gereja harus menjadi angg ata yang
bertanugung jawab. " ... Seluruh tubuh ... oleh pelayanan semu El bagian-
nya, st.suai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota - menerima pertum-
buhanr.va dan membangun dirinya dalam kasih" (Efesus 4:16).

See-rang menjadi orang Kristen pada saat ia mengakui Yesu.. sebagai
Juruselamat. Pada saat itulah dasar kepercayaan kepada Kristus diletakkan.
Kemud lan ia harus membangun di atas dasar itu seumur hidupnyr, Setiap
orang Kristen bertanggung jawab untuk membangun kehidupanny El sendiri
dalam Kristus, dan menolong orang lain membangun kehidupan mereka.
Sement ara membangun, sifat Kristen kita berkembang.
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Tugas yang diberikan Kristus kepada gereja untuk membangun dirinya
sendiri bukanlah tugas yang mudah. Tetapi Kristus mengirim Roh Kudus
untuk menolong kita menaati perintah-Nya. Roh Kudus disebut Penghibur
ilahi, Penolong, oknum yang dipanggil untuk mendampingi dan memberi-
kan pelayanan (Yohanes 14:16,26;'15:26; 16:7).

Pertolongan apakah yang diberikan Roh Kudus? Untuk membangun
jemaat, Roh Kudus menyediakan dua hal:

1. Buah Roh. Roh Kudus menghasilkan sifat-sifat Kristus dalam kita.
Buah itu berhubungan dengan watak Kristen. Buah itu perlu dalam gereja
agar melengkapi kita bagi kesaksian dan pelayanan. Buah Roh menyatakan
tingkat pertumbuhan dan perkembangan kita di dalam Tuhan.

3 Pelajarilah Galatia 5:22-23, kemudian daftarkanlah dari ingatan, buah
Roh yang diberikan dalam ayat-ayat ini.

4 .Jikalau Roh Kudus yang menyediakan buah Roh, apakah tugas kita
dalam mengembangkan buah itu dalam hidup kita?

2. Karunia-karunia Roh. Roh Kudus memberikan karunia-karunia
rohani kepada gereja dengan maksud memberikan pelayanan kepada ang-
gota-anggota tubuh danmelaksanakan pelayanan khusus bagi tubuh. Sebe-
lum kita maju lebih jauh, bacalah tentang karunia-karunia Roh dalam
I Korintus 12:4-11. Berapa banyak di antara karunia-karunia ini telah
saudara lihat dalam pelayanan gereja saudara sendiri?

5 Bagian ini (1 Korintus 12:4-11) menyatakan kepada kita bahwa Roh
Kuduslah yang memberikan berbagai macam karunia kepada anggota-
anggota tubuh. Kalau begitu, apakah tugas kita dalam penerimaan karunia-
karunia?

Roh Kudus telah menyediakan buah Roh untuk mengembangkan di
dalam kita sifat-sifat Kristus yang diperlukan untuk menggenapi rencana
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Allah. Roh Kudus juga menyediakan karunia-karunia Roh agar ~ ita mem-
punyai kemampuan yang perlu untuk menggenapi rencana Allah. Sama se-
perti pembangunan rohani (mengajar) dan penginjilan berjalan bersama-
sama, demikianlah juga halnya dengan buah Roh dan karunia-karunia Roh.
Gereja di Korintus "tidak kekurangan dalam suatu karunia pun" (I Korintus
1:7). >..amun gereja ini adalah gereja yang belum dewasa, kare nal ia tidak
mempunyai watak Kristus yang dihasilkan oleh adanya buah Roh. Itulah
sebabnva rasul Paulus menyatakan kepada mereka tersebut dalam I Korintus
13 bah wa buah kasih lebih besar dari karunia-karunia Roh. Tanpa buah
Roh, karunia-karunia itu tidak lengkap. Keduanya penting bagi pelayanan
gereja untuk dirinya sendiri.

6 Uraikan dua macam pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus ke-
pada gereja agar ia dapat membangun dirinya sendiri di dalam Tuhan .

.............. •• ,~..................................................................................................................................... • oO ..

............ , .

7 Bagaimanakah kedua macam pertolongan ini memungkinkan gereja
membangun dirinya sendiri?

.................... ~ I , ..

............ , .

MEMBA~GUN WATAK DALAM TUBUH KRISTUS

Tujuan :3. Mengenali sifat-sifat watak yang dihasilkan oleh buah R<'h dalam
kehidupan orang percaya.

KrisI,US adalah tongkat pengukur untuk gereja. Ia adalah batu penjuru
dan di atasnya kita sebagai batu-batu yang hidup tersusun. RaSt11Paulus
memberitahukan orang Efesus:
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"Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus
Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan,
rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di da-
lam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah,
di dalam Roh" (Efesus 2:20-22).

Semua orang percaya adalah anggota keluarga Allah (Efesus 2:19).
Pertumbuhan rohani terlaksana secara terbaik dalam keluarga yang saling
mempedulikan. Pertumbuhan rohani akan terjadi bila gereja ada dalam per-
sekutuan yang erat. Setiap orang percaya harus merasa bahwa ia adalah
anggota keluarga Allah. Ia harus menggunakan waktu untuk bersekutu
dengan anggota lain dalam keluarga itu. Ia harus mendambakan perseku-
tuan dan keterlibatan dengan orang percaya lainnya.

Watak rohani berkembang melalui persekutuan. Sementara kita meli-
batkan diri dalam persekutuan, kita menjadi sadar akan perlunya kasih
Kristus dalam hubungan kita dengan orang lain. Semua buah yang lain
adalah hasil dari kasih kita satu kepada yang lain di dalam Kristus.

Keinginan Roh Kudus ialah agar semua orang percaya menjadi seperti
Kristus. "Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga
ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-
Nya ... " (Roma 8:29). Jadi, perhatian Allah kepada kita sebagai orang-
orang tebusan dipusatkan pada keadaan kita dan bukannya pada perbuatan
kita. Perbuatan kita merupakan hasil dari keadaan kita. Sebagai contoh,
orang yang penuh kasih menunjukkan kasih. Orang yang memperdulikan
bertindak dalam cara yang penuh perhatian kepada orang lain. Kita tahu
bahwa Kristus mengasihi kita karena Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita
ketika Ia menyerahkan hidup-Nya karena kita. Kristus adalah contoh
atau model bagi keadaan kita. Kita harus mencerminkan citra Kristus ke-
pada dunia. Kita harus menjadi seperti Kristus.

Bagaimanakah kita menjadi seperti Kristus? Cara yang paling baik
untuk menjadi seperti Yesus ialah memakai waktu untuk bersama-sama de-
ngan Dia melalui Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus ialah memberikan
sifat Kristus kepada orang percaya. Bila kita memakai waktu di hadapan-
Nya dalam doa dan dalam pembacaan firman-Nya, kita mendapat kerinduan
yang lebih besar untuk menjadi seperti Dia. Watak Kristus dalam Petrus
dan Yohanes dilihat oleh orang lain, yang heran pada waktu menyadari
bahwa keduanya adalah pengikut Yesus (Kisah Para Rasul 4: 13).

Kita juga menjadi seperti Kristus sementara kita memakai waktu untuk
bersekutu dengan anggota-anggota lain dalam Tubuh Kristus. Bila kita mela-
kukan hal ini kita mematuhi nasihat Rasul Paulus, "Dan berkata-katalah



134 GEREJA KRISTEN DALAM PELAYANAN--,._----------------------

seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan t yanyian
rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati' (Efesus
5:19); 'Kamu ... mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil
menyanyikan mazmur, dan puji-pujian, dan nyanyian rohani ... " (Kolose
3:16). Pada waktu kita berhimpun bersama-sama, kita ada kesernp atan un-
tuk mempraktekkan sifat-sifat yang adalah buah Roh Kudus.

Watak Kristus dalam orang percaya merupakan hasil buah Roh. Mari-
lah kita melihat bagaimana buah ini dinyatakan melalui kehidupan Kristus.

1. 1\ asih. Bacalah definisi kasih dalam I Korintus 13 :4-8. Inilal macam
kasih yang dinyatakan Yesus dalam kehidupan-Nya di dalam dunia Tetapi
kasih-Nya bahkan jauh lebih besar dari itu.

8 Bacalah Yohanes 15:13 dan I Yohanes 3:16.
a Apakah pernyataan kasih terbesar yang ditunjukkan Yesus kepada kita?

b Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih yang sama?

2. Sukacita. Dalam Yohanes 17:13, sementara Yesus mendoakar murid-
murid-N ya, Ia berbicara tentang sukacita-Nya, "Aku mengatakan semuanya
ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku
di dalam diri mereka." Apakah sukacita-Nya itu? Kita membaca lebih ba-
nyak tentangnya dalam Ibrani 12:2.

Man ah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepad, l Yesus
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman cita itu
kepa da kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tel un me-
mikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekaran.; duduk
di sebelah kanan takhta Allah.

Sern- -ntara kita memandang kepada Yesus, kita dapat memperok h suka-
cita yani- sama seperti yang dimiliki-Nya, bahkan pada waktu kita Inenem-
puh mas.; kesukaran karena sukacita yang sedang menunggu kita t ila kita
pulang kepada-Nya di surga. Di sana kita mempunyai persekutur n yang
sempurna dengan Dia atas mana iman kita bergantung. Sukacita adalah
hasil kebersamaan dengan orang yang kita kasihi.
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3. Damai sejahtera. Yesus telah memberikan kita damai sejahtera-Nya
sendiri! Dalam Yohanes 14:27 kita membaca kata-kata-Nya, "Damai ~e-
jahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu,
dan apa yang Ku-berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

9 Baca Yesaya 26:3 dan Filipi 4:7. Bagaimana kita memperoleh damai
sejahtera Kristus?

Sukacita dan damai sejahtera mengalir dari hubungan kasih kita dengan
Kristus. Mereka dapat dilukiskan sebagai buah yang diarahkan ke a tas
kepada Allah.

BUAH DALAM HUBUNGAN
DENGAN ALLAH

KASIH
SUKACITA

DAMAI SEJAHTERA

4. Kesabaran. Banyak kali Yesus menunjukkan kesabaran selama pela-
yanan-Nya. Ketika Petrus datang kepada-Nya dan bertanya, "Tuhan, sampai
berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap
aku? Sampai tujuh kali?" Yesus menjawab, "Bukan sampai tujuh kah, me-
lainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali" (Matius 18:21-22). Sertng kali
murid-murid Yesus menjadi tidak sabar terhadap orang banyak yang meng-
ikuti Dia, dan ingin mengusir mereka. Tetapi Yesus dengan sabar mengajar
murid-murid melalui sikap-Nya untuk mengembangkan pelayanan sebagai
hamba. Sikap Yesus kepada dunia adalah sikap kesabaran, "Tuhan tidak
lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai
kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya
jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan ber-
tobat" (II Petrus 3:9). Sementara kita makin menjadi seperti Kristus. buah
kesabaran dihasilkan dalam hidup kita dalam hubungan kita dengan orang
lain.
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5. Kemurahan: Yesus menunjukkan kemurahan dalam hubungan-Nya
dengan orang lain. Ketika wanita yang dituduh berzinah dibawa kepada-
Nya, Dia berlaku dengan lemah lembut terhadap wanita itu dan penuduh-
penuduhnya, Kemudian berkata kepada wanita itu "Pergilah, dan jangan
berbuat. dosa lagi" (Yohanes 8:11). Pada waktu Petrus menyangkal Dia,
Yesus hanya berbalik dan memandang Petrus dengan lembut (Lukas 22:61).
Ketika Yesaya bernubuat tentang kematian Yesus, ia membandingkan Yesus
dengan seekor anak domba yang lembut, "Dia dianiaya, tetapi dia membiar-
kan din ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang
dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-
orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya" (Yesaya
53:7). Apakah saudara bereaksi dengan sikap yang sarna pada waktu sau-
dara keliru dituduh, atau saudara dikecewakan dalam salah satu h li? Apa-
kah saudara dapat berlaku lemah lembut terhadap seseorang 'walaupun
orang itu kasar terhadap saudara? Sementara kita melewatkan \\ ak tu de-
ngan Yl'SUS, kita dapat bertumbuh dalam kebaikan atau kemurahan

BUAH DALAM HUBUNG~N
DENGAN ORANG LAIN

KESABARAN
KEMURAHAN

KEBAIKAN

6. Kebaikan. "Tuhan itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan
jalan kepada orang yang sesat" (Mazmur 25: 8). "TUHAN itu baik; Ia ada-
lah tempat pengungsian pada waktu kesusahan" (Nahum 1:7). "Ia terputus
dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena tulah
... sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulut-
nya" (Yesaya 53:8-9).

Kebaikan mencakup kesucian - seorang yang baik adalah seora ng yang
suci, Bagian yang busuk pada suatu buah akan merusakkan buah itu :eluruh-
nya. Yesus adalah contoh sempurna dari kebaikan. Dalam II Korintus 5:21



SALING MELAYANI 137

kita membaca, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi
dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Melalui
Dia kita dapat menjadi baik. Hasil kebaikan dapat dilihat dalam tindakan-
tindakan kita. Dalam Kisah Para Rasul 10:38 kita membaca bahwa Yesus
"berjalan berkeliling sambil berbuat baik." Apakah perkataan ini berlaku
juga bagi saudara?

Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan adalah sikap atau sifat-sifat yang
berhubungan dengan orang lilin. Mereka dapat dilukiskan sebagai buah
yang diarahkan keluar kepada orang lain.

7. Kesetiaan. Seorang yang setia adalah seorang yang penuh iman, Ye-
sus menyatakan iman-Nya kepada Bapa melalui ketaatan.

10 Bacalah bagian-bagian Alkitab berikut dan tuliskan sikap Yesus yang di-
nyatakan-Nya kepada Bapa di surga, sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat
ini.

a Yohanes 5:30:

b Matius 6:10:

cLukas 22:42: .

Iman kita terlihat dalam ketaatan kita untuk melakukan kehendak Bapa.
Seorang yang setia dapat dipercaya! Ia dapat diandalkan. Sikap kesetiaan
penting untuk melaksanakan pelayanan gereja.

8. Kelemahlembutan. Kita telah berbicara tentang roh yang baik dan
lembut yang dimiliki Yesus. Kata-kata ini mirip artinya, tetapi pemikiran
di balik buah roh kelemahlembutan adalah kerendahan hati. Seorang yang
rendah hati tidak sombong atau membanggakan diri. Ia memiliki sikap pa-
tuh (tunduk), penyangkalan diri dan mendahulukan orang lain. Kristus
menunjukkan sikap ini selama penangkapan, pengadilan, dan penyaliban-
Nya. Ketika berbicara kepada orang percaya, Rasul Petrus berkata, "Tetapi
perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan
yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram,
yang sangat berharga di mata Allah" (I Petrus 3:4).
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9. HJnguasaan diri. Penguasaan diri berarti menguasai keingi nan atau
nafsu kita dan menaklukkannya kepada kuasa Roh. Yesus memberikan
kita contoh tentang penguasaan diri yang sempurna ketika Ia diet-bai oleh
Iblis. (Bacalah Matius 4:1-11.) Dalam Ibrani 4:15, kita membaca kata-kata
ini mengenai Yesus, Imam Besar kita:

Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya samr. dengan
kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.

Penguasaan diri berarti ada keseimbangan dalam segala sesuatu yang
kita perbuat, Ini termasuk hidup seadanya - membatasi diri kita pada apa
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini berarti mengizin kan Roh
Kudus menguasai setiap pikiran, keinginan, dan tindakan. Ini disimpulkan
dalam Roma 12: 1-2.

Kare na itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persrmbahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: it 1 adalah
ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa deng an dunia
ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
mem bedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang 1erkenan
kepada Allah dan yang sempurna.

Kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri adalah ~ifat-sifat
yangberkembang di dalam kita. Mereka dapat dilukiskan sebagai ln Lah yang
diarahkan ke dalam kepada diri kita sendiri

BUAH DALAM HUBUNGAN DENGAN
DIRI KITA SENDIRI

KESETIAAN
KELEMAH LEMBUTAN

PENGUASAAN DIRI

-
Untuk penelaahan yang lengkap mengenai buah Roh, kami menyaran-

kan pelajaran LKTI mengenai pokok ini yang merupakan bagian dari seri
Pelayanan Kristen yang sekarang sedang saudara pelajari.
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11 Di samping setiap keterangan di bawah ini tulislah sifat rohani yang
diterangkan.

Sifat

a Semenjak Budi menjadi orang Kristen, ia telah berubah
dari seorang yang sering bersungut dan tidak berbaha-
gia menjadi seorang yang nampaknya berbahagia dalam
setiap situasi.

b Sri telah belajar untuk berdiam diri dan tidak berusaha
untuk membela dirinya ketika orang mengeritiknya.

c Yanto telah menemukan bahwa ia dapat melawan kei-
nginan yang berdosa dan mendisiplin kehidupannya
dengan cara mengizinkan Roh untuk memerintah sege-
nap kehidupannya.

d Sejak Ruth menjadi orang Kristen, ia berusaha mencari
jalan untuk menolong mereka yang mempunyai keper-
luan, dan mendorong mereka yang lemah dalam
Tuhan.

e Robert adalah seorang yang tidak mementingkan diri,
dan nampaknya lebih memperhatikan orang lain dari-
pada dirinya sendiri.

f Paulus adalah macam orang yang selalu menepati janji.
Ia dapat diandalkan untuk melakukan apa yang ia kata-
kan akan dibuatnya. Ia menghadiri kebaktian di gereja
dengan setia.

g Sarah bersifat tenang bahkan dalam keadaan-keadaan
gawat ia memperlihatkan keyakinan yang kuat kepada
Tuhan.

h Martha terkenal karena kaidah kelakuannya yang ting-
gi dan cara pelayanannya yang indah bagi mereka yang
mempunyai kebutuhan.

David selalu rela untuk memberikan kesempatan lagi
kepada orang, walaupun nampaknya mereka terus-
menerus melakukan kesalahan yang sama.

12 Tuliskan tanda X di samping buah Roh yang perlu lebih dikembangkan
dalam kehidupan saudara. Izinkanlah Roh Kudus menghasilkan buah-buah
ini dalam saudara sementara saudara melayani orang lain.
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1:I,·rtentangan dengan buah Roh, Galatia 5:19-21 menggambarkan buah
kehidupan yang berdosa. Dapatkah saudara melihat bahwa tida ..ada tem-
pat bagi buah dosa untuk bertumbuh dalam hidup saudara bi a saudara
dikuasai oleh Roh?

PEMA KAlAN KARUNIA DALAM TUBUH KRISTUS

Tujuan 4. Menerangkan hubungan antara persatuan dalam gereja ian pema-
kaian karunia-karunia Roh.

G,-reja, sebagai tubuh yang hidup dan aktif, mempunyai b -ntuk dan
susun tn. Allah menghargai ketertiban dan keindahan. Nami n Ia juga
Allah yang hidup dan bertindak. Gereja adalah Tubuh Kristus, yang dicip-
takan untuk melaksanakan pekerjaan penebusan bagi dirinya s--ndiri dan
bagi d unia.

G,.reja adalah kumpulan orang beriman yang bersatu. Kek ratan tin-
dakan gereja bersumber dari persekutuan orang percaya. Kesatu an berasal
dari dalarn dan merupakan suatu karunia rohani. Kesatuan Roh memberi-
kan kekuatan kepada anggota-anggota gereja dan menjadikan mereka saksi
yang I' fektif bagi dunia.

Gt 'reja harus mempunyai buah Roh untuk memelihara kes rtuan itu.
Seorai 19 Kristen yang memiliki watak seperti Kristus tidak akai 1 mencari
kepen: mgan dirinya sendiri, tetapi akan mencari kepentingan tt, buh Kris-
tus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kesatuan Roh ini dipelihara dengan
kerendahan hati, kelemahlembutan, dan kesabaran (Efesus 4:~:). Inilah
sifat-sifat yang diberikan oleh Roh untuk kerja sama dalam tubuh. Kesa-
tuan merupakan inti tubuh itu - tubuh adalah kesatuan: Paulus -nenggam-
barkan nya sebagai satu tubuh, satu Roh, dan satu pengharapan yang ter-
kandu ng dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, .atu Allah
dan Bupa dari semua manusia (Efesus 4:4-5).

K I -atuan ini bukanlah keseragaman. Kesatuan ini tidak bera rti bahwa
semua anggota tubuh itu persis sama. Tetapi ini bermi bahwa s imua ang-
gota lu-kerja sama secara selaras, masing-masing orang melakukan oagiannya
untuk kebaikan bersama. Kesatuan datang dari dalam oran.t percaya
semen tara ia berjalan dalam Roh dengan sehati bersama saud ar i-saudara-
nya, s' 'sama anggota Tubuh Kristus.

Sa lah satu alasan gereja dibandingkan dengan tubuh manusia ialah
untuk menunjukkan kesatuan yang seharusnya dimiliki gereja. Ide utama
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ialah bahwa kita bukan merupakan bagian-bagian yang terpisah, tetapi
"kita adalah sesama anggota" (Efesus 4:25). Pada satu pihak, kita adalah
individu-individu, masing-masing mempunyai hubungan pribadi dengan
Kristus. Di pihak lain, kita terkumpul membentuk suatu tubuh yang
rohani, yang mempunyai hubungan dengan Kristus, dan juga bertanggung
jawab terhadap satu sama lain.

Apakah tanggung jawab gereja terhadap anggota-anggotanya? Kita
telah membahasnya secara singkat dalam pasal 3. Tanggung jawab gereja
adalah:

1. Membangun - -mengembangkan diri sendiri
2. Kesucian -- menjaga dirinya suci, hidup benar
3. Pendidikan -- mengajar anggotanya
4. Disiplin -- memperbaiki mereka yang jatuh dalam kesalahan

Kita telah melihat bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia
kepada gereja agar gereja sanggup melayani dirinya. Sekarang secara singkat
kita akan membahas mereka yang diberi karunia oleh Roh.

13 Bacalah I Korintus 12:27-31 serta Efesus 4:11-12 dan jawablah perta-
nyaan-pertanyaan berikut:

a Anggota-anggota Tubuh Kristus yang mana saja menerima karunia-karu-
nia?

b Mengapa karunia-karunia diberikan?

c Daftarkan karunia-karunia yang disebutkan dalam I Korintus 12:27-31.

d Karunia-karunia lain apakah yang disebutkan dalam Efesus 4:11?

e Berapa di antara karunia-karunia ini telah saudara lihat dalam gereja sau-
dara sendiri? Daftarkanlah!
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Dapatkah saudara melihat bahwa karunia-karunia ini diberikan kepada

gereja untuk membangun, menyucikan, mendidik, dan mendisiplin? Bila
semua karunia beroperasi dalam gereja dan ada roh kasih dan r: ersatuan,
maka gereja dengan sesungguhnya merupakan masyarakat yat g mene-
bus.

Kl1u tidak mempunyai cukup tempat untuk membahas secar 3. menda-
lam karunia-karunia Roh. Saudara harus mempelajari pokok ir i dengan
jalan mengikuti kursus LKTI tentang Karunia-karunia Rohani, yuitu salah
satu pt-Jajaran dari seri pelajaran-pelajaran ini.

Dalam Tubuh Kristus, setiap anggota mempunyai tugas terten1 u. Bebe-
rapa anggota mendapat tanggung jawab yang lebih besar dari lainnya, tetapi
semua pekerjaan itu penting. Gembala mempunyai tanggung jaw tb untuk
memim pin gereja, memberitakan Firman, dan mengajarkan prinsi p-prinsip
Krister.. Ia juga dapat memiliki karunia-karunia pelayanan yang lam bagi
gereja.

Sebagian anggota gereja diberi kesanggupan untuk memimpn 1. Seba-
gian la,.;1mempunyai pelayanan mendoakan orang sakit, menghibur mereka
yang susah, dan memberikan waktu, bakat, dan uang.

Ad.1 lagi yang dipanggil menjadi guru. Dalam banyak gereja ada kelas-
kelas untuk melatih pekerja sekolah Minggu, atau kelas-kelas penyelidikan
Alkitab, kegiatan-kegiatan kelompok kaum muda, kelompok kaun 1 wanita,
dll. Diperlukan guru dan pemimpin untuk hal-hal ini. Sebagian 111gidiberi
pelayanan dalam bidang musik. Orang lain dipimpin oleh Roh Kudus
untuk f -elayanan kunjungan. Salah satu karunia yang terdaftar dal.nn I Ko-
rintus 12 adalah "karunia pertolongan". Pelayanan pertolongan -nungkin
tidak diperhatikan oleh banyak orang, tetapi inilah suatu karuiia yang
dapat I hmiliki oleh setiap anggota tubuh Kristus. Kita dapat IT enolong
dengan Jalan mendoakan orang lain, menunjukkan keramahtamahan, mem-
bersihkan gedung gereja, menolong orang yang lanjut usia dan S1kit, dan
dengan hanyak jalan lainnya.

Barli-baru ini saya mendengar tentang seorang lelaki yang mempunyai
pelayan sn yang tidak diketahui oleh kebanyakan anggota gerejanya. Setiap
minggu pagi, ia bangun pagi-pagi sekali, mengenakan pakaian ke rja, dan
pergi kE' gereja. Ia mengunjungi setiap ruangan untuk memastikan apakah
penerangan berada dalam keadaan baik, kursi-kursi telah diatur pada tem-
patnya. dan segala sesuatu telah siap untuk jam penyelidikan Alk tab dan
ibadah Ilagi. Oleh karena pelayanannya, gedung gereja selalu apik jan siap
untuk dipergunakan.
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Surat I Korintus 12 :31 mendorong kita untuk "berusahalah untuk
memperoleh karunia-karunia yang paling utama." Kita melakukan hal ini
oleh sikap rela menerima karunia apa pun yang diberikan kepada kita oleh
Roh Kudus sesuai kehendak-Nya, dan menggunakannya untuk kemuliaan
Allah dan kesatuan gereja. Kadang-kadang sikap ini dinyatakan dalam hal
melaksanakan pelayanan yang nampaknya kurang penting.

Hasil kerja sama antara anggota-anggota gereja dalam kesatuan di mana
masing-masing melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya, adalah
gereja yang dewasa. Gereja seperti inilah yang disediakan untuk menjang-
kau dunia dalam pelaksanaan pelayanan penebusan yang telah dipercayakan
Allah kepadanya.

Tujuan
KEDEWASAAN KRISTEN

(Efesus 4:13)

Hasil
BUAH ROH

(Watak Kristen)

Maksud
MEMBANGUN

(Persatuan dan Pertumbuhan)

Proses
PEMAKAIAN KARUNIA· KARUNIA

(Pelayanan)

14 Sebutlah dua hal penting yang diperlukan gereja untuk rnemiliki kesa-
tuan .

......................................................................................................................
15 Apakah yang harus menjadi sikap orang percaya yang telah menerima
salah satu karunia dari Roh Kudus?

16 Sebutkan empat segi pelayanan kepada Tubuh Kristus.

a c

b d

17 Apakah hasilnya apabila karunia-karunia berfungsi dalam gereja dan ada
roh persatuan dan kasih di antara anggota-anggota gereja?

......................................................................................................................
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soal- soal untuk menguji diri

BENAR-SALAH. Bacalah pemyataan-pemyataan di bawah ini. Jikalau
pemyataan itu BENAR, tuliskan B pada titik-titik di depannyi. Kalau
pemyataan itu SALAH, tuliskan S.

Gereja adalah masyarakat orang tebusan yang terpang.ril untuk
menjadikan orang murid Kristus dan mengajar .

.! Sebagian gereja setempat terpanggil untuk menginjil, s -dangkan
yang lainnya terpanggil untuk membangun secara rohani

Penting sekali bagi anggota-anggota gereja untuk saling melayani
agar mereka dilengkapi untuk melayani orang yang tidak percaya.

Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk memiliki buah Roh, ka-
rena Roh Kuduslah yang menetapkan apakah kita akan memiliki
buah itu.

I Roh Kudus telah memberikan dua hal untuk menolong k ita saling
melayani dalam kesatuan: Kedua hal itu ialah buah Roh ian karu-
nia-karunia Roh.

· . .. li Buah Roh adalah sifat-sifat Kristus yang dihasilkan dal.un hidup
kita melalui hubungan kita dengan orang lain.

;r Karunia-karunia Roh mengembangkan watak Kristus di c alam diri
kita, dan buah Roh memberikan kemampuan kepada k ta untuk
melayani tubuh Kristus.

• • •• :"1 Bila kita memakai karunia-karunia Roh, maka buah Roh ikan ber-
kembang dengan sendirinya di dalam kita.

· . .. 'I Allah telah memberikan banyak karunia kepada gereja, dI n semua-
nya penting dan perlu untuk pendewasaan rohani.

· ... ] ~I Kita menjadi seperti Kristus dengan jalan menggunaki n waktu
untuk bergaul dengan Dia dan dengan anggota-anggo ta tubuh
Kristus lainnya.

· ... ] I Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan dapat diterangka 1 sebagai
buah dalam hubungan dengan orang lain.
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· ... 12 Seorang percaya, yang menerima suatu karunia dari Roh Kudus,
harus mendapat penghormatan khusus karena ia dipilih untuk
mendapat karunia itu.

· ... 13 Bilamana ada kesatuan dan kasih dalam gereja, dan karunia-karu-
nia Roh dimanfaatkan, hasilnya adalah pendewasaan dan pertum-
buhan.

· ... 14 Maksud karunia-karunia Roh adalah untuk membangun gereja dan
melaksanakan disiplin, pendidikan, dan penyucian.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Den ran beriman dan percaya kepada-Nya.

1 b) Cr-reja mencakup semua orang percaya yang diselamatkan dai kuasa
di isa dan dipanggil ke luar oleh Allah untuk mewujudkan rencana
)lI-nebusan-Nya bagi dunia.

10 a ):. 'sus tidak mencoba melakukan apa yang Ia inginkan, te .api apa
yang Bapa-Nya inginkan.

b )( «sus menginginkan agar kehendak Bapa-Nya terlaksana di ch mia.
c B ahkan pada waktu Ia menghadapi penderitaan dan kematia 1, Yesus

burkehendak melakukan kehendak Bapa-Nya lebih daripada segala
f,1 <uatu.

2 a Salah.
b B mar.
c Bvnar,
d B mar.
e Bi-nar.

11 Jawaban saudara mungkin tidak tepat sama dengan jawaban kami, oleh
kan 'na adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya, tet api saya
akan menjawabnya demikian:
a Sukacita.
b Eplemahlembutan.
c 1'1 'nguasaan diri.
d K I'murahan.
eKasih.
f r;. I'setiaan.
g l iamai sejahtera.
hK, 'baikan.

K,«sabaran.

3 Kas rh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebai kan, ke-
seti: an, kelemahlembutan, dan penguasaan diri.

12 Jawaban saudara.

4 Kit. harus mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita agar
SUI', Iya Ia dapat menghasilkan buah itu dalam kita.
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13 a Semua anggota dapat menerima karunia.
b Melengkapi semua orang percaya bagi pelayanan Kristen, dan pemba-

ngunan Tubuh Kristus.
c Alkitab mendaftarkannya sebagai berikut: rasul, nabi, pengajar,

mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk
menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk ber-
kata dalam bahasa roh.

d Pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala.
e Jawaban saudara.

5 Kita harus menerima karunia yang Ia berikan kepada kita dan mema-
kainya bagi kemuliaan Allah. Kita dapat menyatakan keinginan untuk
menerima karunia dengan cara membuka diri kita kepada Roh dan
memakai karunia yang kita terima.

14 Gereja harus memiliki buah Roh, dan setiap anggota harus memakai
karunia yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepadanya.

6 Ia telah memberikan buah Roh, yang menghasilkan sifat-sifat Kristus
di dalam kita. Ia telah memberikan karunia-karunia Roh untuk meme-
nuhi kebutuhan gereja.

15 Dengan rendah hati ia harus menggunakan karunia itu bagi kemuliaan
Allah sebagai suatu pelayanan kepada gereja.

7 Keduanya memberikan sifat seperti Kristus yang kita perlukan, supaya
hidup kita menjadi teladan bagi orang lain, juga memberikan kemam-
puan untuk melayani orang lain.

16 (Urutannya tidak dipentingkan)
a Membangun.
b Menyucikan.
c Mendidik.
d Mendisiplin.

8 a Ia memberikan nyawa-Nya untuk kita.
b Dengan menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. (Ini tidak berarti

bahwa kita harus mati mengganti orang lain, tetapi kesediaan untuk
memikirkan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan kita sendiri.)

17 Hasilnya adalah pendewasaan dan pertumbuhan.



Pelayanan kepada Dunia

Kita hidup dalam dunia yang indah bermandikan sinar mata} .ari, dan
senyum 111, dan diwarnai oleh musim-musim yang silih berganti. Tetapi,
kadang-kadang kita telah begitu terbiasa dengan keindahan di sekeliling
kita se!' mgga kita tidak lagi memperhatikannya. Sebagaimana pepatah
mengatakan, "Keindahan terletak pada mata orang yang melihat." Banyak
kali apa yang kita perbuat, mulai dengan apa yang kita lihat - d~n bagai-
mana baiknya kita melihat hal itu!

MaLI saudara menyerupai sebuah kamera. Baik mata kita maupun
kamera mempunyai lensa tempat masuknya cahaya dan layar ur tuk me-
nangkan bayangan dari apa yang kita lihat. Apabila mata saudara terfungsi
dengan baik, saudara dapat menghayati dan bereaksi terhadap lin gkungan
saudara Bila tidak, saudara kehilangan penglihatan saudara.

Den I kianlah juga dengan mata rohani saudara. Sebagaima la mata
jasmani mata rohani saudara perlu melihat obyek yang jauh maupun yang
dekat. \lelalui mata rohani, saudara tidak hanya melihat keperluan orang-
orang v.mg dekat dengan saudara - yaitu yang di dalam gereja - tetapi
saudara .uga harus melihat keperluan orang-orang yang ada di dala ndunia.
Pelaya-ran gereja bagi dunia mulai dengan penglihatan tentang keperluan
rohanr I ~a.

Pm, iJ ini akan menolong membukakan mata saudara terhadap k -perluan
ter besa I dunia ini. Penglihatan rohani saudara datang dari Allah. Pengli-
hatan /\ Ilah adalah keselamatan dunia ini. Kita harus memiliki penglihatan
Allah I -tuk melakukan pekerjaan Allah. Semoga saudara dapat melihat
dunia ',I »agaimana Allah melihatnya, dan bereaksi dengan hati yar g penuh
kasih dan belas kasihan, sebagaimana yang dilakukan oleh-Nya.
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ikhtisar pasal

Amanat Agung
Tugas Khusus
Pelayanan Penginjilan

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan apa yang terlihat dalam memenuhi Amanat Agung Kristus.

• Membahas pekerjaan orang percaya dan Roh Kudus dalam penginjilan.

• Memahami syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk untuk penginjilan.

• Mempunyai tekad yang lebih besar untuk melibatkan diri dalam amanat
Kristus kepada gereja.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai petunjuk yang diberikan dalam Pasal 1. Jangan
lupa untuk membaca semua ayat Alkitab dan menjawab pertanyaan-per-
tanyaan dalam uraian pasal.

2. Kerjakanlah ujian pada akhir pasal dan periksalah jawaban saudara.

149
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uraian pasal

AMAN.'\.T AGUNG

Panggilan Kristus

Tujuan 1. Mengenal apa yang terlibat dalam Amanat Agung yang diberikan
Kristus.

Gereja adalah umat pilihan yang dipanggil Allah untuk membawa berita
keselamatan kepada dunia. Ia merupakan masyarakat orang Allah: rang ber-
ibadah, bersekutu, dan mempunyai misi yang harus dipenuhi. Misi ini
disampuikan dalam kata-kata Yesus yang kita sebut Amanat Agu ng, yang
telah k Ita bahas secara singkat dalam Pasal 6, "Pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid-Ku" (Matius 28:19-20).

Sekip generasi bertanggung jawab untuk menyatakan kebenai an-kebe-
naran A Ilah dalam waktu dan situasinya sendiri. Kebenaran-keben iran Injil
yang tidak berubah harus diberitakan kepada semua orang dalam tiap ba-
hasa dr dunia. Misi gereja adalah menunjukkan kepada dunia bah wa Alki-
tab mem punyai makna bagi zaman kita ini.

Pergi adalah kata kerja aktif; suatu perintah untuk bertinda c. Kata
ini men andakan bahwa gereja ke luar dari diri sendiri untuk n ienginjili
dunia. Melakukan hal ini adalah mengikuti contoh Kristus. Krisus tidak
menunggu sampai dunia datang kepada-Nya. Misi-Nya ialah mer.cari dan
menemu kan mereka yang hilang. Inilah perkataan-Nya kepada Zakheus,
pemungut cukai itu, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan
menyel.unatkan yang hilang" (Lukas 19:10). Kristus datang untu k melak-
sanakar kehendak Bapa-Nya. Ia berkeliling untuk melakukan k ebajikan
dan meryembuhkan semua orang yang terikat oleh Iblis.

• • •
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1 Carilah ayat-ayat Alkitab yang tercantum dalam kolom pertama di
bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di dalam kedua
kolom berikutnya:

AYAT-AYAT SIAPAKAH YANG YESUS APAKAH
ALKITAB TEMUKAN DAN DIMANA HASILNYA?

a Lukas 19:1-10

b Lukas 5:1-11

c Yohanes 4:5-10,
25-30,39

Pelayanan Yesus di dunia amat singkat - hanya tiga tahun. Pada per-
mulaan pelayanan-Nya, Ia memilih 12 orang untuk menjadi murid-Nya.
Selama tiga tahun Ia mengajar murid-murid ini dengan seksama tentang
bagaimana memberitakan kabar baik mengenai keselamatan. Pada akhir
tiga tahun itu, Kristus disalibkan oleh musuh-musuh-Nya. Tetapi Allah
membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena
tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebelum Kristus naik
ke surga, di mana saat ini Ia duduk di sebelah kanan Allah, Ia menempatkan
diri lagi kepada murid-murid-Nya. Kepada mereka dan semua orang per-
caya sesudah mereka, Kristus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, berita-
kanlah Injil kepada segala makhluk" (Markus 16:15). Murid-murid inilah
yang menjadi gereja yang mula-mula. Mereka diberi tugas untuk mendiri-
kan gereja.

2 Lingkarilah jawaban yang terbaik: Perintah Kristus untuk pergi ke selu-
ruh dunia dan memberitakan Injil diberikan kepada
a) kedua belas murid.
b) gereja mula-mula yang mereka dirikan.
c) semua orang percaya dari saat itu sampai sekarang.
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Pad I zaman Kristus, manusia mempunyai banyak agama dan )nenyern-
bah ba' 1yak dewa. Setiap masyarakat atau bangsa mempunyai iewanya
sendiri Bahkan agama Yahudi pada umumnya terbatas pada orang Yahudi
saja. 1 -tapi Kristus datang dan memberitakan Injil yang am. Ia da lang dan
mengun jang "barangsiapa yang mau" untuk menerima Injil-Nya.

Injil Kristus bersifat am, dan tugas gereja juga am. Yohanes ~ :16 ber-
kata, s , Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada- '\ ya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."

Per! atikanlah bahwa dalam ayat ini kami menekankan kata-kata dunia
dan seu.ip orang. Injil melampaui batas-batas suku dan bangsa. Inj 11 adalah
bagi setrap orang yang percaya, tanpa membedakan suku, wan a kulit,
kedudu li <ln sosial atau ekonomi. Rasul Paulus berkata bahwa Inj.l adalah
"kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-
tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani" (Roma 1 :16).

Gen ia tidak dapat memenuhi amanat Kristus, kecuali kalau ia, nempu-
nyai vis] bahwa Injil adalah untuk seluruh dunia. Selama ada se, irang di
dalam dunia yang tidak mengenal Kristus sebagai Juruselamatnya pribadi,
maka tugas gereja tetap berlangsung.

3 Lingk.irilah huruf di depan pemyataan yang BENAR mengenai apa
yang teri ibat dalam Amanat Agung yang diberikan Kristus.
a Bila fi IGa katakan bahwa Amanat Agung adalah am, maka kita r iaksud-

kan r: rhwa semua orang percaya harus pergi ke seluruh dun ta dengan
Injil, -l.in mereka harus pergi kepada semua orang di dalam dunia.

b Yesus menunjukkan perlunya mendidik mereka yang akan pergi dengan
Injil Cf ngan cara mengajar kedua belas murid-Nya dengan seksama sela-
ma 3 tahun.

c Hany; »rang-orang tertentu yang dipilih untuk pergi dengan Injil.
d Maksu utama gereja ialah bahwa orang. akan datang kepadanyr. untuk

mene; r1 tahu tentang Kristus.
e KristL; mengajar melalui teladan-Nya sendiri bahwa kita harus PI rgi dan

secara aktif mencari mereka yang hilang di dalam dosa.
f Gener: l',i kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memberita-

kan III 1 sebagaimana generasi sebelumnya.
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Tanggapan Orang Percaya

Tujuan 2. Menerangkan mengapa orang percaya harus menanggapi perintah
Kristus dalam Amanat Agung secara suka rela.

Aku berhutang baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan
Yunani, baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak ter-
pelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada
kamu juga yang diam di Roma (Roma 1 :14-15).

Ketika Rasul Paulus menuliskan kata-kata ini kepada jemaat di Roma,
ia sedang memberitakan Injil di Korintus. la mempunyai perhatian yang
sungguh-sungguh bagi orang Korintus, tetapi visinya cukup luas untuk
mencakup tempat-tempat lain juga.

Adalah lazim bagi kita untuk merasakan tanggung jawab kita yang per-
tama-tama kepada mereka yang dekat dengan kita - keluarga kita, tetangga
kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita. Tetapi kita harus berbeban untuk
segenap pekerjaan Allah. Kita harus melayani semua orang yang terbilang
di setiap bagian dunia.

Kita adalah orang yang berhutang. Paulus mengakui hutang atau tang-
gung jawab ini dan ingin berbuat sesuatu tentangnya. la bersedia untuk
melaksanakan tanggung jawab atau membayar hutangnya kepada Allah
dengan membawa berita Injil kepada orang lain.

Kita tidak boleh melupakan bahwa kita berhutang; bahwa kita mem-
punyai tanggung jawab. Kita telah diselamatkan oleh kasih karuma Allah.

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan
hasil usahamu, tetapi pemberian Allah . . . . jangan ada orang yang
memegahkan diri (Efesus 2:8-9).

Dalam usaha membayar hutang kita kepada Allah, kita harus pergi
untuk memberitakan kepada setiap orang, kasih karunia Tuhan dan Juru-
selamat kita Yesus Kristus.

Ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan
menjulang, ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang najis bibirnya.
Ia melihat ketidaklayakannya sendiri, dan berkata, "Celakalah aku! aku
binasa . . . " (Yesaya 6: 5). Tetapi Tuhan mengutus Serafim untuk me-
nyentuh bibir Yesaya dengan bara api dari mezbah sambil berkata, "Lihat,
ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-
mu telah diampuni" (Yesaya6:7).
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Ken' udian Yesaya mendengar Tuhan berkata, "Siapakah ya 19 akan
Kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Segeralah Yesa ya men-
jawab, "Ini aku, utuslah aku!" (lihat Yesaya 6:1-8).

Kita juga, tidak berlayak menerima kasih karunia Allah. 'I etapi Ia
telah mengikutsertakan kita dalam rencana penebusan-Nya. ~ekarang
kesalahan kita telah dihapus, dan dosa kita telah diampuni, melalui pengor-
banan Kristus. Seperti Yesaya, kita harus menanggapi Amanat Agung
dengan hati yang berterima kasih dan mengucapkan, "Ini aku, utuslah
aku!"

------...- -
AKU AKAN PERGI

4 Apakah yang diajarkan contoh Rasul Paulus kepada kita tentang I~emana
kita har IS membawa Injil?

5 Keta •.tan kepada perintah Kristus untuk memberitakan Injil kepada
semua 0 rang adalah suatu hak istimewa. Mengapa demikian?

... ... . , .. ~""""'"

........... , .

• ••
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TUGAS KHUSUS

Pekerjaan Penginjilan

Tujuan 3. Memberikan definisi penginjilan dan menghubungkan dengan
tugas orang percaya.

Yesus memenangkan jiwa-jiwa.' Ia memanggil orang datang kepada-Nya;
mereka mendengar dan menjawab panggilan-Nya. Orang banyak mencari
Dia dan mendengar perkataan-Nya dengan sukacita, tetapi Ia mencari
individu-individu, dan individu ini mencari orang lain dan membawa mereka
kepada-Nya. Yohanes Pembaptis membawa Andreas, dan Andreas mem-
bawa saudaranya Simon. Kristus menemukan Filipus dan Filipus menemu-
kan Natanael. Inilah penginjilan.

Dalam pekerjaan penginjilan, orang percaya mengemukakan Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kepada orang, agar mereka ingin
memberikan kehidupan mereka kepada-Nya. Mereka yang menerima
Yesus Kristus sebagai Juruselamat dibawa ke dalam persekutuan suatu
gereja setempat, di mana mereka juga melibatkan diri dalam pekerjaan
penebusan Injil yang mencakup seluruh dunia.

A at i~W tJ1tI~" l"-j Y-~l
PENGINJILAN

BAGI GEREJA YANG BERTUMBUH

Penginjilan adalah pemberitaan kabar baik tentang perbuatan pene-
busan Allah. Maksud penginjilan ialah agar manusia yang terhilang dapat
dibebaskan dari dosa dan mendapat hidup baru dalam Kristus. Penginjilan
adalah kegiatan umat Allah dalam kesetiaan kepada perintah-Nya untuk
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mendar at hasil rohani. Mereka memberitakan Kristus dan berusal a meya-
kinkan orang yang tidak percaya untuk menjadi murid-Nya, dan anggota
yang bertanggung jawab dari gereja yang am.

Setiap orang percaya mempunyai bagian dalam pelaksanaan maksud
penebusan Allah bagi seluruh dunia. Segala usaha ditempuh untuk mem-
berikan kesempatan kepada setiap orang di dunia untuk berkata Y~I kepada
Yesus.

6 Terangkan dengan kata-kata saudara sendiri apa arti penginjilan.

7 Contoh Yesus mengajarkan apakah kepada kita tentang tanggul g jawab
pribadi kita dalam penginjilan?

8 Apakah tujuan yang terutama dalam penginjilan?

Roh Kudus Dalam Penginjilan

Tujuan L Mengenal dua kegiatan Roh Kudus dalam Penginjilan.

Sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk mer eruskan
misi pel tebusan Allah dalam dunia. Roh Kudus giat dalam kehidu pan dan
pelayanan Yesus Kristus. Sekarang Ia aktif dalam gereja, men berikan
kuasa untuk pelayanan, dan membawa manusia kepada kesadaran dan per-
tobatan,

1. R uasa untuk pelayanan. Kehadiran dan kuasa Roh Ku lus me-
mungkinkan orang dimenangkan bagi Kristus. Rahasia memeiangkan
orang herdosa bukan terletak pada perencanaan atau proye k khusus,
tetapi jada oknum Roh Kudus. Rencana-rencana dan prograrn- irogram
kita hat Iya efektif bila sesuai dengan kehendak Allah dan pimpu an Roh
Kudus.
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Kristus menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa mereka harus
menunggu kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Ia berjanji,

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi (Kisah Para Rasul 1:8).

Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan hasil kuasa Roh Kudus dalam
kehidupan murid-murid. Roh Kudus menyanggupkan mereka untuk
menghadapi pertentangan dan memenangkan yang terhilang. Ia mengubah
hidup mereka dan memberikan mereka kesanggupan untuk mengubah
dunia bagi Allah.

Roh Kudus menyiapkan kita untuk menjadi saksi-saksi yang lebih baik
dengan pelayanan yang penuh sukacita dan berhasil. Dua kata penting
dalam janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1:8 adalah kuasa dan saksi.
Baptisan Roh Kudus mengubah murid-murid. Mereka menjadi berani.
Roh Kudus juga mengubah keefektifan kesaksian mereka: hasilnya lebih
besar karena mereka berkata-kata dengan kuasa.

Apakah arti kedatangan Roh Kudus bagi kita dewasa ini? Artinya
ialah: kuasa Roh Kudus bukan sesuatu yang khusus, yang lenyap dengan
gereja yang mula-mula. Juga Roh Kudus bukan hanya untuk kelompok
orang pilihan tertentu. Sebagaimana keselamatan adalah untuk semua
orang yang ingin menerimanya, demikian juga Roh Kudus dan kuasa
Allah tersedia bagi barangsiapa yang mau menerima. Pada hari Penta-
kosta Petrus berbicara kepada orang banyak yang telah berkumpul dan
mengatakan,

"Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang
yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita" (Kisah Para Rasul 2:39).

Dilihat dari sudut pandangan manusia, tugas untuk menjangkau dunia
ini bagi Kristus nampaknya mustahil. Sebagaimana perasaan murid-murid,
kita pun merasa tidak berdaya. Akan tetapi, Tuhan berjanji untuk me-
nyertai kita. Ia telah mengutus Roh-Nya yang Kudus untuk memberikan
kita kuasa melakukan perintah-Nya. Semenjak hari Pentakosta, semua
orang Kristen berhak untuk meminta kuasa dan pimpinan Roh Kudus.

• ••
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+
ROH KUDUS

SEORANG PERCAYA
YANG MENGABDI

Bila Hita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan mengenal kepemi: npinan-
Nya, m, ka hal ini sendiri merupakan jaminan akan pelayanan yani: penuh
sukacita dan berhasil. Roh Kudus ingin bersaksi melalui setiap or. mg per-
caya dar gereja secara menyeluruh.

2. Mvmpereiaphan orang yang tidak percaya. Roh Kudus tidal: hanya
mengurai li perkataan orang percaya dan memberikan kepadanya kl saksian
yang berkuasa, tetapi Ia juga bekerja dalam hati orang yang tidak »ercaya
dan mempersiapkannya untuk menerima berita Injil. Roh Kuduslah yang
menyadarkan orang yang tidak percaya tentang dosa dan membawa dia
kepada I -rtobatan.

9 Bacala I. ayat-ayat berikut dan terangkan pekerjaan Roh Kudui dalam
tiap-tiap ayat itu.

a Yohar r-s Grd-l: .

b Yohane-s16:7-8: .

c Roma k:13: .

d Roma ~:14-15: .

e II Kormtus 3:5-6: .

f Wahyu 22:17: .

Allah dalam kasih dan anugerah-Nya, telah menyediakan segala sesuatu
yang per u untuk membawa manusia kepada diri-Nya sendiri. l\!anusia
hanya h" rus memilih untuk menerima apa yang ditawarkan Allah lengan
cuma-cur-ia.

Bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan
yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan da n oleh
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mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat
dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-
tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan
dan karena Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-
Nya (Ibrani 2:3-4).

10 Terangkanlah secara singkat dengan kata-kata saudara sendiri, dua ke-
giatan utama Roh Kudus dalam pekerjaan penginjilan.

PELAYANAN PENGINJILAN

Gereja adalah alat Roh Kudus. Tugas-tugas khusus gereja ialah melak-
sanakan misi Allah - pergi ke seluruh dunia dan menjadikan sekalian bang-
sa murid-Nya.

Kata misi berasal dari bahasa Latin missio yang artinya mengutus. Kita
menggunakan kata ini untuk menunjuk kepada pengutusan Anak (Yesus
Kristus) oleh Bapa dan pengutusan murid-murid oleh Anak. Kedua-duanya
diutus untuk mewujudkan rencana penebusan Allah bagi umat manusia.
Misi adalah kegiatan gereja dalam dunia. Penginjilan merupakan tugas
khusus dari misi. Keberhasilan misi gereja untuk menginjili dunia bergan-
tung kepada persyaratan dan pimpinan ilahi.

Persyaratan bagi Penginjilan

Tujuan 5. Mengenal persyaratan yang perlu bagi penginjilan.

1. Harus ada sikap beribadah. Gereja adalah "rumah rohani" dan "ima-
mat kudus", yang bertanggung jawab "untuk mempersembahkan persem-
bahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah" (I Petrus
2:5). Gereja terpanggil untuk melayani (beribadah kepada) Allah melalui
pelayanannya kepada orang yang perlu. Penginjilan adalah pelayanan yang
penuh pengorbanan kepada Allah. Misi gereja merupakan suatu tindakan
ibadah, yang mungkin adalah pengungkapan ibadah yang terbesar, yang
dapat dipersembahkan gereja kepada Allah.
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2. (~ereja harus melakukan {ungsi imamat. Dalam Perjanjia 1 Lama,

imam .xlalah perantara di antara Allah dan manusia. Kepada Imat, ia
mewak IIi Allah, dan terhadap Allah, ia mewakili umat. Tak peruan ibadah
berhenn dalam Bait Allah, dan tak pernah ada ibadah tanpa persenbahan.
Sekarang hubungan antara gereja dengan Kristus, Imam Besar ki .a, telah
menjadi kan gereja "imamat yang rajani" (I Petrus 2:9). Kita membaca
dalam Ibrani 9:11-12:

Tet rpi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal y mg baik
yang akan datang: Ia telah melintasi kemah yang lebih sempur 'Ia, yang
buk an dibuat oleh tangan manusia, - artinya yang tidak temu suk cip-
tam ini, - dan Ia telah masuk satu kali untuk selarna-lamanya Ie dalam
tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jar tan dan
dan.h anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendi 'I. Dan
dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.

Tindakan Yesus mempersembahkan diri-Nya sendiri sekali un uk sela-
ma-lam.inya bagi sekalian manusia, memungkinkan gereja menjadi imamat-
Nya yang rajani, perantara di antara Allah dan manusia. Sekarar g gereja
mewaki L Allah kepada dunia dan dunia kepada Allah. Kita tida k hanya
memba l~a berita (Firman) Allah kepada orang yang tidak percay t, tetapi
kita juga mempunyai pelayanan doa syafaat, baik untuk jiwa-jiwa ~'ang ter-
hilang .uaupun untuk anggota-anggota Tubuh Kristus lainnya. ' "akobus
5:13-2C merupakan dorongan yang memberi inspirasi kepada orang Kristen
tentang kuasa doa. Bacalah bagian ini dan perhatikanlah terutama ayat 16,
19, dan so.

Kar-na itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoa-
kan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin
didcakan, sangat besar kuasanya.

Sau lara-saudaraku, jika ada di antara kamu, yang menyimp mg dari
kebo '.1aran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ke .ahuilah
bali ,\ a barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari jalanr ya yang
sesal, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan rr enutupi
ban 11 ak dosa.

3. (;E'reja harus memiliki kuasa ilahi atau kemampuan untuk tugas itu.
Murid-ni urid diberitahu, "Tetapi kamu harus tinggal di dalam kita ini sam-
pai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi" (Lukas
24:49). Rasul-rasul dan murid-murid tidak memenuhi persyaratan untuk
bersaksi dan melayani tanpa kuasa dari Dia. Kita telah melihat bahwa
Yesus n.-ngutus Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa yang dil erlukan
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untuk bersaksi. Gereja dewasa ini sungguh-sungguh memerlukan perto-
longan ilahi yang datang karena Roh Allah berdiam di dalamnya.

4. Syarat yang terakhir bagi penginjilan ialah iman. Kita boleh beriman
pada janji Allah bahwa Ia akan memberkati pemberitaan Firman-Nya. Da-
lam Yesaya 55:10-11 kita membaca tentang janji Tuhan ini:

Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke
situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan
tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada
orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang ke luar dari
mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia
akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam
apa yang Kusuruhkan kepadanya.

Orang yang menyampaikan berita firman Allah tidak boleh meragukan
hasilnya, karena mengetahui betul-betul bahwa Allah "yang menjanjikan-
nya setia" (Ibrani 10 :23).

11 Yang mana di antara pemyataan-pernyataan di bawah ini BENAR
mengenai persyaratan bagi penginjilan.
a Sebagai wakil-wakil Allah kepada dunia, kita bertanggung jawab untuk

membawa berita firman Allah kepada orang yang tidak percaya.
b Sebagai wakil-wakil dunia di hadapan Allah, kita berkewajiban untuk

mendoakan mereka yang tersesat dalam dosa.
c Ibadah kita kepada Allah tidak dipengaruhi oleh keterlibatan kita dalam

penginjilan.
d Kita telah diberi kuasa yang sama seperti yang dimiliki murid-murid yang

mula-mula.
e Untuk memenangkan jiwa, yang kita perlu hanyalah iman kepada kesang-

gupan kita untuk menyampaikan berita firman kepada mereka.
f Semua persyaratan harus dipenuhi, bila kita hendak menaati secara

mutlak perintah Kristus untuk menginjili dunia.
g Bila kita dengan setia menyampaikan firman Allah, kita dapat yakin

bahwa Allah akan memberikan hasilnya.

• • •
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Petunjuk-petunjuk bagi Penginjilan

Tujuan 6. Menyatakan apa yang seharusnya menjadi isi berita gereja ke-
pada dunia.

Gereja telah diberi petunjuk yang jelas bagi penginjilan. Pertama, gereja
harus pergi dengan wewenang. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan
gereja wewenang untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar
baik kepal la setiap orang. Dunia adalah ladang dan kabar baik itu adalah
untuk setiap orang.

Gereja juga harus pergi dengan suatu maksud. Maksud Gerejt ialah
memberitakan Injil dengan tujuan menjadikan sekalian bangsa murid
Tuhan, me mbaptis mereka, dan mengajar mereka (Matius 28:19·20).

Ketiga Gereja harus pergi dengan berita. Gereja sendiri tidak rnempu-
nyai berit.i. tetapi berita Tuhannya itulah yang harus disiarkan Rasul
Paulus me merintahkan Timotius untuk melakukan "pekerjaan pen berita
Injil" (II TImotius 4:5), "beritakanlah firman, siap sedialah baik atal tidak
baik waktunya" (II Timotius 4:2). Pemberitaan ajaran yang bena: atau
kebenaran ..angat perlu bagi keberhasilan penginjilan. Tetapi ajaran apakah
yang harus diberitakan? Apakah isi berita Gereja?

EIERITA
KUASA

MAKSUD

URGENSI

SEMUA TANDA MENYATAKAN "PERGI"

1. Gen':d harus mempunyai berita yang berpusatkan Kristus. I aulus
menyataka 1 bahwa keberhasilannya di antara orang Korintus bersumber
pada keny ill aan bahwa ia hanya memberitakan "Yesus Kristus, yaitu Dia
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yang disalibkan" (I Korintus 2:2). Berita yang sederhana tentang kema-
tian, kebangkitan, dan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya harus
menjadi inti ajaran Gereja.

2. Gereja harus mempunyai berita yang berpusatkan Alkitab. Firman
Allah merupakan inti kebenaran Kristen. Kebenaran tidak diciptakan oleh
atau didapati di dalam manusia. Alkitab adalah sumber segala kebenaran.
Alkitab dapat dikaitkan dengan setiap pengalaman manusia dan menjadi
penuntun bagi setiap langkah yang kita ambil.

3. Gereja harus mempunyai berita yang berpusatkan kekekalan. Semua
manusia harus menghadapi kekekalan. "Manusia ditetapkan untuk mati
satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi" (Iberani 9:27). Segenap kehi-
dupan ini sebenarnya hanya persiapan untuk kehidupan kekal. Berita
gereja harus mencerminkan nilai keselamatan yang kekal ini. Titus 2:11-13
mengingatkan kita akan nilai kekal kehidupan di dalam Kristus:

Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah
nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan kei-
nginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan
beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan
pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah
yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus.

Kedatangan Kristus kembali ke bumi membawa zaman baru. Kehi-
dupan, kematian, dan kebangkitan-Nya merupakan penggenapan langsung
nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Kedatangan Kristus, sebagai Tuhan dan
Raja, juga akan menandai zaman baru. Kristus akan kembali dalam kemu-
liaan untuk menghakimi baik yang hidup maupun yang mati (Kisah Para
Rasul 3:19-23). Alasan ini cukup untuk mengajak sekalian orang ber-
tobat.

Akhirnya, Gereja harus pergi dengan perasaan urgensi yang membara.
Yesus memberitahukan murid-murid-Nya, "Kita harus mengerjakan peker-
jaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di
mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja" (Yohanes 9:4). Ketika
Yesus mengutus 70 murid ke kota-kota di sekeliling untuk memberitakan
Injil, Ia berkata kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja
sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya
Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu" (Lukas 10:2). Perhati-
kanlah bahwa segera sesudah Ia menyuruh murid-murid berdoa memohon
pekerja-pekerja, perkataan-Nya yang berikut kepada mereka ialah, "Pergi-
lah" (Lukas 10:3). Bila kita berdoa agar Tuhan mengutus pekerja, jangan-
lah kita terkejut jika kitalah yang diutus-Nya! Apa yang harus dilakukan,
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wajib dilakukan dengan segera. Gereja-gereja harus dibangun di antara
setiap ba-igsa dan bahasa di dalam dunia!

12 Apakah wewenang kita untuk pergi dengan berita Allah?

13 Apakah maksud kita bila kita pergi dengan berita itu?

14 Mengapa ada unsur urgensi dalam pemberitaan Injil?

15 Terangkan secara singkat dengan kata-kata saudara sendiri ap.i yang
harus rnenjadi isi berita gereja kepada dunia.

Pelaksana an Penginjilan

Tujuan 7, Mengenal empat langkah dalam pelaksanaan penginjilan.

Bagaimana Gereja melakukan pekerjaan penginjilan? Melvin Hodges,
seorang u ,usan gerejawi kawakan, memberikan kita empat kata kunc i yang
menerangkan bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan: Kehadiran., I rokla-
masi, Persuasi (Peyakinan), dan Partisipasi (Peran serta).

1.Kct.adiran. Ini berarti bahwa dengan kehadirannya orang Fristen
sudah menginjil. Kehidupan Kristen merupakan kesaksian, terutarna bila
penuh dengan perbuatan kasih. Gereja bersaksi kepada masyarakat melalui
kehidupan anggota-anggota yang menyerupai Kristus. Kehidupan St-orang
Kristen b. -rbicara lebih nyaring dari perkataannya. Kita telah meng; .takan
bahwa ke-hidupannya dinyatakan oleh pelayanan Kristennya. Sifa: atau
wataknya memungkinkan ia melayani orang yang perlu bantuan, al a pun
juga keperluannya itu.
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2. Proklamasi. Salah satu tujuan utama misi Kristen ialah memberita-
kan Kristus sebagai satu-satunya Juruselamat Ilahi. Injil harus nyata dalam
kehidupan di antara orang yang tidak percaya, tetapi juga harus diberita-
kan. Pemberitaan itu, yang berpusat pada Oknum Kristus, ditujukan
kepada kebutuhan semua orang dan menuntut suatu keputusan.

3. Persuasi. Pelayanan Gereja lebih dari hanya sekedar komunikasi.
Gereja berusaha meyakinkan orang berdosa akan kebenaran berita Allah.
Gereja meminta keputusan - ia meminta orang berdosa untuk mengubah
arah kehidupannya dan berpaling dengan iman dan ketaatan kepada Yesus
Kristus. Gereja berusaha meyakinkan orang yang tidak percaya menjadi
murid Kristus.

4. Partisipasi. Hasil akhir yang dituju gereja ialah agar orang percaya
menjadi aktif dalam Tubuh Kristus. Penginjilan yang efektif harus memim-
pin orang ke luar dari dosa dan kejahatan dan membawa mereka kepada
Allah dan umat-Nya. Orang yang baru bertobat harus menjadi anggota
gereja. Bagi orang ini, gereja harus menjadi keluarga, di mana ia -dapat
bersekutu dengan orang Kristen lainnya.

Bila mereka sudah menjadi bagian dari gereja, orang yang baru ini harus
diajar untuk melibatkan diri dalam penyebaran Injil ke seluruh dunia.
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16 Cocokkan empat langkah penginjilan (di sebelah kanan) dengan artinya
(di sebelah kiri), dengan jalan menuliskan angka yang tepat pada titik-titik.

· ... a 1\1 pminta orang yang tidak percaya membuat kepu-
tu-an berpaling kepada Kristus.

· ... b M engumumkan berita Kristus kepada mereka yang
m embutuhkannya.

· c Kesaksian hidup Kristen yang setia.

· d Keterlibatan yang aktif oleh orang bertobat dalam
pvlayanan gereja.

1) Keha diran
2) Prok amasi
3) Perst aSI

4) Parti iip asi

Dalam Unit ini, kita telah melihat bahwa pelayanan gereja mempunyai
tiga segi. Gereja dipanggil untuk melayani Allah dalam ibadah; me layani
anggota-anggotanya dalam persekutuan dan pembangunan, dan ms layani
dunia dalam penginjilan. Ketiga segi ini penting, dan bersama-sama, ketiga-
nya mekngkapkan pelayanan gereja sebagaimana yang dinyatakai l oleh
Alkitab. Apakah pelayanan saudara sendiri sudah diperkaya oleh ketiga
segi ini?
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah ungkapan yang paling tepat untuk menyem-
purnakan setiap pernyataan berikut:

1 Amanat Agung menyatakan bahwa kita harus
a) berdoa agar seseorang akan membawa Injil ke negeri-negeri yang jauh.
b) membawa berita Injil kepada orang yang tidak percaya, membaptis dia,

dan mengajar dia.
c) mengharapkan agar orang yang tidak percaya datang ke gereja, mende-

ngar Injil, dan menerima Kristus sebagai Juruselamat.

2 Amanat Agung itu am. Ini berarti
a) setiap orang yang mendengar Injil akan selamat.
b) semua orang Kristen harus membawa Injil ke seluruh dunia.
c) jika kita tidak menaati perintah Kristus, orang lain akan mengganti kita.

3 Kita berkewajiban menaati Amanat Agung, karena
a) itulah cara satu-satunya untuk mendapat hidup yang kekal.
b) gereja kita tidak akan bertumbuh jika kita tidak menaati perintah Kris-

tus.
c) Allah dalam kasih karunia-Nya menebus kita, walaupun kita tidak ber-

layak.

4 Pekerjaan Roh Kudus dalam penginjilan adalah
a) membuktikan bahwa Yesus Kristus sesungguhnya Anak Allah.
b) memaksa orang Kristen untuk melaksanakan Amanat Agung.
c) memilih orang yang paling cakap untuk menjadi saksi Allah kepada du-

nia.
d) memberikan kuasa kepada semua orang percaya untuk pelayanan dan

menyiapkan hati orang yang tidak percaya.

5 Bila kita katakan bahwa gereja melakukan fungsi imamat, yang kita
maksudkan ialah
a) bertindak sebagai perantara di antara Allah dan orang yang tidak per-

caya. Ini termasuk mendoakan orang yang belum mengenal Kristus.
b) mempersembahkan korban kepada Allah sebagai penebusan bagi mereka

yang tidak percaya.
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6 Yang dimaksudkan dengan kehadiran ialah kesaksian orang percaya
didasarka n atas
a) kehidupannya.
b) perkataannya.
c) perbuatannya.
d) kepercayaannya.

BENAR-SALAH. Tuliskan B pada titik-titik jika pemyataan itu BENAR.
Tuliskan S jika SALAH.

7 Contoh Kristus ialah mencari orang-orang yang perlu mer:.dengar
berita tentang hidup yang kekal.

8 1'rohlamasi artinya bersaksi melalui kehidupan yang setia.

9 Hoh Kudus mempunyai peranan yang aktif dalam meyakinkan
orang berdosa untuk menerima Kristus.

· ... 10 Hal yang menyebabkan adanya unsur urgensi dalam pemberitaan
Injil ialah adanya begitu banyak pekerja sehingga kemungkinan
orang lain akan membawa berita itu sebelum kita sendiri mem-
hawanya,

· ... 11 Hila kita berdoa agar Tuhan mengutus pekerja, kita tidak boleh
terkejut jika kita sendiri yang diutus-Nya.

· ... 12 Wewenang kita untuk pergi memberitakan Injil ialah Amanat
Kristus.

· ... 13 Maksud dari kehidupan kita sekarang ini ialah menyiapkan kita
untuk kehidupan yang kekal.

· 14 Ajaran yang kita beritakan tidak dapat dipahami oleh orang biasa.

· 15 Rua berita kita kepada orang berdosa berpusatkan Kristus dan
Alkitab, maka kita yakin bahwa pemberitaan itu berhasil.

Jikala u saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum melan-
jutkan dongan Pasal 8, ulangilah bahan dalam Pasal 4 sampai 7 kemudian
kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit II .. Kembalikan Catatan Siswa itu
kepada p-ngasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada
halaman t.erakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 a Allah Bapa menarik orang kepada Kristus - Ia melakukannya melalui
Roh Kudus.

b Roh Kudus meyakinkan manusia tentang dosa.

c Roh Kudus menolong manusia untuk berhenti berbuat dosa.

d Roh menjadikan kita anak-anak Allah.

e Roh menyanggupkan kita untuk menaati Kristus; Ia memberikan
kehidupan.

f Roh memanggil orang kepada Kristus.

1 a Ia menemukan Zakheus di atas pohon. Hasilnya: Zakheus bertobat
dan mendapat keselamatan.

b Ia menemukan Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes di pantai Danau
Galilea. Hasilnya: mereka meninggalkan perahu mereka dan menjadi
murid-Nya.

c Ia menemukan seorang wanita Samaria di sumur. Hasilnya: Kesak-
sian wanita ini menyebabkan banyak orang percaya kepada Kristus.

10 (Kata-kata saudara sendiri) Ia memberikan orang percaya kuasa untuk
bersaksi tentang Kristus. Ia menyiapkan hati orang yang tidak percaya
(menyadarkan dia tentang dosa, menolong dia berpaling dari dosa,
menarik dia kepada Kristus, menjadikan dia anak Tuhan).

2 c) semua orang percaya dari saat itu hingga sekarang.

11 a B
b B
c S
d B
e S
f B
g B

3 a B
b B
c S

d S
e B
f B
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12 Pt rintah (amanat) Yesus.

4 Bi hwa kita ada tugas untuk memberitakan Injil kepada orang di sekitar
kl .I dan kepada mereka yang jauh.

13 M I mberitakan Injil dan menjadikan mereka murid, membapti s mereka,
dan mengajar mereka.

5 Karena Allah, dalam kasih karunia-Nya, menebus kita dan k ta berhu-
tai.g kasih kepada-Nya. Kita ingin memberitahu orang lain tentang
ka-ah-Nya kepada mereka, agar mereka juga dapat diselamatkai I,

14 Karena waktunya akan datang bilamana manusia tidak lagi mrmpunyai
kl' ompatan untuk mendengarkan Injil atau diselamatkan dari hu-
ku man.

6 Jawaban saudara. Jawaban itu harus mirip dengan ini: Pengin] ilan ialah
pel Ivampaian berita Injil kepada manusia yang terhilang aga' mereka
da I',it menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat.

15 (K,'La-kata saudara sendiri.) Berita itu harus berpusatkan Kr istus dan
karya penebusan-Nya - kematian, kebangkitan, dan kedatangan-Nya
kembali. Berita itu harus berdasarkan Firman Allah. Ia harus nenyiap-
kan manusia untuk kekekalan.

7 YPHIS tidak menunggu sampai orang berdosa datang kepada- Nya. Ia
per:.:idan mencari mereka.

16 a ;! IPersuasi.
b :1 ) Proklamasi.
c J IKehadiran.
d 'I f Partisipasi.

8 Agur setiap orang mendapat kesempatan untuk menerima Yesu: ,
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Oknum yang Terlibat
Dalam Pelayanan

Pemah saya membaca puisi yang berbicara kepadaku tentaru penting-
nya pr-layanan secara pribadi kepada orang lain. Puisi itu berbun yi begini:

Kusangka aku dengar suara Allah,
Lalu hupanjat menara tertinggi;

Tetapi kudengar perintah Allah,
"Turun, Aku diam di antara manusia. "

- Author Unkno ~

Pelayanan penginjilan harus dilakukan oleh umat Allah. Allal bermak-
sud agar pelayanan itu bersifat pribadi. Ia dapat menyuruh mala ikat atau
makhluk surgawi lainnya untuk melaksanakan pekerjaan-Nya di a.as bumi.
Malah sebaliknya, Ia memanggil saudara dan saya.

Dalam Unit yang lalu, kita melihat bagaimana gereja secara menyeluruh
terlibat dalam pelayanan kepada Allah, kepada dirinya sendiri, da n kepada
dunia. Sekarang kita akan melihat bagaimana masing-masing oknum mem-
punyai tanggung jawab pribadi untuk melayani. Maksud pasal ini ialah
menunjukkan bagaimana rencana dan pekerjaan Allah diwujudkan melalui
saudara secara pribadi. Saudara yang harus menyesuaikan dir dengan
rencana Allah. Dunia memerlukan saudara. Gereja membutuhkan saudara.
Terutama sekali, Allah memerlukan saudara. Ia mengundang saudara untuk
melibatkan diri dalam rencana penebusan-Nya. Sebagai orang yang sudah
ditebus, saudara menjadi kunci bagi keberhasilan rencana Allah.
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ikhtisar pasal

Panggilan Pribadi
Persyaratan Pribadi
Persiapan Pribadi

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan apa yang dimaksudkan dengan panggilan Allah yang umum
dan yang khusus untuk pelayanan.

• Mengenal sifat-sifat Kristen yang perlu bagi pelayanan yang efektif.

• Mengerti prinsip-prinsip pemuridan dan sikap hati yang termasuk dalam
persiapan pribadi untuk pelayanan.

• Menganalisa kebutuhan-kebutuhan pribadi dalam hal pengembangan
sifat-sifat yang menyerupai sifat Kristus dan mempraktekkan prinsip-
prinsip pemurid an untuk penyerahan kepada panggilan Kristus.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal iru sesuai prosedur yang diberikan dalam Pasal I. Baca-
lah semua ayat Alkitab yang diberikan dalam pasal ini dan jawablah
semua pertanyaan uraian pasal. Sesudah menjawab satu pertanyaan,
bandingkanlah jawaban saudara dengan jawaban yang sudah kami beri-
kan pada akhir pasal.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan periksalah
jawaban saudara.
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uraian pasal

PANGGILAN PRIBADI

Tujuan 1. Membedakan panggilan Allah yang umum bagi pelayanan dan
panggilan-Nya yang khusus.

Panggilan Umum

Alkitab menyatakan bahwa Allah telah memanggil semua pria dan
wanita untuk melayani Dia. Dalam Perjanjian Lama, banyak oran g dipang-
gil untuk mewujudkan rencana Allah. Allah memanggil Abraham untuk
menjaui bapa bangsa pilihan, yaitu Israel. Ia memanggil Musa untuk
memimpin umat-Nya ke luar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian Debora
dipanggil untuk menjadi salah seorang hakim (Hakim-hakim 4). Perjanjian
Lama mengungkapkan bagaimana Allah memanggil banyak orang untuk
melaksanakan rencana-Nya pada zaman mereka.

Ha I ini juga benar dalam Perjanjian Baru. Tuhan memangg li Petrus,
Andreas, Yakobus, dan Yohanes, nelayan-nelayan, untuk menjadi penjala
orang. Kemudian, Ia memilih 70 orang untuk membawa berita Jnjil ke
kota-kota (Lukas 10). Saulus dari Tarsus dipanggil dengan (ara yang
dramatis dan luar biasa (Kisah Para Rasul 9). Saulus, yang kemudian
disebut Paulus, tidak menyatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang
dipanggil Allah. Bacalah kata-katanya dalam I Korintus 1 :26-27 dan
II Timotius 1 :8-9.

1 Prinsip apakah yang diajarkan kedua ayat Alkitab ini kepada kita ten-
tang panggilan Allah? Lingkarilah huruf di depan masing-masir.g persya-
ratan di bawah ini yang sesuai dengan ayat-ayat Alkitab ini.
a Kita sekalian mempunyai bagian dalam pemberitaan kabar bai« tentang

Kristus.
b Allah hanya memilih orang-orang berkuasa dan bijaksana untuk membe-

ritakan Injil.
c Allah memanggil kita berdasarkan keadaan dan perbuatan kita, sehingga

dunia tidak akan merasa malu karena kita.
d Allah memilih dan memanggil orang biasa, lemah, dan tidak te rpandang

unu lk menunjukkan kuasa-Nya kepada dunia.
e Alla ti memanggil kita sebagaimana kita ada dan memberikan kit a kekuat-

an untuk melakukan pekerjaan itu.

Pelayan gereja dimungkinkan oleh mereka yang percaya bal wa Allah
telah memberikan panggilan ilahi kepada semua orang percaya. Gereja
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mempunyai panggilan yang mulia. Mempercayai hal ini berarti memahami
sifat (hakekat) panggilan dan pelayanan Allah. Mempercayai hal ini adalah
melihat pelayanan sebagai panggilan tertinggi dalam kehidupan. Penerima-
an akan panggilan Allah melibatkan penyerahan total untuk melaksanakan
rencana penebusan-Nya dalam dunia.

Dari satu segi, semua orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil
melalui kesaksian pribadi mereka. Ini adalah panggilan ilahi walaupun tidak
secara dramatis seperti panggilan Saulus dari Tarsus. Perintah untuk
menginjil dunia, yang datang dari mulut Tuhan Yesus kepada murid-murid
yang pertama, harus diteruskan kepada setiap orang yang mau menerima-
nya. Sebagai orang-orang yang mengikuti mereka, kita juga telah menerima
panggilan ilahi untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Panggilan
itu telah diteruskan abad demi abad dari seorang percaya kepada orang
percaya lainnya sampai mencapai kita.

Ketika Yesus mendoakan mereka yang telah menjadi murid-Nya, Ia
berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk
orang-orang yang akan percaya kepada-Ku oleh pemberitaan-pemberitaan
mereka" (Yohanes 17 :20). Kita diingatkan dalam I Korintus 12:13 bahwa
kita sekalian telah dibaptis ke dalam Tubuh Kristus oleh satu Roh. Kita
sekalian menjadi satu dalam Kristus, dan kita sekalian harus mengambil
bagian dalam kasih-Nya kepada orang berdosa dan dalam kerinduan-Nya
untuk membawa mereka kepada-Nya.

Semua orang percaya dapat menerima kuasa dan wewenang dari Roh
Kudus untuk melakukan pekerjaan Allah. Tanda-tanda akan menyertai
orang yang percaya (Markus 16 :17). Janji ini berlaku bagi kita sekarang
ini, sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Roh Kudus mengurapi
kita agar kita dapat melaksanakan panggilan ilahi untuk memberitakan
Injil sampai ke ujung bumi.

2 Kedua belas murid yang mula-mula adalah orang biasa: nelayan-nelayan,
pemungut cukai, dan orang biasa lainnya. Salah seorang di antara mereka,
Yudas, tidak terus mengikut dan menaati Yesus. Apakah akibatnya bagi
kita kalau semuanya kembali kepada pekerjaan dan kehidupan mereka
yang semula dan tidak memberitakan Injil seperti yang diperintahkan
Yesus? (Pilihlah jawaban yang terbaik.)
a) Apa pun yang mereka pilih tidak akan mempengaruhi kita karena mereka

hidup hampir 2000 tahun sebelum kita.
b) Kita mungkin tidak pernah mendengar Injil, karena berita ini diteruskan

dari orang percaya kepada orang percaya sampai mencapai kita.
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Ar:akah saudara pertama-tama mendengar tentang Kristus dari seorang
kawan atau anggota keluarga saudara? Jikalau orang itu tidak berbuat
demiki an, mungkinkah saudara menjadi orang Kristen? Betapa PE ntingnya
bagi kita sekalian untuk melihat bahwa panggilan Allah mencakup kita
semua Ada orang yang mungkin tidak pernah akan menden sar Injil,
kecual kalau saudara membawa Injil kepada mereka!

Panggil an Khusus

Ada juga panggilan khusus untuk memberitakan Injil. Allah memilih
sebagiar. anggota Tubuh Kristus untuk pelayanan tertentu. \ialaupun
semua urang Kristen dipanggil, namun sebagian dipanggil secar 1 khusus
untuk l'elayanan penuh (full-time). Mereka dipanggil khusus unt ik mem-
bentak an Injil.

Da am Keluaran 31, kita membaca bahwa Aholiab dan Bezahe 1dipang-
gil untuk melakukan pekerjaan yang menuntut ketrampilan khus rs dalam
pernba igunan Kemah Pertemuan. Paulus dan Barnabas sedang nelayani
di Ant.okhia ketika mereka dipanggil untuk suatu tugas khusus (Kisah Para
Rasul l x).

Sel .rang pelayan Injil, yang dipanggil khusus, diberi beberapa r ama dan
fungsi dalam Alkitab. Nama-nama ini memberikan kita gambarar tentang
pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing.

1. !,lanusia Allah (I Timotius 6:11). Nama ini menunjukka i bahwa
,porang pelayan Injil adalah wakil Allah secara khusus. Di «alamnya
iersirat pengertian bahwa ia penuh dengan Allah dan diutus oleh
/Illah untuk melakukan pekerjaan yang khusus.

2. I/tusan (Maleakhi 2:7). Tugas seorang utusan ialah membava berita
iiIlah kepada manusia. Ia harus menjadi saksi tentang hal- hal yang
, I J lihat atau didengarnya dari Allah.

3. Gembola (Efesus 4:31). Gembala ialah seorang yang dipanggil khu-
s ,IS untuk melayani. Ia dibandingkan dengan seorang gembala domba
yang memberi makan, memimpin, melindungi, dan tn embantu
t.-rnaknya. Gembala gereja setempat mempunyai panggilan 1husus.

4. ['milik jemaat (I Timotius 3:1; Kisah Para Rasul 20:28). la adalah
seorang yang mengawasi pekerjaan orang lain dalam gereja. Ia dapat
disebut ketua. Ia mempunyai tanggung jawab yang besar atas bagian
tertentu yang diberikan Allah kepadanya dan atas orang-orang yang
I I pimpin untuk melakukan pekerjaan.
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Nama-nama lain juga diberikan seperti penatua, pemberita Injil, dan
guru. Setiap nama menggambarkan jenis pelayanan khusus yang mungkin
menjadi tanggung jawab penuh atau jenis keterlibatan yang lebih terbatas.
Semua ini melibatkan suatu penyerahan kepada panggilan Allah.

3 Bacalah kalimat-kalimat (di sebelah kiri) dan tentukan apakah kalimat-
kalimat itu menunjuk kepada panggilan khusus, panggilan umum atau ke-
pada kedua-duanya sekaligus. Tuliskan angka yang tepat pada titik-titik.

· ... a Seorang ibu yang mengajarkan cerita-cerita 1) Panggilan Umum
Alkitab kepada anak-anaknya dan anak-anak 2) Panggilan Khusus
tetangganya. 3) Kedua-duanya

· ... b Seorang utusan gerejawi yang meninggalkan
kampung halamannya dan membawa Injil
ke negeri yang jauh.

· ... c Seorang siswa/mahasiswa yang bersaksi ten-
tang Kristus kepada rekan-rekannya setiap
ada kesempatan.

· ... d Seorang pengusaha yang mengajar suatu ke-
las penelaahan Alkitab dan menolong pen-
detanya dalam perkunjungan.

· ... e Pendeta (gembala) suatu gereja kecil yang
harus mencukupkan sebagian kebutuhannya
dengan bekerja pada suatu pekerjaan seku-
ler.

· ... f Seorang ketua dalam suatu daerah yang
mengawasi beberapa gembala dan gereja.

· ... g Seorang Kristen yang mengabdikan diri dan
rela mengerjakan apa saja yang Tuhan minta.

Entah saudara dipanggil secara umum sebagaimana semua orang Kristen
lainnya, atau dipanggil secara khusus untuk pelayanan khusus pula, pang-
gilan saudara menuntut pengabdian dan persyaratan pribadi.

Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah di-
peroleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia
Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang
yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang yang melayani, baik-
lah ia melakukan-Nya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus
(1Petrus 4:10-11).
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PERSYARATAN PRIBADI

Tujuai 12. Menggambarkan hubungan antara watak Kristen sesec rang dan
keberhasilannya.

Watak Kristen

Apa pun yang kita perbuat atau di mana pun kita berada, kita sedang
dalam proses pembentukan watak. Watak seseorang sangat menentukan
kegunaan orang tersebut bagi Allah untuk pelayanan. Seorang 1idak ber-
guna Ilagi Allah jika ia tidak memiliki citra Kristus dalam hidupny 1. Tetapi
dia, yung menyerupai Kristus dalam wataknya, kaya dalam dirinya sendiri
dan be r manfaat bagi Allah.

Walak adalah ukuran dari kuasa rohani seseorang. Sangat mungkin
seseorang memegang kendali pemerintahan, tetapi tanpa kuasa di hadapan
Allah lan atas jiwa-jiwa manusia untuk membawa mereka ke surga. Seo-
rang 1', risten yang sejati, seperti Kristus ketika Ia berjalan di ai as bumi,
mempu iyai kuasa dan berkenan kepada Allah dan manusia.

Dalarn pasal 6, kita berbicara tentang buah Roh seperti terlih at dalam
kehidu oan Kristus. Kita belajar bahwa jika kita mengizinkan Rc h Kudus
mengh rsilkan watak seperti Kristus dalam hidup kita, maka kita akan lebih
menjach seperti Dia dan menjadi dewasa di dalam Dia. Kita telah belajar
uraian rasul Paulus tentang buah Roh dalam Galatia 5:22-23. Sekarang
kita akan melihat uraian lain yang diberikan oleh rasul Petrus.

4 Bae.ilah dengan saksama II Petrus 1:6-8 dan bandingkanlal dengan
Galatia 5:22-23. Hasil apakah yang dijanjikan Petrus kepada mereka yang
watakr, ya menunjukkan sifat-sifat ini?

5 Seka rang bacalah ayat 9 dan pilihlah pernyataan di bawah ini ya 19 mene-
rangka! I secara terbaik akibatnya bila seorang Kristen tidak memi iki sifat-
sifat in .
a) Ia kl hilangan visi rohani dan melupakan apa yang telah dikerja can Kris-

tus l.aginya.
b) Ia mvncari cara-cara lain untuk melaksanakan pelayanan y~U1.~efektif

bagi Tuhan.

Sekarang, marilah kita melihat ciri-ciri watak ini, sebagaimana terlihat
dalam ";ehidupan seorang percaya yang ingin mempunyai pelayanan efektif
bagi Tuhan.
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1. Iman. Iman adalah lumrah bagi manusia seperti penglihatannya. Hal
ini tampak pada seorang anak yang percaya penuh kepada orang tuanya.
Ini sama dengan iman seorang Kristen. Imannya menerima penyataan
Allah dan menjadi pintu kepada Kristus dan keselamatan-Nya. Iman me-
nyatakan keyakinan penuh kepada Allah tanpa dipengaruhi oleh keadaan.
Iman merupakan ketergantungan mutlak kepada Allah dan kepada kebe-
naran-kebenaran Injil yang besar.

2. Kebajikan. Kebajikan mengandung arti kebaikan dan kesucian.
Orang yang memiliki ciri ini akan tetap berpihak pada Kristus di hadapan
pertentangan yang hebat. Inilah unsur watak yang menyebabkan orang
percaya berani mengaku Tuhannya dan mempertahankan kebenaran-Nya.
Orang yang mempunyai ciri ini sanggup menahan pencobaan dan hidup
SuCI.

3. Pengetahuan. Ketidaktahuan adalah musuh watak Kristen. Mereka
yang ingin bekerja bagi Allah, harus mengenal Allah. Kita lebih mengenal
Dia, bila kita meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Dia. Kita
belajar mengetahui isi Alkitab dengan jalan membaca dan menelaah nya.
Ini akan menolong kita mengenal diri kita sendiri, mengetahui maksud
hidup yang sesungguhnya, dan melihat kemungkinan-kemungkinannya
yang besar.

4. Penguasaan diri. Penguasaan diri berarti kesanggupan mengendalikan
diri dalam keadaan apa pun. Mereka, yang bekerja bagi Tuhan, tidak boleh
menjadi budak kepada nafsu yang rendah. Tidak ada tempat dalam watak
Kristen bagi ketamakan, kerakusan, atau ketiadaan disiplin. Hal-hal ini
memperbudak manusia dan setiap orang harus berusaha meloloskan diri
daripadanya.

5. Ketekunan. Ketekunan atau kesabaran artinya bersandar dengan
keyakinan kokoh kepada Allah walaupun keadaan nampaknya menawar-
kan hati kita. Ini berarti kita tetap berdiam diri walaupun kepedihan dapat
membuat kita menjerit. Ketekunan menyebabkan kita terus bekerja bagi
keselamatan manusia, walaupun hasilnya menunjukkan bahwa kita harus
menyerah. Kesabaran adalah salah satu ciri yang sangat ilahi dan salah satu
unsur watak Kristen yang sangat perlu.

6. Kesalehan. Kesalehan mengandung arti bahwa seorang begitu penuh
dengan Allah sehingga segenap pikiran, keinginan dan tindakannya dikuasai
oleh Roh Allah. Inilah tujuan yang harus kita kejar.
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7. r, asih akan saudara-saudara. Allah berkehendak agar urnat manusia
menja- j I persaudaraan yang besar. Dosa telah menghalangi maks Id Allah.
Tetapi IJ. sedang mengumpulkan manusia menjadi anggota keluar ga dalam
gereja- \, ya, dan Ia akan mewujudkan maksud-Nya yang asli. Sika o Kristen
yang St jati terhadap sesama manusia ialah persaudaraan. Ia men iruh per-
hatian sepada orang lain dan kebutuhan mereka. Unsur watal: Kristen
seperti J nilah yang membuat persekutuan dalam Gereja begitu menarik.
Kita, y , I19 sudah ditebus, benar-benar menjadi saudara di dalam Kl istus.

8.1\12sih. Inilah kasih dalam maknanya yang terbesar. Kasih tampak
dalam t I rlakuan Kristen terhadap orang lain, tanpa memperhatikan kebang-
saan atau perbedaan. Sifat ini kelihatan dalam roh yang mengampuni orang
yang 111 > -iyakitinya. Inilah jenis kasih yang membawa Yesus ke ,;;.1 ib untuk
mati ka r.-na kita. Inilah kasih yang mengorbankan diri sendiri.

Un -ur-unsur watak Kristen yang sejati ini tidak terpisah dan tidak ber-
beda sa II dengan yang lain karena satu unsur terjalin dalam hakel .at unsur
lainnya, Bila unsur-unsur ini berkembang penuh dalam kehidupan orang
Kristen, maka orang Kristen itu menjadi penyataan Allah dan k arya cip-
taan-Nya yang tertinggi.

Pertumbuhan Kristen

Penu.-mbangan watak Kristen adalah tindakan yang berkesinambungan.
Seorana tidak secara tiba-tiba menerima semua sifat yang menyerupai sifat
Kristus pada saat ia menjadi Kristen. Sifat-sifat ini berkembar g dalam
watak 'iI 'orang Kristen, apabila secara aktif ia mengizinkan Ra 1 Kudus
mengern l-angkannya. Pengembangan ini menjadi tugas utama keiidupan-
nya. R;, ul Petrus mendorong kita, "Berusahalah sungguh-sunggul . supaya
panggil.u: dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melak i kannya,
kamu til l.ik akan pernah tersandung" (II Petrus 1 :10).

Kit.. -iarus makm menjadi seperti Kristus. Dunia ingin melih at Yesus
dalam ..r.mg yang mewakili Dia. Mungkinkah seorang yang berusaha sung-
guh-sun.u.uh untuk menjadi seperti Kristus mundur? Kita harus ierusaha
dr-ngan ,..genap hati dalam hal im, agar watak kita sungguh-sungg uh akan
menjadi «perti Kristus. Jika kita melakukan hal ini, maka tidak Ida satu
kuasa ril 1 dalam duma yang dapat menjatuhkan atau menodai ke hidupan
k ita.

Oral, Kristi-n, yang mengizinkan Roh Kudus menghasilkan s fat-sifat
im da la I hidupnya, akan chpercayai dan dihormati olch orang lain, Manu-
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sia senang menghormati orang seperti ini. Inilah orang yang akan menjadi
saksi Kristus yang benar. Ia tidak akan mempermalukan Injil oleh per-
buatannya yang salah. Ia menjadikan tugas "pergi ke seluruh dunia dan
memberitakan Injil kepada sekalian orang" (Markus 16:15) lebih mudah
dan berhasil

6 Bagaimana saudara menerangkan hubungan antara watak Kristen seseo-
rang dan pengaruh yang dimilikinya dalam pelayanan Kristus?

Pikirkanlah setiap situasi berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
yang berhubungan dengannya.

7 Yanto mudah sekali berbicara tentang Kristus dengan sesama orang Kris-
ten, tetapi di antara kawan-kawannya yang bukan Kristen, ia kembali
kepada kebiasaan lama dan sukar baginya untuk berpihak pada Kristus.

a Ciri apakah yang harus dikembangkan dalam wataknya? 0 0 •••••••• 0.0 ••

b· Bagaimanakah kekurangan ini dalam wataknya akan mempengaruhi
kesaksiannya?

8 Markus menjadi teladan yang baik melalui kehidupannya yang suci dan
penyerahannya, tetapi ia mudah tawar hati bila datang kesukaran.
a Ciri apakah yang harus dikembangkan dalam wataknya? (dua ciri) .

...................................................................................................................
b Bagaimanakah kekurangan ini dalam wataknya akan mempengaruhi

kesaksiannya?

...................................................................................................................

9 Sukar bagi Rudy membuat kehidupannya seimbang. Ia melakukan hal-
hal tertentu berlebih-lebihan, sedangkan hal lainnya dibiarkan terbengkalai.

a Ciri apakah yang harus dikembangkan dalam wataknya? .

..................................................................................................................
b Bagaimanakah kekurangan ini dalam wataknya akan mempengaruhi

kesaksiannya?

..................................................................................................................
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10 Samuel begitu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya seningga ia
tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan orang Kristen Iain, atau
dengan teman-teman bukan Kristen.

a Ciri apakah yang harus dikembangkan dalam wataknya? (2 ciri)

b Bagaimanakah kekurangan ini dalam wataknya akan memp engaruhi
kesaksiannya?

11 Daud selalu bersaksi kepada orang lain dan berusaha merne nangkan
mereka kepada Tuhan. Tetapi ia kurang sekali berdoa atau mem 0 sea Alki-
tab kan-na ia begitu sibuk.

a Ciri ipakah yang harus dikembangkan dalam wataknya? ..

b Bagaimanakah kekurangan ini dalam wataknya mempengaruhi kesak-
siannya?

Sudahkah latihan-latihan ini menolong saudara untuk meliha l betapa
pentiru.nya memiliki kehidupan Kristen yang suci dan mantap, y, mg akan
menjad i kesaksian bagi setiap orang yang saudara jumpai? Saya in rin beru-
saha leluh keras lagi. Saudara juga demikian, bukan?

PERS] ,'lOP AN PRIBADI

Kemundan

Tujuan a. Mengenal prinsip-prinsip dasar kemuridan.

Bal-aimanakah seorang mempersiapkan dirinya untuk pelayanan kepada
Allah? Langkah pertama dalam persiapan ialah kemuridan. Seorai 19 murid
ialah St. orang yang mengikut Kristus. Ia belajar dari dan menerim 1 Kristus
sebagal gurunya, Baginya, perkataan Kristus mengandung wibawa. Ia men-
dengar perkataan Yesus mengenai suatu pokok, dan menerima p erkataan
orang Lim tentang pokok itu, hanya kalau sesuai dengan perkataan Kristus.
Ia men.akut Yesus sebagai teladan dan pola. Seorang murid selalu bersedia
untuk mengubah jalan-jalannya sendiri agar sesuai dengan ja lan-jalan
Kristus

Tidak mudah menjadi seorang murid. Yesus tidak memperrm.dah per-
syaratan-Nya agar manusia dapat mengikut Dia. Kadang-kadang, nampak-
nya, YI "us tidak terlalu memperhatikan jumlah pengikut-Nya sebagaimana
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Ia memperhatikan kualitas mereka. Sekiranya, Ia begitu ingin seperti kita
untuk melipatgandakan keanggotaan gereja, pastilah Ia tidak membuat
persyaratan yang begitu sukar.

Apakah persyaratan bagi pemuridan?

1. Seorang murid menyangkal dirinya sendiri agar mengikut Yesus.
2. Seorang murid berpaling dari kesenangan dan jalan-jalan yang ber-

dosa.
3. Seorang murid menguasai keinginan-keinginannya dan membiarkan

dirinya dikuasai oleh Kristus.
4. Seorang murid harus rela menanggung salib.

Jika kita menyangkal seseorang, maka orang itu tidak mempunyai
pengaruh terhadap kita. Kita tidak mengizinkan dia menguasai perbuatan
atau kesenangan diri kita. Persyaratan terpenting bagi pemuridan ialah
penyangkalan diri. Ini berarti saudara mengizinkan Yesus memimpin
urusan saudara, menguasai keinginan, dan menyelesaikan persoalan sau-
dara. Seorang yang mau menjadi murid Kristus harus menyangkal diri-
nya sedemikian hingga Kristus sungguh menjadi TUHAN atas kehidupan-
nya. Jikalau Yesus adalah Tuhan, maka mustahil mengatakan tidak kepa-
da-Nya. Kedua kata ini tidak mungkin bersama-sama. Bila Ia adalah
Tuhan, maka kita berkata tidak kepada diri sendiri dan Ya kepada-Nya.

i -I
1 I
I ,

.----' ----~
'- - _. -, ,- - - - - ,

YA tUHAN'.

Dalam Matius 16:24, kita membaca perkataan Yesus yang berikut ini
kepada murid-murid-Nya, "Setiao orang yang mau mengikut Aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." Memikul
salib mungkin berarti pengalaman yang menyakitkan, yang harus kita
pikul dengan rela demi Kristus. Ini juga berarti berkorban untuk orang
lain. Salib dihubungkan dengan pengorbanan Kristus karena dosa kita.
Kita harus rela berkorban untuk melenyapkan dosa. Itu berarti kita harus
membenci dosa dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain,
dan bersedia berkorhan apa saja untuk terlepas dari dosa. Suatu nyanyian
mengatakan:
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Haruskah Yesus memikul salib seorang diri?
Dan segenap dunia bebas?

Tidak, ada salib bagi setiap orang
Dan ada salib bagiku!

12 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini termasuk
dalam prinsip-prinsip pemuridan?
a Diri sendiri pertama, Yesus kedua, orang lain terakhir.
b Yesi.s pertama, orang lain kedua, diri sendiri terakhir.
c Ya, Iuhan.
d Tida k, Tuhan.
e Menguasai diri karena dikuasai oleh Kristus.
f Membuat keputusan kita sendiri.
g Berpaling dari dosa.
h Pengorbanan diri sendiri.

Memikul salib.
j Memaafkan dosa dalam diri orang lain.
k Rela belajar dari Kristus.
I Mengikut contoh Kristus.

• • •

Hati ya ng Benar

Tujuan 'i. Mengenali ciri-ciri yang melukiskan hati yang benar.

Periyaratan kedua untuk pelayanan yang efektif bagi Al ah ialah
memiliki hati yang benar. Penyangkalan diri saja tidaklah cuki p. Seo-
rang harus memiliki hati yang dipersiapkan untuk melayani.

Keadaan jantung manusia sangatlah penting. Kesehatan tu ouh ber-
gantuni: pada kesehatan jantung. Jikalau jantung sakit, hidup menjadi
tidak 1entu, Jantung rohani (hati) seseorang harus lebih dipl rhatikan
daripad a jantung jasmani, karena keadaannya mempengaruhi e-rang itu
bagi kl' kekalan. Inilah beberapa cara untuk menentukan apakah kita
memiliki hati yang benar.
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1. Hati yang mengasihi Allah. Hati banyak orang tertuju pada keka-
yaan, kesenangan, kedudukan, atau kemasyhuran, tetapi hati yang benar
tertuju kepada Allah. Ini menunjukkan watak Kristen yang mulia. Hati
yang benar menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan perbuatan dan
pelayanannya. Orang, yang memiliki hati yang mengasihi Allah, menun-
jukkan penghormatannya kepada Allah; ia selalu setia dan beriman.

2. Hati yang membenci dosa. Ada banyak kata dalam Alkitab yang
berarti "dosa". Beberapa di antaranya ialah: kesalahan, kesesatan, pelang-
garan, tidak mencapai sasaran, pelanggaran dan kejahatan. Dalam I YO-
hanes 3:4, kita membaca bahwa "dosa ialah pelanggaran hukum Allah".
Hukum Allah suci, adil, dan baik. Allah ingin agar kita membenci dosa
dan menaati hukum-Nya. Dosa membinasakan manusia dan memisahkan-
nya dari Allah - dosa merupakan hal yang sungguh buruk.

Kita harus membenci dosa dan memiliki keinginan yang membara
agar dosa dihilangkan dari kehidupan manusia. Dosa menyakiti orang dan
memimpin mereka kepada kematian yang kekal. Kita harus bekerja keras
untuk membinasakan pengaruh dosa dalam dunia. Ini merupakan alasan
yang kuat untuk pelayanan dan pengabdian kepada Allah.

HATI YANG BENAR
PENUH DENGAN KASIH

3. Hati yang rendah. Hati yang rendah tidak menyombongkan apa
pun. Allah diberikan penghargaan untuk semua yang baik. Inilah hati
yang kaya, tetapi kekayaannya diberikan oleh belas kasihan dan kasih.
Inilah hati yang bersih sebab Roh Allah telah menyucikannya. Jatidak
membanggakan apa pun, kecuali hubungannya dengan Yesus. Inilah
hati yang tulus.
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Ada orang yang begitu merendahkan diri sehingga mereka berbicara
tentang diri mereka dalam cara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Me-
reka me nyebut diri mereka orang berdosa yang malang, padahal: .ekarang
mereka telah menjadi anak-anak Allah dan orang-orang saleh. Mereka
menggu lakan ungkapan yang rendah tentang diri mereka sendiri, walau-
pun Allah telah memberikan mereka kedudukan yang paling mul a dalam
semesta alam. Orang yang berhati rendah memiliki hati yang berterima
kasih, ~arena ia telah diangkat menjadi anak dalam keluarga ilal.i Allah.
Di dalam Kristus, ia telah dijadikan raja dan imam dari golongan yang
tertinggi Ia menganggap pelayanannya kepada Tuhan dan, Juruselamat
sebagai .uatu hak istimewa.

4. I:J stt yang berterima kasih. Manusia diciptakan untuk ti thu ber-
terima kasih. Tidak tahu berterima kasih merupakan hal yang as ng bagi-
nya. /illah telah memberikan pelbagai pemberian yang indah-indah ke-
pada manusia. Pemberian-pemberian itu merupakan ungkapan kasih
Allah. '~emua pemberian ini merupakan karunia yang tidak layak diterima
oleh manusia. Karena itu, kenyataan ini seharusnya memba igkitkan
rasa terima kasih dari dasar hati mereka. Perasaan terima kasih ni tidak
hanya chungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuati n hidup
kita.

5. Hati yang mengampuni. Seorang Kristen memiliki hati Ye sus yang
mengampuni. Keseluruhan misi-Nya kepada dunia ialah mem njukkan
bahwa Allah mengampuni dosa, dan memulihkan hubungan manusia
dengan diri-Nya sendiri. Yesus berdoa agar Allah mengampu li orang
yang h lah berdosa terhadap diri-Nya. Kata-kata-Nya yang tera {hir me-
ngandu I~ pengampunan untuk orang yang membunuh Dia kare na "me-
reka tidak tahu apa yang mereka perbuat" (Lukas 23:34). Pengampunan
adalah mi utama dari pengikut-pengikut Kristus. Mereka menjadi contoh
yang jel as dari hati Allah yang mengampuni dunia.

6. f Jati yang mengasihi. Hati yang mengasihi memiliki kasir Kristus
kepada manusia. Kasih menyebabkan Yesus meninggalkan surga, r lengang-
kat sahl-Nya, dan mati karena dosa dunia ini. Ia menunjukkan kasih
Allah i; f pada dunia. Ia telah memilih kita untuk melayani dunia dengan
kasih-Nya. Ini berarti mengasihi Allah sedemikian rupa sehingga ingin
melayai I Dia dan mengasihi dunia sedemikian rupa sehingga ingi 1 meme-
nangka, I-iya bagi Kristus.

• ••
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13 Cocokkanlah masing-masing ciri hati yang benar (kanan) dengan kete-
rangannya (di sebelah kiri).

· ... a Menyebabkan kita ingin melayani Allah
dan menyatakan Yesus Kristus kepada
dunia.

· ... b Membuat hati kita ingin menyatakan ke-
pada orang lain bahwa ketidaktaatan men-
ceraikan mereka dari Kristus.

· ... c Menyadari bahwa kedudukan kita seka-
rang ini sebagai anak Tuhan adalah karena
kasih karunia Allah.

· ... d Menghargai pemberian-pemberian indah
yang datang dari Allah dan menunjukkan
penghargaan itu dengan perkataan per-
buatan.

· ... e Mempunyai sikap yang sama terhadap
orang lain seperti yang dimiliki Yesus ter-
hadap orang yang berdosa kepada-Nya.

· ... f Menghormati Allah, setia dalam pelayan-
. an, dan beriman.

Kehidupan yang Berdoa

1) Hati yang mengasihi
Allah.

2) Hati yang mengam-
puni.

3) Hati yang rendah.
4) Hati yang berterima

kasih.
5) Hati yang membenci

dosa.
6) Hati yang mengasihi

Tujuan 5. Mendaftarkan beberapa nilai (keuntungan) aari kehidupan yang
berdoa.

Beberapa kali dalam buku ini kita telah menekankan pentingnya doa
dalam kehidupan Kristen. Doa merupakan bagian yang penting dari per-
siapan pribadi untuk pelayanan. Doa berkuasa membawa orang lain kepada
Kristus. Doa perlu bagi pelayanan gereja dalam dunia. Melalui doa, orang
Kristen membawa orang lain ke hadirat Allah.

Kita tidak dapat memimpin orang lain ke tempat yang kita sendiri be-
lum tempuh. Tugas kita yang terbesar dalam dunia ialah memimpin orang
lain untuk berjalan dengan Allah. Kita berjalan dengan Allah dalam doa
dan meditasi. Manusia berbeda dari makhluk hidup lainnya karena ia dapat
monzenal Allah dan berbicara dengan-Nya. Doa harus menjadi hal yang
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biasa t lagi seorang Kristen. Doa harus selumrah percakapan seor ang anak
yang ti ikasihi dengan ayahnya.

Allah ingin supaya kita berdoa kepada-Nya. Kita adalah anak- mak-Nya
dan Dialah Bapa kita. Ia dapat saja mencukupi segala keperluan kita tanpa
kita minta, tetapi jika Ia berbuat demikian, kita akan melupakar Dia. Ia
menghendaki agar kita selalu dekat dengan Dia dan ingin agar k ita selalu
merasakan kebutuhan kita akan Dia. Karena kasih-Nya yang besar bagi
kita, Ia mau supaya kita selalu berdoa kepada-Nya.

14 Daftarkan dari ingatan, tiga nilai (keuntungan) doa yang telah kita
bahas (I alam bagian ini

Penggu naan Karunia-Karunia Allah

Tujuan G. Menerangkan apa yang Allah harapkan kita perbua, dengan
karunia-karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita.

Persvaratan terakhir yang akan kita sebutkan dalam persiapr n untuk
melaku kan pekerjaan Allah berkaitan dengan penggunaan karunu -karunia
ilahi y.mg telah diberikan-Nya kepada kita. Ia telah memberikan pem-
berian-j iernberian ini kepada kita agar kita dapat melaksanakan maksud-
maksud- Nya bagi dunia. Ia mengharapkan kita melakukan tiga hal:

1. Menerima karunia. Karunia Allah yang terbesar bagi du lia ialah
Kristus Melalui gereja-Nya, Kristus terus memberi kepada dunia. Ia telah
memberikan karunia-karunia rohani kepada gereja, melalui Roh Kudus,
untuk Inempersiapkannya bagi pelayanan. Karena itu, kita harus nenerima
apa yang diberikan Allah kepada kita, agar selanjutnya kita memberikannya
kepada orang lain.

2. ,\/enggunakan karunia-karunia. Jika saudara memberikan s -seorang
yang lapar sepotong roti, lalu orang itu mengesampingkannya be gitu saja
tanpa Inemakannya, apakah saudara berpikir bahwa ia berterin la kasih
karena pemberian itu? Allah telah memberikan kita Firman-Ny. dan Ia
berharap bahwa kita akan menggunakannya untuk kemuliaan-Nya. Ia
telah IT erobah kehidupan kita dan memberikan kita kuasa oleh :R oh-Nya.
Ia berharap agar kita menggunakan kuasa itu untuk menceritakar kepada
orang la in, bagaimana Ia dapat mengubah kehidupan mereka juga.

AlIa h memberikan kita kemungkinan-kemungkinan besar br-gi pela-
yanan. Ia telah menciptakan kita dengan cara yang ajaib. Kita telah
diselam.itkan oleh Kristus kepada suatu hidup baru yang indah. Kita harus
memanfaatkan hidup kita yang baru dengan cara membaginya dengan orang
lain yan 2 perlu.
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3. Mengakui Sang Pemberi. Orang makan dan minum, menikmati
kesehatan dan kesenangan, membanggakan kebebasan dan keselamatan,
tetapi kadang-kadang lupa mengakui Pemberi hal-hal ini. Allah ingin agar
kita menyatakan terima kasih kita kepada-Nya sebagai sumber segala
sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma. Cara terbaik untuk menya-
takan terima kasih kita ialah memberitakan Dia kepada orang lain, yang
belum lagi menerima pemberian-Nya yang terbesar, yaitu keselamatan.

15 Terangkan secara singkat dengan kata-kata saudara sendiri apa yang
Allah harapkan kita perbuat dengan karunia yang telah diberikan-Nya
kepada kita.
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soal- soal untuk menguji diri

JAWAh-\N SINGKAT ATAU MENYEMPURNAKAN. Jawab ah atau
sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini tanpa melihat kembali
kepada pasal ini.

1 Siap. Isah yang termasuk dalam panggilan umum Allah untuk pe ayanan?

2 Jika orang Kristen yang mula-mula tidak meneruskan pelayanar Kristus,
bagaimanakah pengaruh hal ini terhadap diri saudara?

3 Jika seseorang bekerja penuh (full-time) dalam suatu jenis pe layanan,
kita da.iat mengatakan bahwa ia mempunyai panggilan apakah?

4 Apakah persyaratan-persyaratan bagi pelayanan yang telah ki ta bahas
dalam II'iSal ini?

5 Apakah hubungan antara persyaratan-persyaratan ini dengan o elayanan
bagi Kl istus?

6 Peny angkalan diri, memikul salib, berpaling dari dosa, dan membiarkan
diri di] uasai oleh Kristus, semuanya merupakan bagian dari hal m elaksana-
kan

7 Sem :,tara kita mengembangkan watak Kristen, terjadi 0" ••••••• 0 ..

rohani .Ialam kehidupan kita.
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BENAR-SALAH. Tuliskan B pada titik-titik jika pernyataan itu BENAR
dan tuliskan S bila SALAH.

· . .. 8 Semua orang percaya dapat menerima wewenang yang sama
untuk melakukan pekerjaan Allah.

· . .. 9 Persaudaraan berarti bahwa semua orang yang sebangsa dengan
saya adalah saudara-saudara saya.

· ... 10 Watak Kristen dapat berkembang penuh dan cepat segera sesudah
kita menjadi orang Kristen.

· ... 11 Bila kita ingin menjadi murid Kristus, kita harus mengizinkan Dia
menjadi Tuhan atas kehidupan kita.

· 12 Hati yang penuh kasih tidak dapat membenci dosa.

· 13 Doa perlu dalam hal membawa orang lain kepada Allah.

· 14 Cara terbaik untuk menyatakan terima kasih kepada Allah karena
karunia-karunia-Nya ialah memberitakan Dia kepada orang yang
belum mengenal-Nya.

· ... 15 Ciri Kristen yang terpenting ialah kasih.



194 GEREJA KRISTEN DALAM PELAYANAN

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 a [man, ketekunan.
b la tidak akan melihat hasil kerjanya sebelum ia belajar percaya

kepada Allah dan tidak menyerah.

1 a B
b ~,
C I,
d lS
e B

9 a Jlenguasaan diri.
b Orang yang mendengar kesaksiannya akan bingung oleh t etiadaan

Ihsiplin dalam hidupnya.

2 b) Kita mungkin tidak pernah mendengar Injil, karena berita in diterus-
kan dari orang percaya kepada orang percaya sampai mencap ai kita.

10 a Kasih akan saudara-saudara, kasih.
b ~;ikap mementingkan dirinya akan memalingkan orang dar Kristus

dan bukannya berpaling kepada-Nya.

3 Mu ngkin sekali jawaban saudara seperti berikut:
a ] j Panggilan umum.
b ~IPanggilan khusus.
c l ] Panggilan umum.
d T) Panggilan umum.
e 2) Panggilan khusus.
f 2) Panggilan khusus.
g :31Salah satu: umum atau khusus.

11 a Pengetahuan.
b la tidak akan mempunyai hubungan yang cukup kuat denga-i Tuhan

alau pengetahuan Alkitab untuk menolong orang lain mehh.it kebu-
tuhan mereka akan seorang Juruselamat.

4 Merr ka akan menjadi aktif dan efektif dalam pengetahuan mereka ten-
tang Kristus.
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12 a Tidak.
b Ya.
c Ya.
d Tidak.
e Ya.
f Tidak.
g Ya.
h Ya.
i Ya.
j Tidak.
k Ya.
I Ya.

5 a) Ia kehilangan visi rohani dan melupakan apa yang telah dikerjakan
Kristus baginya.

13 a 6) Hati yang mengasihi.
b 5) Hati yang membenci dosa.
c 3) Hati yang rendah.
d 4) Hati yang berterima kasih.
e 2) Hati yang mengampuni.
f 1) Hati yang mengasihi Allah.

6 Semakin ia menjadi seperti Kristus, semakin ia berguna bagi Allah.

14 Jawaban saudara. Bandingkan jawaban saudara dengan nilai-nilai (keun-
tungan) yang telah kami berikan dalam bagian ini.

7 Jawaban saudara mungkin tidak akan tepat sama dengan kami, tetapi
kami akan menjawab:
a kebajikan.
b Kesaksiannya akan sangat lemah karena kawan-kawannya tidak akan

melihat perbedaan antara kehidupannya dengan kehidupan mereka
sendiri.

15 Jawaban saudara. Ia mengharapkan agar kita pertama-tama menerima
karunia-Nya, kemudian menggunakan karunia-karunia itu untuk mem-
bawa orang lain kepada-Nya, dan akhirnya mengakui Dia sebagai Pem-
beri segala sesuatu.



Tindakan Pelayanan

Sekai peristiwa ada seorang raja yang ingin menemukan baha: .a yang
dipakai oteh Adam dan Hawa. Sebagai percobaan, ia memisahkan tH berapa
bayi yaiu; baru lahir. Ia membuat peraturan yang ketat bahwa tid ak seo-
rang pu! boleh mengucapkan satu kata di hadapan bayi-bayi ini. Ia ber-
pikir ball wa dengan cara ini bayi-bayi tersebut akan belajar mengg makan
bahasa n rereka sendiri. Bahasa itu, demikian pikir sang raja, adalah bahasa
Adam rlrn Hawa. Percobaan ini gagal karena bayi-bayi ini me ninggal
akibat kl 1iadaan komunikasi.

Mam.sia dilahirkan untuk berkomunikasi. Ia diciptakan untuk ber-
komunis asi dengan sesamanya dan dengan Allah. Umat Allah be rkewa-
jiban uni uk mengkomunikasikan Injil Kristus. Gereja yang hidup ITU -mberi-
takan Knstus, Agar hidup, dunia perlu mendengar kabar baik. Tanpa
komunik fisi ini, dunia akan mati.

Dalam pasal ini, kita akan berbicara tentang tindakan pelay anan -
tindakan menyampaikan Injil. Penyampaian ini dilakukan dalam tiga
cara: dengan berbicara, dengan membagi, dan dengan melayani. I)emen-
tara saw lara mempelajari pasal ini, berpikirlah tentang peranan !audara
dalam m laksanakan pelayanan berganda tiga dari gereja Yesus Krisu s.
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ikhtisar pasal

Kristus, Pola Kita
Mengabarkan Berita
Melayani dengan Kasih

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menjelaskan pelayanan berganda tiga sebagaimana nampak dalam kehi-
dupan Kristus.

• Memahami cara-cara praktis untuk melibatkan diri dalam pelayanan
gereja kepada dunia.

• Mengenal kemungkinan-kemungkinan bagi pelayanan melalui gereja
setempat.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai dengan prosedur yang diberikan dalam Pasal 1.
Jangan lupa untuk membaca semua ayat Kitab Suci yang terdapat dalam
pasal ini dan jawablah semua pertanyaan uraian pasal. Periksalah jawab-
an saudara terhadap setiap pertanyaan sesudah menuliskan jawaban itu.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan periksalah
jawaban saudara.

197
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uraian pasal

KRISTUS POLA KITA

Tujuan]. Mengenal sasaran-sasaran Yesus dalam menyampaikan In. ii.

Pel" yanan sesungguhnya adalah penyampaian berita Injil secara efektif.
Tindakan pelayanan mulai hanya bila orang percaya mulai menyampaikan
Injil.

Seh igaimana Alkitab katakan, "Sebab, barangsiapa yang ber seru ke-
pad I nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat
berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagai-
mana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar
tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jil.a tidak
ada yang memberitakan-Nya?" (Roma 10:13-14).

Penvampaian berita Injil bukanlah sekedar pemberian informas i. Agar
komunikasi menjadi efektif, Injil harus berbicara dalam hati manusia dan
diterapkan dalam hidup mereka.

Yesus berbicara kepada hati manusia. Kita telah belajar kita-kata
khotbah- Nya yang pertama di hadapan umum. Bacalah lagi Luk.is 4:18.
Kata-kara ini, yang didasarkan pada Yesaya 61:1-2, menunjukkan kepada
kita pendapat Yesus mengenai pelayanan-Nya.

1.Mvnyampaihan kabar baik kepada orang-orang miskin. Berita Yesus
adalah untuk kesejahteraan jiwa - orang yang miskin secara rohani, jasmani
dan mental. Ia memperhatikan manusia seutuhnya.

2. M vmberitahan pembebasan kepada orang-orang tawanan. ]11anusia
tertawa I oleh dosa. Ia juga menjadi tawanan dari keadaan yang d iakibat-
kan ole '/ kehidupan yang berdosa. Tawanan perlu dibebaskan Kristus
datang I mtuk memerdekakan manusia agar dapat menjadi sepel ti yang
dikehen. laki Allah. Ia memungkinkan kehidupan yang penuh dan n .emuas-
kan. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hic up dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan" (Yohanes 10:10).

3. Penglihatan bagi orang-orang buta. Ini dapat menunjuk kepada
penyembuhan rohani maupun jasmani. Injil dapat diterapkan dalam selu-
ruh segi kehidupan manusia. Yesus ingin menebus manusia seutuhnya,
Ia meml'! -rhatikan kesejahteraan lahiriah, batiniah (emosi), dan rohaniah.
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4. Membebaskan orang-orang tertindas.

Yesus memperhatikan penderitaan dan kebutuhan manusia. Penebusan
menawarkan jalan ke luar bagi segala sesuatu yang menghalangi manusia
untuk mendapat kehidupan yang penuh, entah itu adalah persoalan emosio-
nal, pertengkaran dengan orang lain, dukacita, atau kepedihan.

1 Bacalah Yesaya 53: 5. Ayat ini menunjukkan yang termasuk dalam
karya penebusan Kristus di atas salib. Apakah itu?

Sasaran Kristus dalam menyampaikan Injil ialah menjadikan manusia
sempurna di dalam Dia.. Dalam Matius 5 :48 Yesus berkata, "Karena itu
haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sem-
purna." Kata yang lebih tepat untuk sempurna ialah "lengkap". Kata
yang sama dipakai Yesus ketika berbicara dengan orang muda yang kaya.
Ia berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna (lengkap), pergilah, juallah
segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau
akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku"
(Matius 19:21).

Menjadi sempurna ialah melakukan hal-hal yang benar. Ini juga berarti
mencapai kedewasaan dan kepenuhan (lihat Kolose 1:28). Inilah sasaran
Injil-supaya semua orang dapat mencapai kedewasaan dalam Kristus. Kris-
tus datang untuk membinasakan pekerjaan dosa agar kita dapat menjadi
lengkap dalam Dia. Melalui perkataan-Nya, oleh contoh hidup-Nya yang
suci dan dalam tindakan pelayanan-Nya sebagai hamba, Ia berusaha mem-
bebaskan manusia dari dosa dan pengaruhnya. Kematian-Nya di atas salib
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dan kel angkitan-Nya dari antara orang mati merupakan tanda kerne nangan-
Nya yang mutlak atas dosa. Ia menyampaikan kabar baik itu melalui
kehidupan-Nya, Inilah kabar baik yang diberitakan gereja kepada dunia!

2 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini menu ijukkan
sasaran Yesus dalam menyampaikan Injil?
a Perhatian-Nya hanya kepada keadaan rohani manusia.
b Ia tahu bahwa penting melayani kebutuhan lahiriah dan batiniah (emosi)

mani.sia, sama seperti keperluan rohaniah.
c Ia be r bicara kepada hati manusia melalui contoh, perhatian dal I per ka-

taan-ol ya.
d Pelayanan-Nya terutama kepada mereka yang tidak menderita penyakit

atau herada dalam persoalan.
e Ia mi nginginkan semua manusia menjadi lengkap atau utuh: rc haniah,

lahir! lI1 dan emosi.

MENGABARKAN BERITA ITU

Firman :11 ang Diucapkan

Tujuan :.: Menerangkan cara-cara Injil disampaikan dengan perhataa 1.

Bam-sa yang hendak menaklukkan bangsa lain melakukannya dengan
bala ter tara yang kuat dan persenjataan perang yang lengkap. Sasaran
Kristus idalah menaklukkan dunia dan setiap bangsa di bawah kaki-Nya.
Tetapi J a tidak menyuruh manusia pergi dengan pedang atau r ieriam,
tetapi de-ngan kuasa perkataan.

Kita diutus sebagai pewarta Injil. Pewarta adalah seorang yang mengu-
mumkar suatu berita. Ia mungkin berbicara kepada seorang atau se kelom-
pok oru.ig, di depan umum atau perseorangan, namun ia selalu m enyam-
paikan I}I:"ritadari tuannya.

• ••
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I<ABAR
BAIK

Satu ciri yang menonjol dari seorang pewarta ialah wewenangnya. Ia
tidak berbicara atas namanya sendiri, tetapi atas nama orang yang mengutus
dia. Wewenangnya bukan hanya terdapat dalam perkataannya, tetapi
dalam kesanggupan untuk bertindak atas nama oknum yang mengutus-
nya.

Orang yang diutus Kristus setia dan berbicara dengan wewenang yang
diberikan-Nya kepada mereka. Mereka kembali dengan sukacita dan ber-
kata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu" (Lukas
10:17).

Dewasa ini Kristus masih memanggil pria dan wanita untuk menjadi
pewarta kebenaran Allah. Kuasa orang-orang beriman Perjanjian Baru
bergantung kepada pentingnya kebenaran yang mereka beritakan. Apa-
kah kebenaran ini?

1. Kasih Allah telah dinyatakan kepada manusia.
2. Ada keselamatan dari dosa untuk manusia.
3. Keselamatan dari dosa hanya mungkin melalui kematian Yesus Kris-

tus.

Marilah kita melihat beberapa cara Injil disampaikan melalui perka-
taan.

Berkhotbah dan Mengajar. Amanat Agung adalah perintah untuk ber-
khotbah dan mengajar. Ada banyak ayat lain mengenai pentingnya pewar-
taan kabar baik dalam dua cara ini. Ayat-ayat berikut menekankan pen-
tingnya berkhotbah dan mengajar.

1. Kesetiaan dituntut dari orang yang memberitakan Injil (II Timotius
4:2).

2. Allah telah menentukan bahwa manusia diselamatkan melalui kebo-
dohan pemberitaan Injil (I Korintus 1 :21).
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3. ~l ( lalui pemberitaan Injil, Firman Allah dinyatakan (Titus 1:3).
4. A ca kuasa yang besar dalam Firman Allah, apabila diberitakan, baik

d, Iri mimbar atau dari tempat lain. Firman itu berkuasa' nenyela-
matkan (Yakobus 1:21).

5. Firman Allah membantu bayi-bayi rohani untuk bertumbuh (I Petrus
2 2).

6. Rasul-rasul menuruti contoh Kristus dalam berkhotbah dan mengajar
(Kisah Para Rasul 5:42).

7. P4 layanan rasul Paulus mencakup berkhotbah dan mengajar (Kolose
1 :~8).

Melalui khotbah, orang-orang dibawa ke dalam kerajaan Al ah, dan
dengan mengajar, mereka tetap dan teguh. Tanggung jawab kita bukan
hanya berkhotbah dan mengajar, tetapi juga menerima khotbah dan ajaran,
agar kita Juga dapat dibangun dan diteguhkan oleh Firman Allah.

Petn IS dan Yohanes dilarang mengajar dalam nama Yesus. Mereka
menjawab, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata
tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar" (Kisah
Para RWluJ 4:20). Jikalau kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus dan
telah m-ngalami kasih-Nya dalam hati kita, seharusnya kita berbicara
tentang pengalaman kita!

Kesa I?sian Pribadi. Komunikasi yang sesungguhnya mencaki, p suatu
proses t rnbal-balik, Dalam komunikasi seperti ini, kita saling r-iembagi
pendapa', sikap, dan pengalaman. Suatu contoh diberikan dalarn Kisah
Para Rasul 8 ketika Filipus menyampaikan Injil kepada seorang Etiopia.
Walaupu n Allah memerintahkan dia untuk mendekati orang ini, Filipus
tidak lar gsung berbicara kepadanya tentang Injil. Sebaliknya, J a mulai
dengan rertanyaan yang maksudnya ialah, "Bolehkah saya me ibatkan
diri dala Jl kehidupanmu?" Sebagai tanggapan terhadap pertanyaan orang
itu, Fili] us mulai berbicara kepadanya tentang Kristus (Kisah Para Rasul
8:31). Dengan demikian kesaksian Filipus berhasil karena memenuhi suatu
keperluan khusus yang dirasakan orang itu.

Walaupun mungkin kita tidak pemah dipanggil untuk berk iotbah,
namun ~ita semua dapat menyampaikan Injil melalui kesaksian oribadi.
Kita dal: it menemukan banyak kesempatan dalam pembicaraan dengan
orang Lili II untuk menyatakan bagaimana Injil dapat memenuhi suatu
kebutuhan khusus dalam kehidupan mereka.
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Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penyampaian Injil hanya dapat
berhasil bila kita mempunyai komunikasi timbal-balik dengan Roh melalui
doa. Dalam I Korintus 2:4 ia berkata, "Baik perkataanku maupun pem-
beritaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan,
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh." Tanpa kuasa Roh kita
tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai.

3 Terangkan nilai khusus dari tiap-tiap cara penyampaian Injil di bawah
ini.

a Dengan berkhotbah: .

b Dengan mengajar: .

c Dengan kesaksian pribadi: .

Dewasa ini Injil sedang diberitakan dalam gereja-gereja besar di kota-
kota, dalam tempat-tempat ibadah yang kecil di desa-desa, dalam penjara,
di sudut-sudut jalan, melalui radio dan televisi di hampir semua negara di
dunia. Firman Allah diajarkan dalam kelompok-kelompok penelaahan
Alkitab di rumah-rumah, di sekolah Minggu, dalam pertemuan kaum
muda, di perguruan tinggi, dalam kelompok-kelompok doa, di rumah-
rumah sakit - di mana saja orang Kristen berkumpul. Dan pemberitaan
kabar baik dengan temu muka secara pribadi masih merupakan cara yang
berhasil untuk membawa orang kepada Kristus. Orang percaya tidak
dapat berhenti menyatakan kepada dunia apa yang telah ia temukan ten-
tang Kristus!

Firman yang Tertulis

Pelajaran ini tidak akan lengkap kalau kita tidak menyinggung kuasa
Firman yang tertulis. Ada tempat-tempat tertentu di dunia di mana Injil
yang diucapkan tidak diizinkan. Utusan-utusan gerejawi tidak diizinkan
untuk memasuki negara-negara tertentu. Namun demikian ada cara untuk
menjangkau tempat-tempat tersebut dengan Injil. LKTI mempunyai
kesaksian tertulis orang-orang yang telah menemukan Kristus sesudah
menerima kursus penginjilan LKTI melalui pos atau dari seorang teman.
Apabila kita sendiri tidak dapat pergi untuk membawa Injil, kita masih
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dapat Ir f ngirim Injil. Firman Allah berkuasa - firman itu berbicara kepada
hati ma lusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tahukah saudara
seseoraru; yang datang kepada Kristus sesudah membaca berita kesela-
matan? Pernahkah saudara memberikan traktat atau bacaan Kristen
yang lair: kepada seorang, atau mengirimkannya melalui pos? Ki1a harus
meman Iratkan setiap cara yang mungkin untuk memberitakan Firman
kepada "mua orang di mana-mana!

PENY A 'vIPAlAN OLEH TELADAN

Tujuan I Mengenal contoh-contoh yang baik dari prinsip meny ampuihan
Kristus melalui teladan kita.

Sepanjang sejarah teladan yang baik dari orang Kristen men ipunyai
pengan. h yang berkuasa atas orang yang tidak percaya. Dengan ( ara ini,
yaitu tt l.idan, banyak orang telah dibawa untuk mengenal Kristus, Per-
buatan berbicara lebih keras dari perkataan bagi Kerajaan Allah Kita
menyan palkan Injil melalui hubungan, pergaulan dengan orang lain.

Alb ..rt Schweitzer pernah berkata, "Teladan bukanlah hal utama
dalam ruempengaruhi orang, tetapi adalah hal satu-satunya!" Hubungan
dengan seseorang yang kehidupannya penuh penyerahan kepada Tuhan
merupa Lan berita yang amat berkuasa! Nilai teladan yang baik adalah
dua kal! nilai nasihat yang baik.

Hem v Ward Beecher (seorang pengkhotbah terkenal dalam abac ke 19)
pernah ( itanya oleh seorang temannya, "Siapakah yang mempunya penga-
ruh terbesar dalam pertobatanmu kepada Kristus: seorang profesor di per-
guruan 1 mggi, pengkhotbah ulung, atau guru sekolah Minggu yan.; setia?
Beecher menjawab, "Aku tidak dapat memastikan entahkah or mg itu
mengetahui betapa besar pengaruhnya. Ia biasanya berbaring ch tempat
tidurnya dan membaca Perjanjian Baru, hampir tanpa menyadari keha-
diranku di kamarnya. Kemudian ia berbicara kepada dirinya senc in ten-
tang apa yang dibacanya. Kadang-kadang ia tersenyum sementar: I mem-
baca. Hr-lum pernah aku melihat Alkitab dinikmati seperti itu. Hal ini
menjadi -,antan gan bagiku, lebih dari hal-hal lainnya." Kata ten iannya,
"Tetapi, saudara belum mengatakan kepadaku siapakah orang bes li' ini."
"0, ma.if," jawab Beecher, "orang itu adalah Charles Smith. -eorang
buruh di tanah pertanian ayahku."

•• •
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Seperti bulan yang tidak memiliki sinar sendiri, melainkan memantul-
kan cahaya matahari, demikianlah orang Kristen yang hidup dekat dengan
Allah dapat mencerminkan Kristus ketika bersekutu dengan orang lain.
Apa yang lumrah dan biasa bagi seorang Kristen dapat menjadi berita
yang menggerakkan hati orang yang tidak percaya. Tidak seorang pun
dapat memberikan apa yang tidak dimilikinya. Petrus memiliki sesuatu
yang dapat ditawarkannya kepada orang lumpuh di Gerbang Bait Allah,
" ... apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu ... " (Kisah Para Rasul
3:6).

Bila kita bersekutu dengan orang lain, dan mereka melihat keindahan
Yesus dalam kita, mereka akan ingin mendapat apa yang kita miliki. Kita
mempunyai tanggung jawab yang besar untuk hidup seperti Kristus sepan-
jang waktu - di rumah kami, di jalan, di tempat pekerjaan, di toko -- di
mana saja kita berada. Kelakuan kita mungkin mempengaruhi seseorang
untuk menerima atau melawan Kristus. Sementara kita bergaul dengan
orang lain, Roh Kudus akan memberikan kita kesempatan untuk mem-
beritakan kepada mereka kabar baik tentang keselamatan.

Pernah seorang berkata, "Kuasa di hadapan manusia bersumber dalam
kuasa di hadapan Allah." Kita telah berbicara tentang pentingnya kehi-
dupan doa. Doa adalah persekutuan dengan Allah. Lebih mudah untuk
merencanakan suatu kebaktian penginjilan, mengatur promosi, mengun-
jungi rumah-rumah, dan mengundang orang ke gereja daripada berdoa
sungguh-sungguh untuk keselamatan mereka. Kasih yang sejati bagi mereka
yang akan dijangkau lahir dari kehidupan doa. Melalui kasih, pergaulan
kita dengan dunia akan membawa orang yang tidak percaya kepada Kris-
tus.
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4 Linu karilah huruf di depan teladan yang baik yang dapat m-nangkan
orang ;epada Kristus.
a Didi bekerja pada orang yang bukan Kristen. Didi selalu hadi! sebelum

jam kerja dan tidak membuang-buang waktu dalam pekerjaan.
b Bila Benny sedang mengendarai mobil, ia menjadi marah dan membu-

nyik an klakson kuat-kuat apabila pengendara lainnya terlalu lambat
atau memotong jalannya.

c Nyonya Tinah adalah tetangga yang sangat ramah dan tahu iilamana
pert. rlongannya dibutuhkan karena sakit atau keperluan lain.

d Robert berdoa setiap pagi agar Tuhan akan menolongnya untuk menjadi
sept' -t i Kristus dalam semua perbuatannya sepanjang hari.

e Rudy sopan dan baik kepada kebanyakan orang, tetapi seriru, kurang
baik {iankasar kepada anggota keluarganya sendiri.

MELAY <\NI DENGAN KASIH

Tujuan 'j. Menerangkan hubungan antara pelayanan dan pem beritaan
Injil.

Alk, t ab memberikan kepada kita petunjuk yang jelas menger ai pela-
yanan kita melalui gereja. Bacalah I Timotius 3:1-13. Ayat 1-7 mrnerang-
kan tentang penilik jemaat. Ayat 8-13 menguraikan tentang diahe 1. Kata
Yunani. yang di-Indonesiakan menjadi diaken, berarti: "Seorar g yang
melayar I". Alkitab menyarankan tiga cara untuk pelayanan:

1. C ira pertama adalah pelayanan meja, yaitu menyediakar kebu-
tuhan j.ismani orang-orang, melayani pengunjung/tamu, atau dal un arti
yang leh.h umum, perbuatan seorang yang murah hati (ramah).
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2. Cara lain untuk melayani ialah pelayanan kasih terhadap sesama
manusia, terutama yang miskin dan mempunyai keperluan, seperti makanan
bagi yang lapar, air bagi yang haus, pakaian bagi yang bertelanjang. (Baca-
lah Matius 25:42-45; Kisah Para Rasulll:29).

3. Dalam arti yang lebih luas, melayani berarti melaksanakan kegiatan
yang dapat menyumbang kepada kebaikan masyarakat.

Kasihilah Sesamamu. Pengertian yang diajarkan Kristus tentang pela-
yanan, berkaitan erat dengan perintah untuk mengasihi sesama manusia
seperti diri kita sendiri (Markus 12:31). Perintah ini bersama dengan
perintah mengasihi Allah (Markus 12:30) adalah dasar bagi kelakuan
Kristus. Pelayanan kepada orang lain melibatkan tindakan kasih Kristen
yang aktif bagi sesama manusia. Inilah ciri seorang pengikut Kristus yang
sejati.

5 Bacalah Matius 20:26-28, Markus 9:35,. Markus 10:43-45, dan Lukas
22 :26. Prinsip apakah yang diberikan dalam ayat-ayat ini tentang pela-
yanan?

Pelayanan Kristen adalah cara yang efektif untuk menyampaikan Injil
dalam dunia dewasa ini. Bila Gereja digerakkan oleh belas kasihan Kristus
untuk melayani orang yang terhilang dan perlu, walaupun ini berarti
pengorbanan diri sendiri, gereja dapat menjangkau dunia dengan Injil
melalui pelayanannya. Melayani tanpa memberitakan Injil berarti gagal
memenuhi keperluan manusia yang- paling dalam. Memberitakan Injil
saja dan mengabaikan kebutuhan jasmani orang miskin bukan merupakan
penyataan kasih Kristus. Ia mau kita melayani manusia seutuhnya.

TUBUH
JIWA

ROH

PELAYANAN
MENURUT CARA

KRISTUS
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Tanggapan Terhadap Kebutuhan Dunia. Persoalan-persoal an yang
dihadapi dunia semakin berlipat ganda. Satu-satunya jalan pen zelesaian
bagi kl 'jahatan dalam dunia ialah Injil Yesus Kristus. Ketika kita melihat
kebutu han dunia, hati kita digerakkan untuk menanggapi kl butuhan
itu.

K1111harus terus memberitakan kebenaran-kebenaran Injil. Tetapi
kita jL-ga harus ikut serta dengan mereka yang melawan ketioakadilan
dan kl:'nencian, Kedua hal ini bergandengan. ..

Ye-us berkata bahwa Ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk
melayani dan memberikan nyawa-Nya (Matius 20:28). Hal ini sukar
dipahai ni dalam dunia dewasa ini. Sekarang ini, apabila seora ng men-
dapat kedudukan tinggi, ia mengharapkan agar orang lain mela yaninya.
Yesus -nengetahui bahwa ini adalah ciri hati manusia. Ia mem oeritahu-
kan DI .irid-murid-Nya bahwa mereka harus berbeda dengan orang kafir,
yang si-nang memerintah atas sesamanya. Ia mengatakan kepada mereka
bahwa barangsiapa yang ingin menjadi terkemuka di antara mere] .a, harus
menjadi hamba dari semua (Matius 20:27). Inilah sifat dasar seorang
percay.. sejati yang sedang bertindak - seorang yang melayani.

6 Baga i:nanakah pelayanan kita kepada orang lain berhubunga.r dengan
pemberitaan Injil?

7 Baga rrnanakah konsepsi kasih yang diajarkan Kristus mempenga uhi cara
pelayanan kita?

8 Dapatkah saudara melihat cara atau cara-cara dengan mana saut ara atau
gereja uaudara melayani bersama dengan pemberitaan Injil? Daft irkanlah
cara-can" itu di sini:
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN. Setiap pasang pernyataan di bawah ini menunjuk kepada salah
satu prinsip yang diajarkan dalam pasal ini. Pilihlah pernyataan yang paling
tepat menggambarkan prinsip yang diajarkan.

1 Menyampaikan Injil:
a) Berkhotbah dan mengajar merupakan cara yang paling efektif untuk

menyampaikan Injil.
b) Menyampaikan Injil lebih daripada sekedar memberikan informasi. Hal

itu meliputi penerapan kebenaran dalam kehidupan dan menjangkau
hati orang.

2 Maksud karya penebusan Kristus:
a) Penderitaan dan kematian Kristus membuat persediaan untuk semua

kebutuhan manusia - jasmani, rohani, dan emosi.
b) Kematian Kristus hanya mempunyai satu maksud, yaitu menebus manu-

sia dari dosa.

3 Kuasa Firman yang diberitakan secara lisan:
a) Kuasa Firman tergantung kepada kemampuan dan kuasa orang yang

menyampaikannya.
b) Firman itu berkuasa karena disampaikan melalui kuasa Yesus Kristus.

4 Menyampaikan Kristus melalui Teladan:
a) Berita paling efektif yang dapat kita berikan kepada seorang yang tidak

percaya ialah teladan kehidupan kita yang dinyatakan dalam kasih dan
pengorbanan diri sendiri.

b) Walaupun tindakan kita penting, orang lebih banyak menaruh perha-
tian kepada apa yang kita katakan daripada apa yang kita lakukan.

5 Melayani:
a) Hamba Allah yang sejati akan melakukan segala sesuatu untuk melayani

kebutuhan jasmani maupun rohani manusia.
b) Orang Kristen harus memusatkan perhatian pada pemberitaan Injil dan

membiarkan pemerintah dan yayasan sosial lainnya untuk mengurus
kebutuhan yang lain.
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6 Kasl,'r'
a) Kasiu Kristus yang sejati mendorong kita untuk memperhatika } sesama

manusia sama seperti kebutuhan kita sendiri.
b) Kepu tusan seorang Kristen yang sejati untuk melayani Allah tdak ber-

dasar kan kasih, tetapi berdasarkan kewajiban dan rasa hormat.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

5 Orang yang melayani adalah orang yang besar dalam kerajaan Allah.

1 Melalui penderitaan dan kematian-Nya, Ia membayar harga untuk
menyediakan bagi kita keampunan dosa dan penyembuhan yang menye-
luruh dalam pikiran, tubuh dan roh.

6 Kita harus melayani kebutuhan jasmani maupun rohani manusia. Kristus
berkehendak agar kita melayani manusia seutuhnya.

2 a S.
b B.
e B.
d S.
e B.

7 Kasih Kristus akan memberikan kita kasih dan keinginan untuk meno-
long manusia yang berada dalam kebutuhan apa pun.

3 a Melalui pemberitaan, Allah memilih pria dan wanita untuk masuk ke
dalam kerajaan-Nya.

b Melalui pengajaran, orang percaya dibangun dalam iman. (Catatan:
Bisa terjadi tumpang-tindih antara berkhotbah dan mengajar. Banyak
kali seorang mengajar sementara memberitakan Injil. Dan orang ber-
dosa dapat bertobat melalui pengajaran kebenaran Injil.)

e Melalui kesaksian pribadi kita menciptakan komunikasi timbal-balik.
Dengan memberitakan apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita, kita
dapat menjawab kebutuhan khusus dalam kehidupan orang lain.

8 Jawaban saudara. Sudahkah pelajaran ini menolong saudara melihat
cara lain untuk menangkan orang berdosa melalui pelayanan?

4 a Ya.
b Tidak.
e Ya.
d Ya.
eTidak.



Hasil- hasil Pelayanan

Bayangkanlah seakan-akan kita menelusuri jalan-jalan erru s yang
disebut dalam Wahyu 21 :21. Banyak orang berjalan kian ke mar menik-
mati persekutuan. Di ujung sana, aku melihat orang yang me mimpin
orang t.iaku kepada Tuhan. Sekarang kulihat guru Sekolah Mng zu yang
pertarna- tama bercerita kepadaku tentang jalan keselamatan. Oh! Di
sana berdiri orang pertama yang kubawa kepada Tuhan. Alangkah mulia-
nya pan Jangan ini!

Serr r-ntara berjalan, aku melihat orang-orang yang namanya tel cantum
dalam halaman-halaman sejarah gereja: rasul-rasul yang menulis PE rjanjian
Baru ya "lgmemimpin hidupku - orang Kristen mula-mula yang mat l syahid
untuk mempertahankan Injil Yesus Kristus - utusan-utusan I_:erejawi
terkemuka yang memberikan hidup mereka bagi orang yang berlainan
kebuday aannya - orang-orang saleh yang tidak terkenal, yang diam-diam
melaksanakan pekerjaan Tuhan dalam masyarakat mereka sendiri Seka-
rang ak.i memahami dengan lebih jelas bahwa mereka semua mempunyai
badan dalam keselamatanku sendiri. Cerita Injil telah berpind ah dari
seorang kepada yang lain sepanjang zaman, hingga mencapai diriku dalam
dosaku .lan aku ditebus!

Dalarn pasal ini, kita akan mempelajari beberapa hasil pelayanan. Hasil
terbesar ialah bahwa kita akan berkumpul di surga dengan orang-orang
yang m- »nbawa kita kepada Kristus dan mereka yang kita bawa kepada
Kristus. lalu bersama-sama kita sekalian akan menyembah Tuhan, menyanyi
bersama para malaikat, "Berlayaklah Anak Domba yang tersernbelih "
(Wahyu ~}).
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ikhtisar pasal

Hasil-hasil di dalam Gereja
Hasil-hasil di dalam Dunia

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menguraikan hasil-hasil pelayanan gereja di dalam gereja sendiri dan di
dalam dunia.

• Mengenal tanggung jawab saudara untuk melibatkan diri dalam pela-
yanan gereja dan hubungannya dengan kedatangan Kristus.

• Menghargai akibat-akibat pelayanan gereja dalam kehidupan saudara
sendiri dan dalam dunia.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini sesuai petunjuk yang diberikan dalam Pasal 1. Ja-
ngan lupa untuk membaca semua ayat Alkitab yang diberikan dan men:
jawab semua pertanyaan uraian pasal.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri dan periksalah jawaban saudara.

213
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uraian pasal

HASIL·Jl \SIL DI DALAM GEREJA

Kein~1 'lan untuk melihat hasil sebagai imbalan jerih payah kita adalah
wajar. : I tang percaya dan gereja rindu mendengar Tuhan berkata "Baik
sekali IJl' huatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia ... " (Matius
25:23). lahkan alam semesta rindu untuk dimerdekakan dari perbudakan
kebinasa •.li sebagai akibat dosa manusia (Roma 8: 19-21). Tetal I jerih
payah g( ieja tidak sia-sia. Pelayanannya mendatangkan hasil-has] yang
indah. : I, riklah kita melihat beberapa hasil, baik bagi orang yan! mela-
yani, ma .ipun bagi gereja secara menyeluruh.

Pertumbuhan

Tujuan • Menerangkan beberapa cara dalam mana pelayanan mei uhasil-
kan pertumbuhan,

Gere I I yang terlibat secara mendalam di dalam pelayanan adalah
gereja Yl. r g bertumbuh. Kita Lelah melihat bahwa sebagian del i pela-
yanan g-r.-ja ke dalam adalah peneguhan atau pembangunan dir.n la sen-
diri. DI: mi, kita akan berbicara tentang pertumbuhan rohani. Ini terjadi
melalui Ji '~erlibatan.

Seor.i ig belajar berdoa melalui berdoa. Seorang belajar bersaksi melalui
bersaksi. Bila gereja menyediakan kesempatan bagi anggotanya untuk
melibat l' ,I' I diri, maka mereka akan bertumbuh. Keterlibatan membangun
koyakiru, I Misalnya: bila gereja mempunyai program latihan untuk
bersaksi, .Ian pengajar berkata, "Sore ini kita akan ke luar untu k ber-
saksi", n , ka para pengikut latihan Itu akan bergairah. Ketika mereka
mengala I I sukacita dalam bersaksi dan melihat urang datang .epada
Kristus. ' .aka keyakinan mereka akan bertumbuh, dan mereka aben ber-
saksi leb i I banyak lagi.

Bila . orang percaya terlibat daJam pelayanan, maka Kristus n: enern-
pati terr, I' it utama dalam hatinya. Kristuslah yang memberikan nakna
dan tuju II bagi kehidupannya. Ketika Kristus menjadi makin lebib nyata
baginya. 1,1 bertumbuh dalam pengertian akan dirinya sendiri. ;,1 men-
dapat ra . , tanggung jawab dan harga diri. Ia juga menerima maksuc Allah
bagi diri I :. a. Ia memahami bahwa pelayanan adalah penting bagi cesem-
purnaan ,a dalam Kristus.
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Bila gereja terlibat dalam kesaksian yang aktif kepada dunia, maka
ia bergantung sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus-
lah yang memberikan kuasa untuk bersaksi dan semua pertolongan lain,
yang perlu, untuk suatu keadaan rohani yang sehat. Gereja yang mela-
yani adalah gereja yang dinamis dan bertumbuh, serta penuh dengan
tenaga hidup. Ketika ia merasakan keperluannya akan hikmat yang rohani,
lalu berdoa dan mendambakan kuasa Roh Kudus, ia akan mengalami
kehadiran dan kuasa Allah. Di dalamnya ada persekutuan rohani yang
hangat. Hal ini memimpin kepada keterlibatan selanjutnya dalam pela-
yanan kepada dunia.

Gereja yang terlibat dalam pelayanan juga mengalami pertumbuhan
dalam jumlah anggota. Kita melihat contoh-contohnya dalam Kisah Para
Rasul.

Kisah Para Rasul 2:41 - "Orang-orang yang menerima perkataannya
itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu
jiwa. "

Kisah Para Rasul 4:4 - " ... di antara orang yang mendengar ajaran
itu banyak yang menjadi percaya, sehingga
jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu
orang laki-laki."

Kisah Para Rasul 5:14 - "Dan makin lama makin bertambahlah jumlah
orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-
laki maupun perempuan."

Cerita ini berlanjut terus dalam .kitab Kisah Para Rasul. Pada waktu
orang mendengar Injil, semakin banyak yang ditambahkan kepada gereja.
Gereja masih bertumbuh dewasa ini, namun masih banyak orang yang
belum mengenal Kristus. Pelayanan gereja tidak akan lengkap (sempurna)
sehingga semua orang telah mendengar Injil. Gereja yang sehat secara
rohani adalah gereja yang bertumbuh!

PELAYANAN MENDATANGKAN PERTUMBUHAN
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1 Pihh lah jawaban yang paling tepat: Suatu gereja mengalami perti mbuhan
roharu dan pertambahan anggota bila
a) mempunyai gedung yang indah dan pendeta yang terdidik.
b) men.' «an persekutuan antara anggota-anggotanya.
c) terlihat secara aktif dalam pelayanan bagi Allah, dirinya SE'!l' lin, dan

dumu.

2 Terangkan tiga cara yang menunjukkan bahwa pertumbuhan adalah
akibat xeterlibatan dalam pelayanan.

Kepuasan

Tujuan ~. Membandingkan kepuasan biasa dan kepuasan rohani.

Keterlibatan yang aktif dalam pelayanan membawa kepuas ln yang
sesungguhnya. Yesus sendiri menemukan kepuasan dalam pengetahuan
bahwa la datang untuk melayani, bukannya untuk dilayani. Ia mr-ndapat-
kan kepuasan dalam melakukan kehendak Bapa-Nya. Sementara seorang
percaya melayani, ia berada dalam keadaan harmonis dengan diri Iya sen-
diri, sel'>imanya manusia, dan Allah. Ini mendatangkan rasa puas.

Orang yang menyumbangkan sesuatu kepada dunia, melakukannya
atas dasar pengabdian dengan sepenuh hati. Sang penyair percay: I bahwa
tidak al la sesuatu yang penting seperti syairnya. Pematung dan ieniman
mengabdikan diri mereka sepenuhnya kepada karya seni mereka -- mereka
meningj ikannya. Inilah sebabnya mereka mendekati kanvas atal I benda
yang al.un dipahat dengan tekad untuk membuatnya seolah-olaf hidup.
Mereka menemukan kepuasan dalam sumbangan mereka. Tetapi ini ada-
lah kepuasan biasa yang akan luntur. Karya patung yang luar bUHa dapat
dikagum i oleh banyak orang selama beberapa abad, tetapi karya i u tidak
akan ab Idi.

Kepuasan yang dialami seorang percaya melalui pelayanann ya bagi
Allah m--mpunyai nilai yang kekal. Hal, itu dilihat dalam terang keaba-
dian. :--Itu jiwa yang dibawa kepada Kristus akan kekal selamanya Kebu-
tuhan n unusia yang terbesar dan cita-citanya yang tertinggi hany a dapat
dipenuh secara rohani. Dalam II Korintus 4:18 kita membaca, "Sebab
kami tul ak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak ke hhatan,
karena 'i ang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak k,' lihatan
adalah l.pkal." Kepuasan rohani adalah hasil abadi dari pelayanan Rasul
Paulus nenyatakan rasa puasnya menjelang akhir pelayanannya. Kita
membal 'I dalam II Timotius 4:7-8:
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Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai
garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia
bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh
Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-
Nya.

Kepada semua orang yang menndukan kedatangan-Nya.

3 Bagaimanakah seorang Kristen mendapat kepuasan yang terbaik?
a) Dengan bekerja keras dalam gereja agar orang lain memuji dia.
b) Dengan membawa seseorang kepada Kristus.
c) Dengan menyumbangkan sesuatu yang bernilai kepada dunia.

,
4 Bandingkan kepuasan biasa dan kepuasan rohani. Jelaskan mana yang
lebih sempurna dan mengapa demikian.

Bersukacita

Tujuan 3. Menganalisa ayat-ayat Kitab Suci yang berhubungan dengan
sukacita dalam memenangkan jiwa.

Ada sukacita yang besar dalam melayani Yesus. Kita telah melihat
bahwa salah satu buah Roh adalah sukacita. Orang Kristen mempunyai
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banyak alasan untuk bersukacita. Pertama, mereka sudah ditebu ,! Kehi-
dupan I ereka telah diubah dan mereka bebas dari beban dosa!

anil g Kristen juga mengalami sukacita ketika mereka melihat hasil
pekerjaan mereka untuk Tuhan. Sudahkah saudara memimpin seorang
kepada Tuhan? Ingatkah saudara akan pengalaman yang pem h suka-
cita itu? Alkitab memberitahukan kita bahwa bahkan malaikat- nalaikat
di surg. )ersukacita karena pertobatan seorang berdosa (Lukas 15:]0).

Ye-;IIS membandingkan hal memenangkan jiwa dengan penuaia 1. Baik-
lah kit. I melihat beberapa ayat Kitab Suci tentang penuaian di n hasil-
hasilny ii

5 Baca] th Yohanes 4 :35-38, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan uu.
a Siapa kah yang dimaksudkan dengan "orang yang menabur"?

b Siapa -ah yang dimaksudkan dengan "orang yang menuai"?

cApa ..rti ayat 36?

d Apa arti ayat 37 dan 38?

Kadi ng-kadang pelayanan kita nampaknya tidak berhubungar secara
langsunu dengan memenangkan jiwa. Kita mungkin tidak melih at hasil
usaha k 11,,1. Tetapi bila kita sibuk melayani Tuhan, di mana pun Ia I nenem-
pat kan 1\ ita, kita dapat bersukacita dengan orang lain yang me nbantu
menjaru; kau dunia untuk Kristus. Utusan gerejawi yang pergi ke negeri
asing dt-ugan Injil dapat memenangkan banyak jiwa bagi Kristus di tempat
itu. 1'1'1 L pi orang Kristen yang menyediakan biaya baginya, da n riereka
yang OJ, t .doakannya, juga akan bersukacita dan ikut menikmati pahala
bagi pen r aian itu!

MaZI Iur 126 :5-6 kadang-kadang disebut "hukum penuaian". Jika
kita menabur benih, kita akan menuai dan akan bersukacita!

Oral' ! orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan nenuai
deng, 11 bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan mi -nangis
sam» I menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil mem-
bawa berkas-berkasnya.
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6 Bacalah I Korintus 3:5-9. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa kita dapat
bersukacita bersama-sama bila seseorang datang kepada Kristus karena
usaha banyak orang. Bagaimanakah ini diterangkan?

HASIL-HASIL DI DALAM DUNIA

Dalam Roma 16 :26 kita membaca bahwa Injil - kabar baik tentang
Yesus Kristus - " ... telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada
segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman ... "

Injil Yesus Kristus merupakan pemenuhan harapan manusia akan
dunia yang lebih baik. Dari permulaan manusia telah mengharapkan
suatu zaman keadilan dan kebenaran. Allah memilih suatu bangsa untuk
menjadi contoh bagi dunia. Tetapi umat pilihan-Nya gagal menaati hukum-
hukum-Nya. Namun, umat-Nya tetap mencita-citakan suatu zaman baru,
suatu dunia yang penuh damai.

Nabi-nabi menunjuk kepada orde baru tersebut. Bacalah nubuat-
nubuat mereka dalam ayat-ayat Kitab Suci berikut ini: Yesaya 52:7;
Yesaya 2:2-3; Yesaya 11:2-5; Mazmur 72:12-14; Yesaya 66:12-14, 23;
Yesaya 62 :12. "Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan
seperti air laut yang menutupi dasarnya" (Yesaya 11 :9).
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Y f 'hUS datang memberitakan kerajaan Allah. Ia adalah "Y ang diurapi
Allah" untuk mendatangkan suatu orde dan zaman baru (Lukas 4:18-21).
Ia menyediakan penebusan untuk seluruh umat manusia. Oleh «ematian-
Nya, ,'d menyediakan jalan untuk pemulihan manusia kepada keadaannya
semu I," Dengan menerima kematian Kristus, manusia dapat d ipulihkan
kepad.i persekutuannya yang mula-mula dengan Allah, Sang Pencipta.
Gereja mendapat kehormatan untuk meneruskan pelayanan Kru tus, yang
menawarkan pengharapan kepada manusia di dunia. Apakah basil pela-
yanan Gereja dalam dunia? Bagaimanakah pemberitaan Injil mempenga-
ruhi dunia kita? Dalam bagian ini kita akan melihat beberapa. hasil yang
penting dari pelayanan gereja di dalam dunia.

Hidup jl ang Dibaharui

Tujuar 4. Memberikan contoh-contoh dari Alkitab dan dari pengalaman
pribadi tentang kehidupan yang dibaharui oleh Injil KrIS tus.

Bil.I ke-Tuhanan Yesus Kristus dan tanggung jawab gereja c igabung-
kan, terjadilah perubahan dalam dunia yang tidak percaya. Aja tang-
gapan "etika Injil diberitakan. Penginjilan menghasilkan pengik rt-pengi-
kut yang baru untuk kerajaan Allah.

Sia] iakah yang dapat menerangkan mujizat keselamatan da n bagai-
mana hidup orang diubahkan olehnya. Dalam Yohanes pasal 9 ki ta mem-
baca kisah seorang buta yang disembuhkan Yesus. Orang itu buta. sejak
lahir. Orang Parisi, yang ingin menyingkirkan Yesus, bertanya kepada
orang i:.l tentang penyembuhannya dan tentang Yesus. Jawaban orang
itu ada ah, "Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku
tadinya buta, dan sekarang dapat melihat" (Yohanes 9 :25). Orang itu
tidak n .engetahui bagaimana penyembuhan itu terjadi - ia han ya tahu
bah wa i t.l terjadi!

Kita membawa tentang suatu perubahan yang ajaib dalam Ki: ah Para
Rasul ~f. Seorang bernama Saulus sedang dalam perjalanan ke I ramsyik
untuk rnembunuh orang-orang Kristen. Tiba-tiba cahaya meman ~aT dari
langit, dan Saulus rebah ke tanah. Pada saat itu ia bertemu denga 1 Yesus
Kristus dan kehidupannya berubah. Ia menjadi Rasul Paulus, utusan
Injil terbesar dari gereja yang mula-mula!

• • •
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---- ......-----

7 Bacalah II Korintus 5:17-18.
a Sebutlah hal pertama yang terjadi ketika seorang menerima Kristus.

b Apa yang terjadi sesudah perubahan terlaksana dalam hidup seorang
(ayat 18)?

Ada banyak contoh lagi dalam Alkitab tentang orang yang diubah
dalam sekejap mata ketika mereka berjumpa dengan Yesus: Matius (Matius
9:9); empat orang nelayan (Matius 4:18-22); seorang yang dirasuk setan
(Lukas 8:26-39); Zakheus (Lukas 19:1-10); dan lain-lain.

Barangkali saudara kenal seseorang yang dibebaskan dalam sekejap
mata dari minuman keras, obat bius, atau beban-beban dosa lainnya, pada
waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Entahkah saudara terikat dengan
hal-hal di atas atau tidak, saat saudara berjumpa dengan Yesus saudara
menjadi ciptaan yang baru. Bila kasih-Nya memenuhi hati saudara, Ia
mengubah sikap, keinginan dan perangai saudara.

8 Pilihlah salah satu dari keempat Injil dan lihat berapa banyak contoh
yang dapat saudara temukan tentang kehidupan yang berubah ketika me-
reka berjumpa dengan Yesus. Tuliskanlah contoh-contoh ini dalam buku
catatan saudara di bawah judul Injil Mengubah Hidup!

9 Dapatkah saudara juga menuliskan beberapa contoh dari pengalaman
saudara tentang kehidupan yang berubah melalui pelayanan saudara atau
gereja saudara? Tuliskanlah dalam buku tulis saudara.
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Pertambahan Pekerja

Tujuan 1,:1. Mengenali bagaimana pelaksanaan pelayanan gereja m mghasil-
kan pertambahan jumlah pekerja.

Pelayanan gereja menghasilkan kehidupan yang berubah. KEhidupan
ini menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa Injil. Selanjutrr -a, kehi-
dupan iru mempengaruhi orang lain yang perlu diubah.

Inila.h caranya gereja yang mual-mula bertumbuh. Kedua bell s murid
ditambah seratus delapan pengikut Kristus yang lain, menunggu li Yeru-
salem U -ituk menerima kuasa Roh Kudus (Kisah Para Rasul 1 :15. Sesu-
dah mereka dibaptis dalam Roh, murid-murid itu pergi dan rneng iasilkan
murid-murid baru yang selanjutnya menghasilkan lebih banyal murid
yang baru, Dalam gerejalah bakal gembala, utusan gerejawi dan pekerja
Kristen lainnya ditobatkan, dididik, dan disediakan untuk pelayar an Injil
kepada generasi berikutnya.

Bila gereja setia melaksanakan misi yang telah diberikan Allah kepada-
nya, has ilnya ialah pria dan wanita diyakinkan untuk menjadi pengikut
Kristus yang setia, dan mengambil peranan mereka sebagai anggoa yang
bertanggung jawab dalam gereja-Nya.

10 Yang mana di antara pernyataan di bawah ini menerangkan cara di
mana pemenuhan pelayanan Gereja menghasilkan pertambahan peke rja,
a) Sebagaimana domba hanya dapat melahirkan domba, demiki, tn juga

seorarig pengikut dapat menghasilkan pengikut baru. Bila anggota-
anggot a tubuh Kristus memberitakan Injil, orang-orang yang b ertobat
karena pemberitaan itu, pada gilirannya, menjadi pekerja dalam gereja,
dan m -mbawa Injil kepada dunia.

b) Bila Cereja menjadi lebih giat dalam melayani kebutuhan dt, nia, ia
menjar l, semakin berkuasa, dan karena itu mempunyai pengaruh yang
lebih hesar untuk mendapat bantuan bagi pelayanannya dari orang-
orang! lenting dalam dunia.

• • •
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Keuntungan bagi Masyarakat

Tujuan 6. Daftarkan lima cara dalam mana pelayanan gereja membawa
keuntungan bagi masyarakat.

Dapatkah saudara membayangkan bagaimana dunia akan berbeda
sekiranya Kristus tidak datang ke dunia, atau jika gereja tidak melak-
sanakan Amanat-Nya untuk memberitakan Injil? Bagaimana dengan
negara saudara sendiri? Di banyak tempat sekolah-sekolah didirikan
dan orang diajar membaca dan menulis agar mereka dapat belajar Alki-
tab. Banyak bahasa telah dituangkan dalam bentuk tertulis oleh utusan-
utusan gerejawi agar Alkitab dapat disampaikan kepada orang-orang.
Penemu mesin cetak didorong oleh keinginan untuk mencetak banyak
Alkitab agar orang dapat membacanya sendiri. Banyak dari antara karya-
karya lukis, buku dan gubahan-gubahan musik yang indah dalam dunia
diilhamkan oleh berita Injil.

Yesus berkata bahwa kita menjadi terang dalam dunia yang gelap
(Matius 5:14-16). Injil mendatangkan kebebasan, pengharapan, dan suka-
cita. Ia menyebabkan pria dan wanita menjadi tetangga yang lebih baik,
jujur dalam urusan satu sama lain, setia kepada majikan, dan anggota
masyarakat yang baik. Ia menyebabkan orang tua mengajar anak-anak
mereka untuk mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Siapa-
kah yang dapat menghitung nilai seorang dokter atau perawat Kristen
yang melayani, baik keperluan jasmani maupun rohani, atau nilai seo-
rang guru yang mengasihi Tuhan dan mengajarkan melalui teladannya
makna kasih yang sejati? Di mana saja orang Kristen memberitakan Injil,
berita mereka membendung kejahatan.

Di salah satu negara Afrika, di mana suku-sukunya saling bermusuhan,
desa-desa mereka terpencil dalam hutan, jauh dari jalan raya, sebelum
berita Injil menjangkau mereka. Pada waktu desa-desa ini berpaling kepada
Kristus, ketakutan mereka hilang dan desa-desa dipindahkan ke tepi jalan
raya, di mana mereka dapat mengkomunikasikan Injil kepada suku-suku
lain. Gereja-gereja besar telah didirikan di kawasan itu. Segenap cara
hidup mereka telah berbuah!

11 Daftarkan satu cara dalam mana Injil telah mempengaruhi masyarakat
dalam bidang-bidang berikut ini:

a Pendidikan: ..
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b KLl ya seni: ..

c Bal.asa: .

d Kelakuan: .

e Car i-cara lain: ..

12 Tentu saja ada banyak keuntungan lain, yang dihasilkan oleh pemberi-
taan JI jil dari masyarakat, yang tidak kami sebutkan. Dapatka h saudara
menyi hutkan beberapa di antaranya di daerah saudara sendiri?

Kedatangan Kristus

Tujuan 7. Menerangkan hubungan antara pelayanan gereja dan ke datangan
Kristus.

Tahukah saudara bahwa gereja mempunyai peranan yang akif dalam
menentukan bilamanakah Kristus akan kembali untuk mengi. mpulkan
gereja- ',ya dan membawanya pulang ke surga? Yesus mengungkapkan
hal im ,jalam Matius 24: 14.

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menja di kesak-
sian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.

13 BW'dlah II Petrus 3:3-4 dan 9:15.

a Seba II apakah yang diberikan ayat-ayat ini untuk penunda: III keda-
tang tn Kristus?

b Apakah tanggung jawab kita dalam mempercepat kedatangan-N ,'a (Ayat
11-1 :?)?

Di uni kita melihat dengan jelas bahwa Allah menaruh perha tian ter-
hadap 1 asil, Ia tidak menghendaki kebinasaan seorang pun. Ia IIH ngingin-
kan agm setiap pria, wanita dan anak mendapat kesempatan unt lk men-
dengar' Pntang Kristus. Ia tidak berkenan akan hasil-hasil berikut:
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Menangkap ikan tanpa hasil (Lukas 5:4-11)
Perjamuan yang kosong (Lukas 14:15-23)
Menabur tanpa menuai (Matius 13 :3-9)
Pohon ara yang tidak berbuah (Lukas 13:6-9)
Domba hilang yang tidak dimasukkan ke kandang (Matius 18:11-14)
Dirham hilang yang tidak ditemukan (Lukas 15:8-10)
Tuaian masak yang tidak dituai (Matius 9:36-38)

Kita bertanggung jawab untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia.
Hanya melalui berita Injil dunia dapat diselamatkan. Kasih karunia Allah
telah dinyatakan melalui Kristus, tetapi Kristus sendiri menjanjikan hal-hal
yang lebih besar yang akan datang. Masyarakat baru yang dibentuk-Nya,
gereja, harus menyerahkan diri secara penuh untuk mewujudkan zaman
baru yang indah dan luar biasa itu.

Inilah pelayanan gereja: Kumpulan orang percaya, suatu masyarakat
baru yang diamanati dengan berita yang harus diumumkan sedemikian rupa
sehingga Yesus Kristus dapat dikemukakan kepada dunia di dalam kepe-
nuhan-Nya (kesempurnaan-Nya) sebagai Tuhan dan Juruselamat alam
semesta, dan Raja yang segera akan datang!

14 Apakah hubungan antara pelayanan gereja dan kedatangan Kristus?

Inilah pasal terakhir dalam buku ini. Saya yakin saudara telah diilhami
untuk terlibat secara lebih aktif dalam pelayanan gereja. Saya berdoa kira-
nya buah Roh lebih nyata dalam kehidupan dan pelayanan saudara.

Sesudah mengerjakan soal-soal untuk menguji diri, pelajarilah kembali
semua pasal dalam unit 3, kemudian jawablah semua pertanyaan dalam
Catatan Siswa unit 3.

Saya mengakhiri pelajari ini dengan kata-kata Yohanes yang pengha-
bisan dalam Wahyu 22:20-21.

Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, Aku
datang segera!" Amin, datanglah, Tuhan Yesus! Kasih karunia Tuhan
Yesus menyertai kamu sekalian!
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soal-soal untuk menguji diri

BEN 1\ R-SALAH. Tuliskan B pada titik-titik kalau pernyataan itu BENAR.
Tulislah S jika SALAH.

Pertumbuhan rohani seseorang dapat diukur dari banyak 1ya keter-
libatannya dalam pelayanan.

2 Gereja yang aktif bergantung kepada pekerjaan Roh Kud IS.

:{ Pertumbuhan dalam jumlah anggota tidak menjadi t mda dari
kuasa rohani.

· . .. 4 Kepuasan yang sejati dirasakan jika kita melakukan sesuatu yang
bernilai.

I'
• • •• I) Semua pekerja dalam ladang Tuhan - mereka yang n ienanam,

yang menyiram, dan mereka yang menuai - akan mendr pat upah
yang sama.

· . " ti Umat pilihan Allah, orang Israel, menjadi teladan yang baik ke-
pada dunia.

'j' Kehidupan seseorang biasanya berubah secara berangsur-angsur
ketika ia menjadi orang Kristen .

•~I Dunia, di luar gereja, tidak dipengaruhi oleh berita Injil.

~I Injil Kristus merupakan pemenuhan harapan manusia ak tn dunia
yang lebih baik.

· ... HJ' Kristus tidak akan kembali sampai Injil diberitakan di seluruh
dunia.

PILIHA N GANDA. Pilihlah jawaban atau penyelesaian yang terbaik
untuk svtiap soal.

11 Keu luhan seseorang dalam Kristus bergantung pada:
a) kesanggupannya,
b) pandangannya terhadap diri sendiri.
c) tujuan-tujuan dalam kehidupannya.
d) pelayanannya.
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12 Dalam kitab Kisah Para Rasul, hasil pemberitaan Injil selalu adalah:
a) penganiayaan terhadap orang Kristen.
b) sebagian orang percaya dan ditambahkan kepada gereja.
c) orang menjadi bingung dan ketakutan oleh ajaran yang aneh itu.
d) setiap orang yang mendengar Injil percaya.

13 Dalam hal apa kepuasan sejati yang dialami seseorang yang telah ber-
hasil dalam pelayanan Kristen lebih besar dari kepuasan yang berasal
dari dunia? Kepuasan sejati itu:
a) datang dari penyerahan diri dan pengabdian.
b) membawa kehormatan kepada orang itu di antara manusia.
c) mempunyai nilai abadi.
d) bergantung kepada apa yang kelihatan.

14 "Hukuni Penuaian" ialah bahwa
a) mereka yang menabur benih yang baik akan menuai dengan sukacita.
b) pekerja tidak pemah cukup.
c) kebanyakan benih tidak akan bertumbuh.
d) orang yang menabur benih biasanya tidak melihat tuaian.

15 Menjadi pekerja dalam gereja dan memberitahukan orang lain tentang
Kristus adalah:
a) akibat yang wajar bagi siapa saja yang kehidupannya telah dibaharui

oleh Injil.
b) tanggung jawab orang-orang Kristen yang khusus dipanggil Allah.
c) mungkin hanya sesudah seorang menjadi Kristen dalam waktu lama.

16 Kedatangan Kristus yang kedua belum lagi terjadi karena Allah:
a) sedang menunggu sampai dunia menjadi lebih baik.
b) menghendaki agar setiap pria, wanita, dan anak mendapat kesempatan

untuk menerima Kristus sebagai Juruselamat.
c) ingin membuat kejutan bila kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh

bagi-Nya.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulus Internasional, jangan lupa
mengerjakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalilah Catatan Siswa itu
kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada
halaman terakhir Catatan Siswa.



228 GEREJA KRISTEN DALAM PELAYANAN

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 Jawaban saudara: Kami telah memberikan beberapa contoh dal am pasal
im

1 c) terlibat secara aktif dalam pelayanan bagi Allah, dirinya sen diri, dan
dunia.

9 Jaw aban saudara.

2 (Pihhlah dari antara jawaban berikut.) Pertumbuhan rohani te: Jadi bila
Kn, 1us menjadi yang utama dalam kehidupan kita; sementara Hita meli-
bat .an diri, kita mendapat keyakinan dan ingin berbuat lebib banyak
lagi keterlibatan kita menyebabkan kita lebih bersandar kep Ida Roh
KUI LIS; pertumbuhan dalam jumlah anggota terjadi.

10 a) IIanya seorang pengikut dapat menghasilkan pengikut baru Orang
y mg baru bertobat, pada gilirannya, menjadi pekerja da am Ge-
r-.a.

3 b) d-rigan membawa seseorang kepada Kristus.

11 Jawaban saudara. Contoh:
a RI'kolah-sekolah yang didirikan utusan gerejawi.
b K arya lukis yang besar, buku-buku, dan musik (nyanyian) yang di-

ilhamkan oleh Injil.
c Bahasa-bahasa yang dituangkan dalam bentuk tulisan untu k mere-

k rm berita Injil.
d o rang yang menjadi Kristen mempraktekkan kasih, ke jujuran,

TI II-reka setia, membendung kejahatan dengan cara memp rrtahan-
k n apa yang benar.

e Jl -iemuan seperti mesin cetak, perubahan dalam cara hidup.

4 Kepuasan biasa ialah kepuasan yang datang karena menye.esaikan
pekerjaan dengan baik. Kepuasan rohani datang dari pengetahuan
bah "va kita telah melakukan kehendak Allah melalui pelayan ln kita.
Kepuasan rohani lebih sempurna karena sifatnya yang abadi. Itu
terjsrti bila jiwa-jiwa dibawa ke dalam kerajaan Allah.

12 Jaw: ban saudara.
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5 a Orang yang menabur ialah orang yang pertama-tama membawa Injil
kepada orang berdosa.

b Orang yang menuai ialah orang yang memenangkan orang berdosa
itu kepada Kristus.

c Keduanya bersukacita ketika orang berdosa itu datang kepada
Kristus.

d Kita memberitakan Injil kepada seseorang yang kemudian bertobat
kepada Kristus, yang telah mendengar berita Injil dari orang lain.
Kita semua bersukacita bila satu jiwa dimenangkan bagi Kristus.

13 a Allah ingin memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk
menerima Kristus dan berpaling dari dosa.

b Hidup suci dan bekerja sebaik mungkin untuk menyegerakan keda-
tangan-Nya dengan cara memberitakan Dia kepada dunia.

6 Karena tidak seorang pun di antara kita yang dapat membanggakan
dirinya bila seorang datang kepada Kristus. Keselamatannya hanya
mungkin karena kasih karunia Allah. Kita hanyalah kawan sekerja
Allah dalam membawa orang berdosa kepada Kristus, dan kita ber-
sukacita karena apa yang sudah dilakukan Allah.

14 Gereja harus setia dan bekerja keras untuk mewujudkan Amanat Agung
karena hanya dengan demikianlah Yesus akan kembali.

7 a Ia menjadi ciptaan baru - kehidupannya yang lama lenyap, ia memi-
liki hidup baru dalam Kristus.

b Orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup, memberitakan
kepada orang lain bahwa Kristus dapat mengubah hidup mereka.



Javvaban Soal- soal
Untuk Menguji Diri

Pasal I

KJ rena dosa mereka, maka semua
m., I usia dilahir kan dalam dosa.

2 T J I la X ditempatkan di depan kata-
kut a : perubahan, persoalan-persoal-
an. pemberontakan, kesepian, per-
harubaan, ketidaktaatan, mementing-
kali diri, kebebasan, dosa, ketakutan.

3 DJ I ai, kesejahteraan, kebahagiaan.

4 Or: r g-orang yang mempunyai kebu-
tu.u n terbuka untuk menerima Injil.

5 AlLI It menyediakan korban, Anak-
Ny ,I, untuk melepaskan kita dari
dos I Bila kita menerima pengar-
ban an-Nya, kita bebas dari perham-
baa I dosa.

6 Ger : a-Nya, orang-orang tebusan.

Pasa12

b) I anusia jatuh ke dalam dosa se-
h,l') ketidaktaatan kepada hukum-
hukum Allah.

2 a)! ie mbeli kembali apa yang menja-
,j rak-Nya yang sah, tetapi hilang.

3 c) JI .ngasihi kita dan ingin berseku-
t, lengan kita.

4 a) ki' bangkitan-Nya.

5 (Dengan kata-kata saudar l sendiri.)
a Penebusan menunjuk .an kepada

kita sifat hakiki Allah. yaitu kasih.
(Ia bertindak demi ceuntungan
manusia karena cint I-Nya bagi
kita. )

b Allah telah melaksanal Jn rencana
penebusan-Nya.

c Penebusan adalah unt lk manusia
(semua orang) dan l11<~, ijadi mung-
kin oleh Anak Mam sia, Yesus
Kristus, yang menjadi r ianusia un-
tuk menjalani hukum 1, I dosa kita.

d Penebusan diselesaikar oleh ke-
bangkitan Kristus yar g mengge-
napkan rencana Allah.

6 Salah satu di antara jawa» in-jawaban
berikut: Ia memberikan g. Teja kuasa
untuk bersaksi, untuk me aksanakan
Amanat Agung; Ia menyu: arkan ma-
nusia tentang dosa, mernbe rik an kela-
hiran baru kepada merek, yang ber-
tobat. Ia memberikan ka unia-karu-
nia pelayanan kepada gex ja, dan Ia
menghasilkan buah dalam cehidupan
orang percaya.

Pasal3

Gereja yang am terdiri d Iri semua
orang percaya di mana-ma na sepan-
jang sejarah. Gereja sete rnj 'at terdiri
dari orang-orang percaya lang ber-
kumpul untuk beribadah dan mela-
yani. Gereja setempat adalah bagian
dari Gereja yang am.
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2 Gereja yang am tidak dapat dilihat
sebagai satu kelompok (golongan) ka-
rena ia terdiri dari semua orang per-
caya dari segala masa.

3 Adalah Pencipta Ilahi gereja dan ge-
reja adalah milik-Nya. Kita adalah
umat-Nya dan kita diberi jalan meng-
hampiri Dia melalui pengorbanan
Anak-Nya.

4 la adalah Kepala dan kita (orang per-
caya) adalah Tubuh. Kita menunjuk-
kan Dia kepada dunia. Gereja dise-
but "pengantin" Kristus. la sedang
menyiapkan gereja untuk kedatang-
an-Nya yang kedua kali.

5 Membaptis orang percaya ke dalam
Tubuh Kristus dan membaptis mere-
ka untuk pelayanan; memberikan hi-
dup kepada gereja dan memelihara-
nya. Gereja disebut rumah Roh Ku-
dus.

6 Gereja melayani:
a) Allah dalam ibadah dan pelayan-

an.
b) anggota-anggotanya sendiri dalam

membangun, menyucikan, menga-
jar dan mendisiplin.

c) melayani dunia dalam penginjilan.

7 Jawaban saudara. Kami harap sau-
dara terlibat dalam ketiga jenis pela-
yanan ini.

8 Kami mau mendorong saudara untuk
mulai meningkatkan pelayanan sau-
dara pribadi.

Pasal4

a 5) Gereja dalam Periode Modern,
b 2) Gereja selama penganiayaan.
c 4) Gereja dalam Periode Perte-

ngahan.
d 4) Gereja dalam Periode Perte-

ngahan.
e 3) Gereja sesudah Konstantinus.
f 1) Gereja yang Mula-mula.

2 c) Augustinus.

3 d) Martin Luther.

4 b) AWi teologi yang mempunyai pe-
ngaruh terbesar selama Periode
Pertengahan.

5 b) perluasan Kekristenan ke semua
bagian dunia karena orang-orang
Kristen tersebar di mana-mana.

6 B

7 B

8 S

9 S

10 B

11 B

12 S
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PasalS

b) r .ngakuan bahwa Allah layak di-
~ 'mbah dan tanggapan kita terha-
CI ip pengakuan itu.

2 d) 1 udah merupakan bagian yang
perlu dari pelayanan kita kepada
1\1 ah.

3 a) ALah menghampiri manusia.

4 c) .\r ak-Nya, Yesus.

5 c) J Ialah batiniah dan rohaniah.

6 a) b ~gantung kepada penurut an upa-
c.ua tertentu.

7 c) Ji lt kita harus berhubungan de-
n ian Roh Allah.

8 a) "ama-Nya menggambarkan siapa
IJ.<I dan apa yang telah dilakukan-
N ~'asehingga Ia layak disembah.

9 b) Allah menyertai kita.

10 d) Juruselamat,

II d) Prrsekutuan yang tidak putus-pu-
ti, ~dengan Dia.

12 b) lb adah umum penting bagi semua
(JI ang Kristen sebagai pemyataan
l.l L riah kepada dunia tentang per-
st:kutuan batiniah dengan Kristus.

Pasal6

B

2 S (1\ li ggota-anggota Tubuh terpang-
gil III I .ik melakukan keduanya.)

3 B

4 S

5 B

6 B

7 S

8 S

9 B

10 B

II B
12 S

13 B

14 B

Pasal7

b) membawa berita In] 1 kepada
orang yang tidak pere ya, mem-
baptis dia, dan mengajar dia.

2 b) semua orang Kristen h irus mem-
bawa Injil ke seluruh du lia.

3 c) Allah dalam kasih k. runia-Nya
menebus kita, walaupun kita tidak
berlayak.

4 d) memberikan kuasa kep: da semua
orang percaya untuk pelayanan
dan menyiapkan hati 0 fang yang
tidak percaya.

5 a) bertindak sebagai perantara di an-
tara Allah dan orang tidak perca-
ya. Ini termasuk men loakan o-
rang yang belum meng mal Kris-
tus.

6 a) kehidupannya.
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7 B

8 S

9 B

10 S

11 B

12 B

13 B

14 S

15 B

Pasa18

1 Semua orang percaya.

2 Kemungkinan besar saudara tidak
pernah mendengar Injil.

3 Panggilan khusus.

4 Iman, kebaikan, pengetahuan, pe-
nguasaan diri, ketekunan, kesalehan,
kasih akan saudara-saudara, kasih.

5 Jika kita kekurangan salah satu di
antaranya, pelayanan kita kurang
berhasil.

6 Pemuridan.

7 Pertumbuhan.

8 B

9 S

10 S

11 B

12 S

13 B

14 B

15 B

Pasa19

1 b) Menyampaikan Injil lebih daripa-
da sekedar memberikan inforrnasl.

2 a) Penderitaan dan kematian Kristus
membuat persediaan untuk semua
kebutuhan manusia - jasmani,
rohani, dan emosi.

3 b) Firman itu berkuasa karena disam-
paikan melalui kuasa Yesus Kris-
tus.

4 a) Berita paling efektif yang dapat
kita berikan kepada seorang yang
tidak percaya ialah teladan kehi-
dupan kita yang dinyatakan dalam
kasih dan pengorbanan diri sendi-
ri.

5 a) Hamba AlIah yang sejati akan me-
lakukan segala sesuatu untuk me-
layani kebutuhan jasmani maupun
rohani manusia.

6 a) Kasih Kristen yang sejati mendo-
rong kita untuk memperhatikan
kebutuhan sesama manusia sama
seperti kebutuhan kita sendiri.
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Pasal I I)

B

2 B

3 S

4 li

5 B

6 S

7 S

8 S

9 B

10 B

11 d) pelayanannya.

12 b) sebagian orang percaya dan ditam-
bahkan kepada gereja.

13 c) uempunyai nilai abadi.

14 a) mereka yang menabur benih yang
baik akan menuai dengan suka-
nta.

IS a) ."kibat yang wajar bagi siapa saja
yang kehidupannya telah dibaha-
rui oleh Injil.

16 b) r-renghendaki agar setiap pria, wa-
I ita, dan anak mendapat kesern-
I'atan untuk menerima Kristus se-
'bagaiJuruselamat.
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