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Bagi Saudara

Inilah pelajaran yang pertama dari dua pelajaran, yang dirancangkan
untuk memberikan dasar yang patut bagi segala sesuatu yang akan sau-
dara pelajari dalam mata pelajaran ini. Dalam pelajaran yang pertama,
saudara akan belajar tentang pentingnya diri saudara dalam Tubuh
Kristus.

Karunia-karunia Rohani diberikan hanya kepada anggota-anggota
Tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara harus mempelajari semua yang
dapat saudara pelajari tentang Tubuh-Nya dan cara bagaimana Tubuh-
Nya bekerja. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Juruselamat
pribadi, saudara menjadi bagian dari Tubuh Kristus. Setiap otang beri-
man merupakan anggota yang penting dari Tubuh ini. Allah memberi-
kan karunia-karunia kepada masing-masing anggota, dan karunia ang-
gota yang satu berbeda dengan karunia anggota yang lain.

Sebagai manusia, saudara merupakan bagian dari suatu keluarga
atau kelompok. Pada waktu menjadi orang beriman, saudara Juga men-
jadi anggota dari suatu keluarga atau kelompok yang bahkan lebih pen-
ting - Tubuh Kristus. Sementara kita mempelajari pelajaran ini, sau-
dara akan melihat betapa pentingnya saudara bagi Allah, dan bagi
anggota-anggota lain dalam Tubuh Kristus. Saudara juga akan menemu-
kan bahwa Ia mempunyai karunia khusus bagi saudara, dan bahwa Ia
mengandalkan saudara.
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ikhtisar pasal

Kita Semua Adalah Anggota-anggota Tubuh Kristus
Kristus Adalah Kepala
Orang-orang Beriman Merupakan Tubuh
Masing-masing Orang Beriman Adalah Anggota

Setiap Anggota Adalah Penting
Setiap Anggota Adalah Bagian dari Tubuh
Setiap Anggota Mempunyai Fungsi Khusus

Kita Tidak Boleh Membandingkan Diri Kita dengan Orang Lain
Perbandingan Tidak Menyenangkan Allah
Perbandingan Menawarkan Hati Orang

Kita Harus Setia Memakai Karunia-karunia Allah
Kita Harus Mengenal Karunia-karunia
Kita Harus Memakai Karunia-karunia

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyebut dua bagian utama Tubuh Kristus.

• Menerangkan mengapa setiap anggota Tubuh Kristus penting.

• Memberikan dua sebab mengapa seorang beriman tidak boleh memban-
dingkan dirinya dengan orang beriman lainnya.

• Menerangkan apa yang harus dilakukan anggota-anggota dengan karunia-
karunia Allah.
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kegiatan belajar

1. Bacalah uraian pasal dan carilah ayat-ayatnya (referensi) dalarn Alkitab
saudara.

2. Mulailah menghafalkan I Korintus 13. Pada waktu saudara menyelesai-
kan pasal pertama ini saudara harus dapat mengutip kedua ayat yang per-
tarna.

3. Pelajarilah pasal ini bagian demi bagian. Kerjakanlah latihan-latihan yang
diminta dan periksalah jawaban saudara dari waktu ke waktu.

4. Selesaikanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal. Kalau sau-
dara salah menjawab salah satu soal, bacalah kembali pasal in l sampai
saudara dapat memberikan jawaban yang tepat.

uraian pasal

KITA SEMUA ADALAH ANGGOTA-ANGGOTA TUBUH KR1[STUS

Tujuan 1. Menyebut dua bagian utsma Tubuh Kristus.
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Kristus Adalah Kepala

Kita memerlukan pertolongan untuk memahami hubungan antara Kris-
tus dan mereka yang percaya kepada-Nya. Rasul Paulus memakai tubuh
manusia untuk menggambarkan hubungan ini. Ia menunjukkan bahwa
Kristus adalah Kepala Tubuh itu. Kita sekalian mengetahui betapa pen-
tingnya kepala kita, bukan? Tanpa kepala, dua hal akan terjadi. Pertama,
kita akan mati. Kita tidak mungkin hidup tanpa kepala. Kedua, kita tidak
akan bergerak dan tidak akan berguna. Kepala mengarahkan tubuh untuk
melakukan kegiatan yang berarti. Dalam cara yang sama, Kristus, Kepala,
berusaha mengarahkan Tubuh-Nya untuk melakukan kehendak-Nya. Nama
lain untuk Tubuh Kristus ialah Gereja.

1 Bacalah Kolose 1:15-18. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Tentang siapakah Paulus berbicara dalam ayat-ayat ini ? .

b Kata lain manakah yang menunjuk kepada Tubuh Kristus? ..

Alkitab sering berbicara tentang Kristus sebagai Kepala Tubuh itu.
Saudara harus membaca dengan saksama ayat-ayat berikut dalam Alkitab
tiga kali. Efesus 1:22-23; 4:15-16; 5:23; Kolose 2:19.

Orang-orang Beriman Merupakan Tubuh

Kepala tanpa tubuh tidaklah bermanfaat sebagaimana halnya tubuh
tanpa kepala. Kepala memang penting, tetapi tubuh juga penting. Tubuh
Kristus terdiri dari semua orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai
orang beriman, saudara merupakan bagian dari Tubuh-Nya. Ini suatu kebe-
naran yang agung. Paulus menulis, "Kita yang banyak ini menjadi satu
tubuh di dalam Kristus" (Roma 12:5, TL).

2 Bacalah I Korintus 12:12-13; Efesus 4:4; 5:29-30; Kolose 1:24. Sempur-
nakanlah pemyataan-pemyataan berikut dengan mengisi jawaban yang
tepat pada titik-titik.

a Kristus adalah Tubuh-Nya.

b Kata lain untuk Tubuh Kristus ialah ..

c Orang-orang beriman adalah anggota Kristus.
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Masing-masing Orang Beriman adalah Anggota

Tubuh Kristus mempunyai dua bagian utama: (1) satu kepala, dan
(2) banyak anggota. Tubuh jasmani kita tidak hanya mempunyai satu ang-
gota, tetapi banyak anggota. Lengan, kaki, jari, jantung, dan sebagainya
merupakan anggota-anggota tubuh yang berbeda. Tubuh Kristus sama
seperti ini juga. Masing-masing orang beriman yang sejati menjadi bagian
dari Tubuh-Nya. "Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi
atas banyak anggota" (I Korintus 12:14). Orang dari berbagai suku, warna
kulit, daerah, dan bangsa merupakan bagian dari Tubuh yang sama.

3 Sebutkanlah dua bagian utama dari Tubuh Kristus, dan tempat kanlah
tanda X di belakang bagian di mana saudara merupakan anggota.

a .

b .

4 Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar. Sebagaimana aalnya
tubuh jasmani kita, Tubuh Kristus pun mempunyai
a) satu anggota.
b) banyak anggota.

SETIAP ANGGOTA ADALAH PENTING

Tujuan 2. Menerangkan mengapa setiap anggota dalam Tubuh Kristus pen-
ting.

Setiap Anggota Adalah Bagian dari Tubuh

Apakah yang dapat dilakukan empu kaki jika tidak melekat pada
tubuh? Tidak ada, kecuali membusuk dan kembali kepada debu. Tanpa
empu kaki, tubuh saudara tidak utuh. Tubuh yang tidak memiliki semua
anggotanya secara lengkap, terbatas dalam apa yang dapat dilakukannya,
Misalnya, seorang yang hanya mempunyai satu kaki tidak dapat mengikuti
pertandingan lari. Seorang yang tidak mempunyai mata tidak dapat mem-
baca buku. Seorang yang tidak berlengan, tidak dapat memanjat pohon.

Setiap anggota dalam Tubuh Kristus amat penting bagi Tuhan. "Kamu
semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya"
(I Korintus 12:27). Kata Yunani, yang dipakai Paulus, yang diterjemahkan
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"anggota" dalam ayat di atas berarti: "satu penggal", "satu potong", atau
"satu bagian". Jadi, dapatlah kita mengerti bahwa setiap anggota dalam
Tubuh Kristus merupakan bagian dari Tubuh itu. Ia adalah "penggal" atau
"bagian" dari Tubuh itu, sebagaimana empu kaki merupakan satu penggal,
satu potong, atau satu bagian dari tubuh saudara.

5 Bacalah I Korintus 12:15-26. Tuliskan B pada titik-titik di depan per-
nyataan yang benar. Tuliskan S, jika pernyataan itu salah.

· .. a Semua orang beriman merupakan bagian dari Tubuh Kristus.

· .. b Masing-masing anggota Tubuh Kristus itu berbeda-beda.

· .. c Anggota-anggota Tubuh Kristus tidak saling memerlukan.

Setiap Anggota Mempunyai Fungsi Khusus

Jari kaki dan telinga saudara tidak mempunyai kegunaan yang sarna.
Demikian pula halnya dengan mata dan kaki saudara. Demikian pula, da-
lam Tubuh Kristus, semua anggota tidak mempunyai fungsi yang sama.
Setiap anggota mempunyai fungsinya sendiri. Fungsi berarti "tugas atau
kewajiban khusus". Fungsi mata ialah melihat. Pikirkanlah empu kaki
saudara sekali lagi. Sepatu saudara mungkin menutupinya sehingga tidak
kelihatan. Kemungkinan besar saudara jarang memikirkannya. Namun,
empu kaki mempunyai tugas atau kewajiban yang penting. Di samping
membentuk kaki yang utuh bersama-sama dengan jari kaki yang lain, ia
menolong untuk membuat tubuh seimbang. Seandainya empu kaki saudara
terpotong hingga putus, saudara pasti akan merasa kehilangan sesuatu yang
penting. Setiap bagian tubuh yang lain mendapat manfaat daripadanya.
Tanpa empu kaki, saudara akan lebih mudah tergelincir. Saudara tidak
dapat berlari dengan baik. Bahkan saudara mungkin berjalan pincang.

Anggota-anggota Tubuh Kristus sama halnya dengan anggota-anggota
tubuh saudara. Masing-masing anggota mempunyai fungsi sendiri. Sebab
itu, masing-masing anggota penting bagi Kepala maupun bagi anggota-ang-
gota Tubuh lainnya.

6 Bacalah Roma 12:6-8 dan I Korintus 12:18-25. Berikanlah tanda S di
depan pernyataan yang salah, dan B di depan yang benar.

· .. a Semua anggota Tubuh Kristus mempunyai kewajiban yang sama.

· .. b Fungsi berarti tubuh.

· .. c Masing-masing anggota dalam Tubuh Kristus penting karena mempu-
nyai fungsi sendiri-sendiri.
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KITA TIDAK BOLEH MEMBANDINGKAN DIRI KITA DENGAN
ORANG LAIN

Tujuan 3. Memberikan dua sebab mengapa seorang beriman tidak boleh
membandingkan dirinya dengan orang beriman lainnya.

Perbandingan Tidak Menyenangkan Allah

Allah menciptakan kita masing-masing berbeda dari orang lain, sebagai-
mana Ia membuat masing-masing anggota tubuh kita berbeda dar: anggota
yang lain. Apakah saudara mengira bahwa Allah akan senang kalau saudara
bersungut karena empu kaki tidak berada pada tempat hidung saudara
berada? Tidak. Kita memahami bahwa Allah membuat setiap bagian tubuh
kita dan menempatkannya pada tempatnya masing-masing, agar memenuhi
maksudnya sendiri.

Ketika kita membandingkan diri kita dengan anggota lain dalam Tubuh
Kristus, lalu bersungut karena kita tidak seperti mereka, kita tida { menye-
nangkan hati Tuhan. Masing-masing kita harus belajar bahwa Ia mencipta-
kan kita sebagaimana kita ada, dan menempatkan kita di mana kita berada,
untuk kebaikan seluruh Tubuh dan untuk kemuliaan-Nya sendiri.

Masing-masing kita mempunyai karunia atau karunia-karunianya sen-
diri. Kalau kita merasa tidak senang karena karunia atau karunia-karunia
kita tidak sama dengan orang lain, maka sebenamya kita menghaki mi Allah.
Hal ini sama seperti mengatakan, "Allah, mengapa Engkau tidak memberi-
kan karunia itu kepadaku?" Bagaimanakah perasaan saudara, jika saudara
memberikan hadiah kepada tiga kawan saudara sesuai dengan tugas mereka
dalam hidup, dan kemudian salah seorang di antara mereka bersungut sebab
ia tidak menerima hadiah yang sama seperti kedua orang yang lainnya?
Saudara pasti merasa tidak senang, bukan?

7 Bacalah I Korintus 12:15-18. Dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa kita
tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Lingkarilah huruf
di depan tiap alasan mengapa kita tidak boleh membandingkan diri kita
dengan orang lain.
a) Membandingkan diri kita dengan orang lain tidak menyenangkan Tuhan.
b) Membandingkan diri kita dengan orang lain menjadikan kita an ggota Tu-

buh Kristus.
c) Membandingkan diri kita dengan orang lain menunjukkan bi.hwa kita

tidak menyadari betapa pentingnya kita bagi Tubuh Kristus.

Perbandingan Menawarkan Hati Orang

"Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau memban-
dmgkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan di ri sendiri.
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Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan memban-
dingkan dirinya dengan diri mereka sendiri" (II Korintus 10:12).

Apabila kita membandingkan karunia-karunia kita dengan orang lain,
dua hal mungkin terjadi. Pertama kita mungkin menjadi tawar hati, karena
karunia-karunia kita tidak seperti karunia-karunia orang lain. Karunia-
karunia kita mungkin kelihatannya tidak sepenting karunia-karunia orang
lain. Kedua, kita mungkin menjadi sombong, karena kita berpikir bahwa
karunia-karunia kita lebih baik dari karunia-karunia orang lain. Dengan
demikian kita mungkin membuat hatinya menjadi tawar.

Kalau masing-masing kita mengetahui bahwa Allah memberikan karunia
yang sesuai dengan keadaan kita, maka pengetahuan ini akan menolong
kita. Saya tidak akan merasa enak, kalau saya mencoba memakai sepatu
isteri saya. Sebenarnya, sepatu itu tidak cocok sama sekali dengan kaki
saya. Demikian juga, isteri saya tidak dapat memakai sepatu saya. Sepatu
isteri saya cocok untuk kakinya sendiri. Dalam cara yang sama, karunia-
karunia yang diberikan Allah kepada saudara sesuai untuk saudara. Karunia-
karunia yang Ia berikan kepada anggota-anggota lain dalam Tubuh Kristus
sesuai untuk mereka. Kalau demikian, apakah gunanya membandingkan
karunia kita dengan karunia yang diberikan kepada orang lain.

Satu hal yang penting lagi. Paulus menulis, "Demikian juga kita, walau-
pun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing
adalah anggota yang seorang terhadap yang lain" (Roma 12:5). Tidak ada
alasan yang tepat untuk membandingkan karunia kita, karena kita sekalian
tergolong kepada Tubuh yang sama. Masing-masingkita mendapat manfaat
dari karunia orang lain. Mengapa kita harus membandingkan kaki kita de-
ngan mulut kita? Keduanya tidak sama dan serupa. Keduanya tidak sama
dalam tindakan. Tetapi keduanya penting dan menyumbangkan fungsinya
masing-masing kepada maksud yang sama. Kaki membawa kita kepada
makanan, Mulut mengunyah makanan itu. Tetapi seluruh tubuh mendapat
manfaatnya. Demikianlah juga halnya dengan Tubuh Kristus.

8 Bacalah I Korintus 12 :21-27. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata
atau kata-kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat-kalimat berikut.

a Apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita

mungkin menawarkan baik hati maupun hati .

b Karunia yang sesuai dengan kita diberikan oleh ..

c Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita

semua merupakan anggota dari yang sama.
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KITA HARUS SETIA MEMAKAI KARUNIA-KARUNIA ALLAH

Tujuan 4. Menyebutkan sumber karunia-karunia rohani.

Tujuan 5. Menjelaskan bagaimana karunia-karunia Allah harus dipa~~ai.

Kita Harus Mengenal Karunia-karunia

Sebagai anggota Tubuh Kristus, saudara mempunyai pelayanan rohani
yang harus dilaksanakan. Untuk melengkapi saudara bagi pelayanan, Allah
telah memberikan satu karunia, dan kemungkinan juga lebih dari satu karu-
nia. Setiap anggota sekurang-kurangnya mempunyai satu karunia. Hampir
di semua bagian Alkitab, di mana karunia-karunia disebutkan, dinyatakan
bahwa karunia-karunia itu diuntukkan bagi setiap anggota.

Karunia tidak diberikan kepada kita oleh ayah dan ibu atau guru-guru
kita. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa untuk memberikan
karunia. Karunia ini juga bukanlah bakat yang diturunkan secara alamiah.

Bakat adalah kesanggupan yang kita bawa sejak lahir. Masing-masing
orang mempunyai kesanggupan alamiah yang berbeda-beda. Sebagian orang
menggolongkan bakat alamiah sebagai karunia, tetapi sebenarnya bakat
tidak sama dengan karunia rohani. Banyak orang yang tidak beriman mem-
punyai bakat. Misalnya, seorang yang tidak beriman mungkin memiliki
bakat musik. Atau, ia mungkin mempunyai bakat untuk berbicara di ha-
dapan umum. Bakat-bakat ini bukanlah karunia-karunia rohani.

Setiap karunia rohani berasal dari satu sumber saja - Allah. "Setiap
pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari
atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada pembahan
atau bayangan karena pertukaran" (Yakobus 1:17).

9 Bacalah Roma 12:6; I Korintus 12:7, 11; I Petrus 4:10. Lingkarilah hu-
ruf di depan tiap pemyataan yang BENAR di bawah ini.
a Hanya sedikit anak Allah mempunyai karunia rohani.
b Karunia rohani tidak diberikan kepada kita oleh orang tua.
c Karunia rohani sama dengan bakat alamiah.
d Guru-guru kita dapat memberikan karunia rohani kepada kita.

Kita Harus Memakai Karunia-karunia

Alkitab memberikan kita suatu hukum sederhana yang berlaku bagi
semua karunia Allah. "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma,
karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Matius 10:8). Penerapan
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hukum ini bagi karunia rohani berarti bahwa karunia yang diterima oleh
anggota-anggota Tubuh Kristus harus dipakai sesuai dengan maksud pem-
berian karunia itu.

Kadang-kadang orang beriman gagal memakai karunia mereka. Kadang-
kadang pula mereka mempergunakannya untuk kepentingan diri mereka
sendiri, atau tanpa berdasarkan kasih. Dalam hal yang demikian, maksud
pemberian karunia itu tidak terpenuhi.

Sebab itu, kewajiban orang beriman ialah (1) memakai setiap karunia
sesuai maksud pemberian karunia itu, dan (2) membiarkan kasih menguasai
pemakaian karunia itu. "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan
karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah" (I Petrus 4:10). Alkitab menggunakan kata
"pengurus" (penatalayanan) bilamana berbicara tentang kewajiban manu-
sia. Penatalayanan berarti mengurus milik orang lain. Sebagai orang beri-
man, kita menerima penyelenggaraan karunia-karunia rohani. Itu berarti,
kita harus mengurus, atau menyelenggarakan karunia yang diberikan kepada
kita, dan memakainya untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Dan ada peraturan
yang jelas bagi setiap pengurus. "Yang akhirnya dituntut dari pelayan-
pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai"
(I Korintus 4:2). Kesetiaan dalam pemakaian karunia rohani membawa
kemuliaan bagi Pemberi Karunia itu dan berkat bagi Tubuh Kristus.

Kasih merupakan kunci bagi keberhasilan dalam memakai karunia-
karunia rohani. Tanpa kasih, karunia rohani tidak memenuhi maksudnya.
"Yang mempunyai arti hanya iman yang bekerja oleh kasih" (Galatia 5:6).

10 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR di bawah ini.
a Karunia rohani harus digunakan sesuai maksud pemberian karunia itu

sendiri.
b Penatalayanan berarti mengurus milik saudara sendiri.
c Kita menghormati Allah kalau kita memakai karunia yang diberikan-Nya

kepada kita dengan setia.
d Karunia rohani lebih penting daripada kasih.

11 Kunci bagi keberhasilan dalam memakai karunia rohani yang diberikan
Allah kepada kita ialah:
a) meminta pendapat seseorang lain.
b) membandingkan karunia saudara dengan karunia orang lain.
c) membiarkan kasih menguasai pemakaian karunia tersebut.
d) menunggu hingga sesuatu terjadi.
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Hingga saat ini saudara seharusnya sudah menghafalkan kedua ayat
yang pertama dari I Korintus 13. Sementara saudara maju lebih jauh dalam
mata pelajaran ini, teruslah membaca dan menghafal fasal ini yang menje-
laskan penguasaan karunia-karunia rohani oleh kasih.
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soal-soal untuk menguji diri

Sesudah saudara meninjau pelajaran ini kembali, kerjakanlah soal-soal
ini. Kemudian, bandingkanlah jawaban saudara dengan jawaban yang ter-
dapat pada akhir buku. Tinjaulah kembali tiap soal yang jawabannya salah.

BENAR-SALAH. Tuliskan B pada titik-titik di depan tiap pernyataan
yang BENAR. Tuliskan S bilamana pemyataan itu salah.

1 Dua bagian utama dari Tubuh Kristus ialah Kepala dan Tangan.

2 Tubuh Kristus mempunyai banyak anggota.

3 Sebagian anggota Tubuh Kristus tidak penting sebab mereka tidak
kelihatan.

4 Masing-masing anggota dalam Tubuh Kristus mempunyai fungsi
yang berbeda.

5 Kristus senang apabila kita membandingkan diri kita dengan orang
lain.

6 Kita dapat membuat hati anggota lain dalam Tubuh Kristus menjadi
tawar dengan jalan membandingkan diri dengan mereka.

7 Bakat-bakat alamiah tidak sama dengan karunia rohani.

8 Kita dilahirkan dengan karunia rohani.

9 Allah tidak memberikan kita karunia rohani khusus untuk kese-
nangan diri kita sendiri .

. . . 10 Penatalayanan merupakan karunia Kristus bagi Tubuh-Nya .

. . . 11 Semua karunia rohani memenuhi maksudnya secara terbaik melalui
kasih.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

6 a S
b S
c B

1 a Kristus
b Orang-orang beriman atau Gereja

7 a) Membandingkan diri kita dengan orang lain tidak menyenangkan
Allah.

c) Membandingkan diri kita dengan orang lain menunjukkan bahwa
kita tidak menyadari betapa pentingnya kita bagi Tubuh Kristus,

2 a Kepala
b Gereja
c Tubuh

8 a Kita sendiri, orang lain
bAllah
c Tubuh

3 a Kepala
b Anggota-anggota X

9 a S
b B
c S
d S

4 b) Banyak anggota

10 a B
b S
c B
d S

5 a B
b B
c S

11 c) Membiarkan kasih menguasai pemakaian karunia tersebut.
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