
Berita
dalam Berkhotbah

Kita mengetahui bahwa berkhotbah secara Perjanjian Baru meliputi ber-
bagai macam metode untuk menyebarluaskan Injil. Orang percaya pergi ke
mana-mana untuk mengkhotbahkan berita keselamatan, berbicara, dan
menceritakan kabar baik. Melalui kesaksian pribadi yang dinamis, mereka mem-
punyai pengaruh besar terhadap genereasi mereka. Berkhotbah secara Perjan-
jian Baru juga menunjukkan kepada suatu pendekatan yang lebih resmi dan
tersusun, di mana seseorang berkhotbah dengan cara yang sama seperti berkhot-
bah pada dewasa ini. Entahkah mereka berbicara kepada satu orang atau
berkhotbah kepada banyak orang, berita mereka sama saja: Injil Yesus Kristus.
Di kemudian hari Paulus memberi petunjuk kepada Timotius untuk mengkhot-
bahkan Firman kepada orang percaya, "nyatakanlah apa yang salah, tegorlah
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran" (II Timotius 4:2).
Pelayanan yang disebutkan paling akhir ini berguna untuk membawa orang
percaya kepada kedewasaan dan menolong mereka menghindari ajaran sesat.

Dalam pasal ini kita akan mempertimbangkan empat pokok utama dalam
berkhotbah secara Perjanjian Baru. Pokok-pokok ini dapat dipergunakan dalam
penyampaian khotbah yang lebih resmi dan tersusun. Kedua pokok pertama,
Keselamatan dan Pendamaian, terutama berhubungan dengan orang yang belum
diselamatkan, sedangkan Penyucian dan Pengharapan, terutama berhubungan
dengan gereja. Bahan bagi masing-masing pokok tidak disusun sebagai suatu
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khotbah; tetapi merupakan pernyataan singkat dari bahan-bahan penting yang
saudara dapat kembangkan, apabila saudara mengkhotbahkan seluruh Firman
Allah. Semoga bahan-bahan itu berguna bagi saudara.

ikhtisar pasal

Berita Keselamatan
Berita Pendamaian
Berita Penyucian
Berita Pengharapan

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyimpulkan isi keempat tema berkhotbah yang penting.

• Menerangkan mengapa isi khotbah meliputi lebih dari satu tema.
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• Mengenali peranan pengharapan yang penuh berkat untuk menggerakkan
pela vanan Kristen.

kegiatan belajar

1. Bacalah bagian pendahuluan, ikhtisar pasal, dan tujuan pasal.

2. Mengerjakan soal-soal dalam uraian pasal sebagaimana biasanya. Apabila
saudara sudah menyelesaikan pasal ini, kerjakanlah soal-soal untuk mengu-
ji diri dan cocokkan jawaban saudara.

uraian pasal

BERIT A KESELAMATAN

Dari semua tema berkhotbah alkitabiah, tidak ada yang lebih penting
daripada menyampaikan kabar baik keselamatan. Inilah dasarnya, karena tanpa
adanya tanggapan terhadap berita keselamatan ini tidak ada alasan untuk berita-
berita lainnya. Yesus memerintahkan pengikut-pengikut-Nya, "Karena itu
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku," serta memberitakan Injil
keselamatan menjadi kesaksian bagi semua bangsa (Matius 28:19; 24:141. Tam-
bahan pula Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi, "Siapa yang percaya dan
dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum"
(Marku-, 16:16, Yohanes 3:15-21,36). Bila berita keselamatan dikhotbahkan,
maka yang menjadi taruhan ialah keselamatan kekal atau kematian kekal.

Dalam menyajikan berita keselamatan, dua hal harus ditekankan: 1) bahwa
semua orang adalah orang berdosa dan 2) bahwa Kristus adalah Juruselamat
mereka jika mereka dapat mendengar dan mau menerima persediaan-Nya un-
tuk keselamatan. Namun, banyak orang tidak mengerti masalah mereka dan
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apa yang dapat mengubah keadaan mereka. Kita harus menunjukkan kepada
mereka bahwa masalah dasar ialah: semua manusia adalah orang berdosa.

Semua Manusia Adalah Orang Berdosa

Tujuan 1. Menuliskan dua cara dalam mana semua manusia adalah orang ber-
dosa dan menerangkan akibat dosa dan apa yang akan memecahkan
masalah ini.

Lihatlah sekeliling saudara. Apa yang saudara lihat? Jika saudara sama
dengan kebanyakan orang, saudara akan melihat dunia yang penuh dengan
penyakit, penderitaan, ketamakan, kebencian, kekejaman, peperangan, dan
kematian. Jika saudara membaca surat kabar atau majalah, saudara akan
mengetahui bahwa masalah ini meliputi seluruh dunia. Banyak orang yang
bertanya-tanya: Apa sumber semua masalah ini? Apakah pemecahannya?
Alkitab mengatakan bahwa sumber semua problema manusia adalah dosa.
Tetapi apakah dosa itu? Dosa adalah kegagalan untuk hidup sesuai dengan Fir-
man Allah atau dengan sengaja melanggarnya. Inilah ketidaktaatan, tetapi dosa
lebih dari ketidaktaatan saja: dosa adalah meninggikan diri sendiri dan
mengecilkan Allah. Meninggikan diri sendiri dapat dinyatakan dengan
mengabaikan kehidupan rohani, menolak Allah dalam pikiran, rencana, perka-
taan, dan tindakan. Dalam bentuk apa pun, sikap ini tidak memperkenankan
Allah.

1 Setiap manusia telah menjadi orang berdosa dalam dua cara. Bacalah ayat-
ayat Kitab Suci berikut ini dan sebutkan kedua cara ini.

a Roma 5:12-19 .

b Roma 3:10-18, 23 .

Dosa Adam telah menimpa semua manusia, karena Adam adalah wakil
umat manusia. Ketika Adam jatuh, umat manusia juga turut jatuh dan semua
orang mewarisi sifat yang berdosa. Sifat berdosa ini menyebabkan kekerasan
hati, pemberontakan, dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum Allah
(Galatia 5:19-21). Sifat yang berdosa menyebabkan orang melakukan tindakan-
tindakan dosa.

Akibat dosa manusia adalah perceraian dari Allah dan sesamanya. Karena
sifatnya yang berdosa, maka manusia sudah rusak. Setiap bagian dari sifat
mereka - perasaan, akal, dan kehendaknya - telah dipengaruhi. Mereka sama
sekali tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Pikiran mereka begitu
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dirusak kan oleh dosa, sehingga mereka tidak dapat mengerti dan menghargai
hal-hal rohaniah (I Korintus 2: 14). Bagi mereka hal-hal rohaniah adalah bodoh
dan tidak masuk akal. Tanpa pengertian rohani mereka tidak dapat menangkap
hal-hal mengenai Allah.

2 Bacalah ayat-ayat Alkitab berikut ini dan berilah jawaban untuk tiap
pertany aan

a Roma 6: 15-20 mengatakan bahwa orang bukan Kristen adalah .
dosa

b Roma 8:6 mengatakan kepada kita bahwa mereka yang dipimpin oleh ke-

ingtnan daging hanya dapat mengharapkan rohani.

c Roma 8:7 menyatakan bahwa apabila seseorang dikuasai oleh keinginan

daging maka ia menjadi dan tidak dapat .

d Roma 8:8 menyatakan bahwa mereka yang menaati keinginan daging tidak

dapat .

e Roma 8:1-17 dan II Korintus 5:17 mengatakan kepada kita bahwa apabila

seseorang berada dalam Kristus, dia menjadi dan kehidupan-

nya akan dipimpin oleh .

Dar i pengamatan ini kita menyimpulkan bahwa:

1. Semua manusia telah dipengaruhi oleh Kejatuhannya dalam dosa dan
mereka tidak dapat berpikir, berkemauan, atau melakukan apa yang
sungguh-sungguh benar dan berkenan di hati Tuhan.

2. Pada saat-saat tertentu, karena kasih karunia Allah, orang dapat
melakukan suatu kebajikan dan dianggap cukup baik. Tetapi kehidupan
mereka tidak berkenan kepada Allah selama mereka dikuasai oleh ke-
inginan daging.

3. Kemampuan orang untuk memilih dan bertindak sangat terbatas karena
perhambaan mereka kepada dosa (Roma 6: 17,20).

4. Satu-satunya kebebasan dari perhambaan dosa atas manusia ialah
keselamatan Allah. Kemudian hidup mereka dikuasai oleh Roh dan
mereka dapat berkenan kepada Allah.



BERITA DALAM BERKHOTBAH 109

3 Bacalah dan analisalah Kisah Para Rasul 17:16-31. Inilah berita Paulus
kepada sidang Areopagus di Atena. Sekarang jawablah yang berikut.

a Paulus mengatakan bahwa sebelumnya Allah dosa, karena
ketidaktahuan manusia tentang Allah dan hukum-hukum-Nya.

b Akan tetapi dalam khotbahnya Paulus menyatakan bahwa apabila Injil

diberitakan, Allah memerintahkan bahwa di mana-mana .

c Semua orang harus berpaling dari dosa-dosa mereka, karena akan datang

harinya di mana Allah akan .

d Tanggapan terhadap berita keselamatan yang disampaikan Paulus ialah

bahwa ada orang yang oo .. oo' oo oo oo oo. oo oo' oo. sementara yang

lain .

4 Bandingkan himbauan Petrus kepada orang banyak pada penutup khot-
bahnya di dalam bait Allah (Kisah Para RasuI3:17-26) dengan himbauan Paulus
kepada sidang di kota Atena (Kisah Para Rasul 17:29-31). Untuk jawaban ini
pakailah buku catatan saudara.

Oleh karena dosa adalah sumber segala persoalan manusia kita harus
mengkhotbahkan pokok-pokok yang berkaitan dengan dosa, penyebabnya,
akibat-akibat dan jalan keluarnya. Saudara mungkin memilih untuk mulai pela-
jaran tentang kejatuhan dalam dosa, akibatnya bagi umat manusia dan
persediaan Allah bagi orang berdosa dalam kitab Kejadian (Kejadian 1-3). Atau
saudara boleh berkhotbah dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma,
terutama pasal3-8. Atau saudara boleh memutuskan untuk menelusuri analisa
Yakobus mengenai cara dosa bekerja untuk menipu manusia (Yakobus 1:12-15).
Kisah pencobaan Yesus dalam Injil memberikan kita pengertian yang berguna
mengenai aktivitas iblis yang berusaha membinasakan manusia melalui penco-
baan (lihat juga Efesus 6: 10-18)dan (I Yohanes 2: 15-17). Pokok ini sangat pen-
ting bagi keselamatan manusia dan pengertiannya tentang peperangan rohani
di mana ia terlibat.

5 Apakah pengaruh dosa dan apa yang dapat memecahkan persoalan itu?
Tuliskan dalam buku catatan saudara sebuah jawaban untuk pertanyaan ini.



110 BERKHOTBAH DAN MENGAJAR

Kristus Juruselamat

Tujuan 2. Memilih sebuah pernyataan yang dengan benar menguraikan
bagaimana Kristus Juruselamat adalah penyelesaian bagi dosa
manusia dan kematian rohani.

Bagian kedua dari tema keselamatan ialah Yesus Kristus adalah
penyelesaian bagi masalah dosa. Karena akibat dosa ialah kematian rohani,
seseorang harus dilahirkan kembali secara rohani. Ingatlah selalu bahwa apabila
saudara berkhotbah tentang dosa, saudara harus memasukkan juga berita
pengharapan yang ditawarkan oleh Juruselamat. Sama seperti orang yang
dilahirkan dalam keluarganya masing-masing, demikian pula mereka harus
dilahirkan dalam keluarga Allah. Kelahiran rohani menghendaki agar manusia
bertobat dari dosa-dosa mereka (Kisah Para RasuI2:37-39) dan meninggalkan
sama sekali dosa-dosa tersebut. Mereka harus percaya kepada Yesus untuk
pengampunan dosa (Kisah Para Rasul 16:30-31) dan mengakuinya sebagai
Tuhan atas kehidupan mereka (Roma 10:9-10). Bila manusia menerima
persediaan keselamatan itu, mereka dilahirkan kembali oleh Roh Allah (I[Korin-
tus 5: 17). Ketika hidup mereka dikuasai oleh Roh, mereka hidup secara rohani
(Roma 8:10)dan sadar akan hubungan mereka dengan Allah sebagai anak-anak-
Nya (Roma 8:14-16).

Betapa sukacitanya untuk mengetahui bahwa kita bebas untuk berpaling
kepada Allah, untuk bertobat dan untuk percaya. Jaminan kepastian ini
diberikan kepada kita dalam Alkitab.

6 Bacalah Matius 3:2; 18:3; Lukas 13:3, 5; Yohanes 6:29, Kisah Para Rasul
2:38; 3: 19. Apa yang diajarkan oleh ayat-ayat Alkitab ini kepada kita tentang
kebenaran manusia? Pakailah buku catatan untuk menuliskan jawabannya.

Sudah jelas bahwa semua orang diperintahkan untuk bertobat dari dosa-
dosa mereka dan berpaling kepada Juruselamat. Dan apabila mereka tidak bebas
untuk menaati perintah ini, maka perintah ini tidak berarti, hanya merupakan
suatu cemoohan tentang perbudakan manusia kepada dosa. Akan tetapi, dengan
pertolongan Tuhan, manusia dapat berkehendak dan bertindak menurut ren-
cana Allah: bertobat dari dosa, percaya kepada Juruselamat, dan menerima
keselamatan-Nya (Filipi 2:12-13).

Berita keselamatan Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus Kristus (Kisah
Para Rasul 8:5; Filipi 1:15). Berita Injil meliputi kelahiran-Nya dari seorang
perawan, kehidupan-Nya tanpa dosa, kematian, kebangkitan dan pemuliaan-
Nya di ..ebelah kanan Allah. Gereja mula-mula mengetahui hal ini dan tidak
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menyampaikan suatu berita yang lain. Paulus memberitakan Kristus yang ter-
salib (I Korintus 2:2) dan Petrus menyatakan bahwa nama Yesus adalah jalan
satu-satunya untuk keselamatan (Kisah Para Rasul 4: 12).

7 Selidikilah isi khotbah-khotbah Petrus (Kisah Para RasuI2:14-41; 3:12-26;
10:34-43) dan Paulus (Kisah Para Rasul 13:16-4:10). Tempatkan ayat atau
ayat-ayat di mana kata-kata di sebelah kiri, disebut secara khusus atau hanya
tersirat dalam setiap khotbah.

Yesus 2:14·41 3:12-26 10:34-43 13:16-41

a Keturunan Daud

b Hidup tanpa dosa

c Pelayanan yang diakui
secara ilahi

d Penyaliban yang sudah
ditetapkan

e Kebangkitan

f Pemuliaan

g Tanggapan yang dimin-
ta

Sebagai kesimpulan, berita Perjanjian Baru yang dikhotbahkan terdiri dari
dua pokok utama: 1) Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat sebagai
penggenapan nubuat Perjanjian Lama dan 2) himbauan untuk bertobat, beriman
dan mengaku ke-Tuhanan Yesus. Pola pemberitaan dan himbauan ini dapat
dilihat dalam sejumlah tempat di Perjanjian Baru termasuk perumpamaan Per-
jamuan Besar (Lukas 14:16-24).

Mereka yang melayani dalam Perjanjian Baru memberitakan tentang im-
an yang didasarkan atas tulisan Perjanjian Lama dan ajaran Yesus. Kemudian
mereka menghimbau para pendengar untuk bertindak dengan iman terhadap
berita yang telah didengarnya. Semua orang yang percaya diselamatkan dan
dengan demikian kuasa Injil dinyatakan (Roma 1:16-17).
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8 Lingkarilah kalimat yang menguraikan bagaimana Kristus adalah
penyelesaian bagi dosa dan kematian rohani. Penyelesaian bagi dosa manusia
dan kematian rohani adalah Kristus Juruselamat
a) jika di samping pengetahuan mereka tentang Kristus, mereka juga menjadi

anggota dalam sebuah gereja.
b) karena waktu mereka bertobat dari dosa, percaya kepada Kristus, dan

menerima Dia sebagai Tuhan, mereka dilahirkan secara rohani.
c) karena mereka dapat diselamatkan dengan persetujuan mental, jika mereka

jujur dalam kepercayaan.

BERITA PENDAMAIAN

Manusia kepada Allah

Tujuan 3. Memilih pernyataan yang memberikan arti pendamaian sebagaimana
dipakai dalam Alkitab.

Suatu aspek lain mengenai berita keselamatan ialah pendamaian Men-
damaikan ialah memulihkan hubungan atau mengadakan pendamaian.
Masyarakat di mana kita hidup dan bekerja adalah orang-orang berdosa dan
sebab itu merupakan seteru Allah (Roma 5:10-11). Seperti yang telah kita lihat,
hubungan antara manusia dengan Allah terputus oleh dosa manusia (Kejadian
3:8-10; Yesaya 59:2). Tetapi Kristus mati untuk menghapus dosa yang
merupakan penyebab permusuhan dan pemisahan ini. Dalam memulihkan
hubungan antara Allah dan manusia, Allah mengambil langkah pertama un-
tuk mengatasi masalah ini, "Karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita
masih berdosa" (Roma 5:8), "Lebih-lebih sebab Allah mendamaikan dunia
dengan diri-Nya oleh Kristus" (II Korintus 5:19). Karena itu berita pendamaian
berhubungan dengan penyesuaian perbedaan antara Allah dengan manusia.
Semua hal dijadikan benar. Melalui Yesus Kristus orang yang telah ditebus dapat
berjalan dengan Allah kembali.

Karena itu Gereja mempunyai berita dan pelayanan pendamaian. Sebagai
seorang percaya, saudara sudah didamaikan dengan Allah. Sekarang saudara,
sebagai pelayan kepada manusia yang terpisah dari Allah diberi pelayanan pen-
damaian. Saudara harus bertindak demi Tuhan untuk menghimbau mereka
supaya diperdamaikan kembali dengan Allah (II Korintus 5:18-21).
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9 Pernahkah saudara bersalah kepada seorang teman baik dan kemudian
mengadakan pendamaian kembali. dengannya? Bagaimana perasaannya?
Bagaimana perasaan saudara? Bacalah Lukas 15. Apa yang saudara pelajari
dari Lukas 15 mengenai perasaan Allah? Tuliskan jawabannya dalam buku
catatan saudara.

Manusia kepada Sesama Manusia

Setelah seorang diperdamaikan dengan Allah, dia bertanggung jawab un-
tuk pelayanan memperdamaikan orang berdosa dengan Allah (II Korintus 5:18).
Sama seperti Allah mengadakan perdamaian dalam dunia melalui Kristus,
demikian juga kita semua orang percaya, ditantang untuk menjadi utusan-utusan
Kristus. Dan Allah sedang menghimbau umat manusia melalui kita. Dalam hal
ini tindakan sangat diperlukan! Kalau kita tidak mengajak pendengar kita un-
tuk aktif memenangkan jiwa, mereka akan pasif dalam kelompoknya, semen-
tara orang banyak di sekeliling mereka meninggal tanpa Allah. Dan orang
Kristen yang tidak aktif segera menjadi tidak berdaya, tanpa visi, suka
mengeritik dan memecah-belah. Tugas saudara ialah memberitahukan kepada
mereka yang saudara layani tentang hak istimewa yang mereka miliki, untuk
meyakinkan orang agar berdamai dengan Allah melalui menerima Kristus
sebagai Juruselamat. Mereka dapat menjadi jemaat dinamis yang memenangkan
jiwa dan diberkati oleh Allah. Atau mereka dapat menjadi jemaat yang memen-
tingkan diri, tanpa visi, yang tetap menjalankan upacara ibadah tanpa memenuhi
tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka.

TIDAK AKTIF MEMENANGKAN JIWA
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Dua cara menggambarkan spiral dapat melukiskan hasil pengalaman
Kristen saudara. Satu metode dimulai dengan menggambar lingkaran, kemu-
dian bergerak ke arah tengah. Metode ini membatasi ukuran spiral. Cara lain
ialah mulai dari pusatnya kemudian meluas ke luar. Metode yang terakhir ini
tidak memberi batasan kepada ukuran lingkaran. Dengan cara yang sama pen-
damaian dengan Allah dimulai dengan saudara dan Allah. Tetapi jangan berhen-
ti di situ saja. Itu perlu bergerak, tanpa batasan kepada orang lain yang berada
di luar pendamaian dengan Allah.

10 Kata pendamaian di dalam Alkitab menyatakan ide bahwa
a) apabila seorang terjual kepada perhambaan dosa, dia harus dibeli kembali.
b) murka Allah atas dosa manusia harus diredakan.
c) persekutuan antara Allah dan manusia yang telah dirusakkan oleh dosa,

dipulihkan kembali.

BERIT A PENYUCIAN

Tema ketiga berkhotbah secara Perjanjian Baru ialah Penyucian Kedua
tema terdahulu berkaitan dengan pengalaman keselamatan, sedangkan penyu-
cian dikaitkan dengan pertumbuhan dan kedewasaan pengalaman ini. Jika
manusia yang saudara layani tidak mendengar khotbah yang berhubungan
dengan penyucian, maka mereka akan tetap menjadi bayi rohaniah (I Korin-
tus 3:1-3). Mereka tidak pernah akan tumbuh menyerupai Kristus yang adalah
tujuan kehidupan Kristen (Roma 8:29). Dengan demikian ini adalah bagian yang
sangat penting dari pelayanan berkhotbah saudara.

Kehidupan Kristen

Tujuan 4. Mengenali pernyataan yang menerangi arti istilah penyucian
sebagaimana dipakai dalam Alkitab.

Penyucian ialah pemisahan diri dari keadaan atau kecemaran duniawi dan
mengabdi kepada pelayanan kudus. Orang, tempat, dan benda-benda dapat
diabdikan, Umpamanya, tempat yang dulunya sebuah toko sekarang dapat
dipergunakan sebagai gereja. Dengan demikian tempat itu dapat dipl sahkan
atau diabdikan untuk pekerjaan Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang telah
dipisah kan dari cara hidup yang lama dan diabdikan kepada cara hidup yang
baru.
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Kehidupan rohani dimulai apabila seorang mengalami kelahiran baru
(Yohanes 3:1-8), dan kehidupan baru di dalam Roh ini harus bertumbuh,
berkembang, dan akhirnya menjadi dewasa (Yohanes 15:1-7). Sebagai ciptaan
baru di dalam Kristus, kita harus berjuang untuk menyerupai Dia dalam pikiran,
kata-kata, dan tindakan (Efesus 4:20-24). Keinginan untuk menyerupai Kristus
menjadi tanggapan yang pertama dari pengalaman kelahiran baru kita; akan
tetapi kebiasaan lama kita masih tetap meninggalkan bekas dalam diri kita dan
menghalangi perkembangan itu. Kehidupan lama kita mempunyai ciri khas,
yaitu mementingkan diri sendiri, karena kita berada di bawah kuasa tabiat
duniawi yang berdosa (Galatia 5:19-21; Roma 8:5-9). Tetapi sekarang, jika kita
menyerah kepada kuasa Roh, Roh sendiri akan menghasilkan buah di dalam
kita (Galatia 5:22-26).

Perhatikan contoh seorang bayi. Dia mempunyai potensi untuk menjadi
dewasa segera setelah dia dilahirkan, tetapi dia hanya dapat menjadi dewasa
dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Dalam cara yang sama, sebagai
bayi rohaniah, kita mempunyai potensi untuk kedewasaan rohani. Tetapi kita
hanya dewasa secara rohani kalau kita tetap hidup dalam Roh (Galatia 5:25)
dan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan (II Petrus
3:18). Keinginan manusiawi lama kita harus dilawan dan dimatikan sementara
kita berjalan dalam Roh. Setiap hari kita memantapkan keputusan kita untuk
hidup bagi Kristus dengan mengikuti keinginan Roh (Roma 8:5-9).

Orang Kristen di Korintus mengalami perubahan rohani yang dramatis
sebagai akibat dari pengalaman baru mereka (I Korintus 6:9-11). Tetapi semen-
tara mereka hidup sebagai orang Kristen, mereka mengalami kesukaran dalam
kemajuan mereka dari tingkat bayi rohani menuju tingkat kedewasaan rohani
(bandingkan I Korintus 3:1-4 dan 6:1-11). Untung sekali bagi mereka, dan bagi
kita juga, pelayanan Tuhan melalui hamba-hamba-Nya memberikan kekuatan,
persatuan, dan pimpinan sehingga dapat teguh dalam iman, ketika kita men-
jadi dewasa lebih menyerupai Kristus (Efesus 4: 10-16).

11 Dalam latihan berikut, lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang
BENAR yang menerangkan arti istilah penyucian.
a Penyucian menunjuk kepada kehidupan yang sama sekali sempurna di mana

orang Kristen tidak dapat berbuat dosa atau membuat kesalahan lagi.
b Penyucian berhubungan dengan pemisahan seseorang, tempat atau benda

dari pemakaian duniawi dan diabdikan bagi pelayanan Kudus.
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c Kehidupan rohani yang mempunyai ciri khas pertumbuhan, perkembangan,
dan kedewasaan dalam Kristus adalah inti penyucian.

d Penyucian dimaksudkan untuk mereka yang melayani, yang memerlukan
kasih karunia, dan pengetahuan khusus. Semua orang Kristen lainnya adalah
bagian dari sistem dunia dan tidak diserahkan kepada Kristus.

Firman Penuntun Kita

Tujuan 5. Menguraikan peranan Firman Tuhan dalam proses penyucian.

Orang Kristen yang baru dilahirkan itu harus didorong untuk mengejar
kesucitan. Dengan sungguh-sungguh kita telah diperingatkan, "Kejarlah
kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan"
(Ibrani 12:14; II Korintus 7:1). Usaha mengejar kekudusan ini akan memim-
pin kita kepada Firman Tuhan. Yesus mengatakan dalam doa-Nya kepada Bapa,
"Kuduskanlah mereka dalam kebenaran: Firman-Mu adalah kebenaran"
(Yohanes 17:17). Dan Paulus menyatakan "Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, un-
tuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran" (II
Timotius 3:16).

Firman menyatakan dosa, menempelak hati kita, menyatakan sifat-sifat
Allah dan teladan Kristus, menunjukkan pengaruh dan kuasa Roh yang dapat
kita peroleh, dan merupakan wewenang terakhir atas semua ajaran dan praktek
kehidupan Kristen. Dengan demikian Firman mutlak perlu bagi kehidupan
Kristen.

Bila kita mendengar dan memperhatikan Firman Allah, kita membangun
kehidupan Kristen kita atas dasar yang teguh, bukan seperti orang bodon yang
membangun rumahnya di atas pasir (Matius 7:24-26). Dan melalui Firman, kita
disucikan (Yohanes 15:3; Efesus 5:26), dan dipisahkan bagi Tuhan (Y<.hanes
17:17). Kita harus mengikuti nasihat Allah kepada Yosua dalam hal memberikan
prioritas bagi Firman Allah dalam kehidupan kita, "Janganlah engka.i lupa
memper katakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam-
nya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
beruntung" (Yosua 1:8).
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Segala tulisan yang diilhamkan Al/ah memang bermanfaat untuk mengajar, un-
tuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik

orang dalam kebenaran. (II Timotius 3:16)

12 Uraikanlah peranan Firman Allah dalam proses penyucian. Tuliskan
jawabannya dalam buku catatan saudara.

Roh Penolong Kita

Tujuan 6. Memilih pernyataan yang menunjukkan bagaimana Roh menolong
kita menjalankan kehidupan Kristen yang layak.

Kita telah melihat bahwa kelahiran baru membawa kehidupan baru dan
Firman Allah adalah penuntun kita dalam menjalani kehidupan baru itu.
Sekarang marilah kita mempertimbangkan peranan Roh Kudus dalam penyu-
cian sebagai yang memberi kita kerinduan untuk menjalani kehidupan Kristen

Orang saleh Perjanjian Lama mempunyai Taurat Musa sebagai pedoman
hidup mereka, tetapi meskipun demikian Taurat tidak dapat memerdekakan
mereka dari dosa karena sifat manusia yang lemah (Roma 8:3). Allah telah
memberikan kepada kita Roh-Nya sehingga kita dapat melakukan apa yang
dikehendaki-Nya. Dengan demikian kita tidak dapat dikuasai oleh keinginan
daging (Roma 5-6, 9). Roh yang ada di dalam kita bukan saja menyatakan
kebenaran dan menunjukkan apa yang diperintahkan Allah, tetapi juga memberi
kuasa untuk menaati hukum Allah apabila kita berserah kepada-Nya. Rohlah
yang memungkinkan kita untuk hidup bebas dari dosa (Roma 8:12-13) dan
menghasilkan buah-buah Roh (Galatia 5:22-25). Roh memberi kita kerinduan
batin untuk melakukan hal yang benar.

Kita dapat membandingkan peranan Roh Kudus dalam penyucian dengan
seorang pejuang elimedan perang. Sebelum kelahiran baru, ketika kehidupan
lama masih berada dalam kuasa dosa, dosa menguasai dan tidak ada hidup
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rohani. Namun demikian, pada saat kelahiran baru, Roh Kudus, yang datang
untuk mendiami, memasuki medan perang itu dan mengambil inisiatif pada
waktu Ia menguasai kehidupan baru. Ketika orang yang dikuasai Roh itu
berserah kepada-Nya, medan yang ditempati kehidupan lama itu ditaklukkan.
Kita yang telah diubah oleh Roh yang mendiami kita, "diubah menjadi serupa
dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar" (II Korintus 3:18).

Berita penyucian ini sangat penting untuk memelihara dan memperkem-
bangkan kehidupan rohani. Orang yang saudara layani akan memperoleh
banyak manfaat dari khotbah yang saudara sampaikan yang menambahkan
terang pada tema ini.

13 Dalam latihan berikut ini tuliskan 1di depan kalimat yang men} atakan
bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk menjalani kehidupan Kristen yang
layak dan 2 di depan kalimat yang menyatakan TIDAK.

a Roh Kudus menciptakan kerinduan batin untuk menjalani kehidupan
yang berpusatkan Kristus.

b Karena pemberontakan sifat manusiawi, Roh Kudus menjadikan kita
melayani Kristus dengan layak.

c Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang berkaitan dengan tingkat
penyerahan orang itu kepada pimpinan Roh Kudus.

d Roh Kudus menyatakan kebenaran kepada kita, menunjukkan apa yang
dikehendaki Tuhan dan memberi kita kesanggupan untuk melakukan
kehendak Allah.

BERITA PENGHARAPAN

Tujuan 7. Mengenali pernyataan yang menerangkan bagaimana pengharapan
akan kedatangan Kristus dan penghakiman terhadap pekerjaan
orang percaya harus mempengaruhi kehidupan Kristen.

Gereja Perjanjian Baru adalah gereja yang berpengharapan. Karena Yesus
telah mengatakan:

Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan
tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan
tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-
ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada (Yohanes
14:2-3).
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Anggota-anggota gereja mula-mula dengan sungguh-sungguh menantikan
kedatangan Yesus kembali. Mereka percaya bahwa generasi mereka tidak akan
berlalu sebelum Yesus kembali. Pengharapan yang penuh berkat ini menyucikan
kehidupan mereka, memberikan dorongan untuk bekerja keras dan keberanian
yang teguh di tengah-tengah penganiayaan. Mereka menyadari bahwa sesudah
kehidupan ini, mereka akan mempertanggungjawabkan cara hidup yang per-
nah dijalaninya. Penghukuman yang akan datang menjadikan mereka sadar
untuk hidup sedemikian rupa supaya mereka menerima pahala bagi pelayanan
mereka dan bukannya kerugian. Pengharapan ini telah mendorong gereja selama
2000 tahun dan dewasa ini masih tetap indah seperti pada zaman gereja mula-
mula. Pada waktu saudara mengkhotbahkan tema ini, saudara akan mem-
bangkitkan harapan dalam dunia yang tidak ada harapan tanpa Kristus. Saudara
akan mendorong juga suatu kehidupan Kristen yang bertanggung jawab.

Usaha: Bekerja dan Melayani

Gereja Perjanjian Baru hidup dan bekerja dalam pengharapan akan
datangnya Tuhan. Pengharapan ini memberi daya tahan bagi mereka yang
menderita siksaan berat (I Tesalonika 1:3; II Tesalonika 1:4). Rasul Paulus
sangat peka akan keperluan orang percaya dan mendorong mereka dengan
petunjuk-petunjuk khusus mengenai kedatangan Tuhan (I Tesalonika 4: 13-18).
Saudara akan memperhatikan bahwa dia tidak mau orang Kristen bersikap tidak
mengetahui akan kedatangan Tuhan ataupun melalaikan tanggung jawab selama
mereka menantikan kejadian itu. Dan tentu saja Yesus meminta kesetiaan dalam
pelayanan bagi-Nya.

14 Bacalah Matius 24:45-51; 25: 14-30; Lukas 12:35-40; dan Kisah Para Rasul
1:6-8 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Tema yang lazim bagi ayat-ayat Alkitab ini ialah keperluan untuk

b Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu prihatin akan .

kedatangan Tuhan, melainkan prihatin tentang .

c Maksudnya ialah: akan menj adi baik bagi seorang pelayan jika tuannya

menemukan dia dan buruklah baginya jika

ia tidak .
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Tuhan tidak mengharapkan murid-murid-Nya bermalas-malasan sambil
menantikan kedatangan-Nya. Itulah sebabnya Dia menyuruh murid-murid-Nya
memberitakan Injil ke mana saja (kisah Para Rasul I :8). Paulus mengumandang-
kan pesan ini dengan mengatakan, "berdoalah untuk kami, supaya Firman Tu-
han beroleh kemajuan dan dimuliakan" (II Tesalonika 3:1). Meskipun demikian,
ketika sekian lama berlalu Tuhan tidak pernah datang, Paulus mendorong je-
maat Tesalonika untuk tetap berharap akan keselamatan akhir mereka, baik me-
reka masih hidup ataupun sudah mati (lihat I Tesalonika 5:1-11). Secara khusus
Paulus berbicara menentang bermalas-malasan (I Tesalonika 5:14; II Tesalonika
3:6-12), dan dia serta kawan sekerjanya memberi teladan yang layak bagi jemaat
Tesalonika, dengan bekerja sementara mereka melayani di Tesalonika.

Orang cenderung untuk tawar hati dan lelah apabila mereka tidak melihat
penggenapan suatu janji. Ini mungkin menyebabkan sifat apatis dalam
hubungan dengan kedatangan Tuhan kembali ke bumi ini. Sebagai seorang yang
melayani, saudara dapat menunjukkan kepada jemaat, bahwa bukan saja Yesus
berjanji untuk datang kembali tetapi juga malaikat bersaksi tentang peristiwa
ini ketika berkata, "Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu,
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Ola naik
ke surga" (Kisah Para Rasul1:11). Petrus menyatakan bahwa pada akhir zaman
banyak orang akan mengejek kejadian ini (II Petrus 3:3-9), karena mereka tidak
tahu alasan penundaan. Sementara itu kita harus memperhatikan kala-kata
Rasul Paulus, "Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam peker-
jaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih
payahmu tidak sia-sia!" (I Korintus 15:58).

15 Cerita tentang kedatangan Tuhan harus mempengaruhi kehidupan Kristen
dengan
a) mendorong orang Kristen untuk bertahan terhadap kesukaran dan

penganiayaan karena pengharapan yang penuh berkat ini.
b) mendorong orang Kristen melaksanakan perintah Tuhan untuk

memberitakan Injil kepada setiap makhluk.
c) menimbulkan kecemasan dalam diri kita karena penghukuman yang datang

di mana kita akan memberi pertanggungjawaban tentang pelayanan kita.
d) melakukan semua hal yang disebutkan dalam a), b), c), di atas.
e) melakukan hal-hal yang disebutkan dalam a) dan b) di atas.

Kekudusan Hidup

Kedatangan Kristus yang kedua merupakan suatu pengaruh yang kuat sekali-
untuk hidup suci dalam dunia yang jahat ini. Berulang kali Yesus memperingat-
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kan para murid-Nya terhadap sikap acuh tak acuh akan kedatangan-Nya. Dalam
Markus 13:32-37, Dia memusatkan perhatian mereka kepada kedatangan-
Nya.

"Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-
malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah
dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.
Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan
rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya,
masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu
supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam,
atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang
jangan kamu didapati-Nya sedang tidur. Apa yang Ku-katakan kepada
kamu, Ku-katakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!

Kita telah diberikan tanggung jawab untuk pekerjaan-Nya: menginjili dunia
ini. Kita juga ditantang untuk hidup suci dan bertumbuh dalam kasih terhadap
sesama kita, sementara menantikan kedatangan-Nya (I Tesalonika 3:12-13). Dan
sebagaimana telah kita lihat, kita dinasihati agar berjaga-jaga menunggu
kedatangan-Nya kembali.

Tanggung jawab ini menyadarkan kita agar jangan terlampau disibukkan
oleh pesta pora, kepentingan duniawi, dan kekuatiran akan hidup ini, sehingga
jangan hari itu datang menimpa kita sebagai jerat (Lukas 21:34).

16 Bacalah setiap ayat Alkitab di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang
berkaitan dengan tanggung jawab kita berhubung dengan kedatangan Tuhan

a Dalam Lukas 12:35-40 tema ajaran itu ialah ..

b Lukas 21:34-36 memperingatkan kita untuk ..

c Matius 24:42-51 mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, sehingga kita jangan

menjadi .

d I Tesalonika 5:6 mendesak kita untuk .

............................................... sementara kita menunggu hari Tuhan.

e Dalam I Petrus 4:7 Petrus menantang kita untuk ..
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Dasar untuk pengharapan Kristen adalah kedatangan Kristus kembali.
Mengingat kenyataan ini, tanggung jawab kita adalah bahwa kita harus sibuk
dengan pekerjaan Tuhan, hidup suci dan menjadi dewasa seperti Kristus
sehingga kita dapat menantikan kedatangan-Nya tanpa perasaan takut atau
malu.

Seorang anak laki-laki disuruh menunggu rumahnya sementara orang
tuanya pergi ke kota untuk suatu urusan. Ayahnya memberi beberapa tugas
dan memperingatkan agar dia jangan meninggalkan rumah itu. Anak itu dengan
cepat menyelesaikan semua pekerjaannya, tetapi meskipun sudah diperingatkan,
dia pergi juga ke rumah temannya yang tak jauh dari rumahnya. Sementara
dia sedang bermain dengan temannya, tiba-tiba turunlah hujan lebat. Dia cepat-
cepat lari pulang, dan betapa menyesalnya dia karena air hujan masuk ke dalam
rumah melalui jendela yang terbuka. Air hujan telah merusakkan sebuah Alkitab
keluarga yang sangat berharga. Ketika dia melihat Alkitab itu, hatinya sangat
sedih dan takut akan kedatangan orang tuanya. Karena tidak setia pada tang-
gung jawabnya, dia malu untuk menatap wajah orang tuanya apabila mereka
pulang. Dengan cara yang sama, jika kita tidak setia pada perintah-perintah
Tuhan kita akan malu untuk menghadap Dia pada saat kedatangan-nya.
Yohanes menunjukkan kepada hal ini ketika dia menuliskan, "Maka sekarang
anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri-
Nya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Ola pada
hari kedatangan-Nya" (I Yohanes 2:28).

Pengharapan yang penuh berkat akan kedatangan Tuhan adalah salah satu
motif terbesar orang Kristen untuk hidup suci dan produktif (I Yohanes 3:3).

17 Lingkarilah huruf di depan setiap kalimat yang menerangkan bagaimana
pengharapan kedatangan Kristus harus mempengaruhi setiap kehidupan Kristen.
a) Karena mengetahui bahwa Kristus dapat datang pada setiap saat, orang-orang

Kristen harus berusaha untuk meramalkan kapan tiba waktunya, sehingga
mereka berhenti bekerja dan menanti kedatangan-Nya dengan doa.

b) Pengetahuan akan kedatangan-Nya harus mendorong setiap orang Kristen
untuk menyucikan dirinya sendiri dengan pengharapan untuk hidup
selamanya di hadapan hadirat-Nya yang suci.

c) Kenyataan bahwa Ia akan datang harus memberi semangat kepada kita
masing-masing untuk setia menjalankan perintah-Nya menginjili dunia dan
mencerminkan sifat-Nya.

d) Pengetahuan akan kedatangan Kristus harus menjaga kita dari kejahatan
atau apa saja yang dapat menjauhkan kita dari Dia, atau yang menyebabkan
kita tidak layak untuk surga.



BERITA DALAM BERKHOTBAH 123

Penghakiman dan Pahala

Paulus mempergunakan lukisan pertandingan atletik untuk menguraikan
tentang kehidupan Kristen (I Korintus 9:24-27). Sesuai dengan lukisan ini, ia
membandingkan hadiah yang diberikan dalam pertandingan atletik, dengan
pahala yang akan diberikan kepada orang Kristen pada Takhta Pengadilan
Kristus. Kata yang diterjemahkan takhta pengadilan berasal dari kata Yunani
bema dan secara harfiah berarti "panggung peninjauan". Dengan demikian
bema adalah sebuah panggung yang agak tinggi di mana hakim duduk untuk
memperhatikan pertandingan dan memberikan piala. Paulus menunjuk kepada
hal ini ketika dia menulis dalam Korintus:

Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun
kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Sebab kita semua
harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang
memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan-
nya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat (II Korintus 5:9-10).

Penghakiman orang Kristen akan terjadi setelah mereka dihadapkan di
depan hadirat Tuhan. Hanya orang Kristen yang hadir! Tujuan penghakiman
ini ialah menilai pelayanan setiap orang Kristen dan menentukan pahala, bukan
untuk menilai iman untuk keselamatan (Roma 14:10-12). Saudara akan
memperhatikan bahwa Paulus menulis tentang penilaian ini juga. Pekerjaan
yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini akan diuji dengan saksama. Hal-
hal yang dilakukan karena motif yang tidak murni (lihatlah 1Korintus 3:10-13)
akan dianggap sebagai kayu, jerami, atau rumput kering karena bahan-bahan
ini tidak tetap dan mudah dimusnahkan api. Tidak ada pahala yang diberikan
bagi pekerjaan-pekerjaan ini. Mereka "hanya baik untuk api". Sebaliknya,
pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan dengan kasih Allah dan perhatian
akan pekerjaan-Nya, digambarkan sebagai emas, perak dan batu permata.
Bahan-bahan ini tetap dan akan tahan uji oleh api. Dia akan menilai mereka
pantas menerima pahala (I Korintus 3:14). Sekali lagi penting untuk menekankan
bahwa penghakiman orang percaya ini bukan untuk menentukan apakah mereka
akan diselamatkan atau terhilang; melainkan untuk menentukan pahala apakah
yang akan diberikan untuk pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan ini.

Yesus berbicara mengenai pahala bagi kesetiaan dalam perumpamaan ten-
tang talenta (Lukas 19:11-27). Pada waktu kita semakin menyadari bahwa kita
akan menghadap Tuhan dan memberikan pertanggungjawaban mengenai
pelayanan, kita akan melakukan apa saja untuk melayani Dia dengan kesung-
guhan hati dan motif yang murni.
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18 'Bacalah I Korintus 3:10-15 dengan saksama dan pilihlah pernyataan yang
paling baik menyimpulkan apa yang diajarkan bagian ini mengenai tanggung
jawab Kristen dan penghakiman dan pahala untuk pelayanan.
a) Orang Kristen memulai kehidupan rohani mereka dengan membangun atas

dasar Kristus. Taat pada perintah-Nya, setia dalam pelayanan dan motif yang
murni membawa pahala, sedangkan kegagalan dalam bidang ini berarti
kerugian dan tidak memperoleh pahala.

b) Banyaknya pelayanan seseorang mendatangkan ganjaran. Karena itu mereka
yang gagal melakukan banyak pekerjaan tidak diberikan pahala. Banyaknya
pekerjaan mendatangkan pahala.

c) Kata tak usah kuatir akan banyaknya pekerjaan yang dilakukan, beban yang
ditanggung untuk Kristus, atau motif pelayanan. Mutu adalah yang terpen-
ting. Sedikit pekerjaan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan baik lebih
penting dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan seseorang.

Pekerjaan orang percaya diganjari pada takhta pengadilan Kristus. Semua
orang yang tidak percaya dari semua zaman akan dihakimi kemudian pada. peng-
hakiman Takhta Putih yang besar. Ketika mereka semua yang belum menerima
Kristus berdiri di depan Kristus dan nama-nama mereka tidak terdapat dalam
buku kehidupan, mereka akan dikirim ke dalam penghukuman kekal (Wahyu
20: 11-15). Mengingat akan hal ini kita didorong oleh kasih Kristus untuk
menyampaikan Injil kepada semua orang yang terhilang sebelum terlambat.

Dalam sebuah kota yang besar, satu lubang yang dalam sedang digali un-
tuk menanam kabel telepon. Tiba-tiba dinding lubang itu longsor dan mengubur
tiga orang pekerja. Dengan segera pekerja lainnya mulai bekerja membebaskan
orang-orang itu dari perangkap maut itu. Orang banyak berkerumun. Di an-
tara mereka ada seorang laki-laki yang rupanya kurang menaruh perhatian
sementara yang lain dengan susah payah bekerja untuk membebaskan orang-
orang yang terkubur itu. Setelah beberapa saat seorang teman bergegas lari
mendekati orang itu dan mengatakan, "Jim, saudaramu berada dalam galian
itu!" Ketika mendengarkan hal ini, orang itu cepat-cepat menanggalkan jasnya
dan melompat ke dalam galian itu untuk menolong menyelamatkan saudaranya.

Apabila setiap orang di antara kita menyadari bahwa setiap pria dan wanita
adalah saudara atau saudari kita yang untuknya Kristus telah mati, maka kita
akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong dan menyelamatkan mereka.
Kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus akan men olong
kita mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Dan kita akan
menolong membebaskan mereka dari jurang dosa dan membawa mereka kepada
Allah.
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Sementara saudara menyampaikan kebenaran yang berkaitan dengan hak
istimewa dan pertanggungjawaban di masa depan, saudara dapat mendorong
mereka, yang kehidupan kristennya lemah dan tidak berhasil, untuk berubah
sementara masih ada waktu. Dan saudara juga dapat mendorong mereka, yang
menderita demi nama-Nya, untuk menang dengan kasih karunia-Nya.
Persediaan bahan khotbah mengenai "Berita Pengharapan" terdapat berlimpah-
limpah dalam halaman-halaman Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara
akan memperoleh manfaat dari penyelidikan yang mendalam mengenai pokok
ini.

19 Terangkan bagaimana penghakiman dan ganjaran bagi orang percaya
memberi perangsang untuk menjalani kehidupan Kristen yang efektif. Pakailah
buku catatan saudara untuk jawaban ini.

soal-soal untuk menguji diri

BENAR-SALAH. Tuliskan B di depan kalimat yang benar dan S di depan
kalimat yang salah.

.... 1 "Berita keselamatan" merupakan berita dasar karena tanpa tanggapan
positif terhadapnya tidak perlu ada berita-berita lain.

.... 2 Dosa, yang menyebabkan pemisahan antara manusia dengan Allah dan
sesamanya, adalah sumber masalah manusia.

.... 3 Penyelesaian bagi masalah dosa ialah pendidikan, perbuatan yang baik,
dan pengetahuan akan kemampuan seseorang.

.... 4 Kematian rohani yang disebabkan oleh dosa, hanya dapat dipulihkan
oleh kelahiran baru secara rohani yang terjadi ketika kita beriman
kepada Kristus Juruselamat.

.... 5 Alasan mengapa kita mempunyai banyak tema dalam berkhotbah ialah:
keanekaragaman menarik dan memenangkan orang.

.... 6 Kehidupan rohani harus dipelihara oleh makanan dari Firman Allah,
dikuatkan oleh persekutuan dengan Tuhan, dan dilatih dengan jalan
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kita jumpai.

.... 7 Pendamaian adalah tema yang berhubungan dengan penyesuaian perbe-
daan antara manusia dengan Allah.
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.... 8 Meskipun orang percaya telah diperdamaikan dengan Allah, mereka
tidak mempunyai tanggung jawab langsung untuk memperdamaikan
orang lain dengan Allah. Inilah tanggung jawab pimpinan gereja saja.

· ... 9 "Berita Penyucian" berhubungan dengan pokok pertumbuhan dan
perkembangan dalam pengalaman Kristen.

· ... 10 "Berita Penyucian" ialah bahwa orang Kristen lama-kelamaan men-
jadi tidak berdosa dan sempurna pada suatu waktu setelah pengalaman
kelahiran baru.

· ... 11 "Berita pengharapan" mempunyai nilai yang tinggi karena memberikan
dorongan untuk bekerja keras, hidup suci, keberanian yang teguh dalam
waktu-waktu sukar dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas
yang telah diberikan.

· ... 12 Kedatangan Tuhan akan terjadi pada suatu saat yang telah ditentukan
Allah lebih dahulu dan tidak ada kaitannya dengan tugas Kristen apa
pun.

.... 13 Nasihat untuk berjaga-jaga diberikan kepada semua orang percaya
karena kecenderungan manusia untuk menjadi acuh tak acuh apabila
peristiwa yang sudah ditunggu lama kelihatannya tidak terjadi.

· ... 14 Bersiap sedia bagi kedatangan Kristus berkaitan secara langsung dengan
tanggung jawab Kristen.

· ... 15 Orang Kristen akan diadili, supaya kehidupan mereka dapat dinilai
berhubungan dengan pelayanan Kristen, motif pelayanan, dan hasil
yang diperolehnya.
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jawaban soal-soal dalam uraian pasal

10 c) persekutuan antara Allah dengan manusia, yang telah dirusakkan oleh
dosa, dipulihkan kembali.

1 a Karena dosa Adam semua orang telah berdosa dan akan menerima akibat
dosa.

b Setiap orang bersalah karena tindakan berdosa.

11 a Salah.
b Benar.

e Benar.
d Salah.

2 a hamba-hamba.
b kematian.
e musuh Allah, menaati

hukum Allah.

d menyenangkan hati Allah.
e ciptaan baru, Roh.

12 Jawaban saudara sendiri, Firman Allah menyediakan suatu cara dengan
mana kita mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan kita, kelakuan yang
benar dan apa yang salah, bagaimana kita dapat bertumbuh menyerupai
Kristus. Firman Allah menyatakan kuasa yang tersedia bagi kita semen-
tara kita hidup bagi Kristus dalam dunia yang jahat. Firman Allah menun-
jukkan bagaimana membedakan antara roh yang salah dan Roh kebenaran
dan apa yang Allah katakan tentang setiap masalah iman dan praktek
kehidupan.

3 a mengabaikan. c menghakimi dunia dengan keadilan.
b semua orang, harus bertobat. d mengejek, menggabungkan diri de-

ngan dia dan menjadi percaya.

13 a 1) Bagaimana Roh menolong c 1) Bagaimana Roh menolong.
b 2) Sebenarnya bukan dari Roh. d 1) Bagaimana Roh menolong.

4 Jawaban saudara sendiri. Saya telah memperhatikan, bahwa kedua rasul
itu menyebutkan ketidaktahuan akan keselamatan Allah dan keduanya
meminta mereka bertobat agar dosa diampuni. Petrus menunjukkan bahwa
dengan pengampunan datanglah penerimaan Allah dan berkat; akan tetapi
dia juga mengatakan bahwa berkat Allah selanjutnya bergantung kepada
ketaatan akan hukum Allah. Paulus menunjukkan kepada hukuman yang
mendatang sebagai alasan mengapa orang harus berpaling dari dosa mereka
lalu melayani Allah yang hidup. Dia juga menyatakan bahwa Allah telah
memerintahkan semua orang di mana saja agar berpaling dari dosa mereka.
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14 a pelayanan yang setia.
b waktu, melakukan pekerjaan-Nya.
c setia dalam tanggung jawab, melaksanakan perintah Tuhannya.

5 Jawaban saudara sendiri. Saya telah memperhatikan bahwa dosa telah
mempengaruhi seluruh tabiat manusia. Sifat manusia yang berdosa itu
melawan Allah dan tidak dapat berkenan kepada-Nya. Dengan demikian
manusia adalah hamba dosa dan terpisah dari Allah. Mereka menghadapi
hukuman kekal untuk dosa mereka. Satu-satunya jalan ialah dilahirkan
kembali secara rohani dengan percaya kepada Yesus Kristus, persediaan
Allah bagi keselamatan.

15 e) melakukan hanya hal-hal yang disebutkan dalam a) dan b) di atas.

6 Jawaban saudara sendiri. Semua diarahkan kepada manusia, mendorong
mereka melakukan sesuatu. Jika mereka tidak beban untuk menanggapi,
maka perintah-perintah itu tidak berarti.

16 a kewaspadaan. d berjaga dan sadar.
b berjaga-jaga dan berhati-hati. e menguasai diri dan menjadi tenang.
c lalai.

7

Yesus 2:14-41 3:12-26 10:34-43 13:16-41

a Keturunan Daud ayat 30 ayat 22 ayat 2.1-25

b Hidup tanpa dosa ayat 22 ayat 14 ayat 39 ayat 28

c Pelayanan yang diakui ayat 22 ayat 25 ayat 38 ayat 30-31
secara ilahi

d Penyaliban yang sudah ayat 23 ayat 13-15, ayat 28-29
ditetapkan 18

e Kebangkitan ayat 24-32 ayat 15 ayat 40-41 ayat 30,
33-37

f Pemuliaan ayat 33-36 ayat 13, 21 ayat 36 ayat 34

g Tanggapan yang dimin- ayat 38-39 ayat 19-20 ayat 43 ayat 38-40
ta 22-23
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17 b) Pengetahuan akan kedatangan-Nya harus mendorong setiap orang
Kristen ...

c) Kenyataan bahwa Ia akan datang harus memberi semangat kepada kita

d) Pengetahuan akan kedatangan Kristus harus menjaga kita dari . . .

8 b) karena waktu mereka bertobat dari dosa, ...

18 a) Orang Kristen memulai kehidupan rohani mereka dengan membangun
atas dasar Kristus . . .

9 Jawaban saudara sendiri. Kita belajar bahwa ada kesukaan besar di hadapan
hadirat Tuhan apabila kita kembali kepada-Nya.

19 Jawaban saudara sendiri. Saya telah memperhatikan, bahwa karena orang
Kristen akan memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan Kristen
mereka, mereka mempunyai alasan untuk berjuang dengan bersungguh-
sungguh agar melaksanakan perintah Tuhan untuk menginjili, hidup suci,
dan melayani dengan motif yang patut. Kenyataan bahwa orang yang belum
percaya akan terbilang selamanya, seharusnya menggerakkan orang Kristen
untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin agar memenangkan jiwa-
jiwa yang terhilang, karena banyak di antara mereka adalah teman dan
kerabat kita sendiri.


