
Metode
Berkhotbah

Dalam pasal 5 kita telah membahas empat tema atau berita pokok dan
mengapa pokok-pokok ini penting. Kita belajar bahwa ada banyak bahan yang
tersedia untuk diperkembangkan oleh orang yang sungguh-sungguh melayani.
Sekarang marilah kita beralih kepada Metode Berkhotbah.

Saudara akan belajar bagaimana mempersiapkan dan menyampaikan khot-
bah. Saudara akan belajar untuk menetapkan sasaran bagi setiap k h.otbah,
mengumpulkan dan menyusun bahan yang berdasarkan Alkitab dan menyam-
paikan berita itu dengan efektif. Sebagai tambahan kepada hal ini saudara akan
belajar untuk menilai khotbah itu untuk melihat apakah saudara telah memenuhi
sasaran, Saudara juga belajar membedakan apakah pelayanan berkhotbah
saudara menyediakan makanan rohani yang seimbang agar menolong orang
yang saudara layani untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman

Apabila saudara telah menyiapkan dan menyampaikan khotbah itu, in-
gatlah bahwa kuasa keselamatan tidak terletak pada orang yang berkhotbah
atau metode yang dipergunakan. Injil Yesus Kristus adalah kuasa keselamatan.
Rasul Paulus mengemukakan kebenaran ini kepada kita ketika mengatakan,
"Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama
orang Yahudi tetapi juga orang Yunani" (Roma 1:16). Saudara tidak perlu
merasa malu karena Injil! Itulah berita Allah, didukung oleh kuasa-Nya, dan
dijamin akan berhasil. Khotbahkan Injil itu dengan penuh keyakinan dan
lihatlah apa yang dilakukan Tuhan!



ikhtisar pasal

Menentukan Sasaran
Mengumpulkan Bahan
Menyusun Bahan
Menyampaikan Berita
Petrus Sebagai Teladan

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan mengapa "menentukan sasaran" untuk khotbah adalah dasar
bagi suatu pelayanan berkhotbah yang efektif.

• Membahas fungsi mengumpulkan bahan untuk persiapan khotbah.
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• Memberi alasan perlunya menyusun bahan khotbah.

• Merencanakan, menyiapkan, dan menyampaikan khotbah untuk mencapai
sasaran khusus.

kegiatan belajar

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

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

3. Dengan saksama mengulangi Unit 2 (pasal 4-6), kemudian selesaikanlah
catatan siswa untuk Unit 2 dan kirimkan kepada pembimbing LKTI.

uraian pasal

MENENTUKAN SASARAN
Tujuan 1. Mengenali pernyataan yang menerangkan mengapa kita harus

menentukan sasaran bagi khotbah kita.

Saudara tidak dapat merencanakan suatu perjalanan sebelum saudara
mengetahui ke mana akan pergi. Kemudian saudara akan merencanakan
bagaimana dapat sampai di sana. Demikian juga dalam berkhotbah saudara
menentukan sasarannya, kemudian saudara bekerja untuk mencapainya . Kalau
saudara berharap mencapai sesuatu hasil bila berkhotbah, saudara harus
menetakan satu sasaran tertentu. Dan untuk menentukan apa sasaran itu,
saudara harus mempertimbangkan dua hal.

Pertama, keper/uan manusia harus diketahui. Yesus mengetahui keperluan
yang lazim bagi semua orang (Matius 6:31-32), demikian juga keperluan masing-
masing orang (Yohanes 1:43-50). Keperluan untuk dikasihi, diselamatkan,
dibutuhkan, dan berguna adalah contoh-contoh keperluan yang lazim bagi setiap
orang. Keperluan pribadi harus dipenuhi juga! Dan Yesus melakukan hal itu.
Ia melayani secara pribadi kepada banyak orang, masing-masing mempunyai
keperluannya sendiri (Matius 9:27-31; 12:9-14; Markus 1:40-45; Yohanes 3:1-14;
4:1-26).
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1 Sasaran khotbah menolong kita menjawab pertanyaan yang mana di antara
pertanyaan berikut ini.
a) Saya ingin berita ini mencapai apa?
b) Apa yang dikatakan ayat ini?
c) Bagaimana saya menerapkan kebenaran ini kepada pendengar-pendengar

saya?

Kedua, keperluan manusia harus dipenuhi, Yesus menunjukkan kepada
pemenuhan kebutuhan manusia ketika Ia berbicara tentang orang sakit yang
memerlukan seorang dokter (Markus 2:17). Ketika saudara berkhotbah untuk
memenuhi suatu kebutuhan khusus, kebutuhan itu bukan saja dipenuhi, tetapi
banyak orang yang ditolong juga. Apabila berburu burung, si pemburu tidak
menembak seluruh kawanan itu, tetapi mengarahkan bidikannya kepada seekor
burung tertentu. Demikian juga dengan khotbah; Saudara akan menolong lebih
banyak orang jika saudara menetapkan suatu sasaran untuk setiap berita dan
mencapainya,

Bila saudara sudah menentukan kebutuhan, pertanyaan berikutnya ialah
Apa yang saya khotbahkan untuk memenuhi kebutuhan itu? Ingatlah bahwa
Roh Kudus akan memimpin saudara pada waktu saudara berusaha untuk
melayani keperluan orang. Ketika saudara berusaha, percaya dan ikutilah
pimpinan-Nya, Ia akan memberikan khotbah yang akan melayani kebutuhan
mereka (I Korintus 2: 10-12).

Sering kali Roh Kudus akan menekankan suatu ayat Alkitab dalam hati
orang yang melayani, ketika mreka bedoa tentang keperluan orang. Ayat
Alkitab ini menentukan lingkup dan tema khotbah. Khotbah itu, seperti yang
akan kita lihat lebih lanjut dalam pelajaran ini, adalah penguraian dan
penerapan ayat Kitab Suci kepada keperluan para pendengar oleh kuasa Roh
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Kudus. Lain kali ketika kita sedang membaca atau mempelajari Firman Allah,
kita tertarik pada sebuah ayat yang menuntut agar kita mengkhotbahkannya,
Cara bagaimanapun saudara mendapat suatu teks, teks itulah yang akan menen-
tukan sifat, arah dan sasaran khotbah.

Kadang-kadang keperluan itu muncul sendiri dan saudara mencari jawaban-
nya dalam Alkitab. Lain kali saudara akan melihat dalam Alkitab jawaban bagi
kebutuhan yang ada. Apa pun persoalannya, saudara harus menentukan suatu
sasaran untuk setiap khotbah; kemudian menyiapkan dan mengkhotbahkan-
nya untuk memenuhi kebutuhan yang tercantum dalam sasaran. Jika keperluan
harus ditentukan dan dipenuhi, maka harus ada suatu sasaran dalam
berkhotbah.

2 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang memberi keterangan yang
BENAR tentang mengapa kita harus menentukan sasaran khusus bagi khotbah.
a Tanpa suatu sasaran khusus untuk khotbah, orang yang melayani menang-

gung risiko tidak memperoleh tanggapan yang efektif bagi khotbahnya.
b Orang-orang yang mendengarkan khotbah yang tidak mempunyai sasaran

mungkin akan bingung mengenai tujuan pembicaraan pendeta.
c Jika tidak ada sasaran khotbah, orang yang melayani cenderung untuk beralih

dari satu pokok ke pokok lain tanpa mengembangkan arah tindakan yang
harus diambil para pendengar.

d Seorang yang tidak mempunyai sasaran bagi khotbahnya menunjukkan
bahwa ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.

MENGUMPULKAN BAHAN

Apa yang Dikatakan Alkitab

Tujuan 2. Menerangkan mengapa. langkah pertama dalam menyiapkan khot-
bah adalah menentukan apa yang dikatakan Alkitab te-tang pokok
itu.

Setelah keperluan itu ditentukan dan sasaran ditetapkan, pert anyaan
berikut ialah: Apa yang dikatakan Alkitab? Dalam penyelidikan saudara ten-
tang apa yang dikatakan Alkitab mengenai suatu hal, janganlah memutar-
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balikkan atau memaksakan suatu ayat untuk mengatakan sesuatu yang tidak
dikatakannya. Misalnya, keyakinan Rasul Paulus ketika mengatakan, "Tidak
seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut
kepalanya" (Kisah Para Rasul 27:34), bukan dimaksudkan sebagai janji bahwa
orang tidak akan menjadi botak. Namun demikian, itulah pernyataan yang jelas
dan terang tentang perlindungan Allah yang tak terbatas. Saudara mungkin
masih ingat pada pasal 3 bahwa konteks menentukan arti. Dan arti harfiah yang
jelas harus dipakai kecuali tidak dapat dipahami secara harfiah. Karena itu
apabila saudara mengambil suatu ayat Alkitab dan mengikutinya secara ketat,
saudara akan menghindari pemutarbalikan ayat itu. Dan apabila khotbah
saudara didasarkan atas pernyataan Alkitab, saudara akan berkhotbah dengan
penuh wibawa dan khotbah saudara akan diterima sebagai "Firman Allah".
Apabila saudara menyelidiki Alkitab, tentukanlah untuk menemukan apa yang
dikatakan Alkitab. Dengan begitu saudara dapat menyatakan berita Allah
dengan keyakinan, sambil mengharapkan Allah untuk memenuhi keperluan
orang yang saudara layani.

3Tuliskan dalam buku catatan saudara dua atau tiga kalimat untuk
menerangkan pernyataan ini: Dalam menyiapkan sebuah khotbah, seseorang
harus menentukan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pokok itu.

Apa yang Telah Saya Alami dan Amati

Tujuan 3. Memilih pernyataan yang menerangkan bagaimana pengalaman dan
pengamatan sangat diperlukan dalam mengumpulkan bahan
khotbah.

Khotbah-khotbah bukan dibuat seperti mesin, tetapi tumbuh seperti buah.
Juga tidak bangun seperti rumah, tetapi diterima sebagai berita-berita. Namun,
dalam satu arti, khotbah itu dibuat dan dibangun. Sebagian dari prosesnya ialah
berpikir, merenungkan, dan belajar. Tanyakan pada diri sendiri: Apa yang telah
saya amati atau alami yang akan menjadikan ayat Alkitab ini lebih berarti?
Kebenaran apakah dari bagian Alkitab ini yang telah saya alami atau amati
dalam pengalaman orang lain? Akan tetapi, perhatikanlah bahwa bila saudara
berkhotbah, janganlah memakai pengalaman saudara sendiri atau orang lain
yang dapat menimbulkan rasa malu atau sakit hati. Dengan saksama pertim-
bangkan dulu apa yang akan saudara katakan atau bagaimana hal itu akan
diterima. Ingatlah bahwa saudara tidak perlu mengungkapkan pengalaman
pribadi, walaupun kadang-kadang pengalaman ini dapat dipakai dengan
berguna. Cerita dan lukisan memberikan kuasa dan arti bagi suatu teks jika
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saudara sendiri telah mengalami dan memperoleh manfaat dari kebenaran yang
diajarkannya. Seringkali pengalaman demikian memungkinkan kita untuk
melihat penerapan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari.

4 Lingkarilah pernyataan di bawah ini yang dengan BENAR menerangkan
bagaimana pengalaman dan pengamatan sangat penting ketika mengumpulkan
bahan khotbah.
a Pengamatan dan pengalaman pribadi sangat penting bagi khotbah karena

dapat menghibur orang.
b Bahan yang melukiskan adalah penting dalam khotbah, karena menjadikan

bahan Alkitab lebih berarti dan menunjukkan bagaimana praktisnya
kebenaran ayat Alkitab itu

c Pengalaman orang dan pengamatan mereka menolong kita untuk
menetapkan kebenaran Firman bagi keadaan kita sendiri. Dengan demikian,
apa yang telah Allah lakukan bagi orang lain, akan dilakukan-Nya juga bagi
saya.

Apa yang Saya Ketahui

Tujuan 4. Menyatakan pentingnya pengetahuan pribadi ketika mengumpulkan
bahan khotbah.

Tanyakan pada diri sendiri, Apakah saya pernah membaca, mendengar,
melihat atau berpikir tentang pokok ini? Di sini diperlukan waktu, doa, dan
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renungan. Selidikilah pikiran saudara untuk segala sesuatu yang berarti. Biarlah
ayat itu bertindak sebagai sebuah magnit untuk menarik setiap bagian dan
potongan keterangan mengenai kebenaran yang ada di dalamnya. Waktu dan
pengalaman akan menambah kepada gudang informasi saudara. Ingatlah, Yesus
mempergunakan begitu banyak hal sederhana dalam alam ini untuk melukiskan
kebenaran rohani. Jadi, pakailah apa yang saudara miliki; ambillah daripadanya
sebagai sumber penghasilan khotbah.

Di samping hal-hal yang telah saudara alami, pelajari, dan amati, saudara
akan mempergunakan bahan yang telah saudara kumpulkan dan arsip kan ten-
tang pokok itu. Dan seperti yang telah kita lihat dalam pasal3, pengumpulan
keterangan ini adalah sesuatu yang dapat saudara lakukan untuk memperbesar
gudang bahan khotbah yang berguna.

5 Nyatakanlah pentingnya pengetahuan pribadi dalam mengumpulkan bahan
khotbah. Pakailah buku catatan untuk menuliskan jawaban saudara.

MENYUSUN BAHAN

Rencanakan Penyampaian Khotbah

Tujuan 5. Memilih pernyataan yang dengan benar membicarakan pentingnya
perencanaan dalam persiapan khotbah.

Perencanaan sangat diperlukan bagi penyampaian khotbah yang baik.
Sekali atau dua kali setahun saudara harus memeriksa apa yang telah saudara
khotbahkan dan apa yang direncanakan untuk dikhotbahkan. Hindarilah peng-
gunaan teks, pokok, atau berita yang sama. Seperti Paulus, khotbahkan seluruh
maksud Allah (Kisah Para Rasul 20:26-27). Pelajarilah pola khotbah saudara
dengan saksama untuk melihat apakah saudara tidak mengabaikan kebenaran
dan ayat-ayat penting dalam Alkitab.

Mengapa tidak merencanakan untuk mengkhotbahkan serangkaian khot-
bah tentang Kesepuluh Hukum, Perjalanan Bangsa Israel, Perumpamaan
Matius, Mujizat-mujizat dalam Injil Yohanes, atau ajaran-ajaran tentang per-
nyataan "Aku adalah" dalam Injil Yohanes? Rangkaian lain akan timbul
dengan sendirinya sementara saudara melangsungkan pelayanan berkhotbah.
Yang paling penting ialah jangan memilih ayat-ayat atau pokok khotbah secara
mendadak. Saudara sendiri dan orang yang mendengarkan khotbah saudara
akan menarik manfaat dari program khotbah yang direncanakan dengan baik.
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Perencanaan bukan saja penting bagi pelayanan berkhotbah secara
menyeluruh, tetapi juga penting bagi persiapan dan penyampaian setiap khot-
bah. Tidak mungkin menanam, menyiram, dan menuai khotbah yang baik
dalam waktu seminggu. Karena perkembangan khotbah merupakan proses yang
menyentuh setiap aspek kehidupan pengkhotbah, suatu proses yang berkem-
bang seumur hidup.

Sebuah khotbah adalah jembatan yang menolong saudara untuk membawa
orang dari tempat mereka ke tempat di mana mereka perlu berada. Sebuah rencana
yang baik dan bahan yang cukup akan menolong saudara membangun jembatan
itu. Suatu rencana berkhotbah yang tersusun dan mengarah ke depan akan me-
nyanggupkan saudara menolong orang bertumbuh dan berkembang secara
rohani. Ketika saudara berkhotbah tentang tema-tema besar Alkitab, saudara
akan menantang mereka dengan setiap khotbah yang saudara sampaikan. Tiap
khotbah dapat dan harus mempunyai daya hidup dan sesuatu yang baru, yang
datang sementara Roh Kudus membawa kita lebih jauh ke dalam pengetahuan
akan Allah. Roh itu akan menolong kita untuk menerapkan kebenaran Firman
pada kehidupan kita. Suatu rencana khotbah yang tersusun dan mengarah ke
depan akan menolong saudara juga untuk mengkhotbahkan berita yang menarik,
mudah dimengerti dan mudah diingat. Jemaat saudara dapat merenungkan
kebenaran sedemikian, lama sesudah gema suara saudara menghilang.

6 Lingkarilah huruf di depan kalimat yang menyatakan dengan BEl\AR pen-
tingnya perencanaan dalam persiapan khotbah.
a Apabila seseorang memakai rencana untuk pelayanan berkhotbah, ia dapat

menghindari pengulangan teks dalam pokok yang sama. Ini disebabkan kare-
na ia meninjau kembali dengan saksama apa yang pernah dikhotbah kan dan
dengan begitu merencanakan dengan lebih sempurna apa yang perlu
dikerjakan.

b Perencanaan khotbah seseorang memungkinkan dia untuk mengkhotbahkan
semua ajaran Alkitabiah dan dengan demikian menghindari pengabaian
kebenaran besar dan ayat-ayat Kitab Suci.

c Dengan perencanaan khotbah yang saksama, saudara dapat membawa
seseorang yang masih bayi rohaninya menuju sasaran kedewasaan Kristen
dan lebih menyerupai Kristus.

d Apabila saudara merencanakan khotbah, saudara menunjukkan bahwa
saudara mampu berdiri sendiri dan tidak perlu bergantung kepada Tuhan.

e Suatu perencanaan berkhotbah yang tersusun dan mengarah ke depan
memungkinkan jemaat saudara untuk menerti apa yang saudara khotbahkan
dan bagaimana berbagai tema akan memimpin mereka menuju kedewasaan
rohaniah.
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Menentukan Kebenaran Inti

Tujuan 6. Memilih sebuah pernyataan yang menguraikan kebenaran inti suatu
khotbah dan menerangkan kepentingannya.

Setiap khotbah yang saudara sampaikan harus mempunyai kebenaran inti
yang diambil dari ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi khotbah itu. Kebenaran
inti adalah pusat khotbah. Penting juga inti ini saudara tuliskan dalam suatu
kalimat. Jika berita itu belum jelas bagi saudara, tentu tidak jelas bagi pendengar
saudara. Jika saudara dapat menyimpulkan khotbah itu dalam satu kalimat,
saudara dapat menyampaikannya tanpa mengembara ke hal-hal lain. Jika
saudara dapat memadatkan khotbah itu dalam satu kalimat saja, seorang
pendengar yang baik dapat menyimpulkannya dalam satu kalimat juga.
Mungkin ini sulit dilaksanakan, tetapi akan menolong ketika saudara
berkhotbah.

Setelah saudara memilih inti kebenarannya, semua usaha, penguraian,
lukisan, dan bahan yang mendukungnya harus diselaraskan. Jangan izinkan
pikiran atau ide sampingan untuk mengalihkan perhatian saudara, Perkem-
bangkanlah kebenaran inti ini saja. Doakan dan renungkanlah kebenaran itu
sehingga menjadi bagian dari saudara. Dan apabila siap untuk membuat
ringkasan, saudara sudah mengetahui dengan tepat ke mana saudara akan pergi.
Sasaran saudara akan jelas sekali.
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7 Pemilihan inti kebenaran bagi sebuah khotbah sangat penting untuk persiapan
dan penyampaian khotbah itu, karena inti kebenaran
a) menggairahkan imajinasi para pendengar dan terutama merupakan suatu alat

untuk menarik perhatian.
b) adalah seluruh khotbah dalam bentuk singkat dan menjadi pusat bagi per-

siapan dan penyampaiannya.
c) menunjukkan macam pendengar yang hendak dicapai oleh pendeta dan

mengenali keperluan khusus yang hendak dipenuhinya.

Menyusun dalam Cara yang Teratur

Tujuan 7. Mengenali lima bagian khotbah dan menerangkan bagaimana harus
menyusunnya untuk khotbah.

Pada tahap ini saudara perlu menyusun semua bahan dalam suatu susunan
yang logis dan dapat dipergunakan. Ringkasan sebuah khotbah analah saran
efektif untuk menyusun dan mengatur bahan ini. Ringkasan sebuah khotbah
sama halnya dengan rangka untuk tubuh, atau kerangka sebuah rumah dan
beton bertulang bagi sebuah gedung pencakar langit. Itu sangat penting dan
mutlak diperlukan! Kita sekarang mempertimbangkan penyusunan khotbah dan
perkembangan sebuah sistem yang akan menolong saudara dalam bidang ini.

Suatu "hornily' adalah suatu bentuk khotbah yang sederhana. Homily
biasanya terdiri dari tafsiran ayat lepas ayat atau kata lepas kata mengenai suatu
bagian Alkitab. Ada tiga bentuk homily: tafsiran ayat lepas ayat mengenai suatu
bagian Alkitab; homily yang berbent ..k topik atau pokok; dan gabungan dari
keduanya, homily ayat lepas ayat dan pokok. Suatu homily yang lebih maju
mempunyai pendahuluan dan penutup yang ditambahkan kepada uraian. Ben-
tuk homilyatau (khotbah) yang maju ini yang akan kita bicarakan. Khotbah
macam ini terdiri dari pendahuluan, ini, dan penutup (selain ayat Alkitab dan
inti kebenaran).

1. Bagian Pendahuluan. Sebagaimana jalan masuk ke dalam sebuah rumah,
demikianlah pendahuluan bagi sebuah khotbah. Tujuan utama bagi pen-
dahuluan ialah untuk memperoleh perhatian dan menciptakan minat, Pen-
dahuluan boleh berasal dari konteks ayat, latar belakang Alkitab, keadaan
peristiwa-peristiwa masa sekarang, dan sebagainya. Siapkan bagian pendahuluan
dengan saksama dan tuliskanlah. Ini akan memastikan bahwa saudara akan
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memulai dengan baik. Usahakan agar pendahuluan itu singkat saja, sekitar dua
atau tiga menit. Bagian ini harus berkaitan dengan seluruh isi khotbah. Dengan
demikian saudara dapat menuliskan sebuah kalimat akhir yang dapat memin-
dahkan pikiran dari pendahuluan kepada isi khotbah.

2. Isi. Isi khotbah terdiri dari uraian ayat lepas ayat dari satu bagian
Alkitab. Pelajarilah ayat-ayat itu dengan saksama, sehingga muncul suatu
susunan atau kelompok, teristimewa dalam bagian Alkitab yang panjang. Batasi
isi itu menjadi tiga atau empat bagian. Ini akan memudahkan proses berkhot-
bah. Berikut ini ada salah satu prosedur yang dapat diikuti untuk membentuk
pembagian isi ayat-ayat Alkitab: 1) Pakailah sebuah ayat atau lebih untuk mem-
buat pernyataan tentang isinya: beritahukan apa yang diceritakannya. 2) Buatlah
penerapan tentang pernyataan itu, tunjukkan bagaimana diterapkan dalam
kehidupan, pendengar, dan sebagainya. 3) Melukiskan kebenaran dengan suatu
penerapan dari alam, dari Alkitab, pengamatan atau pengalaman pribadi.
4) Simpulkan seluruh persoalan itu dalam sebuah kalimat. Kemudian beralihlah
kepada ayat berikut atau ayat-ayat berikut dan ulangi proses itu.

8 Dalam ringkasan berikut yang disarankan untuk I Korintus 13, tulislah suatu
pernyataan tentang isi tiap-tiap bagian ayat yang diberikan.
Teks: I Korintus 13:13, "Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih."
Inti kebenaran: Hal Terbesar dalam Dunia Ini Ialah Kasih.

a I. (ayat 1-3)

b II (ayat 4-7)

cIlI. (ayat 8-13)

9 Dalam ringkasan berikut ini, tuliskan empat kegunaan penderitaan yang
disarankan oleh Mazmur 119:71 dan oleh pengalaman hidup kita sendiri.
Teks: Mazmur 119:71, "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar
ketetapan-ketetapan-Mu.' ,
Inti Kebenaran: Penderitaan sering kali perlu bagi kehidupan.

a I. Penderitaan .

b II. Penderitaan .

c III. Penderitaan .

d IV. Penderitaan . .
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10 Berdasarkan jawaban Yesus yang berlipat tiga terhadap pertanyaan Yohanes
Pembaptis (Matius II :4-6), sebutkan tiga pertanyaan yang dapat berfungsi
sebagai bagian-bagian besar isi khotbah ini.
Teks: Matius 11:3, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami
menantikan orang lain?"
Inti Kebenaran: Apakah Kristus yang Diperlukan Dunia?

a l. Yesus mengatakan, (ayat 4)

b II. Yesus mengatakan, (ayat 5)

c III. Yesus mengatakan, (ayat 6)

11 Seorang pernah berkhotbah dari teks, "Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan" (Filipi 1:21). Keempat bagian besarn ya ialah:
1) Dia dapat melarikan diri dari kehidupan, 2) Dia dapat lari bersarna dengan
kehidupan. 3) Dia dapat berpegang teguh kepada kehidupan, dan 4) Dia dapat
meletakkan hidupnya dalarn tangan Oknum yang lebih besar daripada dirinya
sendiri dan membiarkan Dia menjalankan hidupnya. Berdasarkan segi-segi ini
"Inti kebenarannya" ialah:
a) Ketidaktentuan kehidupan.
b) Kemungkinan-kemungkinan kehidupan yang baik.
c) Apa yang harus dilakukan dengan kehidupan dewasa ini.

Ketika saudara menyiapkan diri untuk berkhotbah, ingatlah bahwa inti
kebenaran adalah bagaikan poros sebuah roda. Bagian-bagian khotbah
merupakan ruji-rujinya. Sebagaimana ruji-ruji berasal dari porosnya,
demikianlah kebenaran setiap bagian itu berasal dari inti kebenaran. Dan
kebenaran setiap bagian dibuktikan oleh kebenaran inti. Setiap bagian dalarn
isi khotbah harus bertumbuh dari bagian Alkitab yang merupakan dasarnya.

3. Penutup. Penutup adalah kesempatan yang terbaik dan terakhir untuk
membawa kebenaran khotbah itu kepada hati para pendengar. Setiap khotbah
harus membangkitkan pertanyaan ini, "Apakah yang harus kami perbuat,
saudara-saudara?" (Kisah Para RasuI2:37). Setiap jemaat mempunyai hak un-
tuk memperoleh jawaban atas pertanyaan ini. Penutuplah yang harus
mernberikan jawabannya. Itulah himbauan akhir untuk bertindak. Penutup-
nya harus dituliskan dan jangan lebih panjang daripada pendahuluannya, Kata-
kata terakhir harus efektif. Suatu lukisan yang sesuai, suatu pernyataan ulang
yang singkat mengenai kebenaran pokok, sebuah nyanyian, salah satu dari hal-
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hal ini dapat dipergunakan untuk menampung seluruh tujuan khotbah itu. Tu-
jukanlah penutup itu sebagai sebuah anak panah ke dalam hati pendengar.
Jemaat hendainya pulang dengan tekad untuk tidak hanya menjadi pendengar,
tetapi juga menjadi pelaku kebenaran (Matius 7:24-27).

12 Mengenali bagian khotbah yang diuraikan (kiri) denan menetapkan nomor
yang sesuai (kanan) di depannya.

a Dasar Alkitabiah di atas mana khotbah dibangun
b Sarana yang menarik perhatian pendengar dan

memimpin mereka kepada isi khotbah
c Uraian tentang isi yang mengatakan apa yang dika-

takannya, melukiskannya, dan menerapkannya
d Pusat atau inti khotbah dalam bentuk padat
e Tahap dalam berkhotbah di mana pendengar di-

himbau untuk memberi tanggapan

1) Teks
2) Inti kebenaran
3) Pendahuluan
4) Isi
5) Penutup

13 Dalam buku catatan saudara terangkan bagaimana kelima bagian khot-
bah harus disusun untuk berkhotbah.

MENYAMPAIKAN KHOTBAH

Tujuan 8. Menuliskan dari luar kepala empat pedoman untuk menyampaikan
khotbah dengan efektif.

Berkomunikasi ialah memberi keterangan dengan berbicara, menulis, dan
sebagainya. Proses komunikasi hanyalah sempurna kalau beritanya telah disam-
paikan dan diterima. Apabila pendengar saudara mengerti maksud saudara,
tentu mereka mengerti apa yang saudara ketahui tentang pokok itu. Saudara
sudah berkomunikasi. Keempat pedoman berikut ini dapat berfungsi sebagai
patokan untuk mengukur penyampaian saudara.
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Mengikuti Rencana

Ada pendeta yang menuliskan dan membacakan khotbahnya kepada
jernaa- Ada yang menyiapkan ringkasannya saja seperti yang disarankan.
Metode apa pun yang saudara pilih, hanya sedikit yang akan dihasilkan, jika
rencana khotbah yang sudah disiapkan itu tidak diikuti. Akan tetapi, bila
saudar d telah menyiapkan bahannya dengan baik dan mengikuti rencana yang
telah dibuat, saudara dapat berharap untuk menyampaikan khotbah itu.

14 Pihhlah jawaban yang paling baik menyelesaikan kalimat berikut. Rencana
sebuah khotbah harus diikuti dengan saksama
a karena rencana khotbah ialah majikan pendeta; dialah hambanya.
b) supaya orang akan merasa bahwa pengkhotbah mengetahui apa yang

dilakukannya dan ke mana tujuannya.
c) untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditentukan itu akan tercapai dan

keperluan dipenuhi.

Tepat dan Konkret

Ada orang yang harus mengatakan sesuatu; yang lain lagi mempunyai
sesuatu untuk dikatakan. Setiap pendeta yang telah menyiapkan khotbahnya
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mempunyai sesuatu untuk dikatakan! Hindarilah ungkapan yang tak berarti
atau pengulangan kata-kata yang membuang-buang waktu saja. Langsunglah
kepada inti persoalannya. Berkatalah cukup untuk dimengerti, dan jangan
bertele-tele. Kata-kata yang tak perlu sama dengan rumput laut dan remis bagi
sebuah kapal. Lebih baik berhenti ketika orang lain masih menginginkan saudara
berbicara, daripada tetap melanjutkan pembicaraan bila orang ingin agar
saudara berhenti.

Pakailah bahasa yang khusus dan sederhana. Pakailah kata-kata yang
menunjukkan tindakan. Berkhotbahlah tentang orang, tempat, dan lain-lain.
Pakailah bahasa konkret, jangan bahasa abstrak; yang khusus bukan umum.
Pakailah kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang dapat diraba, didengar,
dicium, dan dilihat. Pakailah gambaran yang melukiskan kebenaran yang
saudara khotbahkan. Lukisan menyerupai jendela yang membiarkan terang
masuk. Akan tetapi, sebuah rumah bukan terdiri dari jendela saja. Khotbah
saudara bukan terdiri dari rangkaian lukisan saja, yang memang menyenangkan,
tetapi jemaat saudara dibiarkan hampa dan lapar secara rohani.

15 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR. Berdasarkan
keterangan yang diberikan "Tepat dan Konkret" kita menyimpulkan bahwa:
a Sebagian orang yang memberitakan Injil mempunyai kecenderungan untuk

membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuan utama
khotbah.

b Seseorang yang sungguh peka terhadap keperluan dan perasaan orang lain,
pimpinan Roh Kudus, dan berakal sehat, tidak akan memakai waktu khot-
bah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan bodoh atau
menyerang sesuatu yang lain, kecuali dosa dan Iblis.

c Seseorang yang melayani harus berusaha untuk mencapai keseimbangan
dalam pelayanannya, jangan memakai cerita atau lukisan dan pengalaman
pribadi, hanya untuk mengatakan sesuatu, melainkan untuk melukiskan
kebenaran yang disampaikan.

Berkhotbah Dengan Tujuan

Segala sesuatu dalam ringkasan khotbah dimaksudkan untuk menyum-
bangkan kepada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan untuk khotbah itu.
Apabila saudara berkhotbah, segala sesuatu harus menyumbangkan kepada pen-
capaian tujuan yang sama itu. Sementara saudara berkhotbah, ingatlah akan
tujuan khotbah itu. Jangkaulah orang banyak! Hubungilah mereka. Dalam arti
yang lebih luas, setiap khotbah menjadi sebagian dari pelayanan saudara kepada
jemaat. Tujuan khotbah saudara adalah sebagian dari tujuan pelayanan:
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menyatakan seluruh maksud Allah (Kisah Para Rasul 20:27), supaya yang
terhilang akan menemukan Kristus dan orang percaya akan dewasa dalam iman.

16 Bacalah ayat-ayat berikut ini dan jawablah pertanyaan untuk seteiap ayat.
a Dalam Kisah Para Rasul menyatakan kepada para penatua jemaat di Efesus

bahwa tujuan pelayanannya ialah untuk .

b Dalam Kisah Para RasuI20:20-21, 26-27, Paulus menyatakan bahwa khot-

bahnya terdiri dari . .

c Ketika membandingkan I Korintus 9:24-27 dengan Filipi 3:14-15, Paulus men-

dorong para pendengarnya untuk . ..

d Dalam II Timotius 4:6-8, Paulus menyatakan bahwa dia telah mengakhiri

pertandingannya, telah mencapai garis akhir dan menantikan . .

Perhatikan bahwa Paulus mempunyai tujuan bagi pelayanannya, entahkah
secara umum atau pribadi (Kisah Para RasuI20:20) untuk memalingkan orang
dari dosa kepada Allah dan untuk menyatakan seluruh kasih karunia Allah.
Ia mempunyai tujuan pribadi juga. Ia ingin menguasai dirinya dalam segala
hal, supaya jangan ia kalah dalam pertandingan dan ditolak, padahal ia berusaha
untuk memenangkan orang lain bagi Kristus (I Korintus 9:24-27; Filipi 3:7-16).
Adalah baik untuk kita memperhatikan nasihat dan teladannya.

Mengumpulkan Hasilnya

Apabila saudara mengkhotbahkan Firman, Tuhan akan memberikan hasil-
hasilnya. Ia menjamin hal itu (yesaya 55:11; Mazmur 126:6)! Hasil yang saudara
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cari, yaitu menyelamatkan yang terhilang atau membangun orang yang per-
caya, hanya dapat terjadi dengan pelayanan Firman dan Roh.

Sesudah berkhotbah, lakulanlah hal-hal ini untuk mengumpulkan hasilnya:

1. Memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hati
orang-orang. Ia akan meyakinkan mereka tentang keperluan mereka dan
persediaan Allah bagi keperluan itu (Yohanes 16:8).

2. Memberi petunjuk yang singkat dan sederhana. Petrus mengatakan
kepada orang banyak apa yang harus mereka lakukan untuk menang-
gapi berita yang disampaikannya (Kisah Para Rasul 2:38-39).

3. Memberi jemaat kesempatan untuk menanggapi. Jika penutup khotbah
saudara merupakan himbauan, saudara dapat mengharapkan tanggapan.

Konon seorang pendeta datang kepada C.H. Spurgeon, pengkhotbah yang
terkenal itu, dan bertanya, "Mengapa kita memberitakan Injil yang sama dan
saudara memperoleh hasil, sedangkan saya tidak?" Spurgeon menjawab,
"Saudara tidak mengharapkan hasil setiap kali berkhotbah, bukan?" "Tidak",
jawab pendeta itu. "Nah, itulah salah satu alasan mengapa saudara tidak
memperoleh hasil!" kata Spurgeon. Apabila saudara berkhotbah, berharaplah
bahwa Allah melakukan sesuatu.

17 Tuliskan di luar kepala empat pedoman untuk menyampaikan khotbah
dengan efektif .

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

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

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

18 Keempat pedoman, yang diberikan kepada mereka yang melayani
berhubung dengan berita yang mereka khotbahkan, dirancang untuk menolong
mereka
a) menjadi pengkhotbah ulung dengan mempergunakan bahasa yang baik dan

teratur, teka-teki, dan berceritera dengan tujuan memikat perhatian orang.
b) mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi khotbah-khotbah melalui

penyampaian yang efektif.
c) menjadi terbiasa dengan cara berkhotbah, sehingga orang lain akan mengenali

ketrampilan dan pendidikan mereka.
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PETRUS SEBAGAI TELADAN

Tujuan 9. Memilih pernyataan yang menunjukkan dalam cara-carayang mana
Petrus menjadi teladan seorang pengkhotbah Perjanjian Baru.

Simon Petrus adalah contoh seorang biasa yang menjadi pengkhotbah yang
efektif. Setelah ia menyangkal Yesus di hadapan seseorang budak perempuan
(Matius 26:72), ia berkhotbah di Yerusalem kepada beribu-ribu orang (Kisah
Para Rasul 2). Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepadanya pada hari
Pantekosta mengubahnya dari seorang penakut menjadi seorang yang berani
(Kisah Para Rasul 1:8).

Metode khotbah Petrus, seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul,
tidak disusun persis seperti homily kita. Namun demikian, ia mulai dari
keperluan manusia dan bergerak maju untuk memenuhi kebutuhan itu. la mulai
dengan apa yang sudah diketahui (sejarah Perjanjian Lama) dan menerangkan
bagaimana program Allah bagi keselamatan manusia diselesaikan dan disem-
purnakan dalam Kristus. Dan lagi, ia menunjukkan bagaimana kelahiran,
kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus adalah penggenapan
nubuat Perjanjian Lama. Dan akhirnya dalam penutupnya, ia menghimbau
pendengarnya untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan, percaya kepada
Yesus, sehingga mereka dapat menikmati segala persediaan Allah: pengampunan
dosa, perdamaian, masa pemulihan, dan kesentosaan apabila hari penghakiman
datang.

Saudara akan memperhatikan bahwa Petrus tidak belajar segala sesuatu
mengenai khotbah dan manusia dalam semalam saja. Rupanya ada kemajuan
dalam pengertian dan pertumbuhan dalam kesadaran rohaniah dalam
pelayanannya dari Kisah Para Rasul 2, 3,4, 5, dan 8 sampai 10, di mana dia
melayani anggota rumah tangga Kornelius. Perkembangan yang kha amati
bukannya terdapat dalam metode Petrus, cara berkhotbahnya, atau penelaahan-
nya sendiri, melainkan ketaatannya kepada pimpinan Roh Kudus yang
menghasilkan penginjilan kepada orang yang bukan Yahudi. Sebelum
pelayanannya di rumah Kornelius, Allah telah memberikan kepada Petrus
serangkaian visi (Kisah Para Rasul 10:19-20) dan menyatakan kepadanya
bagaimana jalan penginjilan sedunia telah disediakan-Nya. Setelah pengalaman
yang sangat indah itu, tugas pelayanan Petrus lebih mudah karena dia
menyadari, bahwa dirinya hanya sebuah saluran untuk mengalirkan pelayanan
Firman Allah kepada orang lain.
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Khotbah Petrus mempunyai satu ciri utama: pemberitaan Injil.
Pengalamannya menunjukkan bahwa kuasa tidak terletak pada orang atau
metode, melainkan dalam Injil (Roma 1:16). Allah mempergunakan orang yang
sanggup serta yang terlatih dengan baik, tetapi bahkan pendeta yang paling
cakap mengakui bahwa Injil disampaikan bukan dalam hikmat manusia,
melainkan dalam kuasa Roh (I Korintus 2:3-5).

Saya mendorong saudara untuk memperoleh semua ketrampilan yang dapat
saudara peroleh, dan bekerja dengan rajin dan sekuat tenaga untuk menyam-
paikan berita Injil. Tetapi saya menghimbau saudara agar selalu menyadari
bahwa kuasa keselamatan bukan terletak pada keterampilan atau kesanggupan
saudara, melainkan dalam berita yang saudara sampaikan: Injil Tuhan Yesus
Kristus.

19 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR yang menerangkan
dengan cara bagaimana Petrus merupakan teladan bagi seorang pendeta Per-
janjian Baru.
a Petrus adalah teladan pengkhotbah Perjanjian Baru karena dia mempunyai

satu tema saja: Injil Tuhan Yesus Kristus.
b Pelayanan Petrus menunjukkan betapa sempurnanya dia memanfaatkan

susunan homily dalam penyampaian Injil.
c Dalam mengevaluasi pelayanan Petrus, kita melihat suatu contoh yang

meyakinkan tentang efektifitas Injil jika disampaikan dengan kuasa Roh.
d Catatan tentang pelayanan khotbah Petrus yang dituliskan dalam Kisah Para

Rasul menunjukkan bahwa dia selalu mempunyai sasaran dalam pikiran-
nya, karena dia mulai dari kebutuhan orang dan melayani untuk memenuhi
kebutuhan itu.

e Teladan Petrus dalam pelayanan menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah
penting, persiapan tidak perlu, dan pertumbuhan rohaniah tidak diminta bagi
mereka yang melayani, karena Allah mempergunakan "bejana-bejana
kosong" .

f Dari catatan pelayanan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasall-lO, kita belajar
bahwa Allah mempergunakan pengetahuan Petrus mengenai: sejarah Israel,
kehidupan Yesus dan ajaran-Nya, hubungannya dengan manusia, Kitab Suci
Perjanjian Lama dan ketergantungannya kepada Roh Kudus - semuanya
ini - memperkaya kemampuan Petrus untuk menyampaikan khotbah
dengan efektif.
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk setiap
pertanyaan.
1 Yang mana dari kalimat berikut ini BUKAN merupakan alasan bahwa
menentukan tujuan menjadi dasar bagi pelayanan khotbah yang efektif.
a) Tanpa suatu tujuan yang jelas, ada risiko untuk tidak mendapat tanggapan

yang baik.
b) Orang akan memperoleh kesulitan untuk mengikuti khotbah apabila tidak

ada suatu tujuan yang jelas.
c) Para pendengar akan merasakan bahwa "ketiadaan tujuan" berarti lebih

bergantung pada Roh Kudus.
d) Pengkhotbah tanpa tujuan yang jelas cenderung untuk beralih dari satu

pokok kepada pokok lainnya tanpa memberikan kepada pendengar suatu
tindakan yang harus diambil.

2 Menentukan suatu tujuan memungkinkan seorang yang melayani untuk
a) menemukan di mana minat para pendengarnya.
b) memusatkan diri pada macam khotbah yang menarik baginya.
c) menuruti cara berkhotbah yang tersusun baik, yang diikuti oleh kebanyakan

pendeta.
d) melayani keperluan orang lain.

3 Salah satu fungsi utama dari mengumpulkan bahan, menurut pelajaran ini,
ialah
a) menemukan apa yang dibicarakan Alkitab tentang pokok yang telah saudara

pilih.
b) memperkembangkan suatu cara profesional untuk menentukan dan memakai

sumber bahan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengarang dan
penceramah terkenal.

c) memberi kesan kepada orang yang dilayani bahwa dia seorang yang cakap,
tera mr dan ahli dalam segala pokok Alkitabiah.

d) memperkembangkan disiplin pribadi dalam belajar yang akan menolong
dalam pelayanan.
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4 Apa yang telah diamati dan dialami seseorang merupakan bagian yang pen-
ting tentang mengumpulkan bahan karena pengamatan dan pengalaman
a) mempunyai sifat yang menarik dan berfungsi untuk menghibur orang.
b) berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan dan menetapkan kebenaran

Firman dalam kehidupan sehari-hari.
c) memungkinkan orang yang melayani untuk memberikan variasi kepada isi

khotbahnya dan dengan begitu menghindarkan rasa bosan.
d) menunjukkan pengetahuan yang luas dari orang yang melayani.

5 Apa yang saya ketahui merupakan fungsi yang penting dari mengumpulkan
bahan karena
a) pengetahuan saya bertumbuh dan berkembang melalui pengalaman,

pengamatan, penelaahan, perenungan, dan doa. Semua ini menolong saya
menerapkan kebenaran dengan lebih efektif.

b) keseluruhan pengetahuan saya akhirnya akan diterima oleh jemaat, karena
itu saya harus belajar terus-menerus jika saya ingin menjadi seorang
pengkhotbah yang efektif.

c) pendapat saya adalah bagian yang terpenting dari proses berkhotbah dan
ini harus menggerakkan saya untuk mengabdikan diri kepada usaha men-
cari pengetahuan.

6 Dalam kategori menyusun bahan termasuk perlunya perencanaan khotbah
yang berfungsi untuk
a) menolong seorang agar mempunyai pelayanan berkhotbah yang menyeluruh.
b) memperkembangkan pengertian yang mendalam tentang tema-tema besar

Alkitab.
c) membangun setiap khotbah menjadi sarana komunikasi efektif yang sebenar-

nya untuk memenuhi keperluan manusia.
d) meliputi semua yang disebut di atas a), b) dan c),
e) hanya meliputi ide yang tertulis dalam a) dan b) di atas.

7 Inti kebenaran sangat penting bagi sebuah khotbah karena ia
a) menarik perhatian.
b) menunjukkan kepada siapa pendeta itu berkhotbah dan apa yang diharapkan

sebagai hasilnya.
c) adalah khotbah yang dipadatkan.
d) menghendaki tanggapan dari pendengar.



152 BERKHOTBAH DAN MENGAJAR

8 Susunan teratur sebuah homily berfungsi untuk memenuhi semua maksud
berikut, KECUALI
a) memperoleh perhatian para pendengar.
b) menerangkan, melukiskan dan menerapkan isi suatu bagian Kitab Suci.
c) menjamin tanggapan rohani.
d) menunjuk pendengar kepada tindakan khusus sebagai hasil dari khotbah.

9 Seseorang pernah mengatakan kepada seorang pendeta, "Ia selalu menying-
gung hal-hal yang tidak ditanyakan orang." Dari antara hal-hal yang berikut
ini. yang manakah mungkin menjadi persoalan pendeta itu?
a) Dia mungkin tidak mengerti hakekat komunikasi.
b) Ia mungkin tidak peka terhadap keperluan orang dan tanggung jawabnya

untuk memenuhi keperluan itu.
e) Dia mungkin tidak mempunyai tujuan yang berkaitan dengan jemaatnya.
d) Rupanya dia mempunyai persoalan hanya dengan yang diuraikan dalam a),

b) di atas.
e) Dia mungkin mempunyai semua masalah yang diuraikan dalam a), b) dan

c) di atas.

BENAR-SALAH. Tuliskan B di depan pernyataan yang BENAR dan S dj depan
pernyataan yang SALAH .

.... 10 untuk bisa berkomunikasi dengan efektif orang perlu membuat suatu
rencana.

. . .. 11 Orang yang melayani harus berbicara dalam bahasa yang langsung dan
khusus, menghindari kata-kata yang tidak perlu, menggunakan bahasa
yang menggambarkan, dan peka terhadap Roh Kudus dan jemaatnya
sementara ia melayani.

.. .. 12 Pengkhotbah yang efektif berusaha menuju kepada sasaran yang telah
ditetapkan untuk khotbahnya.

.... 13 Pengkhotbah, yang berharap akan memperoleh hasil setiap kali dia
melayani kurang realistis.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat
menyurat dengan Lemaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum
melanjutkan pasal 7, ulangilah bahan dalam pasal 4 sampai 6, kemu-
dian kerjakanlah catatan siswa untuk Unit II. Kembalikan catatan siswa
itu kepada pembimbing LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya ter-
dapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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jawaban soal dalam uraian pasal

10 a Tanyakan kepada mereka yang menjumpai Aku.
b Amati mereka yang telah datang kepada-Ku.
e Ujilah Aku bagi dirimu sendiri.

1 a) Saya ingin berita ini mencapai apa?

11 c) Apa yang harus dilakukan dengan kehidupan dewasa ini?

2 a Benar
b Benar
e Benar
d Salah. (Biasanya itulah tanda kemalasan. Yesus mengatakan bahwa Roh

Kudus, mengingatkan kita akan semua perkataan-Nya (Yohanes 14:26).
Tetapi tanggung jawab kita ialah mengisi pikiran kita dengan Firma-
Nya lebih dahulu. Dorongan Paulus dalam II Timotius 2: 15 adalah
sebuah tantangan bagi setiap orang yang telah dipanggil Tuhan untuk
melayani.)

12 a I) Teks
b 3) Pendahuluan
e 4) Isi
d 2) Inti Kebenaran
e 5) Penutup

3 Jawaban saudara sendiri. Sangat penting bagi kita untuk menentukan apa
yang dikatakan Alkitab mengenai suatu pokok. Ialah satu-satunya kekua-
saan yang dapat kita andalkan karena di dalamnya dinyatakan apa yang
dirasakan dan dipikirkan Allah tentang pokok itu dan bagaimana
seharusnya kelakuan kita. Alkitab menjadi patokan Allah dengan mana
kita mengukur kelakuan kita dan bukannya pendapat seseorang.

13 Jawaban saudara sendiri. Kelima bagian suatu khotbah harus disusun seperti
kerangka sebuah bangunan. Teks harus memberi dasar bagi khotbah.
Kemudian inti kebenaran, yang diletakkan atas dasar, harus memberi per-
nyataan singkat tentang isi khotbah. Bagian pendahuluan yang menciptakan
minat dan perhatian, adalah sebuah batu bangunan. Isi harus menambah
batu-batu bangunan sementara melukiskan, menerapkan, dan menyim-
pulkan bagian ajaran Alkitab. Bagian penutup, puncak khotbah, harus
membawa para pendengar kepada tahap keputusan.
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4 a Salah
b Benar
c Benar

14 c) Untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditentukan itu akan ter-
capai dan keperluan dipenuhi.

5 Jawaban saudara sendiri. Pengetahuan pribadi sangat penting sebagai
sumber kehidupan. Sementara saudara merenungkan ayat Alkitab, Roh
Kudus akan menolong saudara menimba dari pengetahuan pribadi ini dan
menerapkan kebenaran rohaniah. Lukisan dan contoh-contoh khotbah yang
tepat, kebanyakan timbul dari gudang pengetahuan pribadi seseorang.

15 a Benar
b Benar
c Benar

6 a Benar
b Benar
c Benar
d Salah
e Benar

16 a menyelesaikan tugas dan pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus
kepadanya, yaitu memberitakan Kabar Baik.

b mengkhotbahkan segala sesuatu yang perlu untuk kelahiran, pertum-
buhan, dan perkembangan rohani.

c berlari dengan satu tujuan dalam pikiran sehingga mereka mencapai apa
yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan mereka dalam Roh.

d hadiah kemenangan yang disediakan bagi mereka yang telah berhasil
mencapai tujuannya.

7 b) adalah seluruh khotbah dalam bentuk singkat dan menjadi pusat bagi
persiapan dan penyampaiannya.

17 Cocokkan jawaban saudara dengan empat pedoman yang dibenkan.

8 a Pentingnya, Kasih
b Sifat-sifat Kasih
c Keabadian Kasih
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18 b) mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi khotbah melalui penyam-
paian yang efektif.

9 a menyebabkan seseorang merenungkan kehidupan pada masa lalu.
b seringkali menantang seorang untuk mempergunakan kesempatan masa

depan dengan lebih bijaksana.
c Memperluas pengertian seseorang tentang penderitaan dan tujuannya

atau manfaatnya dalam kehidupan.
d dapat membuat hubungan seorang dengan Tuhan lebih berarti.

19 a Benar
b Salah
c Benar
d Benar
e Salah
f Benar
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