


GEREJA

Menurut Pola
Perjanjian Baru

oleh

E. B. Stube

diterbitkan oleh:

Y.P.I. "Jalan Suci"

P. O. Box 7

Lawang, Jatim

Cetakan Kedua, 1978 

3000 buku



ISI

1. Lahir Baru

2. Bagaimana Cara Menginjil

3. Bagaimana Kita Harus Berdoa

4. Mendengarkan Suara Tuhan

5. Kehidupan Kristen yang Menang

6. Di Dalam Roh

7. Membentuk Persekutuan

8. Satu Tubuh

9. Prinsip-prinsip Keuangan

10. Ketertiban Gereja Menurut Perjanjian Baharu

11. Menuju Kedewasaan

Kata Pengantar

Banyak hamba Tuhan kini dipakai oleh Tuhan untuk membuka sidang-
sidang baru. Banyak juga gembala-gembala sidang memulai dengan 
pos-pos atau jemaat-jemaat baru. Puji nama Tuhan.

Tetapi kami melihat gejala, bahwa banyak kali para perintis ini 
mencontoh bentuk struktur sidang-sidang yang sudah ada, sidang-
sidang tua, sidang-sidang tradisionil. Dan itulah yang dijadikan pola 
mendirikan sidang-sidang baru itu. Tradisi lebih utama dari pada pola 
dalam Alkitab sendiri.

Maka kami senang sekali bahwa ada suatu karangan tentang 
membentuk Sidang Jemaat Baru, menurut pola yang ada di dalam 
Alkitab. Memang, kita perlu BACK TO THE BIBLE kembali pada 
ajaran-ajaran, pola-pola, sistim-sistim dalam Alkitab.

Penulis karangan ini adalah Rev. Edwin B. Stube, seorang imam 



(pendeta) Gereja Episcopal di U.S.A. Rev. Stube dilahirkan di U.S.A. 
dalam tahun 1922. Ia memiliki gelar Master of Music (1952). Beliau 
pernah mengajar dalam Universitas di U.S.A. beberapa tahun. 
Pendidikan teologinya di Episcopal Theological School, Boston, 
(1957). Dari tahun 1957-1964 Pendeta Stube menggembalakan sidang 
jemaat di Montana, sambil mengajar di Montana State College. Sejak 
tahun 1965 Rev. Stube melayani di Indonesia, sehingga saat ini. Jadi ± 
11 tahun ada di Indonesia. Beliau sudah berbahasa Indonesia dengan 
lancar, bahkan adat istiadatnya sudah seperti orang Indonesia. Suka 
makan sambal pedas-pedas, tanpa kesukaran sedikitpun mandi di kali 
dan sudah berkeliling daerah-daerah di Indonesia. Pendeta Stube sudah 
menjadi orang Indonesia dalam hatinya. Kini beliau melayani di 
L.B.T.C. (Lawang Bible Training Centre) sambil melaksanakan 
panggilan rasulinya. Bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang 
datang memintakan pendidikan dalam L.B.T.C. beliau melayani rakyat 
Indonesia, supaya mengenal Injil Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan 
dalam Kristus, maupun deeper life, hidup rohani yang lebih mendalam.

Harapan kami adalah supaya karangan ini menjadi berkat bagi para 
pembaca. Supaya menantang kita berpikir Alkitabiah, supaya kita 
mencari kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Harapan kami adalah supaya 
Tuhan memberi kekuatan, bahkan keberanian pada para pembaca, untuk
kembali mengakui kebenaran-kebenaran Alkitab, dan melaksanakannya.

Para pembaca yang mendapatkan berkat rohani, dan yang tergerak 
membantu pekerjaan Tuhan, dapat berbuat demikian dengan 
menghubungi alamat: P.O. Box 7, Lawang atau Jln. Slamet Riadi 48 A, 
Lawang. Demikianpun surat menyurat tentang masalah Gereja 
Perjanjian Baru ini.

Kiranya Tuhan memberkati penerbitan ini.

Kiranya Tuhan berikan tantangan pada para pembacanya.

Kiranya Tuhan juga menyediakan segala biayanya, baik penerbitan 
maupun distribusinya.

Terima kasih, 
Salam doa,
S. Damaris



Daftar Isi

1. Lahir Baru

Permulaan kehidupan Kristen, yaitu yang dinamakan "Kelahiran 
Baru", ialah suatu proses dan terdiri dari empat bagian:

1. Percaya. Sebelum seseorang mulai hidup baru di dalam Kristus, dia 
harus lebih dahulu mendengar Injil dan menerima Injil itu dengan iman.
Iman itu diterima dengan mendengar Firman Allah; artinya, biasanya 
seseorang harus menceriterakan dari hal Yesus, atau mungkin kita dapat
membaca traktat atau sebagian daripada Alkitab. Sewaktu-waktu Tuhan 
menyatakan diri langsung dengan suara atau penglihatan, tanpa 
memakai orang lain; tetapi cara yang terakhir ini jarang sekali.

Pekabaran Injil seharusnya dengan "kenyataan Roh dan kuasa". Kalau 
Firman Allah disampaikan dengan kuasa Roh Kudus dan diteguhkan 
oleh kesembuhan-kesembuhan atau mujizat-mujizat yang lain, sering 
menimbulkan suatu reaksi atau pembalasan di dalam hati pendengarnya.
Reaksi ini ialah permulaan percaya. Pada saat itu Roh Kudus memberi 
suatu keyakinan di dalam hati kita tentang kebenaran Injil dan juga 
tentang keperluan kita untuk menerima Injil itu.

Apabila kita membuka hati kita untuk Tuhan Yesus dengan iman, 
maka pada saat itu Tuhan datang kepada kita dan memulai beberapa 
perubahan di dalam hati kita. Kita mulai merasa hadirat dan kasih Allah.
Pada saat kita menerima Yesus dengan iman, Tuhan membuat suatu 
mujizat di dalam hidup kita; kita dibenarkan di hadapan Allah; dan kita 
mengalami sejahtera yang indah sekali di dalam hati kita.

2. Bertobat. Jikalau kita menghadapi kesucian Allah yang hidup, kita 
pasti akan sadar juga bahwa kita perlu bertobat. Bertobat berarti 
merubah tujuan dan bentuk hidup kita. Dahulu kita mementingkan diri 
kita sendiri, juga mungkin menyembah dewa-dewa yang lain atau 
mencari perkara-perkara duniawi. Tetapi pada waktu kita bertemu 
dengan Yesus dan mulai percaya akan Dia, maka kita merasa bahwa 
segala perkara itu hanyalah sia-sia belaka; kita mulai menerima suatu 



pandangan yang baru tentang kehidupan baru yang dipusatkan dan 
ditujukan kepada Yesus.

Pertobatan itu juga membawa kita kepada keinsyafan dari hal dosa. 
Kita mulai sadar bahwa usaha kita yang paling baik, masih sangat 
kurang kalau dibandingkan dengan kehendak Tuhan untuk hidup kita, 
sehingga hidup kita itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kita 
mengingat akan Kayu Salib Yesus dan pengorbananNya yang begitu 
besar dan penuh kasih. Kita terharu jika menginsyafi bahwa Allah 
begitu mengasihi kita sehingga Dia rela memberi AnakNya yang 
tunggal untuk mati ganti kita.

Pada saat itu kita berseru: "Oh, Tuhan, saya telah berdosa dan berbuat 
perkara-perkara yang najis dan jahat. Hidup saya sampai sekarang tidak 
karuan dan penuh kegelapan." Lalu kita boleh mengakui satu per satu 
segala kesalahan kita dengan mengingat bahwa dalam Kayu Salib 
Kristus ada pengampunan dosa. Kita tidak dapat mengerti dengan 
sepenuhnya segala rahasia Kayu Salib itu, tetapi dengan hati yang 
bergembira oleh iman, kita mencari dan menerima keampunan yang Dia
tawarkan kepada kita.

Pada saat kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan 
Allah, Dia berbuat mujizat lagi; yaitu: Dia mengampuni segala dosa-
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sudah mati 
lepas dari dosa; tabiat kita yang lama sudah mati dan oleh sebab Tuhan 
sudah melupakan tabiat yang lama itu, kita juga tidak usah 
mengingatnya lagi.

3. Dibaptis dalam air. Jikalau kita sudah mati, kita perlu dikuburkan. 
Di dalam baptisan air, tabiat kita yang lama dikuburkan beserta dengan 
Kristus dan di dalam Dia juga kita bangkit kepada kehidupan yang baru.
Perkara-perkara yang lama lenyap; yang baru terbit. Sifat-sifat lama kita
yang penuh dosa sudah mati dan dikuburkan. Kuasa dosa disembuhkan.
Kebiasaan-kebiasaan dan bentuk hidup kita yang lama sudah lenyap. 
Kristuslah yang menjadi kehidupan kita. Dan mulai pada saat itu 
dengan jalan menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepadaNya, kita dapat 
berjalan terus dalam kehidupan yang baru, suci dan berkenan kepada 
Allah. Di dalam baptisan air itu Tuhan membuat suatu mujizat. Setelah 
keluar dari air kita menerima kehidupan yang sarna sekali baru. Kita 
sudah dirubah dan kita melihat segala sesuatu seolah-olah baru; karena 



kita seolah-olah melihat dengan mata Tuhan. Kita mulai berpikir, 
merasa dan hidup seperti Kristus.

Baptisan itulah: "Di dalam nama Yesus Kristus". Segala hak dan 
wewenang dari nama itu diberikan kepada kita. Kita seolah-olah 
menerima suatu kuasa dengan hak penuh dari Tuhan. Segala hak dan 
warisan anak-anak Raja, kita memiliki atas namaNya. KemenanganNya
menjadi kemenangan kita; kesukaran-kesukaranNya menjadi kesukaran 
kita; pekerjaanNya menjadi pekerjaan kita. Kita menjadi saudara-
saudara Yesus, disatukan di dalam satu keluarga yang indah dan penuh 
kasih.

4. Dibaptis di dalam Roh Kudus. Untuk dapat masuk ke dalam 
kerajaan Allah, kita harus dilahirkan baru "dari air dan Roh". Yesus 
tidak hanya menjadi Anak Domba Allah yang mengangkut dosa-dosa isi
dunia ini, tetapi juga Pembaptis di dalam Roh Kudus. Pada hari 
Pentakosta orang-orang mulai percaya, lalu bertanya: "Sekarang kita 
harus apa?" Petrus berkata: "Bertobatlah dan berbaptislah kamu 
masing-masing di dalam nama Yesus, jalan keampunan dosa, maka 
kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus".

Baptisan di dalam Roh Kudus itu membuka jalan untuk menyembah 
dalam Roh. Yesus berkata: "Allah itu Roh adaNya; orang yang 
menyembah Dia, wajiblah menyembah di dalam Roh dan kebenaran." 
Roh Kudus itu memberikan kepada kita bahasa yang baru untuk 
menyembah dan berdoa. Dia memberi "mazmur dan nyanyian rohani". 
Penyembahan kita tidak usah lagi oleh kepikiran atau tradisi manusia. 
Kita dapat mengalami kebebasan yang indah di dalam Roh Kudus. 

Roh Kudus itu juga menjadikan kita saksi-saksi bagi Yesus di mana-
mana kita pergi. Tidak hanya kita menerima kerinduan untuk 
memberitahukan orang lain tentang Yesus dan menunjukkan jalan untuk
mereka datang kepadaNya, tetapi juga seluruh hidup kita menjadi 
kesaksian kepada Yesus. Bukanlah kita lagi yang hidup, tetapi Kristus 
di dalam kita. Kehidupan Kristus dinyatakan di dalam kita. Perbuatan 
Kristus dinyatakan melalui kita dengan pernyataan-pernyataan / 
karunia-karunia Roh Kudus. Sifat-sifat Kristus dinyatakan dengan 
perkembangan dan tumbuhnya buah-buahan Roh di dalam kita. Orang-
orang lalu mulai melihat Kristus, bukan kita.

* * * * *



Keempat bagian di dalam proses kelahiran baru ini harus dilaksanakan 
selekasnya di dalam pengalaman seseorang petobat baru. Proses yang 
satu harus disusul dengan yang lain. Jikalau proses kelahiran terlalu 
diperpanjang, anaknya tentu mati. Kalau prinsip ini tidak dimengerti, 
banyak kekacauan yang timbul di dalam kehidupan orang Kristen dan 
di dalam gereja-gereja.

Jikalau seseorang percaya dan berhadapan dengan Tuhan Yesus yang 
hidup dan suci, maka orang itu akan segera merasa keperluannya untuk 
bertobat. Pertama kalinya Petrus bertemu dengan Yesus, Yesus berkata: 
"Lemparkanlah jalamu di sebelah". Lalu Petrus mengambil ikan yang 
luar biasa banyaknya dan dia mengetahui bahwa hal itu merupakan 
mujizat. Dia berkata: "Tinggalkanlah saya; saya inilah orang yang 
berdosa, Tuhan." Dalam satu kalimat yang singkat Petrus mengakui 
bahwa dia tidak layak untuk bertemu dengan Yesus, dia bertobat dan 
menerima Tuhan sebagai Tuhannya.

Seseorang yang sudah bertobat dan mati lepas dari dosa, seharusnya 
segera dikuburkan dalam air baptisan. Jangan mayat diberi katekesasi 
dengan pengharapan supaya mengerti caranya dikubur. Baiklah dengan 
iman petobat baru dimasukkan dalam air baptisan, lalu Tuhan akan 
membangkitkan dia sebagai ciptaan baru.

Pada hari Pentakosta, Petrus mengakhiri khotbahnya dengan berkata: 
"Bertobatlah dan berbaptislah kamu masing-masing..." Pada hari itu 
juga 3000 orang dibaptis dan menjadi anggota Gereja Tuhan. Pada saat 
keluarga Kornelius percaya dan menerima Roh Kudus, mereka segera 
dibaptis dalam air. Kepala Penjara di Pilipi sekeluarga dibaptis di 
tengah malam.

Di dalam Perjanjian Baru syarat yang satu-satunya untuk dibaptis ialah
pertobatan. Jikalau kita menambahi atau mengurangi syarat, kita 
merubah artinya baptisan itu. Baptis an Roh Kudus juga harus dialami 
selekasnya. Di dalam Kisah Rasul-rasul, Baptisan di dalam Roh Kudus 
tiga kali mendahului baptisan air dan tiga kali diterima segera sesudah 
baptisan air. Yesus berkata: "Jikalau sebuah rumah dibersihkan dan 
ditinggal kosong, maka setan-setannya akan kembali dengan mengajak 
teman-temannya bermain di situ." Jikalau orang-orang dilepaskan dari 
kebiasaan-kebiasaan dan ikatan-ikatan yang lama, mereka perlu diisi 



dengan Roh Allah, supaya Dia dapat mengajar mereka untuk berdoa 
senantiasa dan berhubungan terus menerus dengan sumber kehidupan 
baru.

Belum tentu segala orang mau lekas menerima keempat bagian dalam 
proses kelahiran baru itu. Lambat cepatnya tergantung dari kepribadian,
latar belakang, pendidikan dan prasangka-prasangka mereka. Kalau kita
menginjil di desa-desa di antara orang yang pertama kali mendengar 
Injil, kita sering dapat memimpin mereka bertobat berbaptis dalam air 
dan Roh pada jangka waktu satu atau dua jam. Tetapi bagi orang-orang 
yang berpendidikan tinggi, apa lagi. yang sudah lama mengenal 
kekristenan yang gerejani dan teoritis, mereka akan jauh lebih lambat 
menerima.

Tugas dari seorang penginjil ialah untuk membawa orang-orang 
secepat mungkin untuk menerima proses kelahiran baru ini. Proses ini 
seharusnya diselesaikan sebelum orang-orang masuk gereja. Kalau 
tidak, gereja itu akan diisi penuh dengan orang-orang yang setengah 
bertobat atau yang belum bertobat. Orang-orang yang belum lahir tidak 
dapat dididik dan sudah tentu tidak dapat mengambil bagian dalam 
penyembahan rohani. Kalau kita tidak mengerti dan mempraktekkan 
prinsip ini, kita akan mengalami keadaan kering dan lemah di dalam 
gereja dan perselisihan akan sering timbul. Dalam fatsal yang berikut 
kami akan memberi petunjuk-petunjuk untuk penginjil-penginjil, 
didasarkan atas penyelidikan tentang cara penginjilan di dalam Injil-
injil dan Kisah Rasul-rasul. Kami sudah beberapa tahun 
mempraktekkan prinsip-prinsip ini dengan hasil yang cukup 
memuaskan.

Daftar Isi

2. Bagaimana Cara Menginjil

Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakan Injil itu kepada sekalian 
alam (Markus 16:15). Banyak cara yang dipakai oleh orang Kristen di 
dalam mengabarkan Injil. Tetapi kami ingin menunjukkan cara yang 
telah dilakukan oleh Yesus Kristus dan murid-murid yang pertama. 



Kalau kita menurut teladan Yesus dan Gereja yang mula-mula, niscaya 
kita pasti berhasil.

I. CARA YESUS UNTUK MENGABARKAN INJIL.

Pada permulaan pelayananNya, Yesus keliling kotakota dan desa-desa 
dengan mengabarkan: Injil tentang Kerajaan Allah (Markus 1:14,15). 
Pada hari Sabat Ia masuk rumah sembahyang untuk mengajar dan 
berbuat mujizat-mujizat (Luk. 4: 15,3i-37). Sesudah itu Yesus 
berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang yang perlu ditolong. Dia 
berkata: "Karena Anak manusia datang menyelamatkan yang sesat" 
(Mat. 18: 11). Yesus mengampuni dosa orang, menyembuhkan orang 
sakit, mengusir setan-setan dan berbuat mujizat-mujizat yang lain. Dan 
orang banyak melihat tanda-tanda itu, maka dengan cepat khabar itu 
tersiar ke mana-mana. Juga kepada orang banyak yang 'berhimpun 
Tuhan Yesus memberitahukan tentang Kerajaan Allah dan·Ia 
mendorong orang-orang yang mau mendengar itu supaya mau bertobat.

Dalam pekabaran Injil Tuhan Yesus itu, Dia selalu melakukan dengan 
mujizat, tanda-tanda ajaib, yang menunjukkan kuasa Allah. Perkataan 
Tuhan dalam pekabaran Injil kepada orang yang baru, sedikit saja. 
Kepada orang yang menerima pertolonganNya dengan hati yang 
terbuka, Yesus berkata: "Imanmu sudah menyelamatkan engkau" (Luk. 
7:36-50). 

Dengan orang yang menolak, Yesus berbicara dengan cara yang tajam 
sekali, sehingga mereka tidak berani menjawab lagi. Untuk orang yang 
sudah mengikuti Dia, Dia mengajar lebih lanjut dengan pengajaran 
yang mendalam tentang Kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus mengambil 
suatu kelompok kecil untuk bersekutu dengan Dia dan dipersiapkan 
untuk meneruskan pekerjaanNya (Mark. 3:14). Murid-murid ini diberi 
pelajaran yang mendalam dan praktis dalam persekutuan yang erat 
dengan Tuhan.

II. CARA ORANG KRISTEN YANG MULA-MULA UNTUK 
MENGABARKAN INJIL.

Cara gereja yang mula-mula dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul-
rasul. Paulus dan rasul-rasul yang lain, selalu masuk daerah yang belum



ada orang Kristen, biasanya mereka masuk dalam rumah sembah yang 
orang Yahudi dahulu, di mana rasul-rasul itu berkhotbah dan berbuat 
mujizat-mujizat. Biasanya ada orang-orang yang percaya dan menolak, 
lebih-lebih penghulu-penghulu orang Yahudi itu.

Lalu mereka mulai mengabarkan Injil di luar rumah sembahyang itu, 
yaitu di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di mana-mana tempat. Juga 
pekabaran Injil rasul-rasul itu disertai dengan kesembuhan-kesembuhan 
dan mujizat-mujizat yang lain. Di dalam pekabaran Injil rasul-rasul 
selalu ada orang mau menerima Injil tentang Yesus dengan kesukaan 
dan kegirangan; tetapi sebaliknya banyak juga yang menolaknya. 
Segala orang yang menerima Tuhan Yesus dan mau bertobat serta 
percaya baiklah segera dibaptiskan dengan air dan segera dibaptis juga 
dengan Roh Kudus.

Biasanya sesudah itu rasul tinggal di kota itu untuk beberapa minggu 
atau bulan untuk mengajar orang yang baru bertobat itu. Orang yang 
baru bertobat itu didorong untuk berkumpul di rumah-rumah untuk 
berdoa dan untuk memecahkan roti. Seringkali rasul-rasul itu dianiaya 
oleh orang yang menolaknya dan rasul-rasul diusir dari kota itu. Juga 
seringkali rasul-rasul melarikan diri ke kota yang lain dan di sana mulai 
mengabarkan Injil lagi.

Dengan cara yang seperti ini Injil dimasyurkan di manamana, yaitu 
hampir di seluruh dunia hanya dengan waktu beberapatahun saja.

III. PEMBICARAAN ORANG KRISTEN YANG MULA-MULA 
DALAM MENGABARKAN INJIL.

1. Memberitahukan kabar kesukaan dari hal Kerajaan Allah dan Nama 
Yesus Kristus (Kisah Rasul-rasul 8:12).

2. Menunjukkan fakta-fakta yang terpenting tentang Yesus Kristus; 
yaitu: KehidupanNya, KesengsaraanNya, KematianNya, 
KebangkitanNya, KenaikanNya ke Surga dan KedatanganNya kembali 
(lihat Kisah Rasul-rasul 2:14-16).

3. Yesus adalah Kristus, yaitu Juru Selamat (Kisah Rasul-rasul 17:3).

4. Percaya akan Yesus dan menerima Dia supaya selamat (Kisah 
Rasul-rasul 16:31). Pemberitaan Rasul-rasul itu selalu positif dan 



mereka tidak pernah menekankan tentang dosa dan kuasa kegelapan, 
tetapi mereka memusatkan pikiran orang-orang yang mendengarkanNya
kepada Yesus dan kemuliaanNya dan pertolonganNya.

IV. PESAN-PESAN YESUS KEPADA PENGABAR INJIL.

Di dalam Lukas 10:1-11, dapat kita baca pesan yang diberikan kepada 
murid-muridNya oleh Yesus.

1. Jangan membawa barang-barang. Perkataan Yesus dalam hal ini 
radikal sekali. Karena Dia melarang membawa bahan-bahan, bahkan 
pakaian yang extra. Kalau kita mau menurut Tuhan dalam saran ini, kita
akan kurang mementingkan alat-alat yang mahal; umpamanya: tape 
recorder, gambar-gambar, proyektor, surat-surat selebaran, mobil, dan 
lain sebagainya. Dan kita akan menginsyafi, yang paling penting ialah 
Injil tertulis dalam hati kita.

2. Jangan memberi salam kepada orang di jalan. Kalau kita keluar 
untuk mengabarkan Injil, tidak patut kita berbicara kepada orang lain 
tentang perkara-perkara di luar Tuhan. Kita tidak boleh campur tentang 
hal Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan.

3. Kalau masuk rumah memberi salam sejahtera bagi isi rumah itu. 
Yaitu kita mulai langsung dengan doa. Dengan ini kita minta sejahtera 
Allah dan pimpinan Allah dalam rumah tangga itu dan atas pembicaraan
kita. Dengan jalan ini kita menghindarkan diri dari percakapan yang sia-
sia.

4. Kalau diterima di satu rumah, tinggal tetap di rumah itu dan makan
/ minum barang yang diberinya bagi kita. Saran ini merupakan suatu 
janji bagi pengabar Injil untuk dilengkapi oleh Tuhan, yaitu melalui 
seseorang.

5. Memberitahukan kepada mereka bahwa Kerajaan Allah sudah 
dekat kepada mereka itu. Perhatikanlah bahwa inilah pokok 
pembicaraan Yesus dan segala orang-orang Kristen yang mula-mula 
dalam pekabaran Injilnya.

6. Menyembuhkan orang sakit di negeri itu. Pekabaran Injil tidak 
hanya dalam perkataan . saja, tetapi dilakukan dengan kesembuhan-
kesembuhan dan mujizat lain-lain yang membuktikan Firman itu.



7. Kalau tidak diterima, pergi serta mengatakan: Kerajaan Allah sudah
dekat. Bagi orang yang menerima penginjilan itu, mereka akan 
menerima berkat yang besar, tetapi bagi orang yang menolak harus 
diberi perhatian yang tajam, supaya mereka sadar akan pilihan yang 
telah mereka pilih itu.

V. KUASA UNTUK PELAYANAN.

Kalau kita mau menerima teladan Yesus dan muridNya, kita tidak 
dapat melayani dengan kuasa atau dengan kepandaian kita sendiri, 
apalagi kalau kita mau melayani dengan mujizat-mujizat. Maka kita 
perlu kuasa dari atas. Dalam baptisan, kita menerima hak atas segala 
kuasa di dalam nama Yesus. Kita dibaptiskan "dalam Nama Yesus". 
Nama itu berkuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan (Kisah 
Rasul-rasul 4:10,12).

Dengan menerima baptisan Roh Kudus kita menerima kuasa. yang 
sama yang bekerja di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yesus telah 
menjanjikan: "Kamu akan menerima kuasa kelak, apabila Roh Kudus 
turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi bagiKu, sehingga sampai
ke ujung bumi" (Kisah Rasul-rasul 1:8).

Roh kudus adalah kuasa untuk berbuat mujizat dalam Nama Yesus dan
juga untuk mendorong orang untuk menerima keselamatan yang kita 
tawarkan. "Apabila Ia (yaitu Roh Kudus) datang, Ialah akan 
menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa, keadilan dan hukuman"
(Yohanes 16:8).

Pada waktu kita menerangkan tentang Kerajaan Allah dan bersaksi 
kepada seseorang, Roh Kudus juga berbicara di dalam hatinya untuk 
menerangkan kepadanya tentang keadaannya dan kebutuhannya dan 
untuk mendorong dia supaya menerima Yesus Kristus menjadi Juru 
Selamatnya. Kalau dia menerima penginjilan kita, Roh itu akan 
mengerjakan suatu mujizat di dalam hatinya dengan memberikan 
kepadanya kehidupan yang baru dan indah.



VI. SARAN-SARAN YANG PRAKTIS DI DALAM 
MENGABARKAN INJIL.

Maksud kita di dalam penginjilan ialah membawa orang-orang untuk 
mengalami secepat mungkin keempat bagian dalam proses kelahiran 
baru. Di dalam penginjilan pertama kita memakai perkataan yang 
sedikit mungkin. Kita ingin memperkenalkan orang dengan teman kita, 
Yesus. Dalam memperkenalkan orang-orang, seringkali kita 
memberitahukan beberapa fakta yang terpenting tentang orang-orang 
yang kita perkenalkan itu. Sesudah mereka saling mengenal, mereka 
dapat mencari tahu secara yang mendetail tentang riwayat hidup dan 
cita-cita masing-masing. Tidak ada gunanya kita menjelaskan dengan 
panjang lebar, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kalau 
pendengar itu belum lahir.

Penjelasan kita tidak mungkin dapat dimengerti, bahkan akan 
menimbulkan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin mereka 
mengerti. Seringkali ada orang yang suka bertanya-tanya dan ingin 
mengerti Injil dengan sempuma sebelum menerima. Kita harus 
memberitahukan kepada orang-orang itu, bahwa tidak mungkin mereka 
mengerti dahulu. Mereka harus mulai dengan berkenalan dengan Yesus.
Lalu perkara-perkara yang lain akan lebih mudah dimengerti.

Jikalau kita keluar untuk menginjil, jangan kita berjalan dengan 
sembrono menurut kemauan kita sendiri dan jangan kita masuk segala 
rumah di kampung. Lebih baik membiarkan Roh Kudus menunjukkan 
tempatnya dan orang yang harus kita Injili. Seringkali Roh Kudus itu 
memimpin kita kepada orang yang memerlukan kesembuhan atau 
pertolongan yang lain. Kita melayani orang itu dengan karunia-karunia 
Roh dan terjadilah mujizat. Iman mulai naik. Seringkali kalau ada 
kesembuhan atau mujizat yang lain, teman-teman, tetangga-tentangga, 
bahkan satu desa dapat berkumpul semua, lalu kita dapat 
memperkenalkan mereka dengan Yesus.

Kita seharusnya selalu keluar menginjil berdua atau bertiga. Biarlah 
satu orang berbicara dan yang lain berdoa. Kalau kita memandang mata 
orang yang diinjili dan juga peka mendengar suara Roh Kudus, maka 
kita dapat mengetahui saatnya di mana hatinya digerakkan oleh Roh 
untuk menerima Injil. Pada saat itu jangan kita berbicara lagi, biarpun 
mungkin kita merasa belum selesai penjelasan kita. Kalau kita 



meneruskan, saatnya akan lewat.

Tetapi pada saat keputusan itu, kita berhenti dan berkata: "Apakah 
saudara ingin menerima Yesus sekarang?" atau "Apakah saudara mau 
mengenal Dia sekarang?" Lalu kita mengajak mereka berdoa, 
mengundang Yesus masuk ke dalam hati mereka dengan mengambil 
alih sebagai Tuhan dan Juruselamat. Lalu terjadilah suatu mujizat di 
dalam hidup mereka. Mereka dibenarkan di hadapan Allah. Sejahtera 
Allah yang melebihi segala akal, mulai terasa dalam hidup mereka. 
ltulah kejadian baru di dalam Kristus. Mungkin pada saat itu mereka 
ingin mengakui dosa-dosanya.

Kita menasehatkan mereka supaya mengakui dengan terus terang dan 
dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti mengampuni dan melupakan 
dosa-dosanya dan memerdekakan mereka. Yang lama sudah lenyap, 
yang baru sudah terbit.

Sesudah seseorang percaya dan bertobat, kita berkata: "Sekarang 
saudara perlu dibaptis di dalam air". Baiklah kita menjelaskan beberapa 
ayat di dalam Rum 6, dengan menekankan bahwa di dalam baptisan itu 
tabiat yang lama dikuburkan dengan Kristus dan kita menerima suatu 
hidup yang baru di dalam Dia.

Lalu kita mengantar mereka ke sungai dan membaptiskan mereka. 
Sekali lagi Allah membuat suatu mujizat. Saat itu mereka mati lepas 
dari dosa dan hidup bagi kebenaran. Kita mendorong mereka untuk 
membakar segala jimat dan berhalanya, karena mereka tidak 
memerlukan perkara-perkara itu lagi. Mereka sudah lepas dari tabiat 
yang lama yang penuh dosa, kuasa dosa sudah di-hancurkan, mereka 
sudah bebas untuk hidup suci di hadapan Allah. Mereka menjadi 
manusia yang baru dengan pandangan yang baru dan bentuk kehidupan 
yang baru.

Kami percaya bahwa baptisan dilakukan dengan segera ini ialah cara 
yang sesuai dengan Alkitab dan juga cara yang paling berhasil. Tetapi 
kami juga menginsafi, bahwa cara ini bertentangan dengan tradisi-
tradisi dan peraturan-peraturan di dalam kebanyakan aliran Gereja. 
Sebab itu sering kita berkompromi, supaya tidak memberi syak kepada 
Gereja-gereja itu. Biarlah kita mempertahankan cara-cara yang menurut
Perjanjian Baru dengan mendorong Gereja-gereja untuk mengikutinya. 
Sedapat mungkin kita akan menurut Perjanjian Baru itu, tetapi juga kita 



mau memelihara hubungan yang baik dengan Gereja-gereja.

Faedah di dalam Baptisan itu tergantung dari iman dan kesungguhan 
hati si calon. Jadi kita harus sedapat mungkin menentukan kesungguhan
pertobatannya sebelum kita membaptiskan mereka. Jikalau kita 
mendengar suara Roh dengan peka, Dia akan memimpin kita dengan 
jelas.

Sesudah petobat baru dibaptis dalam air, kita mengajak dia memohon 
dan menerima Baptisan di dalam Roh Kudus.

Justru di dalam Perjanjian Baru baptisan Roh Kudus kadang-kadang 
mendahului baptisan air. Urutan dari dua baptisan itu tidak seberapa 
penting, tetapi sangat penting ialah bahwa pertobatan harus mendahului 
baptisan.

Kita dapat membaptiskan orang di dalam air atas Nama Tuhan, tetapi 
hanya Yesus sendiri yang membaptiskan orang di dalam Roh Kudus. 
Pelayanan kita kepada orang-orang yang mau menerima baptisan Roh 
Kudus bersifat bantuan doa. Sering-sering iman mereka dapat juga 
dikuatkan dengan kita menumpangkan tangan. Di samping itu kita 
boleh mendorong mereka supaya mempercayai Yesus untuk 
membaptiskan mereka dalam RohNya, sebab hal itu dijanjikan dengan 
jelas di dalam Alkitab. 

Ji-kalau mereka percaya dan menyerahkan lidahnya kepada Tuhan, 
Dia akan memberi bahasa baru untuk berdoa dan memuji Dia. Mereka 
akan mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa sebagaimana 
diilhamkan oleh Roh. Dalam pelayanan ini biarlah kita senantiasa 
dalam suasana tenang dan menyembah Tuhan dengan penuh khidmat. 

Lalu mereka perlu diberi petunjuk supaya tetap senantiasa dan di 
mana-mana berdoa dan menyembah Tuhan di dalam bahasa yang baru 
itu.

Kalau kita sudah membawa orang kepada pertobatan, baptisan air dan 
Roh, maka pekerjaan kita sebagai penginjil sudah selesai. Petobat baru 
itu sudah menjadi anak bayi di dalam Kristus.

Tetapi bayi akan banyak memerlukan perawatan. Kalau dahulu dalam 
penginjilan perkataan kita hanya sedikit, tetapi selanjutnya kita harus 
banyak menggembleng dan membangkitkan iman mereka, sambil 
mengajar mereka cara berdoa, berjalan dalam Roh dan memelihara 



kesucian yang telah mereka terima di dalam Yesus.

Beberapa pelajaran yang biasanya kami berikan kepada petobat-
petobat baru terdapat dalam fasal-fasal yang berikut. Kami percaya 
bahwa perkara-perkara ini ialah pengertian-pengertian pokok yang 
mutlak untuk segala orang Kristen, tetapi anehnya jarang diajarkan di 
dalam Gereja-gereja.

Daftar Isi

3. Bagaimana Kita Harus Berdoa

DI MANA KITA HARUS MULAI?

Kita tidak mungkin berbicara dengan orang yang belum kita kenal. 
Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah perkenalan. Apalagi
jikalau kita sungguhsungguh ingin menetapkan hubungan dengan 
seseorang, kita hams menerima ia sebagaimana ia ada dan tidak sesuai 
dengan apa yang kita inginkan atau bayangkan akan dia.

Oleh sebab Allah adalah Tuhan pencipta sekalian alam, kita harus 
menerima Dia sebagai Tuhan kita secara pribadi. Tetapi kita sudah biasa
untuk menguasai diri kita sendiri dan ingin menjadi tuhan bagi diri kita 
sendiri. Jadi ternyata kita harus ganti tuhan. Maka dari itu, meskipun 
kita sudah melakukan banyak perkara yang kita anggap doa, tetapi doa 
yang sebenarnya akan dimulai pada saat kita rela melepaskan sifat-sifat 
yang memerintahkan diri sendiri atau menjadi tuhan bagi diri kita 
sendiri dan kita mau menerima pemerintahanNya.

Lalu setelah kita menyerahkan diri kita kepada pemerintahanNya, kita 
akan mengalami bahwa Dia tidak hanya sebagai Tuhan, tetapi juga 
sebagai Juru Selamat, yang akan menolong kita sepenuhnya untuk 
segala keperluan kita dan merubah dari sifat-sifat yang lama kepada 
sifat-sifat yang baru.

Apakah doa itu?

Doa adalah percakapan dengan Allah. Tidak hanya dari fihak kita yang



berbicara sehingga kita yang memonopoli pembicaraan tersebut tetapi 
kita harus juga mendengarkan Dia. Allah terus menerus mendengarkan 
kita dan juga berbicara, dengan demikian kita harus juga berbuat kedua 
hal itu. Inilah suatu jawaban bagi orang yang tidak yakin bahwa Tuhan 
sanggup menjawab doa kita. Sebenarnya tidak ada doa yang tidak 
dijawab; tetapi mungkin banyak jawaban yang tidak didengar.

Ambillah kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tenanglah di 
hadapan Dia, karena Allah bukannya Allah yang kejam atau Allah yang 
gugup; Dia tidak pernah kuatir tentang hal yang akan datang. Jangan 
mau memaksa Tuhan untuk berbuat sesuatu yang saudara inginkan 
sendiri. Jangan terburu-buru. Karena kelambatan Tuhan lebih cepat 
daripada usaha manusia yang giat sekalipun.

Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada manusia?

Musa, Saul dan orang-orang lain, mereka sudah mendengar suara 
Tuhan secara langsung. Yehezkiel mendengar suara Tuhan dengan jalan 
melihat penglihatan. Raja Nebukadnesar menerima suatu impian yang 
akhirnya diartikan oleh Daniel. Tuhan seringkali berbicara kepada 
umatNya melalui nubuatan. Tuhan berbicara kepada Elia dengan suara 
sepoi-sepoi. Tuhan dapat berbicara kepada umatNya dengan berbagai 
macam cara, sebagaimana umatNya itu bersedia menerima.

Kemungkinan besar cara berbicara kepada seseorang secara pribadi 
biasanya dengan suara yang halus, sepoisepoi, karena di dalam hal itu 
Tuhan memberikan pikiranNya ke dalam hati mereka. Tetapi jangan 
sampai kita membatasi Tuhan. Tuhan dapat berbicara memakai cara-
cara yang tersebut di atas, tetapi juga memakai cara-cara yang lain di 
samping itu.

Apakah yang patut kita minta kepada Tuhan?

Jikalau saya sedang berbicara kepada seseorang tentang doa, hal 
pertama yang akan mereka katakan ialah: "Mungkin Tuhan akan 
menolak doa saya". Jika kita menganggap bahwa Tuhan tidak ingin 
memberi jawaban kepada umatNya, dengan sendirinya kita tidak akan 
mendengar suaraNya. Tetapi Yesus bersabda: "Jikalau engkau meminta 
barang sesuatu atas NamaKu, Aku akan memberikan apa yang kau 



pinta," dan juga Dia berkata: "Kalau kau minta segala sesuatu di dalam 
doamu, percayalah kamu seolah-olah sudah menerimanya dan kamu 
akan menerimanya". Kita tidak akan mengalami segala perkara ini, 
kalau kita masih menganggap bahwa Tuhan ialah Tuhan yang tidak mau
menjawab doa.

Hal yang terbaik untuk menghilangkan kepercayaan yang negatif 
seperti yang tersebut di atas, ialah kita harus belajar dari Firman Tuhan 
dan menerima janji-janji dari Tuhan di dalam Alkitab. Sehingga dengan 
jalan itu kita akan dapat berdoa dengan yakin, bahwa doa kita adalah 
sesuai dengan kehendakNya.

Di bawah ini kami menunjukkan beberapa contoh janji-janji Tuhan 
untuk saudara-saudara.

1. Jawaban doa. "Jikalau engkau meminta sesuatu kepadaKu, Aku 
akan melakukannya". Yoh. 14:14; Luk. 11:9.

2. Keampunan. "Sebab di dalam Dia dan oleh darahNya kita beroleh 
penebusan, yaitu keampunan dosa menurut kekayaan anugerahNya". 
Ep. 1:7; Mat. 6:14.

3. Hikmat. "Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata 
hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh 
lawanmu". Luk. 21:15; Yak. 1:5.

4. Damai atau Sejahtera. "Tuhan akan memberikan kepada umatNya 
sejahtera". Maz. 29:11; Yoh. 14:27.

5. Kelimpahan. "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan 
mempunyai segala kelimpahan". Yoh. 10:10.

6. Perlindungan. "Maka iapun akan menudungi engkau dengan 
sayapNya dan di bawah kepakNya engkau akan berlindung". Maz. 91:4.

7. Kesehatan. "Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan 
Allah mu , maka Iapun akan memberkati rotimu dan airmu, dan segala 
penyakit akan kulalukan kelak dari antaramu". Kel. 23:25.

8. Pimpinan. "Bahwa Ia memimpin orang yang rendah hatinya kepada 
yang benar". Maz.25:9.

Jadi yang terakhir ini adalah janji yang menjamin kita untuk 
mengetahui segala janji-janji yang lain yang tidak dapat kita ketemukan
di dalam Alkitab. Jikalau saudara di dalam kebimbangan atau keraguan 



tentang apa yang harus saudara doakan, minta saja supaya Tuhan 
memimpin. Dia akan memimpin doa kita, jikalau kita membiarkan Dia 
bekerja.

Ada berapa macamkah doa itu?

Ada beberapa macam doa sebagaimana ada beberapa macam hal di 
dalam hidup kita dan persekutuan kita dengan Allah. Kita akan dapat 
membedakan beberapa macam yang penting di dalam doa kita sebagai 
orang Kristen:

1. Penyembahan. Yaitu memberikan puji-pujian kita kepada Tuhan.

2. Penyesalan. Menyesali, mengakui perbuatan kita yang salah kepada 
Tuhan.

3. Pengucapan syukur. Dengan memperhatikan perkara-perkara yang 
baik yang telah Tuhan perbuat untuk kita dan menghargai pertolongan 
serta mengucap syukur.

4. Permintaan. Memohon kepada Tuhan untuk kepentingan-
kepentingan kita sendiri.

5. Doa syafaat. Mendoakan atau menanggung orang lain di hadapan 
Tuhan.

6. Peneguhan. Menerima dengan iman perkara-perkara yang telah 
Tuhan janjikan untuk kita.

Berapa lama saya harus berdoa?

Berdoalah sampai saudara menerima keyakinan di dalam hatimu, 
bahwa doamu sudah sampai kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan 
pasti mengabulkan doamu, yakni dengan jalan mendengar suaraNya 
yang meneguhkan iman saudara waktu saudara berdoa. Berdoalah 
sampai doa saudara berhasil.

Di dalam doa permintaan biasanya cukup sekali saja berdoa, kemudian
mempercayai bahwa Tuhan sudah mendengar, menjawab atau sedang 
mengerjakan. Tuhan menjawab bukan karena kita mengulang-ulangi 
doa, melainkan oleh sebab kita mempercayai Dia. Tetapi jikalau 
pertama kali doa saudara tidak berhasil, tanyalah kepada Tuhan apa 



sebabnya, mungkin perlu sesuatu yang harus dibereskan di dalam doa 
saudara. Setelah itu baru mulai berdoa lagi.

Apakah yang harus saya perbuat jikalau pikiranku melayang-layang ke
mana-mana waktu saya hendak berdoa?

Tidak ada seorang pun yang senang kepada orang yang senantiasa 
memonopoli pembicaraan, memilih pokok pembicaraan dan langsung 
membicarakannya. Nah, semacam inilah yang sering kita perbuat di 
dalam doa kita kepada Tuhan. Jikalau pikiran saudara melayang-layang 
itu, mungkin berarti Tuhan sedang memotong pembicaraanmu dan 
mulai memilih pokok pembicaraan. Jikalau hal itu terjadi, mengapa 
saudara tidak lebih baik bersukacita akan hal itu? Biarkanlah Dia 
menunjukkan pokok doa dengan jalan kepikiranmu melayang-layang.

Selanjutnya saudara dapat menyerahkan sepenuhnya kepadaNya, 
dengan memberikan Dia memimpin di dalam mendoakan pokok doa 
itu.

Apakah sebabnya jikalau saya sudah mencoba tetapi tidak berhasil?

Jangan saudara mengharapkan bahwa saudara akan dapat langsung 
melakukan atau menguasai segala pelajaran di atas waktu pertama kali 
mencoba melakukan. Ingatlah bahwa pertama kali saudara berbicara 
dengan ibu, saudara hanya dapat berkata "oeeeekkk" saja. Tetapi 
meskipun demikian ibu mengerti maksudnya pada waktu kita masih 
bayi, kita hams juga mengalami perkembangan, sehingga kita dapat 
berhubungan dengan ibu dengan percakapan yang sempurna. Demikian 
juga di dalam hubungan kita dengan Allah. Tidak hanya pada 
permulaan saja, tetapi kita perlu tumbuh hubungan kita di bawah 
keajaibanNya, kesabaranNya dan pimpinan kasihNya.

Daftar Isi

4. Mendengarkan Suara Tuhan

Sudah tentu segala orang Kristen ingin mengikuti dan menaati 
perintah-perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadaNya. 
Bila kita yakin bahwa Tuhan memimpin kita untuk berbuat sesuatu, 



tentu kita mau berbuat hal itu.

Tetapi kebanyakan orang Kristen mengalami kesukaran dalam hal 
mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kalau kita tidak mendengar suara 
Tuhan dengan jelas, kita tidak dapat menuruti perintah-perintahNya. 
Terpaksa kita harus menurut kebijaksanaan kita sendiri saja. Tetapi 
segala perbuatan kita yang tidak menurut perintah Tuhan itu merupakan
dosa. Tanpa mendengar suara Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa 
yang berkenan kepadaNya. Kita tidak mengalami sejahtera dan kita 
tidak akan maju dalam kekristenan kita.

Syarat-syarat untuk dapat mendengar suara Tuhan.

Yesus berkata: "Segala dombaKu mendengar akan suaraKu, dan Aku 
kenal dia dan sekaliannya pun mengikut Aku". Yoh. 10:27. Inilah janji-
janji Tuhan yang patut · dipercayai dan diterima oleh segala anak-anak 
Tuhan. Di dalam ayat ini syarat yang satu-satunya untuk mendengar 
suara Tuhan ialah bahwa kita sudah menjadi "dombaNya. Kita menjadi 
domba-domba Tuhan pada waktu kita bertobat dan menerima Tuhan 
Yesus sebagai Gembala kita yang baik. Ini berarti bahwa kita akan 
bersifat lemah lembut seperti domba; mau takluk kepada Gembala itu, 
mengikuti Dia terus-menerus serta dengar-dengaran kepada segala 
perintahNya.

Tentu kita harus tetap dekat kepada Gembala itu; kalau jauh, kita tidak 
dapat mendengar suaraNya lagi. Sebab itu orang Kristen perlu 
bersekutu terus-menerus dengan Tuhan. 

Yesus memberi suatu janji yang indah, yang tertulis dalam Yoh. 
10:4,5: "dan domba-domba itu mengikuti Dia, sebab segala domba itu 
mengenal suaraNya. Tetapi akan orang lain sekali-kali tiada diikutinya, 
melainkan lari dari padanya, sebab tiada dikenalnya suara orang lain". 
Dengan ini, Tuhan berjanji bahwa kita akan dapat membedakan 
suaraNya di antara suara-suara yang lain dengan jelas. Kalau kita sudah 
jadi domba-dombaNya kita tidak akan ditipu atau disesatkan oleh suara-
suara yang lain itu. 

Pada waktu kita dibaptiskan di dalam Roh Kudus, lidah kita, pikiran 
kita dan segala anggota kita diserahkan kepada Roh itu. Pada waktu kita
berdoa di dalam Roh (yaitu dengan bahasa lidah) kita dipersatukan 



dengan Tuhan; Roh Kudus itu menyaksikan dari hal Yesus dan 
menyampaikan perkataanNya di dalam roh kita. Pikiran kita dipimpin 
oleh Roh sehingga kita menaruh kasad (akal) Kristus I Kor. 2:16. 

Jadi kita dapat memastikan bahwa segala orang Kristen dapat 
mendengar suara Tuhan dengan jelas dan terusmenerus, asal mereka 
mau mendengarkan.

Bagaimana caranya Tuhan untuk berbicara dengan kita?

Kita harus membedakan dengan jelas di antara doa pribadi dengan doa
persekutuan. Dalam doa pribadi seorang Kristen menyendiri untuk 
berbicara dengan Tuhan sendirian dan untuk mendengar suara Tuhan 
secara pribadi. Di dalam persekutuan atau perhimpunan orang-orang 
Kristen, kita bersekutu satu dengan yang lain dalam persekutuan yang 
erat di mana kita saling memperhatikan dan saling melayani satu 
dengan yang lain. Kita berbicara Tuhan bersama-sama dan Tuhan 
berbicara kepada satu persekutuan. 

1. Di dalam doa pribadi. Dalam doa pribadi kita harus menyendiri dan
memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita berbicara 
kepada Dia dengan terus terang untuk mengeluarkan isi hati kita. Kita 
tidak perlu mencari perkataan yang halus-halus atau susunan perkataan 
yang bagus. Jangan kita berpura-pura memakai banyak perkataan. Kita 
tidak dapat menipu Tuhan, sebab Tuhan mengetahui segala isi hati kita. 
Oleh karena itu biarlah kita berbicara dengan jujur dan mengucapkan 
apa yang sungguh-sungguh ada di dalam hati kita; dengan terus terang 
dan dengan perkataan yang sederhana. Tuhan sangat menghargai 
kesungguhan kita.

Tetapi jauh lebih penting dari pada doa kita kepada Tuhan ialah 
perkataanNya kepada kita. Dari pada kita banyak berbicara, baiklah kita
berdiam diri dan mendengarkan Dia. Biarlah kita mengambil waktu 
sebanyak mungkin setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan yang 
manis, yang mau berbicara dengan kita.

Dalam doa pribadi, Tuhan biasanya berbicara kepada kita dengan suara
yang kecil ini, mungkin merupakan perkataan, pimpinan, pengertian, 
penerangan dan lain-lain. Mungkin Tuhan memberi suatu kerinduan 
atau beban untuk berbuat sesuatu atau untuk melayani atau bekerja di 



suatu tempat yang tertentu. Kadang-kadang kita akan merasakan 
perasaan-perasaan Tuhan dan mengetahui tentang cinta kasihNya 
kepada kita atau kesedihanNya dengan orang yang menolak firmanNya 
atau kegiranganNya bila orang bertobat. Lain kali kita bertanya 
kepadaNya tentang sesuatu hal, lalu kita merasa bimbang dan tidak 
tentram dan kita mengetahui bahwa hal itu bukan kehendakNya.

Jikalau kita tetap di dalam suatu hubungan yang baik dengan Tuhan 
dan bersekutu terus menerus dengan Dia, maka kita dapat mempercayai 
pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita. Kita telah menyerahkan 
kepikiran dan perasaan kita kepada Dia dan kita: "Menaruh kasad 
Kristus".

Selain suara kecil itu Tuhan dapat juga berbicara dengan cara-cara 
lain, umpamanya, melalui penglihatan-penglihatan, impian-impian, 
suara yang dapat didengar dan lain-lain. Kadang-kadang penglihatan-
penglihatan dan impian-impian itu sukar untuk kita mengartikan. Tetapi 
kita dapat bertanya kepada Tuhan dan Dia akan membuka rahasia-
rahasiaNya.

Kadang-kadang orang-orang Kristen minta tanda dari Tuhan untuk 
menetapkan pimpinan yang mereka terima dari Tuhan (seperti Gidion 
dengan belulang yang berbulu. Hakim-hakim 6:37). Beberapa orang 
Kristen minta kepada Tuhan untuk memimpin mereka kepada beberapa 
ayat Alkitab yang akan menetapkan iman mereka dalam suara Tuhan 
yang telah mereka dengar. Lain orang meminta tanda-tanda yang lain. 
Tidak salah untuk kita minta tanda-tanda asal tanda-tanda itu hanya 
dipakai sebagai ketetapan saja dan tidak menggantikan tempatnya suara 
Tuhan.

Makin kita berjalan terus menerus dengan Tuhan dan mengikuti Dia, 
makin jelas suaraNya yang senantiasa berbicara dengan kita. Kita akan 
merasakan persekutuan/ persahabatan yang indah dengan Tuhan di 
mana-mana dan dalam segala sesuatu.

2. Dalam persekutuan dengan Orang Kristen yang lain. Bila kita 
berkumpul dengan orang-orang Kristen yang lain, Tuhan tidak dapat 
berbicara hanya di dalam hati, tetapi Dia harus berbicara dengan suara 
yang dapat didengar oleh segala anggota persekutuan itu, "Supaya 
sekaliannya boleh faham dan sekaliannya dinasehatkan" (I Kor. 14:31). 
CaraNya Tuhan untuk berbicara kepada persekutuan orang-orang 



Kristen ialah dengan kesembilan karunia Roh Kudus, teristimewa 
perkataan hikmat, perkataan marifat dan nubuatan. Tuhan memberi 
pengertian dan peneranganNya kepada mereka dengan perkataan 
marifat. Dia memimpin mereka dengan perkataan hikmat. Dengan 
nubuatan Tuhan berbicara kepada umatNya untuk meneguhkan iman, 
nasehat, penghiburan (I Korintus 14:3).

Ini sebabnya Paulus menasehatkan kita di dalam I Korintus 14:1 
untuk: "Hambatlah olehmu kasih itu dan lagi usahakanlah dirimu akan 
beroleh segala karunia yang rohani, tetapi terlebih pula supaya kamu 
bernubuat". Justru kasih .kita untuk sidang JemaatNya dinyatakan 
dalam hal kita mau menyampaikan perkataanNya kepada saudara-
saudara kita yang lain, supaya mereka boleh diteguhkan imannya. Saya 
merasa bahwa di dalam banyak gereja masa kini, kita banyak 
mendengar manusia yang berbicara kepada Allah atau tentang Allah. 
Tetapi Tuhan kurang diberi kesempatan untuk berbicara kepada 
umatNya. 

Pernyataan-pernyataan Roh itu dapat disampaikan secara formil 
dengan: "Demikianlah Firman Tuhan ... " atau disisipkan dengan 
setengah sengaja di dalam kesaksian-kesaksian, pengajaran-pengajaran, 
nasehat-nasehat dan lain-lain. Kalau kita menyerahkan mulut kita 
kepada Tuhan, Dia akan memimpin segala pembicaraan kita dan kita 
akan heran, bahwa kita sering mengeluarkan perkataan yang cocok 
dengan keadaan dan keperluan orang-orang yang mendengar. 

Tuhan dapat juga berbicara kepada umatNya dengan penglihatan. 
Kalau orang yang melihatnya menceritakan penglihatan itu kepada yang
lain, Tuhan akan menerangkan maksudnya dengan nubuatan atau 
perkataan marifat. Kadang-kadang juga Tuhan memberi penglihatan 
yang sama kepada beberapa atau semua anggota persekutuan itu. 
Penerangannya boleh dengan nubuatan atau secara diskusi yang 
terpimpin. 

Kalau orang Kristen berkumpul dalam suasana doa dan mencari 
Tuhan, mereka boleh berdiskusi (bercakap-cakap) bersama-sama dan 
Tuhan dapat memimpin dan berbicara kepada mereka melalui diskusi 
itu. Inilah cara yang paling baik untuk pelajaran Alkitab dalam 
persekutuan. Segala orang dapat mengambil bagian dan saling 
melengkapi dalam pengertiannya. Dengan jalan ini



Tuhan seringkali mewahyukan kebenaran-kebenaran yang baru yang 
tidak diketahui sebelumnya oleh anggota-anggota persekutuan itu.

Kalau dalam suatu persekutuan orang-orang perlu mengambil 
keputusan tentang sesuatu hal, maka Tuhan dapat memberi pimpinan 
dengan perkataan hikmat melalui seseorang. Ada baiknya keputusan-
keputusan yang penting ditetapkan melalui orang lain. Kalau sesuatu 
hal sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan, segala anggota 
persekutuan itu seharusnya bersetuju; semuanya merasa kesaksian Roh 
Kudus di dalam hati mereka; atau paling sedikit semuanya merasa 
sejahtera tentang keputusan itu.

Pada waktu kita berdoa seorang diri, Tuhan berbicara kepada kita 
secara pribadi. Tetapi apabila kita berhimpun dengan orang yang lain, 
biasanya segala wahyu atau ilham yang kita terima seharusnya 
disampaikan kepada orang lain. Kita saling memperhatikan dan saling 
melayani. Biarlah setiap orang dalam persekutuan itu berdoa di dalam 
hatinya: "Tuhan pakailah saya untuk melayani saudara-saudara saya. 
Berilah saya sesuatu untuk meneguhkan iman mereka". Lalu, kalau kita 
menerima sesuatu ilham, perkataan-perkataan, pelajaran, penglihatan 
dan lain-lain biarlah kita membagi-bagikan kepada saudara-saudara 
yang lain.

"Jikalau kepada seorang yang duduk di situ masuk suatu ilham, 
hendaklah orang yang pertama itu berdiam diri. Karena sekalian kamu 
boleh bernubuat seorang lepas seorang, supaya sekaliannya boleh faham
dan sekaliannya dinasehatkan" (1 Kor. 14:30, 31).

Supaya kita dapat senantiasa mendengar suara Tuhan dengan jelas 
dalam persekutuan, perlu segala anggota persekutuan itu beres di 
hadapan Tuhan dan dibaptiskan dalam Roh, menyerahkan diri kepada 
pimpinan Roh Kudus dan beriman, bersehati serta mencari Tuhan 
bersama-sama. Kalau syarat-syarat ini digenapi, kita tidak usah kuatir 
tentang nubuatan palsu atau manifestasi-manifestasi yang aneh. Kita 
menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan dan Dia mengatur 
kebaktian itu menurut suatu acara Illahi yang indah sekali.

Tuhan berbicara kepada kita tentang apakah?

Kalau berbicara dengan Tuhan jangan kita selalu menguasai 



percakapan itu. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih pokok pembicaraan
dan Dia yang memimpin pembicaraan itu. Di antara lain Tuhan ingin 
berbicara kepada kita tentang hal-hal yang berikut:

1. KasihNya kepada kita. Terutama Tuhan mencari hubungan kasih 
dengan anak-anakNya, kepada anak-anak yang terbuka untuk 
mendengarkan suaraNya, Dia ingin berbicara terus tentang kasihNya. 
Sebab itu biarlah kita jangan terlalu sibuk untuk menerima kasih Tuhan 
itu. Biarlah kita membuka hati untuk kasih Tuhan itu tercurah kepada 
kita. Lalu kita dapat menyalurkan kasih Allah itu kepada orang yang 
lain.

2. Pentingnya kita hidup dalam kesucian. Pada waktu kita bertobat, 
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan dibaptiskan dalam
namaNya, maka segala dosa kita yang lama diampuni, dihapuskan dan 
dilenyapkan. Yesus itu sanggup untuk "Menyelamatkan dengan 
sempurnanya segala orang yang menghampiri Allah oleh sebab Dia" 
Ibrani 7:25. Tetapi sewaktu-waktu orang Kristen itu jatuh ke dalam dosa
lagi, maka Roh Kudus akan mulai berbicara kepadanya tentang dosa itu,
hingga dosa itu diakui dan dilepaskan. Jangan kita mengakui dosa-dosa 
yang lama lagi, karena sudah dihapuskan oleh Tuhan. Hanya perlu kita 
mengakui dosa yang baru, yang ditunjukkan oleh Roh Kudus itu. 
Jangan kita mencari-cari dosa di dalam hidup kita dengan selalu 
memeriksa diri. Roh Tuhan yang akan menerangkan dan menempelak 
dari hal dosa itu.

3. Pimpinan. Kita dapat selalu dipimpin oleh Tuhan dalam segala 
sesuatu, asal kita mau menyerahkan segala sesuatu kepadaNya dan taat 
akan Dia. Beberapa orang membedakan di antara perkara-perkara yang 
dapat mereka atur dan urus sendiri dengan perkara-perkara yang harus 
diserahkan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak ada perkara-perkara 
yang terlalu kecil atau besar untuk Tuhan. Tuhan ingin menjadi Tuhan 
dalam segala sesuatu di dalam hidup kita, baik kecil maupun besar.

4. Pengajaran. Tuhan mengajar kita secara yang heran dalam segala 
pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Dia juga mengajar kita di 
dalam membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab dalam suasana 
doa, Tuhan akan menerangi isi Alkitab itu dengan RohNya. Tuhan juga 
mengajar kita secara yang heran dalam persekutuan dengan orang 
Kristen yang lain, di mana kita boleh tukar pikiran, berdiskusi, belajar 



Alkitab bersama-sama, dipakai Tuhan untuk saling menubuatkan dan 
menasehatkan, bahkan saling menguji.

5. Rencana-rencana atau rahasia-rahasia Tuhan. Tetapi Tuhan tidak 
hanya ingin memimpin kita dalam segala pekerjaan dan pergaulan kita 
sehari-hari, tetapi juga Dia ingin menyatakan kepada kita rahasia-
rahasiaNya yang sangat mendalam tentang Kerajaan Allah.

Yesus berkata: "Aku sudah memanggil kamu sahabat oleh sebab segala
perkara Aku dengar dari pada BapaKu, itulah Aku beritahu kepadamu" 
Yohanes 15:15.

Tuhan seolah-olah membuka hatiNya dan menyatakan kepada kita 
segala rencana-rencanaNya dan rahasia-rahasia yang sangat mendalam. 
Pada zaman yang terakhir ini Dia ingin supaya kita mengerti 
maksudNya dalam sejarah dunia dan dalam gerejaNya. Hal ini tidak 
dapat kita mengerti dari pengalaman yang lalu atau dengan ratio kita; 
tetapi hanya dalam persekutuan dengan Dia.

Biarlah pikiran dan hati kita selalu peka untuk mendengar suara 
Tuhan. Biarlah Dia yang selalu menguasai percakapan itu dan 
membukakan kepada kita apa yang ada di dalam hatiNya.

Daftar Isi

5. Kehidupan Kristen yang Menang

Anakku yang kekasih,

Inilah pelajaran tentang kesucian yang telah kujanjikan. Mungkin 
sekali kamu sudah mengetahui dengan melihat hidup orang-orang lain 
dan juga hidupmu sendiri, bahwa dosa adalah rintangan yang berat 
dalam hidup seorang Kristen. Dosa itu tidak hanya merugikan 
kesaksiannya di hadapan manusia, tetapi juga menghilangkan 
keyakinannya di hadapan Allah.

Dahulu saya sangka kesucian itu adalah kabar buruk. Saya kira bahwa 
kesucian itu sama dengan membetulkan hidup saya sendiri, dengan 
umpamanya melepaskan kebiasaan-kebiasaan dari merokok atau 



memarahi anak-anak saya dan sebagainya. Pikiran saya tidak 
dihiburkan oleh ucapan yang berikut dari 1 Yohanes 2:4; orang yang 
mengatakan aku kenal Dia, tetapi tiada menurut hukum-hukumnya 
menjadi seorang pendusta dan kebenaran itu tiada di dalam dia. "Barang
siapa yang tinggal di dalam Dia, tiadalah ia berbuat dosa, maka barang 
siapa yang berbuat dosa, belum nampak Dia dan belum kenal Dia". 
Atau perkataan dari Imamat Lewi yang dikutip oleh Petrus: "Hendaklah
kamu ini sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga, sempurna 
adanya."

Ucapan-ucapan ini merupakan kabar yang buruk sekali kalau kesucian 
yang mutlak yang dilukiskan dalam ayat-ayat ini tidak mungkin bagi 
kita; karena kelihatan bahwa keselamatan kita yang kekal tergantung 
kepada penerimaan kemenangan yang mutlak ini. Kalau kita tidak 
mengalami kemenangan ini, kita dihukum oleh perkataan Alkitab itu.

Tetapi kita telah banyak belajar dari ajaran gereja dan oleh pengalaman
kita yang lampau untuk meragukan kemungkinan daripada kemenangan
yang sungguh-sungguh di atas dosa. 

Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu yang mustahil untuk kita 
lakukan, maka Dia adalah seorang yang kejam atau goyah. (Tetapi kita 
tidak mau menerima anggapan sedemikian ini tentang Tuhan.)

Biasanya kita terus berusaha sedapat-dapatnya dengan kekuatan atau 
kecakapan sendiri buat Tuhan, lalu kita selalu jatuh dan kecewa. Dan 
makin kita rindu untuk melayani Tuhan, makin kita dikecewakan. Kita 
memohon kepada Tuhan, untuk menguatkan kita supaya kita dapat 
memenuhi perintah-perintah yang diberikanNya kepada kita. Rupanya 
Dia tidak mau mengabulkan doa ini. Kita masih lemah seperti dahulu. 
Setan menawarkan pencobaan-pencobaan yang lebih berat atau lebih 
halus dan cerdik; tantangan-tantangan hidup akan tanggungan-
tanggungan dari orang lain menjadi terlalu berat, maka kita jatuh dalam 
kebiasaan-kebiasaan yang lama. 

Atau kita mengalami bahwa dalam mencoba untuk melayani Tuhan, 
kita menemui atau mendapat pencobaan yang baru. (Belum lama 
seorang perempuan menyaksikan bahwa tahun yang paling jelek dari 
hidupnya ialah tahun sesudah dia melepaskan kebiasaannya untuk 
merokok. Oleh sebab sesudah dia melepaskan kebiasaannya untuk 
merokok itu dia mulai memikir dia sudah suci dan kesombongan rohani



timbul yang lebih keras dari rokok itu). 

Kalau Tuhan menginginkan hidup kita menjadi seperti hidup Yesus, 
mengapa Dia tidak menolong kita? Mengapa Dia tidak mau 
menguatkan kita untuk dapat menghindarkan pencobaan-pencobaan? 

Atau, bagaimana kalau saya belum pasti saya ingin menghindarkan 
diri dari sesuatu pencobaan yang khusus, tetapi, ya, saya ingin melayani
Tuhan? Apakah Dia juga akan memberikan kepada saya kerinduan 
untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan itu?

Suara-suara manusia menjawab: Tidak, pengalaman kita yang lampau 
menjawab: Tidak. Mustahil, tetapi diperintah oleh Allah yang 
semestinya mencintai kita.

Tetapi ternyata kita harus mencari pengertian yang lebih mendalam. 
Kita mengetahui bahwa Alkitab menganggap kesucian kita dan 
kemenangan kita di atas dosa sebagai kabar baik. Kesucian ini 
merupakan kabar yang busuk hanyalah kalau saya telah diperintahkan 
untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat saya lakukan.

Hidup kita mesti berguna untuk Yesus. Inilah kerinduan kita. Kita 
ingin mendoakan orang lain dengan keyakinan yang sungguh-sungguh 
dan kita ingin bersaksi di mana-mana dengan iman yang sungguh-
sungguh. Kita ingin menarik orang kepada Yesus dengan keyakinan dan
melihat hidup mereka diubah. Kita ingin berdoa untuk kesembuhan dan 
kelepasan mereka dengan kepastian bahwa kita akan melihat hasil yang 
baik dari doa-doa itu.

Tetapi bagaimana kita akan sungguh-sungguh percaya atas 
kemenangan-kemenangan ini, kalau kita belum mendapat kemenangan 
atas beberapa dosa yang kecil dalam hidup kita sendiri? Kalau iman 
Kristen ini hidup dan berhasil bagi orang lain, mengapa tidak berhasil 
bagi saya dalam persoalan yang penting dari hidup saya ini?

Yohanes berkata bahwa kalau hati kita tidak menyalahkan kita, maka 
kita dapat memohon segala sesuatu yang kita ingini dan kita akan 
memperoleh. Dalam hal ini ternyata kita dapat berbuah, tetapi 
bagaimana tinggal tetap dalam keadaan yang beruntung ini?

Ada suatu akal yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus untuk 
memungkinkan kesucian kita, Yohanes 12:24;



"Jikalau sebiji gandum tiada jatuh ke tanah dan mati, tinggallah ia 
sebiji juga, tetapi jikalau ia mati, ia berbuah banyak".

Rupanya sangat bodoh untuk melemparkan biji yang baik ke tanah 
untuk busuk, dipecahkan dan dibinasakan.

Tetapi seorang petani terus berbuat demikian. Petani itu menanam biji 
itu dengan iman dan harapan bahwa akan tumbuh tanaman yang baru 
dan tanaman itu akan berbuah.

Demikian juga Yesus, karena kesukaan yang menanti Dia, sudah 
menderita sengsara salib dengan tiada mengindahkan malunya. Dia 
menyerahkan tubuhNya untuk dikuburkan dalam tanah, dengan iman 
dan harapan bahwa Dia dapat bangkit kepada kehidupan yang baru dan 
mulia dan banyak berbuah untuk selamanya. 

Inilah juga pedoman untuk hidup kita, karena dalam kalimat yang 
berikut Dia menerangkan bahwa seseorang harus kehilangan nyawanya,
kalau dia mau menaruh nyawa itu bagi hidup yang kekal. 

Sekarang dapat kita mengerti bahwa doa-doa kita tak pemah 
dikabulkan oleh sebab kita telah salah berdoa. Kita selalu memohon 
untuk dikuatkan dan dipimpin. (Doa ini seolah-olah kita memohon 
supaya biji itu dikuatkan untuk berbuah tanpa ditanam.) 

Memang mustahil bukan? Tuhan tidak mau menguatkan kita. Maksud 
Tuhan supaya kita mati, sehingga Dia dapat berbuat mujizat dengan 
memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Dia tidak mau memakai 
atau memperbaiki kehidupan yang lama. Dia mau memberikan 
kehidupan yang sama sekali baru, dengan tabiat yang lama itu mati dan 
dikuburkan.

Mengapa kita harus mati? Mari kita renungkan sebentar tentang 
seseorang yang telah mati, yaitu suatu mayat. Mayat itu tidak berbuat 
dosa lagi, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat yang tak senonoh, tidak
ada kebiasaan untuk mengganggu orang lain, tidak ada perkataan atau 
pikiran yang najis, alasan yang mementingkan diri sendiri, tak pemah 
marah, tamak, atau cemburu, tak ada persoalan seksuil. Mayat itu tidak 
dapat dikecewakan atau dikacau atau dilukai perasaannya.

Tetapi bagaimana dengan sifat-sifat kita yang baik? Bukankah Tuhan 
ingin memperbaiki dan menguatkan sifat-sifat yang baik itu? Sama 
sekali tidak. Tuhan ingin supaya sifat-sifat kita yang baik itu dimatikan 



juga. Karena sifat-sifat ini telah busuk dan dicemarkan oleh 
kemanusiaan kita dan ditukar balik. Makin sifat-sifat ini dikuatkan 
makin mereka akan melanjutkan alasan-alasan yang tidak baik. Kalau 
kita kuat dalam beberapa segi hidup kita, maka kita akan mencoba 
untuk meneruskan hal-hal itu tanpa pertolonganNya dan dengan ini kita 
akan makin hari makin jauh dari kehendakNya yang sempurna. Jalan 
kematian dan kebangkitan, yaitu jalan kehidupan yang baru dalam 
Kristus Yesus harus disertai oleh kematian tabiat lama kita dengan 
sepenuhnya.

Jadi mayat yang kita bicarakan tadi, juga tidak dapat berbuat apapun 
yang baik. Mayat itu tidak ada percakapan atau kepandaian, tidak ada 
hak-hak, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada rencana-rencana untuk 
masa depan, tidak ada emosi, simpati atau kasih. Mayat itu bahkan 
tidak, dapat berdoa, bersaksi tentang Yesus, tidak dapat melindungi diri,
tidak dapat menahan diri dan sebagainya.

Sebab itu mayat itu sudah bersedia untuk menerima kebangkitan pada 
kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini ialah hidup Yesus 
sendiri. "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi", Paulus berkata dalam 
Galatia 2:20, "melainkan Kristus yang hidup di dalam aku".

Saya sudah mati, saya tidak hidup di sini lagi. Yesus yang hidup di 
dalam tubuhku. Dia berdiam dengan kehidupanNya yang sempuma di 
dalam saya. Dia yang tidak berbuat dosa itu, tetapi ia memenuhi 
kehendak Allah yang mutlak melalui saya. Dia mengalahkan segala 
pencobaan. Dia berbuah banyak.

Cobalah mengambil Alkitab dan ikutilah saya dalam memeriksa Rum 
6.

Ternyata kalau kita harus mati dan menerima kehidupan yang baru, hal
ini harus terjadi pada suatu waktu yang tertentu. Bagaimana kita dapat 
mati? Bagaimana kita dapat ditanam seperti biji itu dan tumbuh dengan 
kehidupan yang baru dan yang berbuah itu? Ayat 4 dan 5 dari Rum 6 itu
berkata bahwa kematian itu sudah terjadi. Kita sudah mati. Kita sudah 
dikuburkan dengan Dia. Kapan ini terjadi? Pada waktu Dia mati di kayu
salib dan dikuburkan. Kapan saya menerima kematian ini? Yaitu pada 
waktu saya bertobat dan dibaptiskan.

Pada waktu saya dibaptiskan, saya disatukan dengan Kristus dalam hal



mautNya. Manusia yang lama dengan segala dosanya dan dengan 
segala sifat yang baik sudah mati dan dikuburkan. Kristus telah menjadi
kehidupan saya (ayat 6).

Kalau begitu mengapa banyak orang yang sudah dibaptiskan, tetapi 
rupanya mereka belum menerima kemenangan ini? Karena kebenaran 
ini harus difahami dan diterima dengan iman. (Kalau pengharapan dan 
kepercayaan Kristus' ini diterangkan dengan sebenar-benarnya kepada 
orang yang baru bertobat, mungkin sekali mereka akan dengan cepat 
tahu mengalami kemenangan ini.)

"Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah 
mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus" 
(ayat 11).

Dahulu saya sendiri gagal untuk menerima faedah dari kesucian Tuhan
ini oleh sebab saya sangka bahwa kata "menghisab diri" berarti 
"berkehendak" atau "memikir seolah-olah" atau "percaya sesuatu yang 
belum nyata." Tetapi sebenarnya "menghisabkan" dalam ayat ini berarti 
menghadapi kenyataan adanya.

Kalau kasir di bank menghitung (menghisabkan), dia menyatakan nilai
yang benar dari rekening itu. Demikian juga kita menghisabkan 
(menghitung) apa yang sungguhsungguh ada di dalam akan kita, yaitu 
nilai dari apa yang telah Tuhan wariskan kepada kita. Kristus mati 
dikuburkan dan dibangkitkan. Saya juga sudah mati, dikuburkan dan 
bangkit bersama-sama dengan Dia.

Bagaimana saya pasti? Apakah karena perasaan saya? atau karena 
kelakuan saya? Tidak. Saya percaya dan "menghisabkan" keadaan saya 
ini oleh sebab Tuhan telah berfirman melalui hambaNya Paulus. Allah 
sendiri telah memberitahukan kepada saya tentang hal ini melalui 
Paulus. Seperti seseorang mempercayai apa yang oleh bank dihisabkan 
(diperkirakan) sebagai jumlah miliknya, demikian pula saya percaya 
apa yang telah Tuhan katakan sebagai jumlah perkiraan keadaan rohani 
saya.

Segala orang Kristen yang sungguh-sungguh akan dapat melihat dan 
mengerti kebenaran tentang kematiannya dan kebangkitannya ini pada 
suatu waktu yang tertentu dan pada waktu itu dia boleh menerima 
faedah dari kenyataan ini untuk dirinya sendiri. Kalau dia menerima 



kenyataan ini, hidupnya tidak sarna lagi. "Perkaraperkara yang lama 
sudah lenyap, bahkan, yang baharu sudah terbit". Kemenangan sudah 
diterima dan dapat diteruskan.

Menerima kesucian Kristus ialah pengalaman pada suatu saat yang 
tertentu dan juga suatu kelanjutan jalan hidup suci. Kamu dapat 
meneritna pengalaman ini sekarang. Dengan berdiam di hadapan Tuhan,
akuilah segala dosamu yang kamu sadari. Biarlah Tuhan menolong 
kamu untuk mengingat. Akuilah di hadapan Dia perbuatanmu yang 
tidak benar, perkataan, pikiran yang tidak baik, kemarahanmu, ketidak 
sabaran, kebimbangan, kekecewaan. Apakah kamu pernah mencari 
keuntungan dirimu sendiri? Apakah kamu telah berbuat sesuatu yang 
baik, tetapi karena alasan yang tidak baik? Dosa-dosa apa yang kamu 
sukai dan pegang? Tuhan mengetahui tentang segala hal ini dan Dia 
ingin kamu menyerahkan semuanya sekarang. Kamu sudah mati. 
Jangan mencoba untuk memegang kehidupan yang lama itu. 
Serahkanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup yang lama 
itu. Dan jangan merencanakan untuk menarik dosa-dosa ini kembali 
pada masa depan. Serahkanlah seluruhnya. Apakah kamu telah 
mencoba untuk memegang beberapa orang atau harta benda? Ikatan-
ikatan ini harus dilepaskan juga. Lepaskanlah sekarang. Siapakah atau 
perkara yang kamu tidak mau serahkan dengan sesungguhnya pada 
Tuhan?

Nah, bagaimana tentang percakapan-percakapanmu, perasaan-
perasaan, kepandaian, rencana-rencanamu untuk hidupmu? Apakah 
kamu juga bersedia untuk menyerahkan semuanya sekarang? Apakah 
kamu dapat melepaskan segala hak untuk bergerak dan berbuat menurut
kehendakmu sendiri atau untuk bergaul dengan orang yang kamu pilih? 
Apakah kamu bersedia untuk menyerahkan pelayananmu dan 
persekutuanmu dengan orang Kristen yang lain ke dalam tanganNya? 
Cobalah menyerahkan semuanya sekarang. Jangan menunggu. Tuhan 
akan menghargai keputusanmu. Dia akan mengindahkan perkataanmu.

Apakah masih ada ikatan-ikatan apapun dalam hidupmu yang belum 
sungguh-sungguh dihancurkan? Panggillah darah Yesus dan kuasa 
namaNya, sekarang ini, untuk melepaskan sama sekali. Dia ingin 
melepaskan kamu dari segala ikatan yang dapat mengikat kamu kepada 
kehidupan yang lama dan yang dapat menahan kamu kemudian 



menyerahkan segala sesuatu kepada Dia.

Sekarang ambillah beberapa waktu untuk Dia memperingatkan kamu 
tentang apa-apa yang lain yang harus mati.

Segera sesudah kamu telah mengakui dan menyerahkan kepada Dia 
segala sesuatu yang kamu dapat ingat, terimalah keampunanNya dan 
kemenangannya dengan iman.

Apakah kamu tahu sekarang tanpa ragu-ragu sedikitpun bahwa Dia 
sudah mengampuni kamu? Bagaimana kamu pasti? Apakah karena 
perasaanmu? atau karena pengalaman yang baru? Tidak. Tetapi kamu 
dapat mengetahui dengan pasti oleh sebab Tuhan telah berfirman.

"Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, 
sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari 
pada segala kejahatan". 1 Yohanes 1:9.

Apakah kamu telah diampuni dengan sepenuhnya dan disucikan dan 
diberikan suatu kehidupan yang baru? Ya, betul, karena Allah sendiri 
yang berfirman. Percayailah Dia. Inilah artinya iman. Dan inilah 
kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.

Lalu undanglah Yesus masuk dan menjadi kehidupanmu. Sebenarnya 
Dia sudah masuk. Tetapi Dia senang sekali untuk diundang dan untuk 
mengetahui bahwa kamu senang akan Dia. Dan dalam hatimu penting 
untuk mengundang Dia.

Apakah Yesus telah menjadi hidupmu? Memang kalau kamu telah 
mempercayai FirmanNya.

Apakah hidupmu sudah berbuah banyak sekarang ini? Memang. 
Mengapa saya dapat memastikan hal itu? Apa sebab saya melihat buah-
buah itu? Tidak. Melainkan oleh sebab Firman Tuhan berkata bahwa, 
kalau kamu tetap di dalam Yesus, kamu akan berbuah. ("Siapa yang 
tetap di dalam Aku dan Akupun di dalam dia, ialah berbuah lebat" 
Yohanes 15:5.) Sekarang kamu tidak usah mengusahakan diri untuk 
berbuah buat Yesus. Ingatlah kamu mati. Hanya biarlah Dia menjadi 
hidupmu. Dia akan berbuah melalui kamu.

Bagaimana halnya dengan pencobaan-pencobaan? Apakah kita 
sekarang bebas dari pencobaan-pencobaan? Tidak. Bahkan kamu 
sekarang akan menghadapi pencobaan-pencobaan yang lebih berat dan 



halus, yang akan diteruskan dan diulang-ulangi. Si Iblis masih hidup 
dan bekerja terus dan akan bekerja hingga Yesus datang kembali. Dia 
ingin sekali untuk merebut kembali kemenanganmu yang baru ini. 
Sebelum hari ini selesai, dia akan memberikan kepadamu suatu 
pencobaan yang berat sekali.

Tetapi ingatlah, pencobaan bukan dosa dan akan menjadi dosa hanya 
kalau kita menyerahkan diri kepada pencobaan itu. Dan kamu tidak 
usah menyerahkan diri lagi kepada dosa. Karena kamu tidak lagi 
melawan pencobaan dengan tenagamu sendiri. Sebenarnya kamu tidak 
dapat memakai tenagamu sendiri (Ingat, kamu telah mati). Jadi balaslah
Setan dengan perkataan kebenaran. Beritahukanlah kepada dia: "Saya 
telah mati dan dikuburkan. Yesus yang berdiam di sini sekarang. 
Hadapilah Dia dengan pencobaan-pencobaanmu itu". Dengan jalan ini 
kamu akan selalu menang.

Kalau pencobaan datang lagi, bersukacitalah. Pencobaan itu ialah 
kesempatan untuk Yesus memperlihatkan kemenanganNya. 
Serahkanlah pencobaan itu kepada Yesus dan lihatlah pekerjaanNya. 
Sebenarnya Setan tidak berani untuk mencobai Yesus lagi. Kalau kita 
menyerahkan segala pencobaan kepada Yesus, kita pasti akan 
memperoleh kemenanganNya.

Semua hidupmu akan lain sekarang. Kamu akan sungguh-sungguh 
berjalan dalam kemenangan. Kamu akan lebih memperhatikan orang 
lain dan kurang memperhatikan dirimu sendiri.

Dapat terjadi si Iblis akan menipu kamu pula. Salah satu pencobaan 
akan begitu halus sehingga kamu tidak akan mengenal pencobaan itu 
sebelum terlambat. Tetapi kalau kamu ditipu dan jatuh, jangan lepaskan 
kemenanganmu. Dengan cepat mintalah ampun kepada Tuhan karena 
telah mendengarkan suara yang salah. Lalu kembalilah dalam 
kemenangan Tuhan. Biarlah Tuhan menukar kelemahanmu menjadi 
pernyataan kuasaNya.

KuasaNya disempurnakan dalam kelemahan. Kuasa itu adalah 
milikNya; kelemahan itu adalah milik kita. Makin kita lemah makin Dia
akan dipermuliakan karena perubahan yang dilakukan oleh kuasaNya 
ditambahi. Sepintas lalu, ada perubahan dalam doa-doamu. Kamu tidak 
boleh berdoa lagi: "Tuhan, kuatkanlah saya, pimpinlah saya, tolonglah 
saya". Tidak seorangpun yang dapat menguatkan, memimpin, atau 



menolong suatu mayat. Dan Tuhan tidak mau menguatkan kita. Dia 
ingin kamu mati. Jangan mencoba untuk menghidupkan mayat itu 
kembali. Melainkan mohonlah kepada Yesus untuk menjadi hidupmu. 
Berterima kasihlah kepada Dia atas hidupNya ini. Sekarang ini 
berterima kasihlah kepada Dia atas keampunanNya, kesucian dan 
kehidupan baru. Berterima kasihlah kepada Dia bahwa Yesus hidup di 
dalam hatimu dan berbuah melaluimu sekarang ini.

Serahkanlah anggota-anggotamu kepada Tuhan untuk dipakaiNya. 
Berterima kasihlah kepada Dia atas kerelaanNya karena mau memakai 
anggota-anggotamu dan hidup di dalam kehidupanmu.

Sebelum saya menutup surat ini, saya mau meminta satu permohonan 
lagi kepada saudara. Saya akan berdoa sehingga sebelum satu minggu, 
saudara akan membawa seseorang yang lain kepada kemenangan-ini. 
Berkat Tuhan harus dibagi-bagikan kepada orang lain atau berkat-berkat
itu akan hilang.

Kiranya Tuhan memberkati.

Ayahmu yang mengasihimu

Daftar Isi

6. Di Dalam Roh

Pada waktu kita menerima Roh Kudus kita memasuki suatu taraf 
hidup yang baru dan yang sangat menggetarkan sebagai murid-murid 
Tuhan Yesus. Dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita 
memberikan kesempatan kepada Dia untuk menyatakan Dirinya melalui
kita dengan secara tidak terbatas, sehingga lidah kitapun dipergunakan 
oleh Tuhan sendiri. Akan tetapi, janganlah saudara menganggap bahwa, 
jika saudara sudah berbahasa lidah itu sudah merupakan bukti bahwa 
saudara telah mencapai kesempurnaan dalam pengalaman rohani 
saudara. Sebenarnya, bahasa yang baru yang telah dikaruniakan oleh 
Roh Kudus itu hanyalah satu permulaan saja. Saudara akan mengalami 
kuasa dan berkatberkat yang makin lama makin luas dari Tuhan Yesus. 
Sekarang saudara telah disangkupkan untuk menerima pemberian-



pemberian yang lain; misalnya kasih yang mendalam, karunia-karunia 
roh yang lain dan buah-buah Roh sebagaimana dijelaskan di dalam 
Galatia 5:22.

Suatu Bahasa yang Baru

Bahasa baru itu yang telah diberikan kepada saudara adalah suatu 
tanda rohani, baik sebagai bukti bahwa saudara telah dibaptiskan di 
dalam Roh Kudus, maupun bukti bahwa Roh itu tetap mendiami hati 
saudara. Dan lagi bahasa itu adalah jalan ajaib dan baru untuk memuji 
Tuhan dengan sempurna. Jangan saudara menghindarkan diri saudara 
dan terus menerus memakai jalan ini, karena bahasa ini selalu 
mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan. Jikalau saudara baru 
menerima bahasa lidah, latihlah bahasa itu sehingga menjadi lancar 
dalam ucapannya, bahkan sehingga bahasa itu menjadi biasa seperti 
bernafas. Dengan selalu berdoa dalam Roh, saudara akan mendapatkan 
damai yang tidak dapat diduga. 

Pernyataan-pernyataan Roh

Bila kita mulai berjalan dalam Roh Kudus, kita akan menemui 
beberapa pernyataan-pernyataan (atau "karunia") dari pada Roh itu. 
Pernyataan-pernyataan tersebut akan merupakan perlengkapan-
perlengkapan yang memberi kesanggupan kepada kita untuk 
menjalankan tugas-tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Setiap 
macam, diberikan untuk waktu, tempat dan keadaan tertentu. Setiap 
orang yang dipenuhi oleh Roh itu dapat menyatakan segala pernyataan 
ini sebagaimana dikendalikan oleh Roh Yesus; diberikannya kepada 
masing-masing untuk kepentingan bersama (1 Kor. 12:7). Di dalam 1 
Kor. 12:8-10 didaftarkan oleh Paulus, sembilan macam pernyataan dari 
Roh Kudus, yaitu:

1. Perkataan Hikmat. Petunjuk-petunjuk dan pimpinan, dari Tuhan 
yang diwahyukan untuk sesuatu yang tertentu. Dengan karunia ini 
kehendak Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus menyampaikan perkataan 
hikmat dalam pengurapan Roh Kudus untuk memberitahukan kepada 
segala orang di atas kapal supaya barang-barang semuanya dilemparkan
ke dalam laut, tetapi segala orang harus tetap di atas kapal; karena 



hanyalah dengan jalan itu segala penumpang boleh sampai ke daratan 
dengan selamat.

2. Perkataan Marifat. Ialah suatu Wahyu tentang sesuatu keadaan yang
tidak dapat diketahui secara manusia. Dengan perkataan marifat ini kita 
dapat mengetahui keadaan rohani atau jasmani dari pada orang-orang 
yang kita layani. Yesus dapat memberitahukan kepada orang-orang 
perempuan yang Dia temui di tepi sumur di Samaria tentang kesalahan-
kesalahan di dalam hidupnya.

3. Iman. lalah suatu kepastian dari hal kesanggupan dan kerelaan Allah
untuk bertindak di dalam suatu saat yang tertentu. Hilangnya keragu-
raguan oleh pernyataan ini memungkinkan kita menyembuhkan orang 
dan berbuat mujizat yang lain dalam Nama Yesus. Pada satu waktu, 
sementara Paulus berkhotbah, dia melihat seorang lumpuh di dalam 
sidang jemaat yang telah menerima karunia iman. Pada saat itu Paulus 
menghentikan khotbahnya dan menyuruh orang itu berdiri dan berjalan.

4. Karunia-karunia kesembuhan. Ialah rahmat Allah yang bekerja 
untuk menyembuhkan tubuh-tubuh dan jiwajiwa yang sakit. Tuhan 
memakai kita sebagai alatNya untuk menyampaikan karunia-karunia ini
kepada orang-orang yang sakit. Ingatlah bahwa ini adalah karunia-
karunia Roh, bukan karunia kita.

5. Perbuatan mujizat. Ialah pernyataan dari kuasa Allah yang ajaib, 
umpamanya Yesus berjalan di atas air, atau memberi makanan 
secukupnya kepada orang-orang banyak dengan makanan yang sedikit.

6. Membedakan Roh. Ialah mengenai roh-roh dan membedakan di 
antara Roh Kudus, roh-roh malaikat, setan-setan, roh manusia, dan 
sebagainya. Pertanyaan ini sangat perlu di dalam pelayanan kelepasan 
dan juga di dalam memimpin kebaktian-kebaktian di mana kebebasan 
Roh Kudus dialami.

7. Nubuatan. Ialah mengucapkan perkataan-perkataan Allah. Kita 
menyerahkan mulut kita kepada Allah; dan Dia berbicara melalui kita 
kepada urnatNya untuk meneguhkan iman, menasehatkan dan 
menghiburkan. Paulus menganggap inilah pernyataan Roh yang 
terpenting dan seharusnya dicari dengan sungguh-sungguh oleh segala 
orang Kristen.

8. Bahasa-bahasa Roh. Doa yang ajaib dalam bahasa yang diberi oleh 



Roh Kudus dan tidak diketahui artinya oleh orang yang berbicara. Di 
dalam doa pribadi kita seharusnya berdoa dengan cara ini terus-
menerus. Di dalam kebaktian umum bahasa Roh kalau diucapkan 
dengan suara yang dapat didengar, seharusnya diartikan. Kadang-
kadang bahasa Roh ini dapat juga dipakai untuk berbicara dengan orang
yang bahasanya kita tidak ketahui, dengan memakai bahasa mereka.

9. Menafsirkan bahasa Roh. Mengulangi lagi apa yang dikatakan di 
dalam bahasa Roh itu ke dalam bahasa biasa. Semua pernyataan itu 
diberikan secara ajaib, semuanya untuk keadaan yang tertentu, 
semuanya adalah karunia Roh, bukan karunia kita. Untuk pemakaian 
segala pernyataan itu kita harus selalu bekerja sama dengan Roh Kudus.
Dia memberikan pernyataan-pernyataan tertentu menurut kehendakNya.
Roh Kudus sendiri yang memberitahukan kepada kita untuk 
menyatakan pernyataan itu.

Dari pihak kita hanya perlu ketaatan saja. Untuk pernyataan bersuara 
(yaitu nubuatan, bahasa Roh, perkataan marifat, perkataan hikmat, dan 
lain sebagainya) kita membuka mulut kita saja lalu mengucapkan kata-
kata yang diberikan oleh Tuhan, Untuk penyembuhan, membuat 
mujizat, atau mengusir roh-roh jahat kita harus bersedia menumpangkan
tangan kita dan memberi perintah, dan juga melakukan barang sesuatu 
sesuai dengan pimpinanNya. 

Paulus berkata: "Roh-roh nabi-nabi takluk kepada nabi-nabi". Ini 
berarti bahwa Roh Kudus memaksa kita untuk berbuat sesuatu hal. Kita 
dapat taat atau tidak taat. Kita dapat memadamkan Roh, dengan jalan 
tidak menyampaikan apa-apa yang telah diberikan Roh Kudus kepada 
kita. Atau kita dapat mendahului Roh Kudus itu dengan jalan 
mengatakan atau membuat perkara-perkara yang tidak diperintah oleh 
Roh. Kedua jalan itu mengacaukan dalam pelayanan kita. Tetapi 
sebaliknya kita dapat mentaati Roh Kudus, bekerja sama dengan Dia, 
serta menyatakan Kasih Tuhan Yesus.

Setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat melakukan 
kesembilan pernyataan Roh itu. Pada waktu orang-orang beriman 
berkumpul bersama-sama, Roh itu membagi-bagikan pernyataan ini 
kepada masing-masing sebagaimana diperlukan. Dalam hidupnya 
sehari-hari orang beriman itu sepatutnya cukup menyerahkan diri 
kepada Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan 



menjalankan pernyataan-pernyataan Roh itu.

Janganlah kuatir jikalau saudara tidak langsung melihat segala 
pernyataan itu di dalam hidup saudara. Tuhan akan memberi 
kesanggupan ini bila saudara sudah siap dan apabila hal ini dibutuhkan. 
Pernyataan-pernyataan ini dapat saudara peroleh dengan doa, latihan 
dan dengan bertambahnya ketaatan kepada pimpinan Roh.

Hukum Kasih

Menurut kesaksian Perjanjian Baharu, kasih itu pada dasarnya 
bukanlah suatu perasaan atau sikap, tetapi suatu tindakan. Allah 
mengasihi dunia yang diciptakanNya. Karena Allah melihat ciptaanNya 
telah tersesat, maka Ia melakukan sesuatu, yaitu Ia mengirim AnakNya 
untuk menyatakan kasih itu dengan tujuan untuk mengembalikan 
khalakNya kepada persekutuan dengan Dia.

Anak tersebut, yaitu Yesus Kristus, telah mengampuni dosa, 
menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan memberitakan tentang 
kerajaan Allah.

Dengan perbuatan kasih itu Anak Allah telah menawarkan untuk 
mengembalikan kepada manusia perdamaian di dalam dirinya, 
perdamaian dengan sesama manusia, antara bangsa dengan bangsa, 
negeri dengan negeri dan antara manusia dengan Tuhan.

Jawaban kita yang layak kepada Tuhan ada dua hal:

1. Memiliki bagi diri pribadi kita karunia-karunia yang 

telah tersedia melalui kasihNya, yaitu: pengampunan dosa, 
penyembuhan tubuh, pikiran dan jiwa, pelepasan dari segala pengaruh 
dan kuasa kejahatan, serta masuk ke dalam KerajaanNya.

2. Menjadi utusan-utusanNya, bagi pihak Kristus untuk mengalirkan 
kasihNya itu kepada orang lain.

Kedua jawaban di atas memenuhi hukum-hukum Kristus untuk 
mengasihi Allah dan manusia.

Untuk memancarkan Kasih Tuhan kepada sesama manusia kita 
membutuhkan kuasa yang ajaib. Kuasa ini terdapat dalam Roh Kudus 
yang menyatakan Dirinya dengan pernyataan-pernyataan rohani. 
Pernyataan-pernyataan inilah yang menjadi senjata-senjata Allah untuk 



memberikan kasihNya kepada orang-orang lain. Setiap kali kita rela 
dipergunakan oleh Tuhan, maka Kasihnya dapat dialirkan kepada orang 
lain dengan perantaraan salah satu pernyataan itu.

Tidak dengan secara kebetulan Rasul Paulus menempatkan 1 Korintus 
13 di antara fatsal 12 dengan fatsal 14. Karena kasih itu bukannya 
pengganti dari pada pernyataan-pernyataan Roh, melainkan "jalan yang 
terutama sekali" untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan itu. 
Dengan motif yang lain dari pada kasih itu, pernyataan-pernyataan Roh 
itu akan kosong dan kering. Tetapi tanpa pernyataan-pernyataan Roh, 
kasih Kristus tidak dapat dinyatakan melalui kehidupan dan pelayanan 
kita. Paling-paling kita akan menyatakan kasih manusia yang telah 
disucikan. Pelayanan rohani yang sungguh-sungguh ialah pelayanan 
dengan perkataan dan hikmat dari Kristus sendiri, serta menyatakan 
KasihNya.

Pelayanan seorang yang dipenuhi Roh Kudus.

Dengan pemberian Roh Kudus setiap anggota dari tubuh Kristus 
menjadi anggota yang berkuasa dan berhasil, dengan suatu jabatan yang
khusus. Jabatan-jabatan ini tidak boleh disamakan dengan kesembilan 
pernyataan Roh. Jabatan-jabatan tersebut telah ditulis oleh Paulus di 
dalam suratnya 1 Kor. 12:28, yaitu: "Maka Allah telah menetapkan 
beberapa orang di dalam sidang jemaat, pertamatama rasul-rasul, kedua 
nabi-nabi, ketiga guru-guru, kemudian mujizat, kemudian pula kuasa 
menyembuhkan orang, pertolongan, perintahan, dan jenis-jenis karunia 
lidah."

Setiap jabatan adalah hal yang ajaib, setiap anggota dari Tubuh Kristus
ditentukan fungsinya oleh Tuhan sendiri, berdasarkan kerelaan orang 
itu. Tak ada seorangpun yang tidak memiliki suatu tugas yang khusus, 
karena tak mungkin Tubuh Kristus mempunyai suatu anggota yang sia-
sia, di samping yang terdaftar di dalam 1 Korintus 12 - itu, Paulus juga 
memberikan dua daftar lain lagi yang berlainan (Epesus 4:11; Roma 
12). Rupanya banyak sekali jabatan yang disediakan Tuhan bagi kita.

Telah tersedia suatu jabatan bagi saudara juga. Janganlah saudara 
berusaha untuk memutuskan bagi diri saudara sendiri, tetapi bertanya-
tanyalah kepada Tuhan dan biarkanlah Dia menyatakan pilihan itu 



kepada saudara atas ketaatan dan penyerahan saudara untuk mendengar 
suaraNya.

Buah-buah Roh

Jangan kita mencoba memperbaiki pribadi kita sendiri. Kita sudah 
lama mengusahakan hal itu dengan siasia. Pembaharuan hidup kita 
adalah fungsi Roh Kudus saja. Ia saja yang berkuasa dan sanggup 
menyucikan kita. Kita hanya mengambil satu bagian saja, yaitu 
memberikan kesempatan kepadaNya untuk bekerja di dalam kita.

Terwujutnya buah-buah Roh dalam hidup kita berdasarkan pemakaian 
dari pernyataan-pernyataan Roh sesuai dengan Hukum Kasih. Menurut 
Galatia 5:22-24, buah-buah Roh ialah: Kasih, suka cita, perdamaian, 
panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, dan tahan 
nafsu. Sifat-sifat di atas tidak diperoleh dengan usaha-usaha dan 
pergumulan kita, tetapi merupakan hasil yang pasti akan terwujut, bila 
seseorang hidup dengan menaklukkan dirinya kepada Roh Kudus. 
Makin banyak kita dipakai untuk memberikan kepada orang lain dan 
penyembuhan, pembaharuan, dan pengampunan dari kasih Kristus, 
makin kita dipenuhi dengan kasih. Dengan mengetahui bahwa kita 
sedang menjalankan kehendakNya, maka kita bertambah dalam 
sukacita dan perdamaian. Kita menjadi panjang hati, berkemurahan dan 
penuh kebaikan, oleh karena kita tidak dapat dijengkelkan lagi oleh 
seseorang, kalau kita sedang menyampaikan pertolongan Illahi 
kepadanya. Kesetiaan kita tumbuh melalui ketaatan kita kepada 
pekerjaan Roh di dalam hidup kita. Kelemah-lembutan tumbuh sewaktu
kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Kita hidup dalam tahan nafsu, 
yaitu supaya jangan suatu kelakuan kita menghalangi Firman Tuhan.

Tujuan proses kesucian itu ialah agar kita "sekalian sampai kepada 
persatuan iman dan marifat Anak Allah, dan menjadi orang yang sudah 
akil balig, sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus".

Berjalan di dalam Roh

Janganlah kita kecewa kalau segala pertumbuhan rohani ini tidak nyata
dengan segera di dalam hidup kita. Buah-buah harus bertumbuh sedikit 
demi sedikit. Kalau seorang anak telah lahir, kemudian dia harus belajar



berjalan. Orang-orang yang telah lahir baru dan menjadi anak-anak 
Tuhan, selanjutnya harus belajar berjalan di dalam Roh. Berjalan di 
dalam Roh tersebut terdiri atas dua bagian:

1. Berdoa di dalam Roh. Di dalam 1 Korintus 14:2 dikatakan bahwa 
"orang yang berbahasa roh tidak berbicara kepada manusia, melainkan 
kepada Allah. Di dalam Roh ia menyatakan rahasia-rahasia". Orang 
yang berbahasa roh sedang berdoa dan menyatakan rahasia-rahasia di 
dalam Roh Kudus. Di dalam ayat 4 dikatakan bahwa orang yang 
berbahasa roh sedang meneguhkan imannya sendiri. Dengan berdoa 
senantiasa di dalam Roh, yaitu dengan bahasa lidah, kita dibangunkan 
kerohanian kita untuk menuju kepada kesempurnaan.

Di dalam Yesaya 28: 11-12 dijelaskan bahwa berbahasa roh ini adalah 
suatu perhentian Tuhan. Kita masuk perhentian, karena segala anggota 
kita diserahkan kepada Roh itu. Jadi dengan berbahasa Roh terus 
menerus kita masuk perhentian Tuhan, iman kita diteguhkan serta 
dibangunkan, dan roh kita dipersatukan dengan Roh Tuhan. Inilah 
langkah pertama dan perlu untuk berjalan di dalam Roh.

2. Ketaatan. Jikalau Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu, biarlah kita
jalankan bukan menurut kehendak kita sendiri, tetapi menurut pimpinan
Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa di dalam Roh, kita akan sering 
mendengar suara Tuhan yang menyuruh kita untuk berbuat sesuatu. 
Kalau Tuhan menyuruh kita bernubuat, biarlah kita bernubuat; atau 
berjalan mendoakan orang sakit, biarlah kita pergi mendoakan saja; 
kalau untuk berbicara, biarlah kita berbicara; kalau untuk duduk, biarlah
kita duduk. Segala perkara yang Tuhan ingin kita perbuat, biarlah kita 
perbuat hal itu.

Hal-hal ini kita praktekkan selama dua puluh empat jam, dengan 
berdoa terus menerus di dalam Roh dan menaati segala pimpinanNya.

Daftar Isi

7. Membentuk Persekutuan

Sesudah beberapa orang di suatu tempat telah lahir baru dari air dan 



Roh, kita boleh mulai mengumpulkan mereka secara yang kurang 
formil untuk persekutuan Kristen. Pada permulaan kita harus banyak 
memberi pelajaran-pelajaran dasar tentang kepercayaan orang Kristen, 
yaitu: tentang doa berjalan di dalam Roh, memelihara kesucian dlsb. 
Bayi yang baru lahir perlu banyak dirawat dan disusui.

Tetapi dari permulaan kita dapat juga mendorong mereka untuk 
bertanya-tanya, berbicara tentang pengalaman mereka dan memimpin 
doa di dalam persekutuan, biarpun hanya satu atau dua kalimat yang 
pendek. Sebelum lama mereka dapat bernubuat dan menyampaikan 
pernyataan-pernyataan Roh Kudus yang lain. Biarlah kita juga 
mengajak mereka untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan cara 
diskusi.

Masa sekarang kalau orang mau membentuk sidang jemaat baru, 
biasanya langsung mereka memikirkan gedung gereja, daftar kebaktian 
untuk setiap minggu, dan seorang pendeta yang akan digaji untuk 
melayani kebaktian-kebaktian tersebut. Tetapi ketiga perkara inilah 
yang tidak ada di dalam gereja yang mula-mula.

Di Yerusalem pada hari Pentakosta tiga ribu anggota baru telah 
ditambahkan kepada sidang jemaat. Tetapi mereka tidak ada pikiran 
untuk membangun gedung atau mengatur kebaktian. Mereka berkumpul
sehari-hari di Bait Allah secara tidak formil untuk memuji Tuhan 
bersarna-sarna dan di rumah-rumah untuk berdoa, belajar dan 
memecahkan roti bersama-sama sebagai keluarga Tuhan, di dalam 
persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan satu dengan yang lain.

Intinya penyembahan mereka ialah: "Mereka bertekun di dalam 
pengajaran dan persekutuan Rasul-rasul, di dalam hal memecahkan roti,
dan doa" (Kis. Ras. 2:42). Biarlah kita menyelidiki dasar penyembahan 
mereka ini sebagai teladan untuk penyembahan kita.

1. Pengajaran dan persekutuan Rasul-rasul. Yesus telah memanggil 
suatu kelompok yang kecil untuk beserta dengan Dia dan dididik di 
dalam persekutuan dan persahabatan yang sangat erat. Mereka makan 
tidur dan bekerja bersama-sama. Murid-murid itu melihat mujizat-
mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka melihat pergaulanNya dengan 
bermaeam-maeam orang. Kalau ada waktu mereka duduk di mana saja 
mereka berada untuk membicarakan perkara-perkara yang telah mereka 
alami.



Tetapi terutama mereka belajar dengan memperhatikan kehidupan 
Yesus. KasihNya mengalir kepada mereka, dan merobohkan hidup 
mereka.

Yesus tidak pernah membangun gedung atau mengadakan kelas. Tetapi
Dia memberikan kehidupanNya kepada kelompok kecil itu.

Murid-murid inilah yang menjadi pemimpin-pemimpin atau guru-guru
di dalam Sidang Jemaat Kristen yang pertama di Yerusalem. Mereka 
petobat-petobat baru, sebagaimana mereka sendiri telah diajar, di dalam
persekutuan-persekutuan yang kecil dan kurang formil, di jalan atau di 
rumah orang tua di mana saja mereka berada.

2. Memecahkan roti. Yesus telah memberitahukan kepada orang 
banyak bahwa barang siapa yang akan makan tubuhNya dan minum 
DarahNya akan senantiasa mengalami persekutuan yang sangat akrab 
dengan Dia ("Tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu", 
SabdaNya). Pada malam tatkala Yesus akan diserahkan, Dia mengambil
roti dan anggur dengan menjelaskan: "Inilah tubuhKu..." dan "Inilah 
darahKu". Lalu Dia berkata kepada murid muridNya: "Berbuatlah 
demikian supaya Aku selalu diingat". Setelah kebangkitanNya Yesus 
dapat dikenal oleh murid-muridNya di dalam memecahkan roti, 
dinyatakan dengan heran pada saat peringatan itu. Sehingga mereka 
dapat senantiasa mengalami hadiratNya dan menerima makanan yang 
membawa kehidupan yang kekal yang dijanjikanNya. Maka Gereja 
yang mula-mula memecahkan roti sehari-hari di rumah-rumah, di mana 
mereka dipersatukan menjadi tubuh dengan Dia dan satu dengan yang 
lain, sambil memuji Tuhan dengan hati yang bergirang dan dibangun di 
dalam Dia.

3. Berdoa bersama-sama. Sementara mereka berdoa bersama-sama 
dengan membuka hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata-kata 
kepada mereka oleh RohNya. Terjadilah suatu penukaran pikiran di 
mana semuanya mengambil bagian. "Apabila kamu berhimpun", kata 
Paulus, "Biarlah masing-masing ada dengan mazmur, dengan pelajaran, 
dengan pernyataan Roh, dengan karunia lidah, dengan pengetahuan 
mengartikan' makna lidah itu". Tidak diperbolehkan satu orang 
menguasai ibadat itu. Masing-masing mengambil bagian menurut 
kehendak Roh. Mereka tidak terikat oleh acara kebaktian yang dikarang
oleh seseorang atau segolongan, melainkan Roh Allah yang hidup 



bertemu dengan manusia dan berbicara tentang kasih Allah, 
meneguhkan iman, mengejar, menguatkan.

Di dalam pelayanannya Rasul Paulus mengumpulkan petobat-petobat 
baru menjadi Sidang-sidang Jemaat setempat. Tujuannya ialah 
membentuk persekutuan-persekutuan yang dapat dengan cepat berdiri 
sendiri. Sebab itu dia mulai secepat mungkin untuk mendorong mereka 
supaya mengambil bagian masing-masing di dalam ibadat itu. Jikalau 
kita mengumpulkan petobat-petobat baru dan mengadakan kebaktian 
menurut tradisi Gerejani, tentu kitalah yang harus memimpin kebaktian 
itu. Petobat-petobat baru itu akan mendengarkan dengan sopan, lalu 
keluar menjalankan pekerjaannya sehari-hari seperti biasa, hingga kita 
datang lagi untuk kebaktian. Mungkin pengetahuan mereka tentang Injil
akan bertambah sedikit-sedikit, tetapi sebagai pengetahuan yang pasif 
saja. Mereka bergantung kepada kita, bukan kepada Tuhan. Kalau satu 
kali kita terhalang supaya tidak datang, mereka "tidak jadi kebaktian" 
karena "tidak ada yang memimpin".

Di dalam kebaktian Gerejani orang-orang yang duduk di muka 
membelakangi Sidang Jemaat yang lain dan tidak mungkin dapat 
bersekutu dengan mereka. Orang-orang yang duduk di belakang hanya 
melihat belakang kepala-kepala dari teman-temannya yang dimuka, 
juga tidak dapat sungguh-sungguh bersekutu dengan mereka.

Di dalam suasana kekeluargaan seperti di rumah, masing-masing dapat
memperhatikan segala saudaranya dan mendoakan mereka satu persatu. 
Semuanya dapat bercakap-cakap tentang Tuhan dan membahas tentang 
Firman Tuhan bersama-sama. Mereka dapat melayani satu kepada yang 
lain dengan kasih Kristus. Kalau ada yang susah, seseorang dapat 
melayani dia dengan suatu wahyu atau penghiburan dari Roh Tuhan. 
Kita boleh diajar oleh Roh. Acara kebaktian semacam ini tidak 
ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Roh Tuhan. Acara kebaktian 
yang disusun oleh manusia, tentu selalu sama. Tetapi yang dipimpin 
oleh Roh Tuhan tidak akan dua kali sama. Segala anggota mengambil 
bagian di dalam hal menerima kasih Kristus dan di dalam melayani satu
kepada yang lain. Kalau kita tidak dapat ikut tidak menjadi soal. 
Mereka dapat tetap berbakti sebab mereka telah diajar bergantung 
kepada Tuhan, bukan kita.

Apalagi orang-orang tumbuh dengan cepat secara rohani, sebab segala 



sesuatu yang mereka pelajari dapat dipraktekkan dengan segera dan 
menjadi kenyataan di dalam hidup mereka. Mereka belajar berdoa, 
membaca dan mengerti Alkitabnya, mendengar suara Tuhan dan 
melayani satu kepada yang lain.

Jikalau kita memberi kuliah-kuliah tentang Alkitab, orang-orang akan 
mengerti sedikit. Tetapi mereka akan menarik kesimpulan bahwa 
Alkitab itu harus ditafsirkan oleh seorang ahli. Sebaliknya, jikalau kita 
belajar Alkitab bersama-sama dengan diskusi yang tidak formil, mereka
akan mengetahui bahwa mereka sendiri dapat membaca dan mengerti. 
Tidak lama lagi mereka akan mulai mengajar teman-temannya dan 
tetangga-tetangga mereka dan Firman Tuhan akan disebarkan.

Banyak orang yang menganggap bahwa berdoa memerlukan seorang 
yang ahli. Hal ini disebabkan oleh karena di Gereja, doa-doa biasanya 
dibaca oleh seorang Pendeta. Tetapi jikalau mulai dari permulaan kita 
mengajak orang-orang berdoa bersama-sama, mereka akan berdoa 
dengan mudah dan bebas di mana-mana dan pada segala waktu.

Di Gereja, kita banyak mendengar orang berbicara tentang Tuhan dan 
kita mendengar doa-doa ditujukan kepada Tuhan; tetapi di dalam 
perhimpunan yang menurut Perjanjian Baharu, kita memberi 
kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan berbicara kepada kita dengan 
pernyataan-pernyataan Roh, nyanyian rohani dan pelajaran yang 
diilhamkan oleh Roh.

"Usahakanlah dirimu akan beroleh segala karunia rohani, tetapi 
terlebih pula supaya kamu bernubuat" (1 Korintus 14:1).

Jika di dalam perhimpunan mereka mendengar Tuhan berbicara 
kepada mereka, maka di rumah dan di manamana mereka akan mau 
mendengarkan suaraNya. Apalagi mereka akan mempercayai Tuhan 
untuk berbicara melalui mereka di dalam pelayanan baik di dalam 
maupun di luar perhimpunan itu.

Sebab itu, sesudah kita mengumpulkan beberapa orang yang telah lahir
dari air dan Roh, lalu mereka mulai berdoa dan berjalan di dalam Roh 
maka kita mulai mendorong mereka supaya mulai menyampaikan 
segala pernyataan Roh di dalam persekutuan itu. Paulus berkata, kalau 
sudah berbahasa Roh, berdoalah untuk mendapat menafsirkan makna 
bahasa Roh itu. Dia juga berkata bahwa segala orang dapat bernubuat. 



Sebab itu kita mau mendorong Sidang Jemaat itu supaya menyerah 
kepada Roh Kudus dan membiarkan Roh itu memakai mereka untuk 
saling melayani. Dengan jalan ini kita tidak akan dibatasi oleh 
pengertian dan hikmat manusia, tetapi Tuhan sendiri akan berbicara 
melalui kita untuk meneguhkan iman dari Sidang Jemaat yang baru itu.

Di dalam perhimpunan semacam ini selalu ada waktu untuk memuji 
Tuhan dan menyanyi di dalam Roh. Ke,. mungkinan besar Tuhan akan 
memberi beberapa mazmur yang baru dan mengangkat kita kepada 
taraf-taraf yang lebih tinggi di dalam hal menyembah di dalam Roh. Di 
dalam penyembahan rohani, kita melepaskan diri dari segala kepikiran, 
perasaan, rencana dan usaha manusia; lalu menyerahkan diri 
sepenuhnya ke dalam tanganNya, sehingga kemuliaanNya dinyatakan 
di dalam kita dan melalui kita. Tuhan memberi suatu nyanyian yang 
baru di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Sering-sering pada 
waktu kita berdoa dan memuji Tuhan di dalam Roh, kita akan merasa 
bahwa pintu-pintu Surga telah terbuka dan segala malaikat menyanyi 
dan bersorak berkeliling takhta kemuliaan Allah. Pada saat itu nyanyian 
kita di dalam Roh akan disatukan dengan nyanyian malaikat itu. Hal ini 
merupakan suatu latihan untuk hari yang indah yang akan datang, di 
mana Tuhan akan mengangkat kita untuk tinggal di dalam taraf Surgawi
itu untuk selama-lamanya.

Ada juga waktunya untuk kita duduk tenang dan mendengar suara 
orang yang mUlutnya dipinjamkan kepada Tuhan untuk menyampaikan 
perkataan-perkataan Tuhan kepada kita dalam nubuatan. Mungkin pada 
masa seperti itu Tuhan juga memakai beberapa orang untuk mengajar 
sebagaimana diilhamkan oleh RohNya. Menyampaikan nubuatan-
nubuatan dan pelajaran-pelajaran ini tidak hanya untuk orang-orang 
yang pandai atau berpendidikan Theologie. Karena Allah dapat juga 
berbicara melalui petobat baru, anak kecil atau orang yang paling bodoh
di dalam persekutuan itu. Syarat yang terpenting untuk dapat 
menyampaikan pelajaran rohani menyerahkan kepada pimpinan Roh 
dan hati yang terbuka untuk menerima wahyu dari Tuhan. Kepandaian 
manusia yang belum disalibkan sebenarnya dapat menghalangi kita 
dalam menerima pengertian baru dari Roh Tuhan. Orang-orang yang 
pandai dan berpendidikan tinggi dapat juga dipakai oleh Tuhan dengan 
heran, jikalau mereka bersedia lebih dahulu untuk membawa segala 
kepandaiannya dan pendidikan mereka kepada kayu Salib dan ditukar 



dengan "Akal Kristus".

Ada juga saat untuk saling mendoakan. Kita menunjukkan kasih kita 
satu kepada yang lain dengan jalan melayani di dalam keperIuan orang-
orang yang lain itu. Jangan kita hanya mengucapkan doa saja. Biarlah 
Roh Kudus memimpin seseorang untuk menyampaikan perkataan 
hikmat atau marifat. Lalu biarlah Tuhan memilih satu atau dua orang 
untuk mendoakan keperIuan orang yang telah minta doa itu. Segala 
orang dapat mengambil bagian di dalam pelayanan ini menurut 
pimpinan Roh. "Biarlah segala hal ini meneguhkan iman". Kita boleh 
juga mengambil waktu untuk mendoakan pelayanan, penginjilan di 
mana-mana dan segala beban yang lain. Biarlah segala perkara ini kita 
doakan satu persatu, dengan memberi untuk Roh Tuhan memberi 
petunjuk-petunjuk dan memimpin doa-doa kita. Kita tidak perlu 
perkataan yang banyak atau yang halus, tetapi kita sungguh-sungguh 
perlu pimpinan dan pengurapan Roh itu.

Dalam segala perhimpunan orang Kristen pasti ada waktu untuk 
perjamuan Sud atau "memecahkan roti" bersama-sama. Inilah liturgi 
atau upacara yang telah diberi oleh Tuhan Yesus sendiri. Memecahkan 
roti ini seharusnya menjadi pusat daripada segala ibadat dan 
persekutuan kita.

Biarlah kita selalu mencari suatu keseimbangan di antara segala bagian
daripada penyembahan kita, yaitu di antara saktamen dengan karisma 
atau di antara pelajaran dengan doa. Yang menandai segala ibadat kita 
ialah bersekutu dan saling melayani.

Nilai atau standard di dalam segala pelayanan kita menurut Perjanjian 
Baru, ialah segala hal meneguhkan iman. Kita belajar untuk 
menyerahkan kepada pimpinan Roh Allah, maka kita akan mengalami 
bahwa Tuhan dapat mengatur segala bagian dari ibadat kita di dalam 
satu acara yang indah sekali.

Dia membawa kita kepada pengertian yang lebih mendalam dan pada 
taraf-taraf kemuliaan dan penyembahan yang lebih tinggi. Segala 
pelayanan yang menarik perhatian kepada hikmat pengetahuan atau 
kedudukan seseorang harus kita tolak.

Segala nubuatan yang timbul dari sentimen, perasaan atau sesuatu 
yang diketahui secara biasa, harus juga kita tolak. Demikian juga segala



nubuatan yang menuduh atau mengecewakan orang. Roh Yesus selalu 
melayani dengan kasih dan anugerah untuk membangunkan dan 
menguatkan iman dan kasih di dalam persekutuan.

Daftar Isi

8. Satu Tubuh

"Kita sekalian dibaptiskan menjadi satu tubuh oleh Roh" (1 Korintus 
12:13). Menjadi anggota di dalam tubuh Kristus ialah pekerjaan Roh 
Kudus, sebagaimana pertobatan dan kelahiran baru dari air dan Roh 
ialah juga pekerjaan Roh. Keanggotaan kita di dalam tubuh itu tidak 
tergantung dari hal umur, kebangsaan, pangkat, bahkan aliran 
gerejapun.

Gereja-gereja yang terorganisir tidak sama dengan tubuh Kristus. 
Setiap organisasi gereja terdiri dari beberapa orang yang sudah, lahir 
baru dari air dan Roh, beberapa yang setengah lahir (kalau bisa) dan 
banyak yang sama sekali belum. Bertobat. ..adi setiap gereja 
mempunyai beberapa anggota yang juga telah menjadi anggota tubuh 
Kristus dan juga yang belum.

Gereja-gereja ialah organisasi manusia yang dapat berjalan terus tanpa 
pimpinan atau kontak yang sungguh-sungguh dengan Roh Kudus dan 
sering juga berbuat yang demikian. Gereja yang satu tidak lebih baik 
atau lebih murni daripada gereja yang lain (namun ada yang 
menganggap diri lebih baik). Gereja-gereja itu tidak berbeda, melainkan
terpisah saja.

Tetapi kami merasa bahwa Tuhan kurang mementingkan segala 
macam gereja ini. Kalau Tuhan memandang gerejaNya, Dia melihat 
satu bangsa yang terdiri dari segala orang yang telah dibaptis di dalam 
RohNya dan dimasukkan dalam tubuhNya oleh Roh itu. Tentu juga kita 
menjadi anggota-anggota di dalam bermacam-macam organisasi gereja. 
Tetapi yang Tuhan utamakan ialah supaya kita menginsyafi dari hal 
kesatuan kita di dalam tubuh Kristus.

Mau tidak mau kita sekalian menjadi anggota di dalam satu tubuh 



bersama-sama dengan segala orang yang lain yang telah lahir baru dari 
air dan Roh. Dan kita tidak menjadi satu dengan orang yang belum 
bertobat, biarpun mungkin orang itu masuk "gereja" yang sama dengan 
kita.

Tidak mungkin ada lebih dari satu tubuh Kristus.

Menurut Alkitab, pemisahan di dalam tubuh Kristus itu hanya 
diperbolehkan atas dasar tempat. Kita membaca tentang "sidang jemaat 
di Epesus", "sidang jemaat di Yerusalem" dan lain sebagainya. Setiap 
sidang jemaat setempat ialah suatu kenyataan di tempat itu dari gereja 
Tuhan sedunia. Sidang jemaat setempat ialah kesatuan dan menurut 
Perjanjian Baharu tidak boleh dipisahkan. Juga kita tidak boleh 
mendirikan organisasi dengan maksud untuk menguasai sidang-sidang 
jemaat di tempat-tempat yang lain. Kalau kita berbuat demikian, kita 
mengabaikan cara-cara yang sesuai dengan Perjanjian Baharu. Kita 
membentuk sekte-sekte, bukan gereja Tuhan yang sebenarnya.

Setiap sidang jemaat setempat seharusnya otonom, berdiri sendiri, 
mempercayai Tuhan untuk melengkapi segala kebutuhannya, mengatur 
segala urusan-urusannya sendiri dan memperkembangkan diri. 
Anggota-anggota-nya saling melayani, saling menasehatkan, saling 
menanggung beban, bersuka cita bersama-sama, saling menggenapi 
kebutuhan.

Sidang-sidang jemaat bersekutu satu dengan yang lain, boleh meminta 
nasehat dari sidang yang lain, saling mengunjungi dan bertukar pikiran. 
Tetapi sidang jemaat yang satu tidak boleh menguasai atau memerintah 
di dalam sidang jemaat yang lain. Satu sidang jemaat boleh membantu 
yang lain secara sukarela sebagaimana digerakkan dan dilengkapi oleh 
Tuhan. Tetapi biarlah bantuan itu hanya sewaktu-waktu saja, supaya 
sidang jemaat yang dibantu itu akan tetap mempercayai Tuhan, bukan 
manusia.

Di dalam sidang jemaat setempat anggota-anggotanya harus belajar 
hidup' bersama di dalam kesatuan dengan penuh keinsyafan tentang 
kesatuan kita di dalam Kristus. Di dalam tubuh Kristus tidak ada tempat
untuk anggota-anggota yang ingin dianggap lebih tinggi daripada 
anggota yang lain. Keakuan kita masing-masing harus mati tersalib 
bersama dengan Kristus. Kita sekalian anggota beranggotakan yang 
lain, saling menanggung beban, mengalami sukacita dan dukacita 



bersama-sama, melayani menurut kebutuhan-kebutuhan masing-masing
kepada orang-orang sakit, orang-orang susah dan orang-orang yang 
berkekurangan.

Kesatuan kita tidak tergantung kepada hal berkumpul di satu tempat 
atau kepada organisasi. Tetapi kita diikat menjadi satu kesatuan oleh hal
yang lebih mendalam, yaitu persatuan Roh dan rasa tanggung jawab 
satu kepada yang lain.

Kalau dibandingkan dengan teladan Perjanjian Baharu, "gereja-gereja"
kita pada masa kini akan dilihat sebagai Klab-klab (kumpulan-
kumpulan) untuk orang-orang yang sependapat tentang teologia, 
setingkat, atau yang mempunyai latar belakang yang sama.' Sebenarnya 
gereja-gereja itu masing-masing memegang sebagian dari kebenaran 
Allah dan mengerti sebagian dari wahyu-wahyu Tuhan. Memang, siapa 
gerangan yang dapat mengerti dengan sempurna segala kekayaan Allah 
yang tidak terduga. Gereja-gereja sekalian mengerti sebagian saja. 
Kalau mereka dapat bersekutu dan tukar pikiran, mereka dapat saling 
mengisi dan melengkapi. Tetapi mereka membangun batasan-batasan 
dan dengan ini menutup diri di antara satu dengan yang lain. Mereka 
seolah-olah berkata: "Kita inilah benar; mereka salah. Segala perkara 
yang telah mereka pelajari dan alami itulah kebenaran. Tidak ada 
kebenaran yang lain. Orang-orang dengan pelajaran atau pengalaman 
yang lain sesat semua. Jangan bergaul dengan mereka". Sifat-sifat 
negatif ini terhadap perkara-perkara yang belum mereka mengerti atau 
alami membatasi persekutuan di dalam tubuh Kristus dan menghalangi 
saling pengertian. Sebab itu golongan yang satu tidak dapat menerima 
pelajaran dari golongan yang lain. Pertumbuhan rohani terhalang.

Pada beberapa tahun yang lalu di lain-lain negeri, Roh Kudus telah 
mulai beberapa kegerakan yang bersifat interdenominational (untuk 
orang bermacam-macam aliran) atau di luar dari organisasi gereja sama 
sekali, di antara lain ialah kebaktian-kebaktian doa di rumah (yang 
bersifat interdenominational dan mengalami kebebasan Roh Kudus dan 
acara bebas), kegerakan pembaharuan kharisma (charismatic renewal 
movement), Yesus revolution, dlsb. Kegerakan-kegerakan semacam ini 
mulai merobohkan benteng-benteng dan membawa keinsyafan kepada 
orang Kristen baik di dalam gereja-gereja maupun di luar tentang 
kesatuan Tubuh Kristus. Ini bukan kesatuan secara organisasi, akan 



tetapi kesatuan persekutuan di dalam Roh Yesus.

Sering-sering ada orang yang melihat keadaan gereja-gereja resmi, dan
orang itu berkata: "Gereja-gereja ini terlalu bersifat bidat saja dan suka 
berpecah-belah. Sebab itu biarlah kita keluar dari antara mereka itu, lalu
membentuk persekutuan yang baru yang betul-betul dibangun di atas 
dasar teladan Perjanjian Baharu. Kita akan sungguh-sungguh menjadi 
suatu kenyataan dari Tubuh Kristus." Tetapi dengan mengatakan "kita" 
dan "mereka" orangorang itu selalu mengakhiri sebagai sekte baru, serta
mengadakan perpecahan lagi.

Sebab itu di daerah-daerah yang sudah ada gereja, kita harus tetap 
bersekutu di dalam gereja-gereja itu, dengan penuh kesadaran tentang 
kesatuan kita kepada segala orang Kristen yang sungguh-sungguh di 
dalam segala aliran gereja. Biarlah kita menjadi satu dengan mereka dan
mengadakan hubungan yang baik dengan mereka. Kita akan bergaul 
secara bebas dengan mereka di rumah, di jalan, di gereja, di kantor, atau
di mana saja kita berada. Biarlah kita menghilangkan dari hati kita 
segala sifat yang terlalu mementingkan sekte kita sendiri, baru kita 
dapat dipakai oleh Tuhan untuk mempersatukan gereja-gerejaNya. 
Jangan kita mau membangun suatu organisasi agung, melainkan 
mengerti dan menghayati kesatuan rohani yang ada dalam tubuh 
Kristus.

Jikalau kita sempat membuka persekutuan-persekutuan kristen di 
daerah-daerah yang belum ada gerejanya, kita boleh lebih bebas untuk 
menurut cara Perjanjian Baharu. Tidak perlu kita lekas membangun 
gedung atau menyusun daftar kebaktian. Tetapi sesudah orang-orang 
bertobat dan dibaptis di dalam air dan roh, kita boleh mengajak mereka 
berkumpul di rumah-rumah untuk bersekutu satu dengan yang lain, 
menyembah dalam Roh dan memecahkan roti bersama-sama. Biarlah 
Roh Kudus mengikat mereka di dalam suatu persekutuan di mana kasih 
Kristus dan kesatuan TubuhNya dapat dinyatakan di dalam kehidupan 
mereka sehari-hari.

Dalam persekutuan ini anggota-anggotanya belajar menaklukkan diri 
satu kepada yang lain. Anggota-anggota tidak boleh bertindak sendiri 
lepas dari persekutuan itu. Ini berarti bahwa segala keputusan yang 
penting di dalam persekutuan dan juga di dalam kehidupan pribadi 
mereka hams diputuskan di dalam persekutuan itu. Biarlah segala 



keputusan diambil dengan keputusan yang 100% sesudah didoakan di 
dalam persekutuan. Kalau keputusan itu sungguh-sungguhlah kehendak 
Allah, Dia dapat memberitahukan hal itu kepada segala orang yang 
hadir. Semuanya dapat merasa kesaksian Roh, atau setidak-tidaknya 
merasa damai tentang keputusan itu. Jikalau ada seseorang yang ragu-
ragu atau tidak menyetujui, baiklah jangan kita bertindak. Lebih baik 
kita bawa hal itu dalam doa untuk beberapa waktu, hingga segala 
anggota persekutuan itu me rasa pimpinan Tuhan yang jelas.

Jikalau ada perselisihan pendapat tentang sesuatu hal, ada baiknya kita
menunda keputusan itu dengan menanti pimpinan yang jelas dari 
Tuhan. Seringkali rencana Tuhan yang sempurna berlainan dengan 
segala rencana yang telah kita pikirkan.

Kehidupan dan pekerjaan di dalam Persekutuan Kristen.

Kita perlu membedakan dengan jelas di antara kehidupan sidang 
jemaat dengan pekerjaannya. Kehidupan atau hubungan persaudaraan di
dalam sidang jemaat ialah sesuatu yang kita alami bersama-sama. Di 
dalam kehidupan mereka bersama segala anggota sama rata adanya. 
Tugas mereka yang berbeda-beda akan saling melengkapi sebagaimana 
anggota tubuh kita yang saling bekerja sama.

Misalnya di dalam ibadat kita bersama tidak boleh ada seseorang yang 
menguasai atau memimpin persekutuan itu, melainkan setiap anggota 
dapat mengambil bagian sebagaimana dipimpin oleh Roh Kudus, untuk 
bermazmur, mengajar atau menyatakan karunia-karunia Roh yang lain. 
Segala orang boleh bernubuat, mengajar atau menyembuhkan, 
sebagaimana diilhamkan oleh Roh itu. "Kepada tiap-tiap orang 
dikaruniakan pemyataan Roh untuk kepentingan bersama. Semuanya ini
dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan 
karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang 
dikehendakiNya". (1 Korintus 12:7,11)

Di dalam tubuh Kristus tidak ada perbedaan derajat. Ketua-ketua dan 
Rasul-rasulpun bukan berarti lebih tinggi dari pada yang lain. Yesus 
berkata: "Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kamu, 
biarlah dia menjadi seperti pelayan." Paulus berkata: "Saya rasa kami 
Rasul-rasul ini adalah yang paling hina di antara semuanya". Pemimpin-



pemimpin memimpin dengan jalan melayani, bukan dengan jalan 
memerintah, dengan mengingat bahwa Kristus menang dengan jalan 
Kayu Salib. 

Di dalam Sidang Jemaat segala anggota itu harus saling 
memperhatikan (sebagaimana misalnya kaki saya luka, tangan saya 
akan menolong mengobatinya). Jikalau ada yang sakit atau 
berkekurangan, yang lain akan menolong dan melengkapinya. Di dalam
Sidang Jemaat yang mula-mula di Yerusalem, kita baca bahwa tidak 
seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah 
miliknya sendiri; tetapi memberi dengan suka rela kepada yang 
memerlukan sekedar kekurangan masing-masing. 

Ciri-ciri kehidupan Tubuh Kristus itu ialah hubungan persaudaraan, 
kesatuan dan saling memperhatikan.

Tetapi selain kehidupan bersama di dalam Sidang Jemaat, masing-
masing anggota mempunyai pekerjaannya sendiri-sendiri. Beberapa 
dari antaranya melakukan pekerjaan sehari-hari secara biasa untuk 
melengkapi kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarganya. Tempat 
pekerjaan mereka itu juga menjadi suatu ladang untuk memberikan 
kesaksian Kristen. Beberapa orang yang lain melakukan pekerjaan yang
menjurus kekristenan, misalnya: sekolah-sekolah Kristen, training 
centre, rumah sakit-rumah sakit missi, setasiun-setasiun radio Kristen, 
bacaan Kristen dlsb. Ada yang lain yang bekerja secara full-time di 
dalam salah satu jabatan Roh yang Tuhan berikan di dalam Tubuh 
Kristus, seperti halnya rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, gembala-
gembala, dlsb.

Di dalam segala hal ini, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab dari 
pribadi-pribadi pengerja itu, bukan tanggung jawab sidang jemaat 
(sebagaimana melihat ialah tugas mata saya, bukan kaki saya). Setiap 
pengerja harus melakukan pekerjaannya dengan baik sebagaimana 
kepada Tuhan, karena cara kerja adalah menjadi sesuatu hal yang sangat
penting di dalam kesaksian hidup orang Kristen. Hidup kita menjadi 
surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca di dalam pabrik-pabrik, 
kantor-kantor, pasar-pasar, dapur dan di mana saja kita bekerja.

Orang yang menerima gaji untuk pekerjaannya dapat membantu 
orang-orang yang tidak menerima gaji secara sukarela sebagaimana 
Tuhan menggerakkan. Tetapi sidang jemaat seluruhnya tidak boleh 



mendirikan sekolah atau rumah sakit, melainkan anggota-anggotanya 
dapat berbuat perkara-perkara tersebut secara pribadi. Sidang jemaat 
seluruhnya tidak boleh menggaji orang secara tetap untuk pekerjaannya,
melainkan anggota-anggota yang lain boleh membantu orang itu 
sebagaimana dipimpin oleh Tuhan. Seorang pengerja boleh memohon 
dan menerima nasehat-nasehat atau doa-doa di dalam persekutuan, 
tetapi persekutuan itu tidak boleh menguasai pelaksanaan kerjanya. 
Segala pekerjaan di dalam tubuh itu dikendalikan oleh kepala (Kristus), 
bukan oleh anggota-anggota yang lain.

Kalau seseorang menerima atau memulai pekerjaan baru, dia 
seharusnya mulai dengan pimpinan Tuhan yang jelas, juga dengan 
persetujuan yang jelas dan bantuan doa yang terus menerus dari pihak 
persekutuan. Tetapi kalau Tuhan menempatkan seseorang di dalam 
sesuatu pekerjaan, tentu Dia akan memberikan kesanggupan untuk 
mengerjakan pekerjaan itu, juga akan melengkapi segala keperluannya. 
Pengerja tersebut harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan demi 
kemajuan pekerjaannya dan segala kebutuhan yang bersangkutan 
dengan pekerjaan itu.

Sebenarnya jangan kita banyak membedakan di antara pekerjaan biasa 
dengan pekerjaan Tuhan. Segala pekerjaan kita, baik pekerjaan biasa 
maupun yang khususnya pekerjaan Tuhan seharusnya kita kerjakan 
sebagaimana kepada Tuhan, bukannya kepada manusia. Kita 
bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri atau kepada 
orang lain. Di dalam segala perkara biarlah Tuhan yang di tinggikan.

Yang berhubungan erat dengan pekerjaan orang Kristen ialah soal 
keuangan yang akan dibicarakan di dalam fasal berikutnya.

Daftar Isi

9. Prinsip-prinsip Keuangan

Sifat kita terhadap keuangan mempunyai akibat yang sangat penting. 
Sikap seorang hamba Tuhan terhadap keuangan menunjukkan dengan 
jelas apakah orang itu sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan atau 



tidak.

Jikalau kita bekerja buat manusia, kita akan mengharapkan segala 
perlengkapan untuk kehidupan kita dari manusia. Kita akan dikuasai 
oleh manusia dan cara-cara / sistim-sistim manusia. Pekerjaan kita akan 
bersifat duniawi.

Tetapi jikalau kita bekerja buat Tuhan, kita akan mempercayai Tuhan 
untuk melengkapi segala kebutuhan kita. Pekerjaan kita akan bersifat 
rohani oleh sebab kita selalu memandang Tuhan dan dipimpin olehNya.

HUBUNGAN IMAN DENGAN KEUANGAN

Dalam usaha-usaha duniawi seseorang mendapat pekerjaan atas dasar 
berkat, pendidikan, keuletan, dan lain sebagainya. Orang itu dapat 
mengharapkan suatu penghasilan yang tetap dari perorangan atau 
organisasi.

Di dalam pekerjaan Tuhan seorang pengerja Tuhan diberi tugasnya 
atas dasar panggilan Tuhan. Kesanggupan untuk menjalankan 
jabatannya juga diberi oleh Tuhan. Orang itu harus mempraktekkan 
iman untuk menghadapi segala kebutuhannya sendiri dan segala 
kebutuhan pekerjaan Tuhan yang dilakukannya.

Di dalam Alkitab kita tidak pernah membaca tentang seorang hamba 
Tuhan yang menerima atau mengharapkan gaji atau penghasilan yang 
tetap untuk pekerjaannya.

Jikalau seseorang dapat melengkapi kebutuhannya dengan uangnya 
sendiri atau dengan bekerja (seperti Paulus yang membuat tenda), 
baiklah. Kalau tidak, biarlah dia bergantung langsung kepada Tuhan.

Syarat yang pertama untuk pekerjaan yang bersifat rohani ialah iman 
kepada Tuhan. Iman kita perlu dilatih dan diteguhkan. Salah satu cara 
Tuhan untuk menguji dan meningkatkan iman kita ialah melalui 
keperluan jasmani. Mungkin dengan mulut kita, kita dapat mengatakan 
iman kepada bermacam-macam hal yang tidak kelihatan. Tetapi dalam 
hal keuangan, iman kita dapat diuji dan dibuktikan secara yang nyata.

Jikalau kita sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan dan bekerja buat 
Dia, tentu Tuhan akan melengkapi segala kebutuhan kita pribadi dan 
segala kebutuhan dalam pekerjaanNya. Sebaliknya jikalau kita keluar 



dari kehendak Tuhan atau mendahului Dia, dapat memberi keinsyafan 
kepada kita tentang hal itu dengan menghentikan perlengkapanNya 
untuk kita.

Di dalam dunia ini uang mempunyai wibawa yang besar. Jikalau kita 
menerima uang dari manusia, kita pasti akan dikuasai oleh manusia; 
tetapi kalau kita memandang Tuhan untuk segala perlengkapan kita, 
maka kita akan dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi dengan ini kita 
akan mengetahui dengan cepat, kalau kita keluar dari kehendak Tuhan. 
Jikalau kita bersekutu terus dengan Tuhan dan menurut segala 
pimpinanNya, maka keuangan kita akan berjalan dengan lancar. Kalau 
hubungan kita dengan Tuhan mulai kurang baik, atau kita mulai 
menurut kepikiran kita sendiri, keuangan itu akan macet.

CARA TUHAN DALAM PERLENGKAPAN

Tuhan berkata: "Tiap-tiap orang yang bekerja, niscaya mendapat 
upahnya" (Luk. 10:7); dan Paulus menulis kepada orang-orang 
Korintus: "Orang yang memberitakan Injil hendaklah mendapat 
kehidupannya dari pada Injil itu" (1 Korintus 9:14).

Inilah janji Tuhan untuk melengkapi orang yang bekerja di ladangNya.
Sudah tentu kebanyakan uang ini akan diterima sebagai sumbangan dari
saudara-saudara seiman; tetapi tidak seperti gaji yang waktu dan 
jumlahnya ditetapkan sebelumnya, melainkan secara sukarela saja 
sebagaimana orang-orang itu digerakkan oleh Tuhan.

Kita tidak boleh meminta sesuatu apapun kepada manusia. Kita 
memberitahukan kepada Tuhan saja tentang segala kebutuhari kita. Lalu
Tuhan akan menggerakkan hati orang untuk memberi.

Kita tidak akan berbuat sesuatu apapun dengan motif untuk mencari 
uang dari manusia. Ini berarti juga bahwa kita tidak akan bersaksi atau 
menceriterakan tentang pekerjaan Tuhan dengan motif mau 
menggerakkan hati orang untuk memberi uang kepada kita atau 
pekerjaan kita. Kita bertanggungjawab sepenuhnya kepada Allah, dan 
Dia yang akan bertanggung jawab atas segala keperluan kita.

"Sekarang aku menyukakan manusiakah? atau Allahkah? atau aku 
rriencari jalan yang diperkenan oleh manusiakah? Jikalau aku lagi 
mencari jalan yang diperkenan oleh manusia, maka bukanlah aku 



hamba Kristus" (Galatia 1:10).

Kita adalah wakil-wakil Allah di dalam dunia ini, kita mau 
menyatakan kesetiaanNya. Perkataan dan tindakan kita harus 
menyatakan bahwa Dialah yang menjadi Sumber dari segala 
perlengkapan kita dan Dia selalu memberi secukupnya. Paulus 
mengatakan kepada orang-orang Pilipi:

"Aku sudah menerima sekaliannya itu, bahkan lebih dari pada 
secukupnya" (Pilipi 4:14).

Biarlah kita menjadi saksi-saksi dari kasih dan pertolongan Tuhan. 
Jangan Tuhan dipermalukan oleh sebab kita memberi kesaksian sebagai 
pengemis, karena kita mau disayangi atau dikasihani orang.

Kita hanya menerima bantuan secara suka rela dari saudara-saudara 
seiman saja. Kita tidak boleh menerima bantuan dari orang yang akan 
mau memerintah atau menguasai dalam pekerjaan Tuhan. Apa lagi kita 
tidak boleh sarna sekali menerima bantuan untuk pekerjaan Tuhan dari 
orang kafir atau orang yang belum mengenal Tuhan (3 Yohanes 7). Kita 
sendiri sewaktu-waktu boleh menerima undangan di rumah orang kafir, 
tetapi hanya sekedar untuk mengunjungi orang itu.

SYARAT-SYARAT TUHAN DALAM KEUANGAN

Orang-orang yang sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan 
dalam hal keuangan akan bertemu dengan beberapa syarat yang akan 
Tuhan tuntut kepadanya.

1. Kesucian. Tuhan menuntut kesucian yang mutlak dari pada segala 
hambaNya. Seringkali satu dosa yang tidak diakui atau dibereskan 
dapat menghalangi atau menghentikan kelancaran pertolongan Tuhan.

2. Kejujuran. Hal ini menguji pertobatan kita. Orang Kristen 
dibenarkan oleh sebab iman. "Dibenarkan" berarti bahwa orang itu 
dapat jujur. Orang itu tidak akan menyalah gunakan, menyia-nyiakan 
atau memboroskan uang. Kalau kita diberi uang untuk satu maksud 
yang tertentu, jangan kita pakai untuk maksud yang lain. Uang yang 
diberi untuk pekerjaan Tuhan jangan dipakai untuk kepentingan pribadi.
Hamba Tuhan akan membedakan di antara kebutuhan-kebutuhan 
dengan keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Dia akan hidup secara 



sederhana dan bersifat mempersembahkan hidupnya sepenuhnya 
kepada pelayanan Tuhan.

3. Ketaatan. Di dalam hal-hal kecil maupun besar, seorang hamba 
Tuhan harus mencari kehendak Tuhan sebelum dia memakai uang yang 
telah Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita bimbang tentang kehendak 
Tuhan dalam sesuatu hal, lebih baik kita jangan bertindak dahulu. Kalau
kita setia dalam hal yang kecil, nanti Tuhan akan mempercayai kita 
untuk perkara-perkara yang besar-besar.

4. Pengorbanan. "Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit 
juga dan yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah 
masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya" (2 Korintus 
9:6).

Di dalam Kisah Rasul-rasul dapat kita baca tentang gereja yang mula-
mula bahwa anggota-anggotanya tidak anggap barang-barangnya 
sebagai miliknya sendiri, tetapi memberi kalau ada yang memerlukan, 
sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara mereka itu. Jangan 
kita takut untuk membagikan berkat-berkat yang kita sudah banyak 
terima dari Tuhan. Makin banyak kita memberi, makin banyak Tuhan 
akan memberi kepada kita. Karena terlebih berkat memberi dari pada 
menerima.

5. Persekutuan. Orang Kristen harus bersekutu secara yang akrab 
dengan Tuhan dan dengan orang-orang Kristen yang lain. Tuhan akan 
senantiasa mengasihi dan menolong anak-anakNya yang bersekutu 
dengan Dia dan bekerjasama sebagai teman-teman sekerja dengan Dia. 
Kita menjadi anak-anak daripada Raja yang di atas segala raja dan 
mengambil bagian dalam warisan yang kekal. Dia akan melengkapi 
segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kasihNya.

Daftar Isi

10. Ketertiban Gereja Menurut Perjanjian Baharu

Kita mengetahui bahwa Tuhan ingin membangun GerejaNya menurut 
rencanaNya. Rencana Tuhan sangat berlainan dengan cara manusia. 



Manusia biasanya mau mulai dengan batu-batu, kayu, gedeg dan bahan-
bahan bangunan yang lain. Tetapi Tuhan tidak berkenan untuk berdiam 
di rumah yang dibuat oleh tangan manusia (Kisah Rasul-rasul 7:48). 
Tubuh kita yang seharusnya menjadi rumah Allah (1 Korintus 3:16). 
Tuhan mau membangun RumahNya dengan memakai batubatu yang 
hidup, yaitu kita sekalian. Di dalam Epesus 2:20, 21 dijelaskan, bahwa 
Rumah Allah itu dibangunkan "Di atas alas segala Rasul-rasul dan 
Nabi-nabi, maka batu penjurunya itulah Yesus Kristus sendiri. Maka di 
dalam Kristus segenap bangunan disusun lalu bertambah-tambah 
menjadi rumah Allah yang kudus di dalam Tuhan; di dalamnya kami 
juga didirikan bersama-sama menjadi kediaman Allah oleh Roh. Batu 
Penjuru di dalam pembangunan ini ialah Yesus. Semuanya harus diatur 
menurut teladan Yesus. Batu dasar atau fondamen yang lain ialah Rasul-
rasul dan Nabi-nabi. Batu-batu ini harus seukuran dengan Batu Penjuru 
itu. Rasul-rasul dan Nabi-nabi itu harus menjadi serupa dengan Yesus, 
misalnya berhikmat seperti Yesus, penuh kasih seperti Yesus, berkuasa 
seperti Yesus. Mereka berani mengatakan seperti Rasul Paulus: 
"Turutlah teladanku sebagaimana aku menurut teladan Tuhan Yesus".

Rasul-rasul dan Nabi-nabi ialah dasar atau fundamen untuk 
Pembangunan Gereja; sebab itu harus ada rasul-rasul dan Nabi-nabi di 
dalam Gereja-gereja kita (1 Korintus 12:28) "Allah telah menetapkan di
dalam GerejaNya pertama-tama Rasul-rasul, kedua Nabi-nabi, ketiga 
Guru-guru dst."). Sebab itu kita akan mempelajari jabatan-jabatan 
tersebut supaya Gereja-gereja dapat didasarkan atas dasar yang benar.

1. Rasul-rasul. (Bahasa Yunani: "Aspotolos"; bahasa Inggris: 
"Apostle", bahasa Latin: Missionaris; bahasa Arab: Rasui; bahasa 
Indonesia: Utusan).

Rasul itulah orang yang diutus. Yesus menjadi teladan Rasul kita 
(Iberani 3:1). Yesus diutus oleh Allah dan Dia berkata: "Aku tidak 
datang untuk berbuat menurut kehendakKu, tetapi kehendak Dia yang 
mengutus Aku. Dan Aku tidak berbicara menurut perkataanKu, tetapi 
perkataan Dia yang mengutus Aku."

Seorang Rasul diutus oleh Allah untuk memelopori pekerjaan Allah 
yang baru itu. Rasul Paulus berjalan keliling negerinegeri menurut 
pimpinan Roh Kudus untuk menginjil dan memulai pekerjaan Tuhan di 
tempat-tempat di mana belum ada orang Kristen. Seorang Rasul harus 



diurapi oleh Roh Kudus dan harus dapat menyatakan segala pernyataan 
Roh Kudus. Dia harus bernubuat, menyembuhkan orang-orang sakit 
mengusir setan-setan dan lain-lain, karena belum ada orang yang lain di
daerah yang baru itu yang dapat melayani dengan pernyataan-
pernyataan Roh itu. Dia harus berbuat seperti perbuatan Tuhan dan 
menyatakan kuasa Tuhan. Janganlah Rasul itu mau berbicara dengan 
perkataannya sendiri, tetapi dengan perkataan yang diberi oleh Roh 
Kudus. Maka dari itu dia akan melayani dengan nubuatan, perkataan 
marifat, perkataan hikmat, membedakan Roh-roh dan lain-lain. Dengan 
ini dia akan mengabarkan Injil, dia akan menyatakan kuasa Injil itu.

Firman Allah itu berkuasa. Jikalau si rasul itu menyampaikan 
perkataan yang Tuhan berikan kepadanya, maka Firman itu akan 
berbuat mujizat. Orang sakit akan disembuhkan, yang dirasuk setan 
akan dilepaskan, orang-orang akan bertobat dan dilahirkan baru.

Tugas si rasul ialah untuk membawa orang kepada pertobatan dan 
secepat mungkin kepada baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Menurut
teladan-teladan dalam Perjanjian Baharu, segala petobat baru telah 
dibaptiskan dalam air pada hari mereka bertobat. Mereka dibaptiskan 
dalam Roh Kudus pada hari itu juga atau selambat-lambatnya sesudah 
beberapa hari.

Lalu petobat-petobat yang baru itu dikumpulkan di dalam persekutuan 
di mana mereka dapat mulai belajar untuk berjalan di dalam Roh dan 
saling melayani di dalam Roh. Ingatlah bahwa Rasul Paulus tidak 
pernah mendirikan gedung gereja, tetapi hanya mengumpulkan orang-
orang di rumah untuk bersekutu bersama-sama, saling menasehati dan 
saling melayani. Maksud rasul Paulus itu untuk membentuk 
persekutuan yang dapat berdiri sendiri. Mungkin pada permulaan 
Paulus harus berdiri di muka untuk mengajar, tetapi secepat mungkin 
dia membentuk persekutuan di mana semuanya dapat mengambil 
bagian dan saling melayani menurut peraturan yang dia berikan di 
dalam 1 Korintus 14:26 dan seterusnya.

Kalau kita membentuk persekutuan-persekutuan semacam ini, kita 
akan melihat orang-orang tumbuh dengan cepat menuju kepada 
kedewasaan di dalam kerohaniannya. Biasanya tidak lama orang-orang 
ini akan dapat keluar membentuk persekutuan yang lain dan tubuh 
Kristus dapat berkembang di mana-mana. Apalagi rasul itu hanya 



tinggal beberapa bulan untuk mengajar dan menetapkan persekutuan 
itu. Sesudah itu dia dapat dengan bebas meninggalkan mereka dan 
mulai lagi di lain tempat.

Sesudah beberapa waktu mungkin rasul itu akan mengunjungi sidang-
sidang jemaat yang baru itu untuk menasehati mereka lagi; dan pada 
waktu itu dia menetapkan ketua-ketua di dalam tiap-tiap sidang jemaat 
itu dengan doa dan puasa. Lalu dia menyerahkan sidang jemaat itu 
kepada Tuhan di bawah pimpinan dari ketua-ketua itu. Si rasul tidak 
mengurus sidang jemaat itu lagi, kecuali dengan doa. Ia percaya bahwa 
Tuhan sanggup untuk memimpin sidang jemaat yang baru dan ketua-
ketua yang baru itu.

Buktinya bahwa sidang-sidang jemaat yang dimulai oleh Rasul Paulus 
dapat berdiri dengan tidak goncang sebab didasarkan atas dasar yang 
benar, yaitu menurut Firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus.

Rasul-rasul itu dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan dapat juga 
menetapkan panggilan itu melalui orang lain. Pada waktu Paulus 
bertobat di jalan ke Damsyik, Tuhan memberitahukan dia tentang 
panggilannya. Lalu panggilan itu ditetapkan melalui Ananias yang 
diutus untuk melayani Paulus. Walaupun Paulus pada waktu itu sudah 
berpendidikan teologia yang tinggi, tetapi kemudian Roh membawa dia 
ke padang belantara di Arab untuk tiga tahun dan mendidik dia secara 
langsung. Sesudah itu dia menerima persiapan lagi dalam persekutuan 
dengan nabi-nabi dan guru-guru di dalam sidang jemaat di Antiokhia.

Akhirnya dia diutus oleh sidang jemaat di Antiokhia itu dengan doa 
dan puasa. Anggota tubuh Kristus, termasuk rasul-rasul, tidak boleh 
berdiri sendiri, sebab itu Paulus selalu memelihara hubungannya 
dengan sidang jemaat di Antiokhia yang mengutus dia. Sesudah 
berkeliling dari kota ke kota, dia selalu kembali ke Antiokhia untuk 
memberi laporan, dinasehati, didoakan dan diutus lagi.

2. Nabi-nabi. Di dalam daftar-daftar jabatan di dalam 1 Korintus 12:28
dan Epesus 4:11, Paulus selalu mendaftarkan "pertama rasul-rasul, yang
kedua nabi-nabi". Rasullah yang memelopori; dia yang masuk lebih 
dahulu untuk memulai pekerjaan Tuhan yang baru. Nabi-nabi yang 
perlu pada permulaan sebagai dasar atau fondamen. Mengapa nabi-
nabi? Karena nabi-nabi dapat menyampaikan Firman Tuhan langsung. 
Di dalam 1 Korintus 14:2 dikatakan bahwa orang yang bernubuat 



berbicara kepada manusia untuk meneguhkan iman, menasehatkan dan 
menghiburkan. Kalau orang-orang baru bertobat, mereka pasti akan 
menghadapi pencobaan-pencobaan yang cukup berat. Mereka sangat 
memerlukan imannya dikuatkan. Mereka memerlukan nasehat-nasehat 
langsung dari Tuhan. Kita banyak mendengar advis dari manusia. Tetapi
alangkah baiknya jika kita menerima nasehat langsung dari Tuhan; 
karena Firman Tuhan "menyelidiki segala ingatan dan niat hati". Kalau 
kita melayani orang, apalagi anak bayi di dalam Kristus, jangan kita 
menonjolkan kepandaian kita dengan umpamanya memberi kuliah 
tentang segala sesuatu mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada 
kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan mengetahui apa yang 
sebenarnya diperlukan oleh orang itu, supaya dapat tumbuh di dalam 
kerohaniannya.

Tuhan mengetahui secara mendalam apa yang ada di dalam hati orang.
Firman Tuhan di dalam mulut seorang nabi menjadi pedang yang dapat 
"makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh". Nyawa petobat 
baru itu dari dahulu diikat oleh agama-agama, peraturan-peraturan, dan 
adat istiadat yang lain. Nyawa dan rohnya harus dilepaskan dari segala 
perkara-perkara yang lama ini supaya kerohaniannya dapat 
berkembang. Roh Kudus melalui nabi itu akan memberi nasehat dan 
penghiburan kepada petobat yang baru itu. Kasih Kristus akan bekerja 
untuk membangunkan dan menghiburkan dia di tengah-tengah 
kesulitan-kesulitan dan pencobaan-pencobaan.

Perkataan Tuhan di dalam mulut seorang nabi mempunyai kuasa untuk
membangun dan menghidupkan. Kita ingat bahwa dunia ini dijadikan 
oleh Firman Tuhan. Dengan mengucapkan Firman Tuhan, Yesus dapat 
menyembuhkan orang, mengusir setan, dan memberi keselamatan. Di 
dalam Yehezkiel 37, kita membaca tentang Firman Tuhan di dalam 
mulut Nabi Yehezkiel dapat menyusun kembali dan menghidupkan 
tulang-tulang yang kering. Kalau kita merasa bahwa gereja-gereja kita 
kurang hidup, barangkali kita memerlukan nabi-nabi yang dapat 
menyampaikan perkataan Tuhan.

Kalau rasul-rasul sudah memulai sesuatu pekerjaan Tuhan, maka 
selanjutnya mereka memerlukan nabi-nabi untuk membangunkan. 
Dalam perjalanan Paulus yang pertama, dengan Barnabas, kedua rasul 
itu berjalan bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan yang kedua, dia 



membawa Silas, seorang nabi, yang dapat menyampaikan Firman 
Tuhan di dalam sidang-sidang jemaat yang muda, untuk menguatkan 
mereka.

Nabi-nabi itulah orang yang menyampaikan Firman Tuhan; tidak 
hanya nubuatan, tetapi segala macam Firman Tuhan; perkataan marifat, 
perkataan hikmat dsb.

Segala orang dapat dipakai bemubuat, tetapi panggilan dan pelayanan 
seorang nabi ialah untuk terus menerus menjadi "mulut" Tuhan.

Ada nabi-nabi yang berkeliling dan mengunjungi gereja-gereja, seperti
Silas atau Agabus. Ada juga nabi-nabi di dalam sidang jemaat setempat,
sebagaimana kita baca dalam Kisah Rasul-rasul 13:1-3. Kalau 
persekutuan yang baru dibuka, orang-orang itu belum biasa untuk 
dipakai bernubuat dan menyampaikan karunia-karunia Roh yang lain. 
Tetapi sesudah semuanya dibaptiskan di dalam Roh Kudus dan mulai 
berjalan di dalam Roh, maka Tuhan melantik beberapa orang di dalam 
sidang jemaat untuk dipakai sebagai nabi-nabi setempat.

Saya merasa bahwa gereja-gereja yang bekerja menurut tradisi-tradisi 
manusia tidak sanggup untuk pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini. 
Kita mengetahui bahwa Injil harus berkeliling dunia dan disampaikan 
kepada setiap suku bangsa, baru Tuhan mau datang kembali. Berapa 
ribu orang di daerah kita sendiri. yang belum mendengar Injil? Kita 
merasa seperti gereja di Filadelfia (Wahyu 4) yang Tuhan berkata 
mereka mempunyai kuasa sedikit. Mengapa sedikit? Kita memerlukan 
kuasa yang seperti kita baca di dalam Kisah Rasul-rasul. Kita sudah 
melihat beberapa mujizat dan beberapa orang bertobat dan kita merasa 
senang. Tetapi kita rindu akan melihat pekerjaan yang lebih hebat lagi.

Sebab itu kita memerlukan dasar-dasar yang sama, yaitu kita 
memerlukan gereja yang didasarkan atas dasar rasul-rasul dan nabi-
nabi.

3. Guru-guru. Paulus berkata: "... ketiga, guru-guru". Sesudah dasar 
diberikan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, jabatan ketiga yang perlu 
adalah guru-guru.

Guru-guru Kristen tidak mengajar dengan cara yang sama dengan 
guru-guru sekolah biasa. Yesuslah yang menjadi Teladan dan Guru kita. 
Yesus memilih dan memanggil dua belas orang laki-laki dan mereka 



mulai berjalan dengan Dia. Dia tidak pemah mendirikan gedung 
sekolah, tidak pemah mengadakan kelas. Mereka melihat pelayanan 
Yesus, di mana Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir orang yang 
jual beli di Bait Allah, mengajar orang banyak, mengolok orang Parisi 
dan menghentikan angin ribut. Jika ada waktu mereka duduk di rumput 
atau di mana-mana untuk diajar.

Segala pengajaran Yesus itu dijalankan dengan persekutuan. Justru 
persekutuan itu yang menjadi dasar dari cara Yesus. Guru-guru yang 
lain, kalau ada pelajaran, dia masuk, dihormati, memberi kuliah, selesai 
pulang. Yesus mau merendahkan diri untuk makan / minum, tidur 
bersama-sama dengan murid-murid, berjalan bersama-sama, menjadi 
Sahabat mereka. Mereka tidak mencatat di dalam buku tulis tentang 
kasih, tetapi mereka mengalami cinta kasih Yesus yang luar biasa. 
PelajaranNya semuanya secara diskusi dan tanya jawab, selalu praktis 
dan sesuai dengan taraf kemajuan mereka. 

Saya percaya cara ini dilanjutkan oleh rasul-rasul. Karena kedua belas 
rasul-rasul Yesus yang menjadi pemimpin di dalam sidang jemaat yang 
pertama di Yerusalem dan kemudian disebar di mana-mana dan 
memulai persekutuan-persekutuan. Paulus membimbing Timotius, Titus
dan murid-muridnya yang lain dengan cara yang sama yang dipakai 
oleh Yesus, yaitu dengan berjalan bersama-sama satu team. 

Di dalam setiap sidang jemaat yang menurut Perjanjian Baharu, 
seharusnya ada guru-guru, bukan untuk memberi kuliah tentang 
Alkitab, tetapi untuk mengajar dengan caraNya Yesus dalam 
persekutuan, diskusi, tanya-jawab, pergaulan dan pengalaman yang 
praktis. Guru itu harus sungguh-sungguh hidup suci, sebab dia akan 
mengajar dengan teladannya. Kalau ada petobat-petobat baru, biarlah 
guru-guru mengumpulkan mereka dan membentuk persekutuan di mana
mereka dapat saling melayani, menyembuhkan orang, bernubuat dan 
mempraktekkan pernyataan-pernyataan Roh yang lain. Sesudah mulai 
mengalami pekerjaan Roh di dalam persekutuan itu, murid-murid 
dengan guru boleh mulai keluar untuk melayani orang-orang di luar.

4. Mujizat. Sewaktu-waktu segala orang dapat dipakai oleh Tuhan 
untuk berbuat mujizat. Kalau sawah kekurangan hujan, kita dapat 
meminta hujan. Kalau angin ribut, kita dapat memohon supaya 
dihentikan. Segala bencana alam dapat dihentikan oleh orang yang 



percaya. Kita memerlukan orang-orang dengan iman untuk berbuat 
mujizat dalam nama Tuhan.

5. Kesembuhan. Ada orang di dalam sidang jemaat yang Tuhan mau 
pakai dalam jabatan untuk menyembuhkan. Segala orang yang percaya 
dapat menyembuhkan orang yang lain, tetapi ada orang dengan jabatan 
khusus untuk menyembuhkan. Biarlah kita berdoa untuk Tuhan 
menetapkan orang di dalam segala jabatan ini dan jangan semuanya 
dirangkap kepada seorang pendeta.

6. Pertolongan. Di dalam bahasa Yunani diaken berarti pembantu atau 
pelayan dan istilah yang biasa untuk pelayan ialah diakonia. Ini perlu 
dijelaskan, oleh sebab dalam bahasa Indonesia istilah ini telah berubah 
artinya, sehingga "hamba Tuhan" sudah menjadi pangkat, suatu 
penghormatan dan orang yang "melayani" sering dianggap lebih tinggi 
dari anggota biasa yang dilayani. Apalagi diakon sering diterjemahkan 
"pembela sidang" yang dianggap lebih tinggi dari anggota biasa. Yesus 
berkata: "Siapa yang lebih besar, dia yang duduk di meja atau dia yang 
melayani? Bukankah dia yang dilayani? Tetapi Aku ini di antara kamu 
sebagai orang yang melayani" (diakon). Jadi Yesus menganggap diri 
lebih rendah dari pada murid-murid dan menjadi pelayan mereka.

Inilah sifat Yesus dan inilah sifat yang sebenarnya dari pada segala 
pelayanan rohani. Ada orang yang berkata anak-anak muda tidak boleh 
mendoakan orang tua. Mengapa tidak boleh? Melayani tidak berarti 
bahwa anak itu tidak lebih tinggi dari pada mereka, tetapi sebaliknya 
lebih rendah. Orang perempuan boleh mendoakan atau melayani orang 
laki, tetapi tidak boleh memerintah orang laki-laki.

Tugas seorang diakon adalah untuk mengurus perkaraperkara jasmani 
di dalam sidang jemaat. Tetapi dengan demikian tidak berarti bahwa 
diakonia itu adalah jawaban yang kurang bersifat rohani. Syarat-syarat 
untuk menjadi diakon adalah supaya "penuh dengan Roh Kudus dan 
iman". Di dalam sidang jemaat Tuhan tidak pada tempatnya untuk 
seorang menonjolkan kepandaiannya sendiri. Pekerjaan rohani akan 
dilakukan dengan hikmat dan kesanggupan yang diberi oleh Roh 
Kudus.

Jadi sifat yang patut untuk gereja anak-anak Tuhan ialah sifat diakonia 
-pelayan. Tetapi di dalam sidang jemaat ada satu jabatan khusus untuk 
membantu atau menolong, yaitu jabatan diaken (kalau gereja Protestan, 



disebut syamas; kalau gereja Pentakosta, disebut "pembela sidang"). 
Sebenarnya inilah orang mau membantu dalam perkara-perkara jasmani
dan mau merendahkan diri untuk mengerjakan tugas yang sederhana 
atau hina yang mungkin tidak mau dilakukan orang-orang yang lain.

7. Pemerintahan. Pemerintah di dalam sidang jemaat biasanya di 
dalam tangan ketua-ketua. Kalau Paulus membentuk sidang jemaat 
yang baru, dia menentukan ketua-ketua untuk memerintah sidang 
jemaat itu di bawah pimpinan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 diberi 
syarat-syarat untuk ketua-ketua (yang salah diterjemahkan "gembala 
sidang"), yaitu seharusnya orang yang baik sifatnya dan hidup suci yang
memerintah rumah tangganya dengan baik. Tugasnya ketua-ketua ialah 
untuk memerintah, mengatur, mengajar di dalam sidang jemaat, 
memelihara "domba-domba" supaya tidak sesat. Saya percaya bahwa 
ketua-ketua sebetulnya tidak banyak melayani atau bekerja sendiri, 
melainkan mengatur dan memimpin orang-orang yang lain yang 
menjalankan jabatan masing-masing. Ketua-ketua atau gembala-
gembala tidak memimpin kebaktian; hal itu diserahkan kepada Roh 
Kudus. Kalau di dalam sidang jemaat ada guru-guru, penyembuh, nabi-
nabi dan lain-lain, maka tinggal ketua-ketua mengawasi dan 
mengaturnya. Kalau ada persoalan-persoalan di antara orang-orang 
yang lain, ketua-ketua harus menyelesaikannya. Kalau ada domba yang 
jatuh atau yang sesat, mereka yang keluar untuk membawa domba-
domba itu kembali.

Tuhan ingin kita belajar bekerja bersama-sama di dalam sidang jemaat.
Jangan satu orang yang menonjol. Masing-masing mempunyai tugas-
tugas sendiri-sendiri dan semuanya bekerja sama di bawah pimpinan 
Roh Kudus.

Tempat yang paling cocok untuk persiapan orang-orang yang 
dipanggil dalam jabatan-jabatan ini ialah di dalam sidang jemaat 
setempat. Tetapi untuk hal ini, kita memerlukan sidang-sidang jemaat 
atau persekutuan-persekutuan di mana Roh Kudus dapat bekerja dengan
bebas. Semestinya ada pernyataan-pernyataan Roh yang dinyatakan. 
Orang-orang harus belajar untuk berjalan terus di bawah pimpinan Roh 
Kudus itu. Lagi pula kita memerlukan sidang-sidang jemaat yang 
ditertibkan menurut teladan Perjanjian Baharu yaitu dengan segala 
jabatan ini bekerja bersama-sama, rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru dll.



Sesudah orang dibimbing di dalam satu persekutuan seperti ini dan 
jikalau dia dipanggil untuk pelayanan dasar, barangkali dia dapat 
dibimbing lagi dalam mengikuti perjalanan dengan orang yang sudah 
berpengalaman dalam jabatan itu, sebagaimana halnya dengan 
pengikut-pengikut Paulus seperti Timotius, Titus, dan lain sebagainya.

Dengan cara semacam ini, Firman Tuhan tidak ditulis di buku tulis 
saja, tetapi diterapkan di dalam hati dan di dalam pengalaman. Kita 
melayani dengan Firman yang ada di dalam hati dan di dalam mulut 
kita.

Biarlah kita berdoa supaya pada akhir jaman ini Tuhan ingin 
memanggil banyak orang menjadi rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru dan 
lain sebagainya. Dan biarlah kita juga berdoa untuk sidang-sidang 
jemaat dan persekutuan persekutuan di mana orang-orang boleh 
disiapkan untuk jabatan-jabatan ini.

Kalau segala jabatan ini akan mulai dinyatakan di dalam gereja-gereja 
pada akhir zaman ini, orang-orang Kristen mau tidak mau harus belajar 
tunduk satu kepada yang lain dan bekerja sama dengan baik. Jangan 
kita bertindak sendiri, melainkan menginsyafi diri sebagai anggota-
anggota dalam satu tubuh. Kalau kita keluar untuk melayani, kita dapat 
diutus dan didoakan oleh orang lain. Kebalikannya, kita dapat memberi 
laporan tentang pekerjaan Tuhan yang kita alami.

Hanya dengan kerja sama di antara segala jabatan, sidang jemaat dapat
menuju kepada kedewasaan atau kesempurnaan. Kita membentuk satu 
persekutuan di mana segala anggota saling menolong dan saling 
melengkapi.

Daftar Isi

11. Menuju Kedewasaan

Tuhan tidak pernah menghendaki umatNya menuju kesempurnaan 
secara send irian atau pribadi, melainkan harus dilakukan sebagaimana 
anggota di dalam satu persekutuan.

Di dalam Epesus 4:11-16. Rasul Paulus menerangkan, bahwa Tuhan 



memberi lima jabatan di dalam Tubuh Kristus untuk membawa kita 
kepada kesempurnaan.

Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 
pemberita-pemberita lnjil maupun gembala-gembala dan pengajar-
pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan, bagi pembangunan Tubuh Kristus, sampai kita semua telah 
mencapai iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, 
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan 
kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang 
diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan 
palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi 
dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita 
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah 
Kepala.

Jabatan-jabatan tersebut bekerja sama untuk membawa umat Tuhan 
kepada kesempurnaan, dan untuk memperlengkapi mereka di dalam 
pelayanan. Tubuh tersebut dibentuk di dalam kesucian dan buah-buah 
Roh Kudus tumbuh di dalam kehidupan anggota-anggota Tubuh 
tersebut. Dengan jalan pelayanan jabatan-jabatan Roh, Tubuh itu akan 
tumbuh, sebagaimana dapat dilihat dari pertumbuhan kasih, sukacita, 
dan kepribadian Kristus dinyatakan di dalam hidup mereka.

Dengan saling melayani satu dengan yang lain, orang-orang dengan 
jabatan-jabatan ini saling menguatkan iman dan pengertian bersama. 
Rencana Tuhan untuk kesatuan gerejaNya bukan berarti dengan adanya 
badan-badan musyawarah dan dewan-dewan gereja-gereja. Itu semua 
adalah cara-cara manusia dan kompromi. Tetapi Tuhan menginginkan 
kita saling membangun sama sendiri secara rohani, melengkapi satu 
sama lain dan saling menyempurnakan pengertian.

Jika segala orang lebih mengenal Kristus, mereka akan menjadi satu di
dalam Dia. Mereka bersama-sama menjadi satu Tubuh Kristus, satu 
manusia yang baru, yang akan menyatakan kemuliaanNya.

Jalan menuju kesempurnaan itu, bukannya hal yang mudah, tetapi 
selalu harus melewati Kayu Salib. Yesus sendiri:

"Sekalipun Dia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa 
yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaanNya, Ia 



menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat 
kepadaNya" (Ibrani 5:8-9).

Kita akan disempurnakan, seperti Yesus, dengan jalan taat dan juga 
melalui sengsara. Kita akan belajar arti yang mendalam tentang Salib, 
yang membakar sampai hangus segala sisa-sisa dosa dan egoistis, 
menyempurnakan penyerahan kita dan sifat Kristus di dalam hidup kita,
menyangkali diri kita, serta mempersembahkan hidup kita untuk orang 
lain, sebagaimana Kristus mempersembahkan diriNya untuk kita; saling
menanggung beban dan penderitaan sama sendiri.

Memang ada beberapa tingkat di dalam penyembahan dan pelayanan 
kita. Pada mulanya kita menyembah Tuhan dengan taraf nyawani 
(jiwani), yaitu yang menurut pendapat-pendapat manusia dengan cara-
caranya (kemanusiaan) dan usaha-usaha kita sendiri. Jikalau kita 
berbakti di dalam taraf ini, maka akan terjadi juga dalam pelayanan-
pelayanan kita dengan cara-cara manusia dan dengan usaha-usaha 
kemanusiaan kita sendiri.

Tetapi ada suatu penyembahan yang lebih tinggi dari pada itu, yaitu 
penyembahan di dalam Roh, yang langsung dipimpin oleh Roh sendiri 
dengan pernyataan-pernyataanNya, dengan peraturan-peraturan yang 
diberikan oleh Roh itu sendiri. Jikalau kita belajar untuk berbakti di 
dalam Roh, kita juga akan melayani di dalam Roh itu juga. Kita tidak 
akan memakai cara~ara manusia lagi, melainkan kita akan dipimpin 
oleh Roh Kudus saat demi saat. Kita tidak akan berbicara dengan 
perkataan kita sendiri, tetapi hanya dengan perkataan yang Dia berikan. 
Kemudian kita akan mulai berpikir sebagaimana pikiran Kristus, dan 
melakukan pekerjaanNya dengan kuasa Roh Kudus. Kita sudah mulai 
mengalami perkara-perkara ini.

Tetapi Tuhan ingin membawa kita kepada taraf yang lebih tinggi lagi 
di dalam penyembahan dan pelayanan kita. Ini adalah suatu 
penyembahan di dalam tempat yang Maha Suci, yaitu di balik tirai. Di 
mana kita dapat bertemu dengan Dia muka dengan muka, masuk ke 
dalam perhentianNya dan mengalami ketenanganNya, hadiratNya dan 
sinar kemuliaanNya yaitu di tempat di mana kita bersekutu dengan Dia, 
sehingga tiada satupun suara dari dunia ini yang dapat menembus, serta 
tak ada pikiran-pikiran manusia lagi. Kita dijadikan satu dengan Dia 
dan dengan saudara-saudara kita yang lain. TubuhNya dibawa kepada 



kesempurnaan, dan siap seperti Pengantin PerempuanNya. Di dalam 
keindahan hadiratNya, kita akan menerima kuasa dan kemuliaan yang 
harus dinyatakan di dalam persekutuan sidang jemaat dan di dalam 
dunia ini. Dengan jalan itu gereja-gereja Tuhan akan disempurnakan 
dan masuk bersama-sama kita ke tempat yang Maha Suci.

"Jadi," saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh 
keberanian untuk dapat masuk ke dalam Tempat Kudus, karena Ia telah 
membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu 
diriNya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam besar sebagai 
Kepala Rumah Allah." Karena itu marilah kita menghadapi Allah 
dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani kita yang jahat, dan 
tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh 
berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang 
menjanjikannya, setia" (Ibrani 10:19-23).

Untuk masuk ke hadirat Allah yang hidup, di dalam Tempat yang 
Maha Suci itu, kita tidak dapat memotong jalan atau melompat begitu 
saja, tetapi kita harus melalui jalan Salib, dipimpin oleh Roh, dengan 
menaklukkan diri di dalam Tubuh Kristus. Kita harus mengetahui apa 
yang Tuhan sedang kerjakan pada masa kini. Biarlah kita membuka hati
supaya Dia dapat mengerjakan perkara-perkara yang baru di dalam 
hidup kita.

Inilah saatnya di mana Tuhan sedang mengangkat satu umat yang 
sungguh-sungguh suci, menyerah kepadaNya, penuh dengan Roh 
Kudus dan taat kepadaNya. Tuhan akan memakai umat ini dalam 
peperangan pada akhir jaman ini, sebelum Ia datang untuk menetapkan 
pemerintahanNya di atas bumi ini. Tuhan sedang memanggil orang-
orang yang akan menjadi pelopor-pelopor untuk menunjukkan jalan-
jalanNya, sehingga TubuhNya dapat dihadapkan kepada Dia sebagai 
Gereja yang mulia, sempurna dan lengkap pada hari kedatanganNya.

....... o()o ......


