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 Tentang Penulis 

A.L. adalah dikenal sebagai pembicara, penulis dan pengajar Alkitab internasional. Pelayanan 

kerasulannya telah membawa dia telah melakukan perjalanan lebih dari lima puluh negara di dunia, 

berkhotbah secara perorangan sampai kepada kerumunan lebih dari seratus ribu orang juga kepada 

jutaan lainnya melalui radio dan televisi.  

Penjualan tertinggi buku-buku A.L. and Joyce, telah terjual lebih dari dua juta copy di Amerika 

Serikat. Tulisan mereka yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, telah digunakan di 

beberapa sekolah Alkitab dan seminar-seminar di seluruh dunia.  

Kebenaran kuasa Firman Tuhan yang mengubahkan hidup meledak dalam kehidupan orang-orang 

melalui khotbah yang dinamik, pengajaran, tulisan dan video serta kaset audio pelayanan mereka.  

Keagungan kemuliaan dari hadirat Tuhan telah dialami dalam pujian dan penyembahan seminar-

seminar mereka saat umat Tuhan menemukan bagaimana menjadi penyembah-penyembah Tuhan 

yang benar dan intim. Banyak yang telah menemukan sebuah dimensi baru dan menarik dari 

kemenangan dan keberanian melalui pengajaran-pengajaran mereka pada otoritas daripada orang 

percaya.    

Mereka telah melatih banyak pemercaya untuk melangkah kedalam pelayanan supranatural yang 

Tuhan telah berikan kepada mereka dengan kuasa kesembuhan Tuhan yang mengalir melalui tangan 

mereka. Banyak yang belajar untuk menjadi supernatural yang natural ketika mereka dilepaskan 

untuk menggunakan kesembilan karunia dari Roh Kudus dalam kehidupan keseharian dan pelayanan 

mereka.  

A.L. memiliki gelar Master dalam ilmu Theologi dan memperoleh gelar Doktor filosopi dalam ilmu 

Theology dari Vision Christian University. Pelayanannya sangat didasarkan atas Firman Tuhan yang 

berpusat kepada Kristus, kuat dalam iman dan megajarkan dalam kuasa dari Roh Kudus.  

Pelayanannya adalah demonstrasi tentang kasih Bapa. Khotbah dan pengajarannya disertai dengan 

urapan yang kuat, tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat kesembuhan dengan banyak yang rebah dalam 

kegerakan kuasa Roh Kudus  

Tanda-tanda kebangunan rohani termasuk kegerakan tertawa dalam roh, menangis dihadapan Tuhan 

dan manifestasi-manifestasi luar biasa dari kemuliaan dan kuasa Tuhan telah dialami oleh banyak 

orang yang menghadiri pertemuan-pertemuan mereka.  
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Sebuah Kata untuk para guru dan murid 

Rasul Paulus menulis di Efesus 4:8-12 bahwa Yesus “memberikan karunia kepada orang-orang 

kudus.” Karunia-karunia yang berharga dan penting, adalah  pria dan wanita Allah telah memanggil 

mereka sebagai para rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Penelitian ini menunjukkan bagaimana 

karunia-karunia tersebut dikembalikan kepada Gereja Tuhan sekarang ini dan dengan maksud untuk 

memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan. Ini memberikan sebuah pemahaman tentang 

kepenatuaan yang alkitabiah, pelayanan lima jawatan dan bagaimana karunia pelayanan ini semua 

berfungsi bersamaan di dalam gereja lokal.Beberapa kebenaran yang disajikan dalam panduan ini 

mungkin menantang kepercayaan serta pola tradisional.  

Kita harus ingat bahwa ketika pekerjaan pemulihan yang Tuhan lakukan digerejaNya terjadi, setan 

akan menggunakan kesempatan ini untuk memecah belah kesatuan dan visi. Oleh sebab itu kita 

semua harus terbuka dan bisa diajar di dalam roh kita, dan dalam waktu yang bersamaan mengasihi 

dan memelihara kesatuan dengan mereka yang tetap memelihara pola-pola tradisional. 

Kami menasehatkan bahwa sebelum mengajarkan materi ini  saudara terlebih dahulu mendengarkan 

kaset audio dari seri ini dan memenuhi diri saudara dengan kebenaran Firman Tuhan tentang 

kepemimpinan yang Alkitabiah dan karunia lima jawatan. Pedoman manual ini akan memberikan 

garis besar untuk Saudara gunakan ketika Saudara membagikan kebenaran ini kepada orang lain.  

Kesaksian pribadi adalah suatu keharusan untuk pengajaran yang efektif.Penulis telah 

menghilangkan ini dari pekerjaannya sehingga para guru memberikan ilustrasi dari pengalaman 

pribadi mereka senidiri, atau orang lain sehingga mereka akan bisa berhubungan dengan para murid  

Harus selalu diingat bahwa Roh Kudus lah yang mengajarkan kita segala hal. Oleh sebab itu ketika 

kita belajar ataupun mengajar kita harus selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus  

Pelajaran ini sangat baik sekali untuk pribadi ataupun kelompok belajar, sekolah Alkitab, sekolah 

minggu dan kelompok sel.  

Penting sekali bagi guru maupun siswa memiliki salinan dari buku ini selama mengikuti pelajaran . 

buku-buku terbaik adalah buku yang ditulis, di garis bawahi , direnungkan dan dicerna kami telah 

menyediakan jarak untuk anda menuliskan catatan dan komentar. Formatnya telah di rancang 

dengan sebuah sistem referensi cepat untuk meninjau dan untuk membantu anda untuk menemukan 

lingkup kembali. Forman special ini memungkinkan untuk setiap orang meampu mengajarkan 

kepada orang lain setelah mereka mempelajari materi ini  

Paulus menuliskan kepada Timotius 

Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-

orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2:2  

Kami percaya Allah merencanakan setiap murid menjadi guru. Buku petunjuk ini dirancang untuk 

multiplikasi dalam hidup, pelayanan dan pengajaran masa depan. Setiap murid dengan menggunakan 

buku petunjuk ini dapat dengan mudah mengajarkan kepada orang lain juga.  
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Pelajaran Satu 

Karunia- Karunia Pelayanan 

PENDAHULUAN 

Pelayanan Lima Jawatan 

Di Efesus 4, Paulus berkata ketika Yesus  meninggalkan dunia 
ini , Dia memberikan karunia kepada manusia. Itulah yang 
disebut karunia pelayanan. 

Efesus 4:8,11 Sebab itu Dia berkata: “ Ketika Dia naik ke 
tempat tinggi Dia melepaskan yang tertawan dan memberikan 
karunia-karunia kepada manusia..”  

Dan Dialah yang telah memberikan baik Rasul-rasul, Nabi-nabi, 
Penginjil-penginjil maupun Gembala-gembala dan Guru-guru.  

Pelayanan Lima Jawatan ini juga disebut “ Karunia kenaikan 
Yesus” karena diberikan “waktu Yesus naik ke tempat yang 
Tinggi”  

Karunia-karunia pelayanan adalah:  

� Kerasulan 

� Kenabian  

� Penginjilan 

� Penggembalaan 

� Guru 

Tuhan tidak pernah berencana bahwa karunia-karunia 
pelayanan ini akan hilang. Sekarang itu telah dikembalikan oleh 
Allah sendiri ke tempat yang semestinya. Ke-lima karunia 
pelayanan Yesus kepada gerejaNya seringkali merujuk kepada 
pelayanan lima jawatan. 

� Bagian dari Gereja 

Yesus berkata, “Aku akan membangun gerejaKu.” Dia akan 
membangun gereja yang adalah sebuah kesatuan dari para 
pemercaya. Dia kemudian menggambarkan gereja yang akan 
Dia bangun sebagai sang Pemenang atas “alam 
maut”(representasi semua kerajaan setan).  

Matius 16:18 Dan Akupun berkata kepadamu: engkau adalah 
Petrus dan diatas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-
Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.   

Pemulihan sepenuhnya dari pelayanan lima jawatan adalah 
sebuah bagian penting dari apa yang Yesus lakukan untuk 
membangun gereja-Nya sekarang ini. 

Firman Tuhan menyatakan bahwa gereja yang berkemenangan 
ini terbangun dari setiap pemercaya di dalam Kristus. 
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TubuhNya bersatu dan bekerja bersama satu sama lainnya 
mengerjakan bagian mereka dalam mengusahakan 
berkembangnya kerajaan Allah di bumi. 

Setiap pemercaya akan melakukan pekerjaan yang sama seperti 
apa yang Yesus lakukan sewaktu dia ada di bumi dua ribu tahun 
yang lalu. Setiap pemercaya memiliki peran penting dalam 
pelayanan atau Ibadah di dalam gereja yang Yesus bangun..  

Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga 
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi 
kepada Bapa  

ketika Yesus ada di dunia ini, Dia melatih dua belas orang 
untuk melakukan pekerjaanNya. 

Matius 10:1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan 
memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat 
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 

Matius 10:7,8 Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah 
dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; 
tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah 
memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula 
dengan cuma-cuma.  

Rencana Tuhan  

Selama bertahun-tahun, kita berpikir bahwa pekerjaan Tuhan 
hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang yang disebut 
pelayan. Kita berpikir semua perkejaan pelayanan dilakukan 
oleh mereka.  

� Karunia-karunia Pelayanan 

Tetapi Yesus memiliki rencana yang lebih baik. Ketika Dia 
terangkat kesorga, Dia memberikan para rasul, penginjil, 
nabi,gembala dan guru.  

Setiap pelayanan harus memiliki tujuan yang sama yaitu:  

� Mempersiapkan umat Tuhan untuk melayani  

� Membangun tubuh Kristus 

� Membawa tubuh ke dalam kesatuan iman  

� Mengajarkan pengetahuan tentang anak Allah  

� Membawa pemercaya kepada kedewasaan  

� Membawa kepada kepenuhan Kristus 

Efesus 4:12,13 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi 
pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai 
kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang 
benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,  
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Setiap pemercaya 

Fungsi mereka adalah tidak melakukan semua pekerjaan 
pelayanan mereka sendiri, tetapi mempersiapkan umat Tuhan 
untuk melakukannya. 

Firman Tuhan juga menyatakan bahwa setiap pemercaya adalah 
seorang tentara kerajaan Allah. Mereka yang terpanggil 
kedalam pelayanan lima jawatan ini tidak berada di garis depan 
yang akan memenangkan dunia dengan pemberitaan Firman 
Tuhan. Sebaliknya mereka ini seperti  “sersan pelatih” yang 
melatih para pemercaya untuk menjadi prajurit kerajaan Allah 
yang gagah perkasa  

Ketika kita mempelajari pelayanan kerasulan, kenabian, 
penginjilan, penggembalaan dan guru, kita perlu untuk 
mengesampingkan pemikiran tradisional bahwa mereka yang 
melakukan tugas pelayanan adalah “Pelayan Tuhan” sebaliknya 
marilah kita memberi perhatian kita kepada rencana Allah dan 
tujuannya bagi setiap pemercaya. 

Pemercaya yang diajarkan pelayanan lima jawatan akan 
menjadi pemercaya yang dewasa. Mereka akan menjadi kuat, 
bertahan lama, bekerja dalam kasih dan saling mendukung 
seperti halnya sendi-sendi yang menopang tubuh manusia. 

Efesus 4:14-16 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. Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, --
yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan 
semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap 
anggota--menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya 
dalam kasih.  

Dalam pelajaran ini, kita akan memberikan perhatian kepada 
masing-masing karunia pelayanan lima jawatan dan pola Tuhan 
untuk karunia ini di dalam gereja lokal. Karunia ini bagi pria 
dan wanita yang di pilih Tuhan sebagai karuniaNya yang baik 
bagi gereja. 

BUKAN JABATAN, TAPI FUNGSI 

Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala dan guru bukanlah jabatan atau 
posisi dalam gereja. Sebaliknya mereka adalah fungsi. Setiap 
fungsi pelayanan masing-masing memiliki peran penting dalam 
memperlengkapi tubuh Kristus.    

Sebagai contoh, sebagaimana Paulus menulis surat-suratnya, 
seringkali dia memulai dengan berkata, “ Paulus seorang Rasul” 
yang menunjukkan keberadaannya sebagai rasul yang 
merupakan karunia pelayanan atau fungsi dalam tubuh Kristus . 
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Dia tidak berkata “Rasul Paulus” yang akan mengindikasikan 
bahwa kerasulan adalah sebuah jabatan. 

 

Ditetapkan Oleh Tuhan  

Karunia-karunia pelayanan ditetapkan oleh Tuhan dan tidak 
dipilih oleh manusia.  

Seringkali, ketika kita mengetahui dalam Roh bahwa Tuhan 
sedang melakukan sesuatu, kita berusaha menolong Tuhan. Ini 
terjadi sekarang saat beberapa orang pergi dari satu tempat ke 
tempat lain mengurapi para Rasul dari daerah tertentu. Tuhan 
menetapkan masing-masing karunia pelayanan. Seseorang, yang 
bergerak dalam Roh mengenali karunia-karunia ini.  

1 Korintus 12:27,28 Kamu semua adalah tubuh Kristus dan 
kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah 
menetapkan beberapa orang dalam Jemaat: pertama sebagai 
Rasul, kedua sebagai Nabi, ketiga sebagai Pengajar. Selanjutnya 
mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, 
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan 
untuk berkata-kata dalam bahasa roh.  

Roma 12:3-8 Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan 
kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu: 
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada 
yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir 
begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran 
iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 

Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak 
anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang 
sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh 
di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota 
yang seorang terhadap yang lain. 

Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan 
menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika 
karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya 
sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah 
kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita 
mengajar; jika karunia untuk menasihati, baiklah kita 
menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia 
melakukannya dengan hati yang ikhlas; siapa yang memberi 
pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang 
menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan 
sukacita. 

Dipanggil sebagai Pelayan 

Panggilan melayani adalah sebuah panggilan untuk menjadi 
pelayan bagi tubuh Kristus. Ini jangan pernah dianggap 
sebagai suatu kebanggaan atau sebuah jabatan penting. Tetapi 
selalu, Yesus adalah teladan kita. 
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Yohanes 13:3-9,12-17 Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah 
menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang 
dari Allah dan kembali kepada Allah, Lalu bangunlah Yesus 
dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan 
dan mengikatkannya pada pinggang-Nya, kemudian Ia 
menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh 
kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang 
terikat pada pinggang-Nya itu. Maka sampailah Ia kepada 
Simon Petrus. Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, Engkau hendak 
membasuh kakiku?"Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang 
Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan 
mengertinya kelak." Kata Petrus kepada-Nya: "Engkau tidak 
akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab 
Yesus: "Jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau tidak 
mendapat bagian dalam Aku." Kata Simon Petrus kepada-Nya: 
"Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan 
kepalaku!" 

Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-
Nya dan kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia berkata kepada 
mereka: "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat 
kepadamu? Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu 
itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau 
Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, 
maka kamupun wajib saling membasuh kakimu; sebab Aku 
telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu 
juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih 
tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia 
yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka 
berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. 

YESUS MENGGENAPI SETIAP KARUNIA PELAYANAN  

Waktu Yesus ada di dunia ini, dia memenuhi setiap fungsi 
pelayanan. Tetapi ketika Dia kembali kepada Bapa, Dia 
memberikan karunia-karunia tersebut kepada manusia untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang sudah Dia mulai.  

Rasul  

Yesus adalah “utusan pertama” seorang rasul. Dia disebut Rasul 
dan Imam besar pengakuan kita  

Ibrani 3:1 Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang 
mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada 
Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, 

Nabi 

Yesus adalah seorang nabi dalam perjanjian lama.  

Lukas 4:24 Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 
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John 4:19 Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, nyata 
sekarang padaku, bahwa Engkau seorang nabi. 

Gembala  

Yesus adalah gembala yang baik. Kata Yunani yang sama 
berarti Pendeta. 

Yohanes 10:14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal 
domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku  

1 Petrus 5:4 Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu 
akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.  

1 Petrus 2:25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi 
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara 
jiwamu.  

Penginjil  

Yesus adalah seorang Pengkhotbah –  seorang Penginjil – Dia 
berkhotbah tentang injil kerajaan. 

Lukas 4:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah 
mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku... 

Guru  

Yesus adalah guru terbesar. 

Matius 9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan 
desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan 
Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan 
kelemahan.  

KARUNIA PELAYANAN ADALAH UNTUK SEKARANG 

Yesus Memberikan Karunia 

Yesus memberikan karunia pelayanan kepada orang percaya 
ketika dia terangkat kesorga 

Efesus 4:8 Itulah sebabnya kata nas: "Tatkala Ia naik ke tempat 
tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan; Ia memberikan 
pemberian-pemberian kepada manusia. 

Tidak diambil kembali 

Karunia pelayanan telah diberikan Yesus sampai kita semua, 
setiap pemercaya, mencapai level kedewasaan rohani yaitu 
kepenuhan Kristus. 

Efesus 4:13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman 
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan 
penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan 
Kristus, 

Karunia-karunia pelayanan tersebut akan berlanjut didalam 
gereja sampai Yesus datang kembali untuk mempelai 
wanitaNya yang sempurna. Oleh sebab itu kita dapat 
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menyimpulkan bahwa semua karunia pelayanan itu termasuk 
Rasul dan Nabi bekerja di dalam tubuh Kristus.  

Waktu kita melihat kepada tubuh Kristus, kita melihat seberapa 
jauh kita memenuhi “ ukuran ketinggian dari kepenuhan 
Kristus” kita melihat berapa banyak operasi penuh  terhadap 
karunia pelayanan ini di masing-masing gereja lokal diperlukan.  

Selama beberapa tahun pemercaya di sebagian besar gereja 
menerima pelayanan dari satu , dua atau tiga dari karunia 
pelayanan itu. Tidak mengherankan ada begitu banyak ketidak- 
dewasaaan dalam gereja kita.  

Dalam Perjanjian Lama 

Selama kurun waktu keimaman Harun di Perjanjian Lama, ada 
pemisahan pelayanan antara Harun dan keempat anaknya 
melayani di lima jawatan pada periode itu. 

Juga menarik untuk dicatat bahwa tubuh manusia memiliki 
pancaindera  untuk perlindungan dan perawatan. Dan bahwa 
Tuhan menyediakan lima karunia pelayanan untuk perlindungan 
dan pemeliharaan tubuh Kristus  

KARUNIA PELAYAN DIDEFINISIKAN 

Rasul 

Kata Yunani, “apostolos,” diterjemahkan “apostle” berarti 
seorang yang diutus, seorang utusan. 

Nabi  

Kata Yunani, “propheteuo,” diterjemahkan “prophet” berarti 
meramalkan waktu, saleh, berbicara berdasarkan inspirasi  

Penginjil  

Kata Yunani, “euangelistes,” diterjemahkan “evangelist,” 
berarti pembawa pesan kabar baik. 

Gembala  

Kata Yunani, “poimen,” diterjemahkan “pastor,” berarti 
Gembala seorang yang menaungi kawanan kambing domba. 
Memimpin sebaik memberi makan kawanan, pengawas.  

Guru  

Kata Yunani, “didaskalo,” berarti seorang pelatih. 

MENGENALI PANGGILAN PELAYANAN LIMA JAWATAN 

Manusia seharusnya tidak memutuskan untuk menetapkan 
dirinya sendiri atau yang lain sesuai pilihan mereka dalam 
pelayanan lima jawatan. Tuhan yang menetapkan mereka. Kita 
akan melihat bahwa Tuhan akan sering menetapkan seperti Dia 
berbicara dan melayani melalui para Rasul dan Nabi.  
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1 Korintus 12:28a Dan Allah telah menetapkan beberapa orang 
dalam Jemaat: pertama sebagai Rasul, kedua sebagai Nabi, 
ketiga sebagai Guru 

Kesaksian roh 

Orang tersebut akan memiliki kesaksian dalam rohnya  

Roma 8:14,16 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah 
anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, 
bahwa kita adalah anak-anak Allah.  

Sebuah Urapan  

Urapan dari Allah adalah bukti dari panggilan Illahi. Akan ada 
urapan yang kuat dan bebas mengalir dari karunia tertentu dari 
Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 

Tuhan Membuat Jalan  

Jika engakau dipilih Tuhan untuk pelayanan, ijinkan Tuhan 
mengkonfirmasinya kepada mu dan yang lainnya. Jangan 
mencoba membuktikan dirimu.  

Amsal 18:16 Hadiah(Karunia) memberi keluasan kepada orang, 
membawa dia menghadap orang-orang besar. 

Mazmur 37:6 Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti 
terang, dan hakmu seperti siang.  

PELAYANAN LIMA JAWATAN BERFUNGSI BERSAMA 

Pelayanan lima jawatan sering digambarkan seperti tangan 
manusia. Rasul adalah ibu jari yang bekerjasama dengan semua 
tangan yang lain. Nabi adalah jari telunjuk yang berkata “itulah 
kata Tuhan” dan bekerja paling dekat dengan rasul. Jari tengah 
dengan jangkauan paling jauh adalah penginjil. Jari manis 
adalah gembala sebagai simbol  hubungan kasih yang  spesial 
antara dirinya dan orang lain. Jari kelingking adalah Guru yang 
bekerja dekat dengan gembala dan banyak dibutuhkan untuk 
keseimbangan. 

Seperti semua jari dibutuhkan lengkap sehingga tangan bekerja 
dengan baik, semua pelayanan dibutuhkan untuk pembangunan 
yang lengkap bagi orang-orang kudus.  

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Daftarkan lima karunia pelayanan menurut Efesus 4:11. 

 

 

2. Apa Fungsi dari lima karunia pelayanan menurut Efesus 4:12-16?  

 

 

3. Menurut 1 Korintus 12:27,28 siapa yang menetapkan mereka untuk menjadi bagian dalam karunia 

pelayanan tersebut? 
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Pelajaran Dua 

Penatua dan Pelayanan Lima Jawatan 

PENDAHULUAN 

Ada dua posisi yang dibentuk oleh Tuhan di dalam gereja lokal. 

Filipi 1:1 Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus 
Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di 
Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken 

Penatua 

Posisi seorang penatua, juga disebut Bishop yang bertugas 
untuk memutuskan. Mereka ini dipilih oleh Allah dan 
ditetapkan oleh para rasul.   

KPR 14:23 Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan 
penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan 
berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada 
Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. 

1 Timotius 3:1 Benarlah perkataan ini: "Orang yang 
menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan 
yang indah."  

Diaken 

Jabatan diaken adalah untuk melayani. Mereka dipilih oleh 
pemercaya dan di tetapkan oleh para rasul.  

1 Timotius 3:10 Mereka juga harus diuji dahulu, baru 
ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak 
bercacat. 

KPR 6:2-4,6 Berhubung dengan itu kedua belas rasul itu 
memanggil semua murid berkumpul dan berkata: "Kami tidak 
merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah untuk 
melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh 
orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh 
dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, 
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa 
dan pelayanan Firman." 

Mereka itu dihadapkan kepada Rasul-rasul, lalu Rasul-rasul 
itupun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 

PEMAHAMAN KATA YUNANI 

Penatua 

� Presbuteros  

“Presbuteros” berarti penatua, orang yang lebih tua atau senior. 
Seorang yang lanjut usia baik pria maupun wanita  

Titus 2:2,3a Laki-laki yang tua hendaklah hidup bijaksana... 
Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. 
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Ini juga dipakai untuk maksud salah satu yang tertua. 

Lukas 15:25a Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang  

Ini dipakai untuk merujuk kepada orang kudus di Perjanjian 
Lama. 

Ibrani 11:2 Karena dengan itu para tua-tua memperoleh 
kesaksian yang baik.  

Ini digunakan oleh pemimpin resmi dari Sanhedrin di bait suci 
Yesrusalem atau pemimpin Sinagoge lokal. 

KPR 6:12a Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu 
gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli 
Taurat;... 

Markus 5:22a datanglah seorang kepala rumah ibadat yang 
bernama Yairus.  

Itu digunakan oleh pemimpin yang ditunjuk oleh Gereja lokal. 

KPR 14:23a jadi ketika mereka telah menetapkan penatua di 
setiap gereja ... 

1 Tim 5:17 Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut 
dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih 
payah berkhotbah dan mengajar.  

Titus 1:5 Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan 
maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu 
diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap 
kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu.  

Yakobus 5:14a Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, 
baiklah ia memanggil para penatua jemaat.. 

� Presbuterion  

“Presbuterion” berarti berkumpul bersama dalam sidang 
pertemuan penatua  

1 Timotius 4:14 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia 
yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat 
dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.  

“Tubuh penatua” deterjemahkan sebagai “presbytery” dalam the 
New King James Version. 

� Sumpresbuteros  

“Sumpresbuteros” berarti rekan-penatua atau teman penatua. 

1 Petrus 5:1a Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, 
aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus... 

Penilik 

� Episkopos  

“Episkopos” berarti seorang penilik, pengawas atau seorang 
penjaga. 



 

19 

 

Ini digunakan lima kali dalam Perjanjian Baru. Dalam versi  
New King James diterjemahkan dengan  “Uskup” dalam semua 
kecuali Kisah Rasul 20:28. 

KPR 20:28a Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh 
kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi 
penilik... 

Filipi 1:1 Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus 
Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di 
Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken.  

1 Timotius 3:2a Karena itu penilik jemaat haruslah seorang 
yang tak bercacat... 

Titus 1:7a seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, 

1 Petrus 2:25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi 
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara 
jiwamu.  

� Episkope  

“Episkope” adalah bentuk kata benda dari "episkopos." Ini 
mengacu pada posisi seorang penatua, pengawas, atau seorang 
uskup dalam versi New King James..  

KPR 1:20 "Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur: Biarlah 
perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni 
di dalamnya: dan: Biarlah jabatannya diambil orang lain. 

1 Timotius 3:1 Benarlah perkataan ini: "Orang yang 
menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan 
yang indah.".  

� Episkopeo  

“Episkopeo” adalah bentuk kata kerja dari "episkope" dan 
berarti mengawasi. 

1 Petrus 5:2a Gembala kawanan domba Allah yang ada di 
antara kamu, melayani sebagai pengawas... 

PENATUA DAN PENILIK DIBANDINGKAN 

Dalam masing-masing terjemahan kata penatua, penilik atau 
bishop,kita melihat ada hubungan yang dekat.”penatua” paling 
sering digunakan ketika menulis kepada pemercaya di Ibrani 
sebagaimana mereka menghubungkan posisi ini kepada penatua 
atau pemimpin Sinaggoge 

“Penilik” diterjemahkan “uskup” dalam versi  New King James, 
kata ini paling sering digunakan ketika berbicara kepada 
pemercaya Yunani dimana mereka menggunakan kata 
kepemimpinan kepada mereka paling bisa menjalin hubungan.  

Tidak ada perbedaan alkitabiah antara dua akar kata tersebut . 
kata itu  merujuk kepada posisi yang sama di dalam gereja.  
Beberapa otoritas Yunani mengatakan bahwa "penatua" 
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mengacu pada manusia dan "penilik atau uskup" mengacu pada 
posisi 

Tidak ada hirarki Gerejawi dalam pola Allah bagi gereja lokal. 
Setiap gereja lokal supaya memiliki orang tua mereka sendiri 
sebagai pemerintah gereja itu. 

Setiap gereja adalah terpisah dan otonom antara satu dengan 
yang lain sejauh organisasi yang bersangkutan.  

Teladan Paulus 

Paulus dikirim ke Efesus kepada penatua gereja yang ada di 
sana, tapi waktu mereka datang , dia dipanggil penilik oleh 
mereka. 

KPR 20:17 Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke 
Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke 
Miletus  

KPR 20:28 Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh 
kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi 
penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-
Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.  

Kami juga memperhatikan bahwa semua penatua atau penilik, 
mereka juga menjadi Gembala meskipun  beberapa diantara 
mereka akan berfungsi dalam pelayanan karunia rohani tertentu 
yaitu “gembala” atau “pendeta” 

Kualifikasi yang Sama 

Kualifikasi bagi mereka yang disebut Paulus penatua dalam 
ayat lima disebut juga sebagai kualifikasi penilik dalam ayat 
tujuh, menunjukkan bahwa posisi keduanya adalah sama. 

Titus 1:5,7 Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan 
maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu 
diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap 
kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, 

Untuk seorang uskup harus tidak bercacat, sebagai pelayan 
Allah, tidak degil, tidak cepat marah, tidak mabuk anggur, tidak 
suka kekerasan, tidak serakah uang ... 

Teladan Petrus 

Petrus menulis kepada orang-orang yang disebutnya tua-tua dan 
mengatakan kepada mereka untuk menjadi gembala atas 
kawanan domba Allah dan untuk melayani sebagai pengawas 
atas mereka.  

1 Petrus 5:1,2 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, 
aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang 
juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan 
dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang 
ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai 
dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 
keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 
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PENATUA DI GEREJA LOKAL 

Ditetapkan oleh Para Rasul 

Para Rasul menetapkan dan mentahbiskan penatua di setiap 
Gereja di setiap kota. 

KPR 14:23 Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan 
penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan 
berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan, 
yang adalah sumber kepercayaan mereka. 

Titus 1:4a,5 Kepada Titus, anak saya yang sejati dalam iman 
kita bersama ... Untuk alasan ini saya meninggalkan Anda di 
Kreta, bahwa Anda harus mengatur agar hal-hal yang kurang, 
dan menunjuk para penatua di setiap kota yang saya perintahkan 
kepadamu... 

Membantu Membuat Keputusan. 

Para rasul berkumpul bersama dengan para penatua untuk 
berunding. 

KPR 15:2 Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan 
dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, 
supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari 
jemaat itu pergi kepada para rasul dan penatua di Yerusalem 
untuk membicarakan soal itu..  

KPR 15:4 Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat 
dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka 
menceriterakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan 
perantaraan mereka..  

KPR 15:6 Maka bersidanglah para rasul dan penatua untuk 
membicarakan soal itu 

Jelas, para penatua terlibat dalam bagian penting dalam 
pengambilan keputusan kepemimpinan, kebijakan dan doktrin 
di gereja lokal.  

KPR 15:22a Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta 
seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari 
antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia 
bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas ... 

KPR 16:4 Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus 
dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil 
para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya 
jemaat-jemaat menurutinya.  

Mengarahkan urusan gereja 

Para penatua mengarahkan urusan gereja lokal 

KPR 11:29,30 Lalu murid-murid memutuskan untuk 
mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai dengan kemampuan 
mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-
saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan 
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mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan 
perantaraan Barnabas dan Saulus.    

1 Timotius 5:17 Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut 
dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih 
payah berkhotbah dan mengajar.  

Meskipun salah satu kualifikasi dari para tua-tua adalah bahwa 
mereka "mampu untuk mengajar," tidak semua berfungsi dalam 
pelayanan khotbah atau pengajaran. 

Lima jawatan adalah Penatua  

Semua pelayan lima jawatan adalah Penatua . Kita melihat 
contoh ini dalam Petrus dan Yohanes. 

1 Petrus 5:1 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, 
aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang 
juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan 
dinyatakan kelak. ... 

3 Yohanes 1:3 Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa 
saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam 
kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 

Mereka yang telah diberikan karunia oleh Yesus di dalam 
gereja-Nya sebagai Rasul, Nabi, Penginjil, Pendeta dan Guru 
berfungsi sama untuk "memperlengkapi orang kudus bagi 
pekerjaan pelayanan."Fungsi-fungsi tersebut tidak pernah 
dimaksudkan seperti didalam Alkitab sebagai sebuah kantor. 
Namun, setiap salah satu dari mereka berdiri di posisi seorang 
penatua di gereja. 

Pelayanan Penatua 

Penatua berfungsi dalam pertemuan untuk menggembalakan 
dan memberi makan domba yang telah dipercayakan kepada 
mereka.   

1 Petrus 5:1-3 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, 
aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang 
juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan 
dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang 
ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai 
dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 
keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu 
berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang 
dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi 
teladan bagi kawanan domba itu. 

PENATUA ADALAH PELAYAN LIMA JAWATAN 

Mereka yang ditempatkan dalam karunia pelayanan lima 
jawatan seperti yang terdaftar di Efesus empat, telah mendapat 
karunia dan urapan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. 
Ini seperti bukti bahwa mereka yang terpilih untuk 
menggembalakan, memberi makan dan menilik domba-domba 
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membutuhkan karunia dan pengurapan dari pelayanan lima 
jawatan  

Para penatua gereja lokal adalah orang yang dipanggil  oleh 
Tuhan ke pelayanan lima jawatan. Setiap dari mereka telah 
memenuhi semua kualifikasi yang alkitabiah bagi kepenatuaan. 
Mereka dituntut dengan tanggung jawab untuk memimpin 
dengan baik. 

1 Timotius 5:17 Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut 
dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih 
payah berkhotbah dan mengajar.  

Meskipun salah satu kualifikasi dari para tua-tua adalah bahwa 
mereka mampu untuk mengajar, ini terlihat bahwa tidak semua 
berfungsi dalam pelayanan khotbah atau pengajaran dalam 
gereja local 

Fungsi 

Setelah dasar telah diletakkan oleh rasul dan nabi dan mereka 
telah mengangkat penatua di gereja lokal, mereka yang dipilih 
Allah untuk berfungsi sebagai pendeta dan guru diangkat, 
dikenalkan dan dilepaskan ke dalam pelayanan dengan 
penumpangan tangan oleh para nabi rasul, dan penatua lain 

Sebagai orang percaya yang dibangun dalam Firman dan 
dimuridkan oleh pelayanan mereka yang berfungsi sebagai 
pendeta dan guru, mereka yang telah dipilih Allah untuk 
berfungsi sebagai penginjil juga diangkat, diperkenalkan dan 
dilepaskan ke dalam pelayanan dengan penumpangan tangan 
para penatua . Penginjil dilatih dan mengarahkan orang-orang 
percaya di gereja lokal kepada penjangkauan melalui mujizat 
dalam penginjilan. 

Tubuh Kristus hanya bisa dewasa dan diperlengkapi untuk 
pekerjaan pelayanan melalui pelayanan oleh masing-masing 
karunia pelayanan lima jawatan 

KEPEMIMPINAN GEREJA PERJANJIAN BARU  

Kepemimpinan Gereja , bukannya organisasi, asosiasi atau 
denominasi beberapa orang, tetapi sebaliknya hubungan dalam 
Roh antara orang-orang yang dipanggil menjadi rasul, dan para 
tua-tua, atau penilik gereja lokal 

Penatua, penilik, pengawas, atau uskup hanya beroperasi di luar 
sebuah gereja lokal tertentu waktu mereka menggenapi fungsi 
karunia pelayanan lima jawatan mereka dan kemudian, hanya 
ketika mereka diutus oleh gereja lokal mereka untuk melakukan 
fungsi tertentu. 

Gereja lokal bukan menjadi seorang "ibu gereja" yang mengatur 
dan mengontrol gereja-gereja lain dalam mengirim orang 
percaya. Gereja mengirim mereka untuk menjalankan fungsi 
pelayanan mereka sebagaimana pelayanan lima jawatan. 
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Sebagai rasul dan nabi yang meletakkan dasar-dasar, 
mendirikan gereja-gereja dan menunjuk penatua di setiap 
gereja, mereka menjalin hubungan rohani yang mendalam. 
Hubungan ini dalam Roh, dimana hubungan ini hanya antara 
gereja-gereja. Ada hubungan diantara orang-orang di pelayanan 
lima jawatan.  

MEMIMPIN PENATUA DI GEREJA LOKAL 

Para penatua yang ditunjuk oleh para rasul ternyata mereka 
yang dipanggil untuk melakukan fungsi dalam salah satu dari 
pelayanan lima jawatan di gereja lokal tertentu. Kepenatuaan di 
setiap gereja lokal tidak pernah terbatas pada satu individu. 
Namun, Allah selalu membangkitkan seseorang untuk 
kepemimpinan rohani umat-Nya. Musa adalah contoh untuk ini 

Salah satu penatua selalu dipilih sebagai pemimpin para 
penatua. Pemimpin penatua sering memiliki karunia pelayanan 
seorang pendeta atau gembala. Pria ini dipanggil oleh Allah, 
dikonfirmasi oleh para rasul dan para nabi, dan dikenal oleh 
para penatua lain dan pemercaya di gereja lokal. Pemimpin 
penatua adalah seorang yang diakui melalui panggilannya, 
karunia, urapan, visi dan kemampuan untuk memimpin. 

Utusan 

Dalam kitab Wahyu orang ini disebut sebagai malaikat. 
"Aggelos" dalam bahasa Yunani berarti utusan atau agen 

Wahyu 2:1 Kepada malaikat, jemaat di Efesus menulis, 'Inilah 
firman Dia, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan-
Nya, yang berjalan di antara ketujuh kaki dian dari emas ... 

Rekan Sejati  

Tampaknya Paulus mengacu pada pemimpin penatua di gereja 
di Filipi ketika ia menyebutnya "teman sejati." 

Filipi 4:3 Dan saya mendorong Anda juga, teman sejati, 
membantu para wanita yang bekerja dengan saya dalam Injil, 
dengan Clement juga, dan seluruh teman-teman sekerjaku, yang 
namanya di dalam Kitab Kehidupan 

Yakobus, seorang Pemimpin Penatua  

Yakobus nampaknya menjadi pemimpin penatua, yang 
mengepalai penatua lainnya di gereja Yerusalem. Semua 
penatua bertemu dengan para rasul untuk mempertimbangkan 
sebuah pertanyaan dari doktrin.   

KPR 15:6 Maka rasul-rasul dan penatua berkumpul untuk 
mempertimbangkan hal ini. 

KPR 15:13,19 Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, 
berkatalah Yakobus: "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku: 
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Oleh karena itu saya menilai bahwa kita tidak boleh 
menyusahkan orang-orang dari antara bangsa-bangsa yang akan 
kembali kepada Allah ... " 

Semua penatua terlibat dalam mempertimbangkan pertanyaan 
doktrinal yang menjadi masalah. Namun Yakobus sebagai 
kepala atau pemimpin penatua yang harus membuat keputusan 
akhir.  

Sudah jelas bahwa semua tua-tua dan para rasul secara aktif 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan dukungan 
dari seluruh gereja. 

KPR 15:22,23 maka begermbiralah para rasul dan tua-tua, 
dengan seluruh gereja, untuk mengirim orang pilihan dari 
perusahaan mereka sendiri ke Antiokhia dengan Paulus dan 
Barnabas, yaitu Yudas yang juga bernama Barsabas, dan Silas, 
yang menyebabkan laki-laki antara saudara-saudarhen  

Mereka menulis surat yang berbunyi: para rasul, para penatua, 
dan saudara-saudara, untuk saudara-saudara yang dari bangsa-
bangsa di Antiokhia, Suriah, dan Sisilia: Salam. Kepemimpinan 
dalam Gereja 

Kepemimpinan dalam Gereja 

Yesus adalah kepala gereja. Namun di bawah kepemimpinan 
Yesus, ada juga kepemimpinan yang ditahbiskan Allah atas 
gereja lokal. Kepemimpinan ini ditemukan pada pemimpin 
penatua yang bersama dengan semua tua-tua, berfungsi untuk 
memerintah dengan baik, dan untuk melengkapi orang-orang 
kudus bagi pekerjaan pelayanan. 

� Pola Perjanjian Baru 

Jika pola tradisional kita tentang pemerintahan gereja tidak 
sesuai dengan pola Perjanjian Baru, kita harus bersedia 
mengambil langkah untuk mengubah pola kita. Tuhan 
memulihkan pelayanan lima jawatan untuk Gereja-Nya di 
zaman kita.  

� Berubah tanpa konflik 

Ketika kita menerima pewahyuan ini, kita harus memberikan 
waktu supaya pewahyuan diterima oleh sidang jemaat sebelum 
mencoba untuk membuat perubahan yang diperlukan. Dengan 
melakukan ini kita bisa menghindari kemungkinan perselisihan 
dan konflik. Keputusan tentang kepemimpinan Gereja harus 
menjadi fungsi dari satu yang diakui oleh Rasul (dasar lapisan) 
bersama dengan pemimpin penatua dan penatua Gereja. Ini 
bukan untuk menjadi isu yang dapat menyebabkan perpecahan 
di antara perkumpulan orang yang beriman 
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KUALIFIKASI PENATUA 

Para penatua tidak pernah dipilih oleh jemaat secara 
keseluruhan. Mereka dipilih oleh Allah dan diangkat oleh para 
rasul. Daftar kualifikasi yang diberikan dalam Kitab Suci adalah 
untuk digunakan para rasul atau para penatua sendiri, dalam 
mempertimbangkan panggilan Allah atas orang tertentu untuk 
diangkat sebagai seorang penatua 

Setiap orang yang dipilih Allah sebagai penatua, atau salah satu 
dari pelayanan lima jawatan, akan menjumpai kualifikasi yang 
Allah telah tetapkan. Daftar kualifikasi tersebut diberikan dalam 
bagian berikut. 

Timotius dan Titus 

1 Timotius 3:1-7 Benarlah perkataan ini: "Orang yang 
menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan 
yang indah." 

Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, 
suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, 
suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan 
peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, 
bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani 
dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu 
mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat 
mengurus Jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru 
bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman 
Iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, 
agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat Iblis. 

Titus 1:6-9 yakni orang-orang yang tak bercacat, yang 
mempunyai hanya satu isteri, yang anak-anaknya hidup beriman 
dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup 
tidak tertib Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik 
jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, 
bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka 
memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, 
saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan 
yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia 
sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup 
meyakinkan penentang-penentangnya. 

Kualifikasi ini dapat diringkas dalam tiga kategori  

Dalam Kehidupan Pribadi 

Menurut Paulus, untuk menjadi seorang Penatua 
persyaratannya adalah: 

� Tak bercacat 

� Tenang 

� Bijaksana 

� Berperilaku baik 
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� Lembut 

� Adil 

Mereka tidak boleh menjadi: 

� Pemabuk 

� Serakah 

� Suka bertengkar 

� Iri Hati 

� Egois 

� Suka memaksa  

� Kejam 

� Cepat marah 

� Mengejar perkara yag tidak terpuji 

Dalam kehidupan keluarga 

Dalam kehidupan keluarga, seorang penatua harus 
menjadi: 

� Suami dari satu istri 

� Ramah 

� Memimpin rumah tangganya dengan baik  

� Memilliki anak yang taat dengan rasa penuh hormat 
kepada dia 

� Memiliki anak yang beriman, yang dapat menguasai 
dirinya dan taat  

Dalam kehidupan rohani 

Dalam kehidupan rohani, seorang penatua harus: 

� Mampu untuk mengajar 

� Bukan seorang petobat baru 

� Memiliki reputasi yang baik dengan orang lain 

� Kudus  

� Disiplin 

� Berpegang kepada perkataan yang benar  

PELAYANAN PENATUA 

Memimpin 

Ibrani 13:17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah 
kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai 
orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan 
jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan 
dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 
keuntungan bagimu. 

 1 Tesalonika 5:12,13a Kami minta kepadamu, saudara-saudara, 
supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara 
kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegor 
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kamu; dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka 
dalam kasih karena pekerjaan mereka. 

Mengajar 

2 Timotius 2:2 Apa yang telah engkau dengar dari padaku di 
depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang 
dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.  

Menggembalakan – Menilik 

KPR 20:28 Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh 
kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi 
penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-
Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.  

1 Petrus 5:2a Gembala kawanan domba Allah yang ada di 
antara kamu, melayani sebagai pengawas ... 

MENERIMA PELAYANAN LIMA JAWATAN 

Mengenal dan Menerima  

Sejak istilah Rasul, nabi, penginjil, pendeta dan guru bukanlah 
gelar, bagaimana kemudian apakah mereka akan diterima dan 
diakui? 

Orang yang ada dalam pelayanan lima jawatan, akan diakui dan 
diterima karena fungsi dan karunia pelayananya 

Setelah kita menerima mereka, kita juga akan menerima 
manfaat dari pelayanan mereka. Jika kita gagal untuk mengenali 
dan menerima karunia pelayanan  yang Allah telah berikan 
kepada kita, kita akan gagal untuk tumbuh dan dewasa dan 
dilengkapi untuk pekerjaan pelayanan seperti yang Allah 
maksudkan. 

Matius 10:41 Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai 
nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut 
seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah 
orang benar.  

keuangan dan Tuduhan 

Kita harus memberikan kehormatan kepada mereka yang 
berfungsi dalam pelayanan lima jawatan sebagai penatua baik di 
gereja lokal atau mereka yang telah melayani misi yang dikirim 
keluar dari gereja itu. Kehormatan ini termasuk  melihat bahwa 
kebutuhan fisik mereka terpenuhi dan bahwa mereka diberkati 
secara keuangan. Kehormatan ini juga mencakup tidak 
mendengarkan tuduhan yang diajukan terhadap mereka, kecuali 
jika itu dibawa oleh dua atau tiga orang saksi 

1 Timotius 5:17 Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut 
dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih 
payah berkhotbah dan mengajar.  

Para penatua harus melayani dengan sukarela dan tidak dengan 
uang sebagai motif mereka. 
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1 Petrus 5:2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada 
padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai 
dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 
keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 

Menerima sebagai Saudara 

Kami tidak menerima satu sama lain dengan jabatan terhormat 
seperti yang dilakukan para pemimpin agama pada zaman 
Yesus  

� Jabatan Terhormat 

Matius 23:6-12 mereka suka duduk di tempat terhormat dalam 
perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat; mereka suka 
menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. 
Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena hanya satu 
Rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu 
menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu 
Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut 
pemimpin, karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias. 
Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi 
pelayanmu Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan 
direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan 
ditinggikan.. 

� Semua Saudara  

Yesus berkata "kamu semua adalah saudara." Malahan Pendeta, 
Dokter, Guru, Bapa atau Gembala, jauh lebih baik untuk 
memanggil satu sama lain saudara. Bahkan Yesus pergi dengan 
nama pertamaNya, dan kita semua hamba satu sama lain. 

Yesus Menyebut Pria Saudara 

Setelah kebangkitan-Nya, Yesus mengatakan kepada 
perempuan, untuk pergi ke saudara-saudara-Nya. 

Yohanes 20:17 Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau 
memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi 
pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada 
mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan 
Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu."  

Ibrani 2:11,12 Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang 
dikuduskan, mereka semua berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia 
tidak malu menyebut mereka saudara, kata-Nya: "Aku akan 
memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudara-Ku, dan 
memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat,"  

Paulus 

Paulus mulai surat-suratnya dengan nama pertamanya, "Paulus, 
rasul Yesus Kristus," tidak pernah "Rasul Paulus." 

Petrus  

Petrus menunjuk Paulus sebagai saudara 
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2 Petrus 3:15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai 
kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, 
saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut 
hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 

Ananias 

Ananias memperlakukan Saul seperti saudara 

KPR 9:17 Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah 
itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya: 
"Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri 
kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku 
kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan 
Roh Kudus."  

Menghargai Posisi 

Meskipun jelas bagi kita untuk tidak memperlakukan satu sama 
lain dengan jabatan terhormat, kita harus tetap menghormati 
orang-orang yang telah Allah panggil ke dalam posisi penatua. 
Kita harus menghormati dan menerima dengan hormat mereka 
yang Allah telah tempatkan berfungsi di masing-masing karunia 
pelayanan lima jawatan di gereja-Nya 

Matius 10:40 Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut 
Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang 
mengutus Aku.  

Sementara Yesus berkata, "kamu semua adalah saudara-
saudara," pada saat yang sama kita harus mengakui dan 
menerima dengan hormat mereka yang dipanggil untuk 
berfungsi dalam pelayanan lima jawatan. Jika oleh karena itu 
kita memilih untuk menyebut pendeta kita sebagai "Saudara 
Yakobus," pada saat yang sama kita harus mengakui dan 
menghormati dia sebagai Pendeta kita. Jelas, hal ini berlaku 
untuk setiap karunia pelayanan lainnya. 

Bagi mereka di dunia yang mencari jabatan, kita dapat dikenal 
hanya sebagai "pelayan Injil."  

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Dua posisi apa yang didirikan oleh Tuhan di gereja lokal?  

 

 

2. Apa perbedaan yang kita lihat dalam Kitab Suci antara penatua, penilik dan uskup? 

 

 

3. Jelaskan fungsi penatua dalam gereja-gereja Perjanjian Baru. 
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Pelajaran Tiga 

Pelayanan Kerasulan 

I Korintus 12:28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat
 
pertama sebagai Rasul, 

kedua sebagai Nabi,
 
ketiga sebagai Pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk 

mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin,
 
dan untuk berkata-

kata dalam bahasa Roh. Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan
 
 baik rasul-rasul

 
maupun nabi-nabi, 

baik pemberita-pemberita Injil
 
 maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,

  

PENDAHULUAN 

Definisi  

Rasul adalah seorang yang diutus keluar dengan otoritas untuk 
mendirikan gereja-gereja diatas dasar Firman Tuhan yang kuat.  

Dia akan menguatkan gereja yang sudah ada dengan doktrin-
doktrin dasar dan pengajaran yang praktikal dari Firman Tuhan.  

Dia akan melayani dengan berani, penuh otoritas dan dengan 
pengetahuan-pewahyuan oleh Roh Kudus  

Dia akan berfungsi di semua karunia pelayanan dan beroperasi 
di semua karunia Roh Kudus.  

Dia akan melayani dari satu hubungan pribadi yang dalam 
dengan Tuhan dan akan menjadi seorang “Bapa” bagi mereka 
yang dia layani  

Tanda-tanda heran, mujizat kesembuhan akan terus 
dimanifestasikan dalam pelayanannya.  

Karunia pelayanannya dikenali dan diterima sebagai hubungan 
Roh kepada gereja tertentu dan pelayanan yang lain, bukannya  
hubungan organisasi manusia atau denominasi. Dari hubungan 
rohani ini, Rasul akan memerintah dan membawa beberapa 
disiplin yang diperlukan, etika yang baik dan perlindungan dari 
tipu daya kepada hidup orang percaya, pelayanan dan gereja 

Rasul akan berkerja dekat dengan nabi dalam menunjuk dan 
mentahbiskan penatua. Memastikan panggilan Tuhan atas 
kehidupan beberapa jemaat dan melibatkan mereka kedalam 
fungsi  karunia pelayanan yang Tuhan telah tetapkan bagi 
mereka. 

Dia akan mengimpartasi dan melepaskan pemercaya untuk  
mengoperasikan karunia Roh kudus dengan penumpangan 
tangan. 

Para Rasul akan melayani dan berbicara dengan otoritas tapi dia 
tetap dibawah otoritas karena dia mempertanggung jawabkan 
kepada rasul yang lain dan penatua dari siapa dia diutus. 
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Kata asli “Apostle”  

Kata Yunani “apostolos” berarti mereka yang diutus. 

Kata “apostolos” telah digunakan di jaman Yunani kuno yang 
merujuk kepada seorang utusan atau duta besar. Kata ini di 
pakai juga untuk satu armada kapal yang diutus dengan maksud 
mendirikan koloni baru. Ini digunakan untuk Laksamana yang 
memimpin atau awak kapal yang bertugas dan juga digunakan 
untuk koloni baru yang sudah terbentuk. 

Kata “apostle” juga dipakai untuk menyiratkan sebuah 
hubungan yang setia untuk yang diutus dengan yang mengutus, 
dan juga kesetiaan kepada mandat dan tujuan pengutusan 
mereka. 

Ibrani 3:1,2 Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang 
mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada 
Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia 
kepada Dia yang telah menetapkan-Nya, sebagaimana Musapun 
setia dalam segenap rumah-Nya.  

Rasul menjadi perpanjangan tangan dan manifestasi yang 
terlihat nyata dari orang yang mengutusnya. Yesus adalah rasul 
agung yang diutus Bapa, untuk membangun gereja dan setia 
menyatakan kehendak dari Bapa.  

Ibrani 10:7 Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; dalam 
gulungan kitab ada tertulis tentang Aku untuk melakukan 
kehendak-Mu, ya Allah-Ku."  

TINGKATAN PELAYANAN RASUL 

Yesus Kristus – Rasul Besar  

Sebagai Rasul Besar Yesus tidak datang atas kehendaknya 
sendiri, Dia diutus oleh Bapa. Yesus hanya melakukan apa yang 
di kehendaki oleh Bapa. Mereka  yang menerima Dia juga 
menerima Bapa. Sebagai Rasul besar Yesus menjadi pola 
pelayanan untuk rasul-rasul yang lainnya.  

Ibrani 3:1 Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang 
mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada 
Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, 

Yohanes 5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku 
sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, 
dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-
Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. 

Yohanes 6:38 Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk 
melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia 
yang telah mengutus Aku. 
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Dua Belas Rasul 

Ke dua belas rasul pertama dipanggil dan diurapi oleh Yesus 
selama pelayananNya di bumi. Di dalam kitab Wahyu mereka 
dirujuk sebagai “ dua belas rasul anak domba”  

Wahyu  21:14 Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu 
dasar dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul 
Anak Domba itu..  

Paulus menyebut kedua belas rasul ini sebagai “rasul tiada tara”  

2 Korintus 11:5 Tetapi menurut pendapatku sedikitpun aku 
tidak kurang dari pada rasul-rasul yang tak ada taranya itu.  

Rasul-rasul lain di Perjanjian Baru 

Kita tahu menurut Efesus empat bahwa Yesus meneruskan 
karunia pelayanan dari Rasul kepada Gereja setelah 
kenaikanNya ke sorga. Waktu itu ada lebih dari dua belas murid 
Yesus yang berkumpul 

� Andronikus dan Yunias  

Roma 16:7 Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-
saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama 
dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para 
rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku..  

� Apolos  

1 Korintus. 4:6,9 Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan 
pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari 
teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan: "Jangan 
melampaui yang ada tertulis," supaya jangan ada di antara kamu 
yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang 
satu dari pada yang lain. 

Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, 
para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang 
yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi 
tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. 

� Barnabas dan Paulus  

KPR 14:4,14  Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 
dua: ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang 
memihak kepada kedua rasul itu.  

Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian 
mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil 
berseru:.  

� Epafroditus   

Filipi 2:25 Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan 
Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta 
teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku 
dalam keperluanku.. 
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� Yakobus,Saudara Yesus  

Galatia 1:19 Tetapi aku tidak melihat seorangpun dari rasul-
rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus.  

� Matias  

KPR 1:26 Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu 
dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia 
ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu.. 

� Silwanus dan Timotius  

1 Tesalonika 1:1 Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada 
jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan 
di dalam Tuhan Yesus Kristus..  

1 Tesalonika 2:6 juga tidak pernah kami mencari pujian dari 
manusia, baik dari kamu, maupun dari orang-orang lain, 
sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul 
Kristus. 

� Titus  

2 Korintus 8:23 Titus adalah temanku yang bekerja bersama-
sama dengan aku untuk kamu; saudara-saudara kami yang lain 
itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi 
Kristus.  

Kerasulan Sekarang 

Karunia pelayanan kenaikan Yesus yaitu kerasulan dan 
kenabian sama baiknya dengan penginjilan, penggembalaan, 
dan guru yang diberikan oleh Yesus kepada gerejaNya saat Dia 
terangkat ke sorga. Karunia tersebut berfungsi di dalam gereja 
untuk mempersiapkan umatNya “bagi pekerjaan pelayanan”. 
Melalui cara inilah tubuh Kristus dibangun sampai mencapai 
kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah dan 
menjadi dewasa, mencapai semua ukuran kepenuhan Kristus. 

Ketika tujuan ini belum tercapai dalam tubuh Kristus, semua 
karunia pelayanan yang di berikan oleh Yesus akan terus 
berfungsi dalm gereja sampai sekarang ini. Ini termasuk 
pelayanan kerasulan dan kenabian. 

KUALIFIKASI SEORANG RASUL 

Sama seperti Penatua 

Ketika semua Rasul dan penatua ada di dalam gereja, mereka 
jelas harus memenuhi kualifikasi umum dari penatua yang telah 
di tulis dalam 1 Timotius 3:1-7 dan  Titus 1:6-9  (Pelajaran Dua, 
Kualifikasi Penatua)  

Hati dan Kasih seorang Bapa 

Seorang Rasul juga harus memiliki hati dan kasih seorang bapa. 

1 Korintus 4:15,16 Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-
ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak 
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bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi 
bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku 
menasihatkan kamu: turutilah teladanku!.  

1 Korintus 13:1,4-7 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan 
semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku 
tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang 
berkumandang dan canang yang gemerincing.  

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang 
tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak 
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia 
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan 
segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.  

Tanda,Kuasa dan Mujizat  

Seorang Rasul harus konsisten memiliki tanda,kuasa dan 
mujizat yang terjadi dalam pelayanannya  

2 Korintus 12:12 Segala sesuatu yang membuktikan, bahwa aku 
adalah seorang Rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu 
dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan 
kuasa-kuasa.  

KPR 2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul 
itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.  

Berjalan dalam Kerendahan Hati 

Seorang rasul harus berjalan dalam kerendahan hati. 

1 Tesalonika 2:6-8 juga tidak pernah kami mencari pujian dari 
manusia, baik dari kamu, maupun dari orang-orang lain, 
sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul 
Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama 
seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.  

Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, 
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga 
hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami 
kasihi.  

1 Korintus 4:9-13 Sebab, menurut pendapatku, Allah 
memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling 
rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman 
mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi 
malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena 
Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi 
kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina.!  

Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan 
hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang 
berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati; kalau kami 
dianiaya, kami sabar; kalau kami difitnah, kami tetap menjawab 
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dengan ramah; kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, 
sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini.  

Otoritas  

Seorang Rasul harus mau untuk berbicara dan menulis dengan 
otoritas jika diperlukan untuk mengkoreksi dan membawa 
disiplin kedalam gereja. 

2 Korintus 10:8-11 Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan 
bermegah atas kuasa, yang dikaruniakan Tuhan kepada kami 
untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka 
dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak 
mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan 
surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas 
dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan 
perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-
orang yang berkata demikian menginsafi, bahwa tindakan kami, 
bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam 
surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. 

Hati Hamba 

Seorang Rasul  harus memiliki hati hamba dan mau menderita 
kekerasan dan penganiayaan  sama seperti Yesus. 

Matius 20:28  sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk 
dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan 
nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang 

Roma 1:1 Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil 
menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 

2 Korintus 11:23-28 Apakah mereka pelayan Kristus?  —  aku 
berkata seperti orang gila  —  aku lebih lagi! Aku lebih banyak 
berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar 
batas; kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah 
orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan, tiga 
kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali 
mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung 
di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya 
banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang 
Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi; bahaya di 
kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan 
bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih 
lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan 
dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, 
dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku 
sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 
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PELAYANAN SEORANG RASUL 

Mendirikan Gereja-Gereja Baru 

Seorang rasul diutus dari gereja dalam ketaatan kepada Roh 
Kudus sebagai seorang pemberita injil dan untuk membangun 
gereja dan pelayanan baru.    

KPR 13:2,3 Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada 
Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Khususkanlah 
Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah 
Kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah 
mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, 
mereka membiarkan keduanya pergi.  

Meletakkan Dasar 

Rasul bersama Nabi bekerja sama sebagai “master pembangun 
yang bijaksana” meletakkan dasar yang kuat atas dasar 
pewahyuan akan Yesus Kristus dan firmanNya bagi gereja lokal 
yang akan dibangun  

Pelayanan kerasulan yang utama adalah untuk meletakkan dasar 
kepada suara doktrin dan untuk menunjuk dan membangun 
kepemimpinan yang kuat di dalam gereja.  

1 Korintus 3:9-15 Karena kami adalah kawan sekerja Allah; 
kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan 
kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai 
seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan 
orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang 
harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di 
atasnya. Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan 
dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus 
Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan 
emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, 
sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. 
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak 
dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan 
diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan 
uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan 
menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi 
seperti dari dalam api. 

Roma 15:20 Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap 
sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di 
tempat-tempat, di mana nama Kristus telah dikenal orang, 
supaya aku jangan membangun di atas dasar, yang telah 
diletakkan orang lain, 

1 Korintus 9:1,2 Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang 
bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? 
Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? 
Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu 
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aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai 
dari kerasulanku.  

Efesus 2:20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para 
nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 

Mendirikan sekolah Alkitab  

Rasul akan mendirikan sekolah-sekolah Alkitab untuk melatih 
para orang percaya mempunyai keahlian menginjil disertai 
mujizat dan kehidupan kristen yang berkemenangan. Dia bisa 
mengenali panggilan tertentu diantara pemercaya bagi 
pelayanan lima jawatan dan melatih mereka untuk pelayanan 
yang sesuai dengan panggilan Tuhan bagi mereka 

KPR 19:9b-11  ... Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan 
memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari 
berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya dua 
tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar 
firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh 
Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, 

Hasil dari pengajaran Paulus “tiap hari di sekolah Tiranus” 
adalah semua penduduk Asia mendengar berita injil. Jelas 
bahwa Paulus telah melipatgandakan hidupnya kedalam 
kehidupan orang lain yang terlibat penginjilan mujizat, kepada 
mereka yang memberitakan injil kepada semua yang hidup di 
belahan dunia ini. 

Menguatkan Eksistensi Gereja 

Sebagaimana yang kita pelajari di Perjanjian Barus, kita melihat 
bahwa meskipun semua rasul mendirikan gereja baru, mereka 
semua menolong untuk membangun Gereja dalam “ iman yang  
telah disampaikan kepada orang-orang kudus”  

Yudas 1:3b  ... aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada 
kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk 
mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-
orang kudus.  

Menetapkan, Mentahbiskan Penatua  

Rasul akan menetapkan dan mentahbiskan penatua di setiap 
Gereja yang telah mereka dirikan.  

KPR 14:23 Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan 
penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan 
berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada 
Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.  

Menyetujui,Mentahbiskan Diaken  

Rasul akan menyetujui dan mentahbiskan mereka yang telah 
terpilih oleh Gereja lokal untuk posisi sebagai diaken 

KPR 6:1-6 Pada masa itu, ketika jumlah murid makin 
bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang 
Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, 
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karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam 
pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu kedua belas rasul 
itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata: "Kami 
tidak merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah untuk 
melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh 
orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh 
dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, 
Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, 
yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya 
kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami 
sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan 
Firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu 
mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh 
Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan 
Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. 
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul 
itupun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 

Meneguhkan Panggilan Tuhan  

Mereka akan melayani dengan para nabi untuk meneguhkan 
panggilan Tuhan atas hidup orang percaya.   

1 Timtius 1:18 Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius 
anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang 
dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau 
memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati 
nurani yang murni.  

Memberikan Karunia Rohani 

Rasul akan bekerja bersama kepenatuaan memberikan dan 
mengobarkan karunia rohani para pemercaya dengan pelayanan 
penumpangan tangan.  

2 Timotius 1:6 Karena itulah kuperingatkan engkau untuk 
mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh 
penumpangan tanganku atasmu. 

Roma 1:11 Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan 
karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu... 

MENGENALI SEORANG RASUL 

Seorang rasul di tetapkan oleh Yesus-bukan oleh manusia, atau 
sekelompok orang. Karunia pelayanannya akan dikenali dan di 
terima  oleh mereka yang melayani. Ini bukannya sebuah 
pengenalan atau penerimaan karena gelar atau posisi yang dia 
terima dari beberapa organisasi, perkumpulan dan 
denominasi.ini bukannya hubungan karena paksaan atau strukur 
politik 

Penerimaannya akan didasarkan atas sebuah kedalaman 
hubungan personal dengan Roh Kudus dari pemimpin rohani di 
gereja lokal 
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Oleh Gereja Baru  

Hubungan akan terus terjalin dengan gereja-gereja yang 
didirikan oleh rasul itu sendiri. Buah dari pelayanan rasul akan 
nyata dan meneguhkan karunia pelayannnya. 

Oleh Gereja yang sudah Berdiri  

Juga berlaku dengan gereja yang sudah berdiri yang tidak 
dimulai melalui pelayanan apostolik atau mereka yang 
kehilangan hubungan dengan rasul karena kematian, ketidak 
mampuan atau alasan lain sebagaimana mereka dipimpin oleh 
Roh Kudus  

Kesatuan  

Sebuah gereja lokal yang siap memasuki hubungan dengan 
seorang rasul dan bergerak dibawah otoritasnya, juga mungkin 
mengenal atau menerima rasul lain jika rasul tersebut dapat 
membantu memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan. Tetapi sebagaimana rasul-rasul tersebut melayani di 
gerja lokal tertentu mereka tidak memiliki otoritas memerintah 
seperti rasul utama yang di kenal di tubuh pemercaya. Rasul 
tamu ini akan berhati-hati untuk tidak berkata atau melakukan 
sesuatu yang memecah keharmonisan dengan rasul utama yang 
dikenal dan di terima di gereja lokal tersebut. 

Pelayanan Konfirmasi 

� Oleh seorang nabi 

Rasul-rasul mungkin tidak di akui oleh setiap gereja local. 
Penetapan mereka untuk karunia pelayanan kerasulan adalah 
oleh Tuhan bukan manusia. Namun, dimana seseorang rasul 
bisa diterima keberadaannya sebagai rasul maka dia bisa 
berfungsi sabagai anggota tubuh Kristus sehingga karunia 
pelayanannya akan dinyatakan dan diakui. Seringkali Tuhan 
akan berbicara dan memastikan ini lewat melatih karunia 
nubuatan bekerja melalui nabi atau salah satu penatua di gereja 
lokal tersebut.  

Paulus juga tidak diterima dan diakui kerasulannya olah semua. 

1 Korintus 9:1-3 Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang 
bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? 
Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? 
Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu 
aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai 
dari kerasulanku.  

Karunia pelayanan rasul akan diakui oleh pemercaya dari gereja 
yang mengutus karena Tuhan telah memastikan ini kepada 
gereja lokal melalui pelayanan dari para nabi dan penatua. 

� Oleh Diri Sendiri 

Rasul itu sendiri akan mengenali kerunia pelayanannya.. 
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Waspada terhadap rasul palsu  

Firman Tuhan memperingatkan tentang mereka yang mengaku 
dirinya rasul tetapi mengajarkan doktrin yang salah dan 
menyesatkan orang banyak. 

2 Korintus 11:13 Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul 
palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-
rasul Kristus.  

Wahyu 2:2 Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih payahmu 
maupun ketekunanmu. Aku tahu, bahwa engkau tidak dapat 
sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai 
mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya 
tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka 
pendusta.  

PERTANYAAN UNTUK MENGULANG 

1. Sebutkan definisi singkat dari seorang rasul. 

 

 

 

2. Daftarkan lima kualifikasi spesifik dari seorang rasul. 

 

 

 

3. Deskripsikan pelayanan seorang rasul. 
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Pelajaran Empat 

Pelayan Seorang Rasul  (bersambung..) 

1 Korintus 12:28 Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 

hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan 

pengetahuan. 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar...  

BAGAIMANA CARA NABI BEKERJA 

Dengan berani dan kuasa 

Bahkan dalam menghadapi penganiayaan dan ancaman pada 
hidupnya, seorang rasul akan melayani dengan berani dan 
berkuasa 

Kisah Para Rasul 4:29-31 Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah 
bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada 
hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 
Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan 
adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, 
Hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, 
goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua 
penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman 
Allah dengan berani.  

Dengan pewahyuan dan pengetahuan 

Seorang Rasul akan melayani dengan pawahyuan dan pengetahuan 
dan hikmat yang benar dari Firman Tuhan  

Galatia 1:11 Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-
saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah injil 
manusia..  

Efesus 3:5 yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak 
diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang 
dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya 
yang kudus, ... 

Di Semua Karunia Pelayanan 

Pelayanan seorang Rasul termasuk karunia pelayanan yang 
terdapat dalam lima jawatan. Bagaimanapun juga ia perlu 
bertumbuh dulu dan matang sampai suatu hari ia akan keluar 
dan memberkati orang. Ia akan diakui dan menjalankan 
fungsinya saat ia dikirim keluar.  

Setelah pelayanan kerasulan dimulai ia juga akan melakukan 
pekerjaan Pendeta, Guru, Penginjil dan Nabi sesuai fungsinya. 
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Sebagai Contoh 

Seorang Rasul adalah contoh dari orang yang mempunyai 
hubungan yang mendalam dengan Allah. Paulus mengatakan ia 
melihat Yesus, dia bergaul intim dengan Tuhan secara terus 
menerus sebagai contoh kepada semua orang percaya lainnya.  

1 Korintus 9:1 Allah, yang memanggil kamu kepada 
persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita, 
adalah setia.  

1 Korintus 11:1 Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga 
menjadi pengikut Kristus. 

2 Korintus 6:3-10 Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab 
orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela 

 Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami 

adalah pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh 

kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam 

menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih 

payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa; dalam kemurnian hati, 

pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus 

dan kasih yang tidak munafik; dalam pemberitaan kebenaran 

dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata 

keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelaketika 

dihormati dan ketika dihina; ketika diumpat atau ketika dipuji; 

ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai 

orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai orang yang 

nyaris mati, dan sungguh kami hidup; sebagai orang yang 

dihajar, namun tidak mati; sebagai orang berdukacita, namun 

senantiasa bersukacita; sebagai orang miskin, namun 

memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik, 

sekalipun kami memiliki segala sesuatu. 

Didalam Hubungan Bapa 

Setiap Rasul akan menjadi seorang Ayah dalam hubungan 
khusus kepada siapa yang menerima pelayanannya. Dia akan 
memiliki hubungan yang dekat dengan dan hormat kepada 
orang lain dalam menjalankan fungsinya di dalam lima pilar 
Gereja. Untuk semua orang yang percaya di Gereja lokal  

Seorang Rasul akan memiliki hati seorang bapa yang penuh 
kasih, dia akan mengasihi, menjaga, memberikan semangat, 
memerintah dan menegur para penatua dan orang percaya 
lainnya. Dia akan memimbing mereka dengan lembut sesuai 
dengan karakter mereka. Dia akan menjadi seorang ayah yang 
penuh kasih sayang seperti seorang ayah yang sangat perhatian 
terhadap keluarganya. Kehidupannya akan membawa 
pencerahan kepada semua orang yang menerima 
pelayanannyaseperti Bapa kita yang disurga yang penuh dengan 
murah hati.  
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I Korintus 4:14-17 Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan 
kamu, tetapi untuk menegor kamu sebagai anak-anakku yang 
kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu 
pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. 
Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu 
oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku 
menasehatkan kamu: turutilah teladanku! Justru itulah sebabnya 
aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku 
yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan 
memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus 
Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap 
jemaat. 

1 Tesalonika 2:6-12 juga tidak pernah kami mencari pujian dari 
manusia, baik dari kamu, maupun dari orang-orang lain, 
sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul 
Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama 
seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. 
Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, 
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga 
hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami 
kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha 
dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, 
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara 
kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu 
adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak 
bercacatnya kami berlaku di antara kamu, yang percaya Kamu 
tahyu, betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah 
menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang 
dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan 
kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam Kerajaan. 

Dalam tanda dan keajaiban 

Tanda-tanda besar dan keajaiban dan mujizat penyembuhan 
akan terus bekerja atas pelayanan rasul. 

Roma 15:17-19 Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang 
pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-
kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah 
dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-
bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh 
kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. 
Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai 
ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. 

2 Korintus 12:12 Segala sesuatu yang membuktikan, bahwa aku 
adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu 
dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan 
kuasa-kuasa. 

Kisah Para Rasul 2:42-43 Mereka bertekun dalam pengajaran 
rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu 
berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka 



 

45 

 

ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan 
banyak mujizat dan tanda. 

KPR 5:12a Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan 
mujizat di antara orang banyak. 

Roh Kerendahan Hati 

Seorang Rasul akan mempunyai karakter Roh kerendahan hati, 
pelayanannya bukan seperti diktator yang memerintah 

2 Korintus 1:24 Bukan karena kami mau memerintahkan apa 
yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam 
imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. 

Dia tidak akan menjadi seperti seorang tuan di tengah-tengang 
domba, tetapi menjadi seorang Ayah, memimpin kedalam 
dengan sabar dan hati-hati  sesuai dengan Roh yang ada 
didalam orang-orang  

1 Petrus 5:2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada 
padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai 
dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 
keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 

Suatu pemahaman yang salah, seorang Rasul  dianggap sebagai 
orang yang berada di puncak piramida pememrintahan , ia 
dianggap sebagai pejabat tinggi  yang memerintah dengan 
mempunyai otoritas  

Sebaliknya kita melihat pelayanan Rasul sebagai orang yang 
dibawah, dia adalah seorang nabi yang meletakkan dasar, dia 
akan melayani, dan berbicaradengan pewahyuan dan otoritas 
rohani, otoritas ini berasal dari kehambaannya sebagai pelayan 

Pelayanan rasul bukan dari atas ke bawah, tetapi sebaliknya dari 
bawah. Gereja mengakui fungsi dan otoritasnya sebagai Rasul. 
Bukan karena gelarnya tetapi Fungsi dari Tubuh kristus. 

Sebagai pelayan 

Para Rasul mengatakan dari awal bahwa mereka adalah pelayan 

� Paulus 

Titus 1:1 Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus 
untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan 
pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah 
kita, 

Roma 1:1 Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil 
menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 

� Paulus dan Timotius 

Filipi1:1 Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus 
Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di 
Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. 
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� Yakobus 

Yakobus 1:1 Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan 
Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. 

� Petrus 

2 Petrus 1:1 Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, 
kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh 
iman oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, Yesus 
Kristus. 

� Yohanes  

Wahyu 1:1 Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan 
Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-
hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-
Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-
Nya Yohanes. 

Tidak ada ruang untuk kesombongan dalam Tubuh Kristus, 
Allah tidak menggunakan orang untuk menjalankan fungsi 
tertentu, sehingga orang itu tidak berjalan dalam kesombongan 

OTORITAS SEORANG NABI 

Seorang  Rasul akan berbicara dengan otoritas sebagai seorang 
bapa, tetapi juga sebagai pria yang mempunyai otoritas. Satu-
satunya yang dapat berbicara dengan otoritas kepada Allah di 
dalam kekekalan dan dalam hubungan kepada orang lain dan 
dia bertanggung jawab untuk rasul lain kepada orang yang dia 
kirim .  

Matius 8:9,10 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di 
bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah 
seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang 
lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: 
Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." 

Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata 
kepada mereka yang mengikuti-Nya: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada 
seorangpun di antara orang Israel. 

Kita lihat contoh yang benar pelayanan yang berdasarkan 
otoritas yang dilakukan petrus dan paulus. Mereka tidak pernah 
memerintah dengan diktator , tetapi dengan otoritas untuk 
mendidik. 

2 Korintus 1:24 Bukan karena kami mau memerintahkan apa 
yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam 
imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. 

2 Korintus 10:8 Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan 
bermegah atas kuasa, yang dikaruniakan Tuhan kepada kami 
untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka 
dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. 
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Lukas 22:24-27 Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-
murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara 
mereka. Yesus berkata kepada mereka: "Raja-raja bangsa-
bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang 
menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. 
Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di 
antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan 
pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar: 
yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang 
duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai 
pelayan. 

TUJUAN OTORITAS KERASULAN 

Untuk memerintah 

Sebagai seorang Rasul dan para tua-tua Gereja lokal, mereka 
membangun, mendisiplin, akuntabilitas, dan melindungi satu 
dengan yang lain 

Untuk mendisiplin 

Seorang Rasul akan menggunakan otoritasnya untuk membawa 
pentingnya suatu disiplin di Gereja lokal, baik untuk tua-tua 
atau pemimpin atau orang percaya yang belum belajar tentang 
disiplin di gereja lokal. 

1 Korintus 4:14,15,21 Hal ini kutuliskan bukan untuk 
memalukan kamu, tetapi untuk menegor kamu sebagai anak-
anakku yang kukasihi.. Sebab sekalipun kamu mempunyai 
beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai 
banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah 
menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Apakah 
yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan 
cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? 

1 Korintus  5:1-5 Memang orang mendengar, bahwa ada 
percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, 
seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa 
yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup 
dengan isteri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. 
Tidakkah lebih patut kamu berdukacita dan menjauhkan orang 
yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, 
sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, 
aku--sama seperti aku hadir--telah menjatuhkan hukuman atas 
dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bilamana kita 
berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan 
kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam 
nama Tuhan Yesus kepada Iblis, sehingga binasa tubuhnya, 
agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan..  

2 Korintus 13:2-4 Kepada mereka, yang di masa yang lampau 
berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan 
terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi--
sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti 
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pada waktu kedatanganku kedua kalinya--bahwa aku tidak akan 
menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena 
kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan 
perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan 
berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun Ia telah 
disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa 
Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami 
akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa 
Allah..  

Membawa Pertobatan 

Pelayanan Rasul akan membawa pertobatan, pelepasan, 
kebangunan dan komitmen di dalam diri orang percaya  

KPR 19:17-20 Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, 
baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah 
mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. 
Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang 
dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut 
melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di 
antara mereka, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan 
kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. 
Nilai kitab-kitab itu ditaksir lima puluh ribu uang perak. 
Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin 
berkuasa.  

Membawa akuntabilitas 

Rasul mempunyai tanggung jawab tentang keuangan satu 
dengan yang lain di dalam Gereja lokal 

1 Korintus 16:1-4 Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang 
kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-
petunjuk yang kuberikan kepada Jemaat-jemaat di Galatia. Pada 
hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-
masing--sesuai dengan apa yang kamu peroleh--menyisihkan 
sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan 
pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang. Sesudah aku 
tiba, aku akan mengutus orang-orang, yang kamu anggap layak, 
dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. 
Kalau ternyata penting, bahwa aku juga pergi, maka mereka 
akan pergi bersama-sama dengan aku. 

Rasul akan membawa stabilitas kedalam Gereja Lokal dan 
membangun akar di atas Firman Tuhan untuk memagari dari 
ajaran Guru palsu.  

Efesus 4:14 sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang 
diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh 
permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang 
menyesatkan, ... 

Kolose 2:6,7 Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. 
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah 
kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 
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kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.. 

Menyediakan perlindungan 

Rasul akan selalu memperhatikan pembangunan Gereja lokal 
dimana pelayanannya diterima.  

Ibrani 13:17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah 
kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai 
orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan 
jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan 
dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 
keuntungan bagimu. 

AREA UTAMA PELAYANAN 

Rasul juga berfungsi sebagai penatua di dalam Gereja lokal 
tempat dia pelayanan. Dia akan menjadi team pelayanan di 
dalam Gereja lokal. Dan dikepalai seorang penatua di dalam 
karunia pelayanan yang dipimpin pendeta.  

Kelompok Pelayanan 

Seorang Rasul akan memimpin pelayanan Apostolik. 

Orang percaya yakin kelompok pelayanan ini ada, termasuk 
orang lain yang melayani didalam  lima pilar Gereja, Kelompok 
ini termasuk orang yang terpanggil melayani didalam lima pillar 
Gereja, namun dalam  persiapan  mereka akan di utus dan di 
teguhkan untuk di kirim kedalam pelayanan, team itu juga bisa 
membantu pelayanan di Gereja lokal  . 

Setiap anggota team berada dalam hubungan yang dekat dengan 
Gereja Lokal masing-masing dan menggikuti kepemimpinan 
rohani seorang Rasul. Mereka akan bersama-sama melayani di 
garis depan pelayanan untuk membangun Gereja baru dan 
sekolah Alkitab, dan mengawasi penmbangunan dan 
perkembangan gereja.  Mereka percaya siapa yang dipanggil 
oleh Allah didalam organisasi yang dikembangkan para tua-tua 
Gereja , dan mempunyai panggilan, inisiatif dan visi untuk 
memperlengkapi dengan bantuan Roh Kudus untuk membantu 
memajukan pekerjaan Allah diseluruh dunia.  

Mengembangkan Strategi 

Seorang Rasul akan berkerja sama dengan  tua-tua Gereja yang 
menjadi kunci didalam pelayanan. Dia akan melihat gambar 
besar didalam Gereja lokal – dalam jangka panjang dan 
kebutuhan yang segera yang harus dilakukan. Seorang Rasul 
biasanya akan melihat pelayanan di dalam Gereja lokal yang 
memerlukan bantuan untuk terus bertumbuh secara Rohani. 
Rasul akan merekomendasikan pelayanan tertentu yang terbaik 
untuk datang dan berbicara di dalam Gereja lokal 

Dia juga akan melihat keseluruhan gambar besar Gereja lokal – 
kebutuhan jangka panjang dan segera. 
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Dia juga harus membantu untuk merencanakan strategi dan 
keseluruhan pelayanan bagi gereja lokal berdasarkan gambar 
yang lebih besar dari apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi 
Gereja sekarang ini. 

Penunjukan Pemimpin  

Seorang Rasul akan bekerja dengan tua-tua Gereja lokal dan  
menunjuk kepemimpinan yang ada di dalam Gereja lokal.  

KPR 14:23 di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan 
penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan 
berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada 
Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.  

Melatih 

Dia akan melatih dan memberikan petunjuk kepada tua-tua 
gereja. Untuk persiapan pelayanan. Dan pembentukan karakter 
orang percaya  

2 Timotius 2:2 apa yang telah engkau dengar daripadaku 
didepan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang 
yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain 

Menetapkan Sekolah 

Para Rasul akan menetapkan dan mengajar di Sekolah Alkitab  

KPR 19:10 Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga 
semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang 
Yahudi maupun orang Yunani..  

Mengoreksi Pengajaran 

Rasul akan sangat hati-hati terhadap pengajaran dan doktrin 
yang benar, dan akan mengarahkan Gereja lokal kepada apa 
yang Tuhan katakana dan Tuhan arahkan. 

Menyelesaikan Konflik 

Dia akan menyelesaikan konflik dan membawa disiplin dan hal 
itu yang diperlukan Gereja..  

Kisah Para Rasul 5:3 Tetapi Petrus berkata: "Ananias, mengapa 
hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus 
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 

1 Korintus  3:1-3 Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu 
tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia 
rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum 
dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, 
bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat 
menerimanya. Dan sekarangpun kamu belum dapat 
menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, 
jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal 
itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa 
kamu hidup secara manusiawi?  
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Menetapkan dan mengutus 

Dasar fungsi Rasul, bukan dianggap sebagai pengawas atau 
manager tradisional. Keterlibatannya secara rinci di 
penggembalaan akan berkurang dan menyerahkan sepenuhnya 
kepada para tua-tua Gereja lokal. Setelah ia mengembangkan 
gereja lokal ia akan pergi membangun gereja yang lain dengan 
pimpinan Roh Kudus, namun ia akan selalu tetap ada hubungan 
dengan gereja sebelumnya. 

Selain pertumbuhan itu, pelayanannya akan berkembang dan 
berlipat kali ganda. Ia akan mengenali panggilan Tuhan pada 
kehidupan seseorang dan kemudian melatihnya serta 
menetapkan dalam pelayanan. Rasul tidak akan memiliki atau 
mengontrol Gereja-gereja yang didirikannya, dia tidak 
membangun denominasi lain atau perkumpulan yang lain. 
Hubungannya menjadi satu dengan Roh Kudus yang 
memimpin. Masing-masing Gereja akan terpisah dan berdiri 
sendiri di bawah pimpinan Roh Kudus dan Yesus sendiri. 

HUBUNGAN RASUL DENGAN GEREJA LOKAL 

Gereja yang mengirim seorang Rasul akan dilindungi oleh 
gereja tetapi tidak dianggap sebagai “Gereja Pusat” untuk setiap 
gereja yang didirikan. Gereja dilindungi oleh pelayanan Rasul 
bukan oleh gereja lainnya. 

Pelindung yang dimaksud adalah sukarelawan dari hati ke hati 
yang merupakan hasil hubungan pribadi dengan gereja lokal 
dan Rasul  

Harus ada pemahaman antara Rasul dan tua-tua gereja lokal 
bahwa hubungan bukan hanya membawa pelayanan kasih 
karunia, tetapi juga membawa kepada kepemimpinan para 
Rasul. 

Sejak hubungan para Rasul menjadi satu sebagai Bapa, bahkan 
seperti keluarga berfungsi dan akan berfungsi terus seperti itu. 
Bagaimanapun, sebagai anak yang sudah dewasa hubungan 
akan mendewasakan kita antara Rasul dan Gereja lokal 

Para Rasul dan gereja lokal harus berkomitmen satu dengan 
yang lain dan memiliki pemahaman yang jelas tentang 
hubungan apa yang berarti dan apa yang diharapkan. Gereja 
setempat harus meneriman pelayanan Rasul Allah dan termasuk 
perannya di dalam pelayanan. 

Pola Alkitab memberi kepada misi dalam perjanjian baru itu 
adalah suatu dukungan keuangan dari Rasul atau pelayanan 
kerasulan. Gereja-gereja yang baru berdiri dibantu secara 
keuangan oleh Gereja-gereja lainnya melalui pelayanan rasul 
sampai mereka bisa berdiri sendiri. Sehingga mereka pada 
gilirannya akan membantu Gereja-gereja yang lain dalam 
pelayanannya. 
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Yang lain, melayani di kerasulan atau yang melayani di dalam 
maupun luar negri sebagai, Nabi, Penginjil, atau Guru juga bisa 
didukung dari mana Gereja lokal Saudara. Dan Rasul 
memberitahukan kepada orang-orang bukan saja tentang 
bantuan keuangan tetapi mau melayani di gereja lokal yang 
mengirim mereka 

Saat kebutuhan keuangan bangkit dari antara jemaat dan 
diperlukan bantuan keuangan, seorang Rasul harus 
memberitahu kebutuhannya kepada Gereja lokal lainnya dimana 
ia melayani. 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Berikan 2 contoh bagaiman seorang Rasul bekerja di pelayanan dan bisa menjalankan 

kerasulannya.?  

 

 

 

 

 

2. Apa tujuan dari otoritas kerasulan ? Area mana saja dari otoritas Rasul yang dapat anda pikirkan?  

 

 

 

 

 

3. Sebutkan 2 bidang pelayanan praktis pelayanan Rasul yang berfungsi didalam Gereja Lokal?  



53 

Pelajaran Lima 

Pelayanan Nabi 

Efesus 4:11-13 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun Nabi-nabi, baik Pemberita-

pemberita Injil maupun Gembala-gembala dan Pengajar-pengajar,untuk memperlengkapi orang-

orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah 

mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan 

tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, 

PENDAHULUAN 

Selama beberapa Tahun, pelayanan nabi diabaikan atau disalah 
pahami. Banyak yang berpikir bahwa pelayanan para nabi 
hanya ada di dalam Perjanjian lama. Dalam Efesus 4 Paulus 
mengatakan bahwa kedua jenis pelayanan dipersiapkan Allah 
untuk mempersiapkan umatNya dalam pelayanan dan 
menjadikan kita lebih dewasa lagi. 

Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menerima nabi 
mendapat berkat nabi  

Matius 10:41 Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai 
nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut 
seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah 
orang benar. 

Definisi 

Seorang Nabi adalah juru bicaranya Tuhan. Seorang nabi 
mendapat karunia pelayanan yang mewakili Allah dihadapan 
manusia, pewahyuan ini secara total selaras dengan ayat Firman 
Tuhan yang tertulis :  

� Petunjuk 

� Konfirmasi tuntunan dan pandangan ke depan 

� Memberikan pengertian kedalam Firman Tuhan  

� Mengatakan kenyataan tentang kehidupan seseorang 

� Menegur 

� Hakim 

� Mengoreksi 

� memperingati 

� Mengungkapkan kejadian tentang masa depan. 

Seorang Nabi akan melayani dibawah tingkat yang lebih besar 
dari pengurapan kenabian dan dengan detail yang lebih besar 
dan akurat dari orang – orang yang mempunyai karunia 
nubuatan.  

Nubuatan  Nabi  dari seseorang itu berasal dari pewahyuan 
Allah yang melampaui peneguhan, nasihat, dan kenyamanan 
dapat datang dari pemercaya kata nubuatan. 
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Juru bicara bagi Allah 

Seorang Nabi berbicara kepada Tuhan bahkan Harun sebagai 
penyambung lidah Musa  

Keluaran 4:15,16 Maka engkau harus berbicara kepadanya dan 
menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya; Aku akan menyertai 
lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang 
harus kamu lakukan. ia harus berbicara bagimu kepada bangsa 
itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan 
engkau akan menjadi seperti Allah baginya.  

Bahkan Harun berkomunikasi dengan Musa hal ini menjadi 
petunjuk kepada orang-orang bahwa nabi itu adalah 
penyambung lidahNya Tuhan  

Asal Nubuatan Firman 

Seorang nabi tidak pernah berbicara dengan kehendaknya 
sendiri atau dari pengertian pribadinya, dia hanya berbicara 
sebagai nabi waktu Tuhan berbicara secara langsung melalui 
dia.  

2 Petrus 1:20,21 Yang terutama harus kamu ketahui, ialah 
bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan 
menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan 
oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-
orang berbicara atas nama Allah.  

Akar kata 

Ada sejumlah kata-kata Ibrani yang berhubungan dengan 
nubuat dua dari kata ini memberi kita wawasan tentang 
pelayanan kenabian dan karunia bernubuat. 

� “Raba” terjadi 400 kali dan mempunyai arti meluap, 
menyembur, atau menuang sebagian. Kata ini 
mengungkapkan cara bergembira  atau  sepontan dimana 
nubuat terjadi.  

� “Nataf” artinya menjatuhkan, kejatuhan, jatuh seperti 
titik hujan,  kalimat ini mengandung asal usul nubuatan 
ilahi .  

Kata Yunani , “Propheteuo” digunakan dalam perjanjian baru 
berarti mengatakan atau berbicara kata ini termasuk di dalam 
nubuatan.  

� Berbicara kepada Allah 

Ibrani 1:1 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan 
dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita 
dengan perantaraan nabi-nabi, 

� Menyatakan suatu ramalan tentang terjadi kedepannya.  

Yeremia 28:9 Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat 
tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka 
barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh 
TUHAN." 
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Yehezkiel 33:33 Kalau hal itu datang – dan sungguh akan 
datang!—mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di 
antara kita 

TYPE SEORANG NABI 

Roh Nabi  

Wahyu 19:10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk 
menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku: "Janganlah berbuat 
demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan 
saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah 
Allah! Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." 

Roh nabi sebagai mantel urapan nabi, diberikan oleh Roh 
Kudus yang memungkinkan orang untuk bernubuat kata-kata 
Tuhan. Ketika roh nubuat ini datang, orang percaya yang 
biasanya tidak bisa bernubuat sekarang mempunyai kata-kata 
nubuatan dari Roh Kudus mereka akan bernubuat lebih detail, 
dan lebih akurat dari pada yang mereka kira.  

Roh kenabian datang kepada orang percaya saat pelayanan yang 
dilakukan oleh nabi di dalam urapan yang kuat  

Karunia Nubuatan 

1 Korintus 12:10 Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa 
untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi 
Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam 
roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk 
berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 

Pelayanan nabi dapat berfungsi didalam kehidupan orang 
percaya. Bagaimanapun, saat karunia nubuatan bekerja melalui 
orang percaya bukan dari nabi atau salah satu karunia pelayanan 
biasanya tidak ada pewahyuan tetapi kata-kata penguatan, 
dorongan dan kemamanan.  

1 Korintus 14:3 tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata – kata 
kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur.  

Sebuah Karunia Pelayanan 

Saat Yesus naik ke tempat Bapa di Surga, Dia memberikan 
karunia pelayanan kepada Gereja Tuhan untuk mempersiapkan 
pelayanan bagi pekerjaan Tuhan dan untuk membawa 
kehidupan mereka. Dan salah satu pelayanan karunia adalah 
pelayanan nabi. 

Inspirasi Alkitab 

Jenis nubuatan ini tidak lagi diberikan karena kita sudah 
mendapatkan ayat Firman Tuhan melalui para nabi. Tidak ada 
lagi tambahan nubuatan yang diberikan sam seperti yang sudah 
ada.  
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Wahyu 22:18,19 Aku bersaksi kepada setiap orang yang 
mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika 
seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, 
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-
malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang 
mengurankan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka 
Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan 
dari kota kudus, seperti yang tertulis didalam kitab ini’ 

Sejak Alkitab lengkap, semua nubuatan seharusnya dinilai dari 
dasar perjanjian dan Firman Tuhan  

SEJARAH ALKITAB TENTANG NABI 

Semua terjadi Tuhan berbicara melalui nabi  

Yeremia 7:25 Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari 
tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka 
hamba-hamba-Ku, para Nabi, hari demi hari, terus-menerus, 

Nabi Perjanjian lama 

Sebagaian besar perjanjian lama ditulis oleh nabi Allah, ditulis 
di dalam buku mereka kadang-kadang merujuk kedalam nabi 
besar atau kecil ada nabi-nabi yang tercantum did lm perjanjian 
lama Habel, Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan 
harus disebut sebagai nabi juga ada seorang Nabiah 

Sebuah pola, MUSA 

Musa diberikan pedoman pelayanan kenabian. Dari nabi 
perjanjian lama namun dia tidak seperti nabi-nabi yang lain  

Ulangan 34:10 Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan 
berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara 
orang Israel,... 

� Visi dan Mimpi 

Bilangan 12:6 Lalu berfirmanlah Ia: "Dengarlah firman-Ku ini. 
Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Aku, TUHAN 
menyatakan diri-Ku kepadanya dalam penglihatan, Aku 
berbicara dengan dia dalam mimpi. 

� Firman Tuhan di mulut 

Ulangan  18:15-22 Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari 
antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan 
bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu 
dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada 
TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, 
dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, 
Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, 
supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: 
Apa yang dikatakan mereka itu baik;seorang nabi akan 
kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti 
engkau ini: aku akan menaruh firmanKu kedalam mulutnya, 
dunia akan mengatakan kepada mereka segala yang 
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kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan 
segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, 
dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban Tetapi 
seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi 
nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan 
olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus 
mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: 
Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak 
difirmankan TUHAN? -- apabila seorang nabi berkata demi 
nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak 
sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; 
dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka 
janganlah gentar kepadanya." 

� Harus mendengarkan nubuatan 

Dan akan terjadi bahwa siapapun yang mendengar kata-kata 
Tuhan. Berbicara atas namaKu. Aku akan menuntutnya dari 
pada dia . tapi nabi yang berbicara sepatah kata apapun dalam 
NamaKu yang belum kuperintahkan kepadanya untuk 
dikatakan, atau berbicara atas allah lainnabi itu harus mati 

� Tes Nubuatan 

dan jika engaku mengatakan dari dalam hatimu “bagaiman kita 
bisa mengenali kata yang Tuhan tidak katakan? Ketika seorang 
nabi berbicara atas nama Tuhan, jika hal tersebut terjadi atau 
tidak terjadi, itu adalah Tuhan yang tidak katakana. Nabi itu 
berbicara terlalu berani dan janganlah takut kepadanya. 

Samuel dan sekolah kenabian 

Dibawah kepemimpinan Samuel, pelayanan nabi sampai dalam 
tingkat kedewasaan.  

Kisah Para Rasul  13:20 selama kira-kira empat ratus lima 
puluh tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim 
sampai pada zaman nabi Samuel..  

Kisah Para Rasul 3:23-26 Dan akan terjadi, bahwa semua orang 
yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umat kita. 
Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel, dan 
sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang 
mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam 
perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang 
kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu 
semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah 
pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan 
mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu 
dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala 
kejahatanmu." 

� Mendirikan sekolah Nabi 

Samuel mendirikan sekolah para nabi dan melakukan 
pembentukan rangka kenabian baru dari orang – orang yang 
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dididik Firman Tuhan , peka terhadap Firman Tuhan dan suara 
Tuhan dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan 

Yesaya 19:20 Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi TUHAN 
semesta alam di tanah Mesir: apabila mereka berseru kepada 
TUHAN oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan 
mengirim seorang juruselamat kepada mereka, yang akan 
berjuang dan akan melepaskan mereka 

Samuel mendirikan sekolah kenabian di empat lokasi yang 
berbeda 

� Rama 

1 Samuel 19:18-21,23 Setelah Daud melarikan diri dan luput, 
sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan 
kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian 
pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka 
di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: 
"Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama," maka Saul 
mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi 
orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan, dengan 
dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah hinggap pada orang-
orang suruhan Saul, sehingga merekapun kepenuhan seperti 
nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul; ia mengirim 
orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itupun juga 
kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang 
suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang inipun juga 
kepenuhan. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama dan 
pada diapun hinggaplah Roh Allah, dan selama ia melanjutkan 
perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke 
Nayot dekat Rama..  

� Betel 

2 Raja-Raja 2:3a Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi 
yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka 
kepadanya: "Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini 
tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke 
sorga?"  

� Yeriko  

2 Raja-Raja 2:5a Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi 
yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya: 
"Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan 
diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke sorga?" 

� Gilgal  

2 Kings 4:38 Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan 
di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk 
di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya: "Taruhlah kuali 
yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan 
bagi rombongan nabi itu." 

Setelah nabi Samuel membangun sekolah nabi untuk “anak para 
nabi” tuhan After Samuel had established his schools for the 
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“sons of the prophets,” Tuhan memberikan seorang nabi pribadi 
kepada sebagian besar Raja-Raja Israel dan Yehuda untuk 
mengetahui kehendak Tuhan 

Sebelum Samuel melayani, orang – orang bertanya kepada 
Tuhan melalui Imam. Dimulai dari Samuel, orang yang selalu 
mendengar suara Tuhan melalui pelayanan para nabi 

SEBUTAN PARA NABI  

Utusan Allah 

Nabi adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan dan 
mewakili Tuhan didalam kehidupan sehari hari dan dalam 
pelayanan..  

1 Samuel 9:6 Tetapi orang ini berkata kepadanya: "Tunggu, di 
kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat; segala 
yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana 
sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita 
tentang perjalanan yang kita tempuh ini." 

Pelihat 

Nabi juga dapat dipanggil sebagai pelihat dikarenakan 
penglihatannya, visinya dan pewahyuan dari Allah untuk orang 
yang percaya 

1 Samuel 9:9 --Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang 
pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini: "Mari kita 
pergi kepada pelihat," sebab nabi yang sekarang ini disebutkan 
dahulu pelihat. -- 

2 Samuel 24:11 Setelah Daud bangun dari pada waktu pagi, 
datanglah firman TUHAN kepada nabi Gad, pelihat Daud, 
demikian: 

Mediator 

Nabi sebagai mediator seperti Guru, penterjemah dalam siding. 
Mereka memberikan kejelasan yang mendalam  tentang Roh 
Hukum dan Surat Hukum mereka juga menjadi penterjemah 
cerita bangsa-bangsa mengenal Firman  

Yesaya 43:27 Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan 
jurubicaramu telah memberontak terhadap Aku..  

Pembawa Pesan 

Saat Tuhan mempunyai pesan untuk diberikan kepada 
umanNya, Dia mengirimkan seorang Nabi 

Maleakhi 3:1 “llihat, aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia 
mempersiapkan jalan dihadapanKu!dengan mendadak Tuhan 
yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat 
Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, 
firman TUHAN semesta alam.   
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Nabi 

Ini sebutan yang paling umum. 

Matius 10:41a Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai 
nabi, ia akan menerima upah nabi.  

PELAYANAN YESUS SEBAGAI SEORANG NABI 

Yesus dinyatakan sebagai seorang nabi dalam perjanjian baru 
pelayanNya sebagai seorang nabi menyediakan pola untuk 
pelayanan nabi sekarang ini. 

Musa memanggil Dia Nabi 

Musa menubuatkan Yesus datang sebagai seorang nabi  

Kisah para Rasul 3:22 Bukankah telah dikatakan Musa: Tuhan 
Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara 
saudara-saudaramu, sama seperti aku: Dengarkanlah dia dalam 
segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. 

Yesus menyebut dirinya Nabi 

Yesus menyebut dirinya sebagai Nabi. 

Lukas 4:24 Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 

Markus 6:4 Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi 
dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di 
antara kaum keluarganya dan di rumahnya." 

Diakui sebagai Nabi 

Yesus diakui oleh kebanyakan orang sebagai Nabi 

Yohanes 6:14 Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah 
diadakan-Nya, mereka berkata: "Dia ini adalah benar-benar nabi 
yang akan datang ke dalam dunia." 

Yohanes 9:17 Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu: 
"Dan engkau, apakah katamu tentang Dia, karena Ia telah 
memelekkan matamu?" Jawabnya: "Ia adalah seorang nabi." 

Berbicara seperti nabi 

Sebagai seorang Nabi Yesus berbicara tentang Bapanya di buni 
ini. 

Ibrani 1:1,2 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan 
dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita 
dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia 
telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang 
telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang 
ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. 

Yohanes12:49 Sebab Aku berkata-kata bukan dari diri-Ku 
sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus Aku, Dialah yang 
memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku 
katakan dan Aku sampaikan. 
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Yohanes 17:8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan 
kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah 
menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari 
pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah 
mengutus Aku..  

Menubuatkan Hal yang akan Datang 

Sebagai Nabi, Yesus tidak hanya menyatakan pesan Tuhan ke 
dalam dunia, tetapi juga menubuatkan hal-hal yang akan datang  

NABI PERJANJIAN BARU 

Yohanes Pembabtis 

Yohanes adalah Nabi terakhir perjanjian lama, yang 
dilakukannya adalah untuk mempersiapkan orang-orang 
menyambut Mesias  

Matius 3:3 Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi 
Yesaya ketika ia berkata: "Ada suara orang yang berseru-seru di 
padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah 
jalan bagi-Nya." 

Agabus 

Orang-orang percaya di Yudea selamat dari kehancuran, 
kelaparan saat nabi agabus melayani di Anthiokia 

Kisah Para Rasul 11:27-30 Pada waktu itu datanglah beberapa 
nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang 
bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, 
bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. 
Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid 
memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai 
dengan kemampuan mereka masing-masing dan 
mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. 
Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya 
kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan 
Saulus. 

Agabus juga melayani secara pribadi Rasul Paulus 

Kisah Para Rasul 21:10,11 Setelah beberapa hari kami tinggal 
di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia 
datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil 
mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah 
kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang 
ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan 
diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain."  

Nabi yang lainnya yang dikirim dari Yerusalem ke 
Antiokiadengan Agabus kami tidak memberikan  

Kisah Para Rasul 11:27 Pada waktu itu datanglah beberapa nabi 
dari Yerusalem ke Antiokhia. 
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Lima Nabi di Anthiokia 

Kisah Para Rasul 13:1 Pada waktu itu dalam jemaat di 
Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan 
Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan 
Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, 
dan Saulus. 

Saulus dan Barnabas adalah orang yang setia mereka melayani 
sebagai nabi dan Guru sebelum mereka dikirim sebagai Rasul 
kepada orang bukan Yahudi 

Yudas dan Silas 

Sebagai Nabi , Yudas dan silas melayani dan menguatkan orang 
percaya  

Kisah Para Rasul 15:32 Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, 
lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati 
mereka. 

PELAYANAN NABIAH 

Ada banyak contoh perempuan yang bernubuat atau yang diakui 

sebagai seorang nabi Allah. 

Dalam Perjanjian Lama kita bisa belajar Miryam, Debora, 

Hulda atau istri Yesaya., Hanna 

Hanna yang terakhir dari nabiah di bawah Perjanjian Lama. Dia 
tahu bahwa bayi, Yesus, akan segera membawa penebusan 
kepada umatNya. 

Lukas  2:36a,38 Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi 
perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut 
umurnya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan 
mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu 
kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk 
Yerusalem..  

Nubuatan Yoel 

Yoel menubuatkan pelayanan kenabian perempuan dan Petrus 
menegaskan pemenuhan nubuat Yoel. 

Kisah Para Rasul  2:16-18 tetapi itulah yang difirmankan Allah 
dengan perantaraan nabi Yoel: ' Akan terjadi pada hari-hari 
terakhir--demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-
terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Akan terjadi pada 
hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah--bahwa Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-
terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-
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hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku 
pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. 

Putri Filipus 

Kisah Para Rasul 21:8,9 pada keesokan harinya kami berangkat 
dari situ dan dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah 
Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang 
dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya Filipus 
mempunyai empat anak dara yang beroleh karunia untuk 
bernubuat. 

Sementara referensi Perjanjian Baru tidak pasti menyatakan 
bahwa perempuan diberi pelayanan karunia seorang nabi, jelas 
bahwa mereka melayani dalam karunia rohani nubuat dan 
diakui. 

Seringkali suami-istri akan beroperasi di karunia pelayanan 
yang sama seperti yang dilakukan nabi Yesaya dan istrinya, 
yang disebut nabiah. 

Suami Istri yang lainnya melayani sebagai kelompok karunia 
pelayanan yang berbeda seperti seorang pendeta dan guru, atau 
seorang rasul dan nabi. Ketika ini terjadi ada kekuatan besar 
dalam pelayanan. Sebagai suami dan istri yang adalah satu 
daging, mereka juga satu dalam Roh dan sering akan mengalir 
dan melayani bersama-sama dengan kekuatan besar dalam satu 
karunia pelayanan. 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Tuliskan definisi nabi dalam kata-kata Anda sendiri. 

 

 

 

 

2. Apa yang dimaksud dengan "roh nubuat" dan bagaimana cara bekerja dalam kehidupan orang 

percaya? 

 

 

 

 

3. Beri sebutan lain untuk kata "nabi" yang digunakan dalam Perjanjian Lama. 
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Pelajaran Enam 

Pelayanan Nabi (sambungan…) 
Efesus 4:11-13 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,untuk memperlengkapi orang-

orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah 

mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan 

tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus… 

PELAYANAN NABI SAAT INI 

Tuhan memulihkan pelayanan Nabi. Kita seharusnya melihat 
pola kebenaran Perjanjian baru tentang pelayanan seorang Nabi 
untuk memberikan kepada kita pemahaman yang lebih tentang 
panggilan ini  

Efesus 4:12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi 
pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus 

Seorang nabi harus diakui, diterima dan diijinkan untuk 
menjalankan fungsinya sebagai seorang nabi jika membangun 
tubuh Kristus sesuai ukuran kepenuhan Kristus   

Membawa Pewahyuan 

Pelayanan kenabian membawa pewahyuan, seorang nabi 
membutuhkan waktu untuk mendengar suara Allah secara 
khusus. Dia akan menghabiskan waktu bermeditasi dan 
mempelajari  Firman Tuhan, sebagai seorang nabi ia akan 
mendapatkan pewahyuan dan wawasan tentang Firman Tuhan 
terutama dengan pelayanan apa yang dia layani dan dengan apa 
yang Tuhan lakukan untuk memulihkan Tubuh Kristus 

Efesus 3:5 yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak 
diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang 
dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya

 

yang kudus 

Pelayanan seorang nabi akan mengungkapkan Fakta-fakta dan 
informasi tentang kehidupan masyarakat termasuk dosa – dosa 
mereka dan masalah yang membuat mereka tidak mengalamai 
kemenangan dan kedewasaan dalam hidup mereka. Nubuatan 
membawa orang untuk mengetahui pengetahuan akan Tuhan 
dan tidak menempatkan mereka kedalam kutukan 

1 Korintus 14:25 segala rahasia
 
yang terkandung di dalam 

hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah 
Allah dan mengaku: "Sungguh, Allah ada di tengah-tengah 
kamu 

Membawa Visi 

Pelayanan seorang nabi membawa Visi, Tujuan dan arah baru 
untuk umat Tuhan   
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Amsal 29:18a Jika tidak ada Visi, maka liarlah orang 

Memberikan peringatan 

Seorang nabi akan memberikan peringatan  yang dapat memberikan 
perlindungan kepada umat Tuhan. Peringatan ini untuk 
mempersiapkan mereka akan apa yang terjadi kedepannya.  

Kisah Para Rasul 21:10,11 Setelah beberapa hari kami tinggal 
di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia 
datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil 
mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah 
kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang 
ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan 
diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." 

Kisah Para Rasul 11:27,28 Pada waktu itu datanglah beberapa 
nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang 
bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, 
bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. 
Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. 

Menguatkan – memberi semangat – memberi rasa nyaman  

Pelayanan seorang Nabi membawa kekuatan, nasehat dan 
kenyamanan  

1 Korintus 14:3 Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata 
kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. 

Bahkan sejak zaman Nabi Haggai dan Zakaria mendorong 
orang-orang untuk membangun kembali reruntuhan, untuk Nabi 
– nabi hari ini akan terus memotifasi, mendorong orang-orang 
untuk menyelesaikan pekerjaan Allah 

Ezra 5:1 Tetapi nabi Hagai dan Zakharia bin Ido, kedua nabi itu, 
bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda 
dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai 
mereka. 

Ezra 6:14 Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan 
itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi 
Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan 
menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, 
Darius dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia. 

Melarang dan Menetapkan 

Pelayanan seorang Nabi melibatkan larangan dan ketetapan di 
Gereja. Seorang nabi akan bekerja dengan seorang Rasul untuk 
menaruh pondasi Rohani bagi gereja baru dan pelayanan 

Efesus 2:20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para 
nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 

Efesus 3:5 yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak 
diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang 
dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya 
yang kudus, 
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Penegasan Panggilan 

Para nabi akan terlibat bersama-sama dengan pelayanan tua-tua 
dalam mengkonfirmasi pelayanan karunia dan dalam 
memberikan impartasi pelayanan karunia yang dikerjakan oleh 
Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya lewat penumpangan 
tangan. Mereka akan mengatakan kata-kata nubuatan selama 
pelayanan itu. 

 
Kisah Para Rasul 13;1-3 Pada waktu itu dalam jemaat di 
Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan 
Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan 
Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, 
dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada 
Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Khususkanlah 
Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah 
Kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah 
mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu 
mereka membiarkan keduanya pergi 

1 Timotius 4;14 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia 
yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat 
dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 

Bekerja untuk yang lain bersama orang lain 

Sejak pelayan nabi agak subjektif oleh alam, penting untuk 
mencek dan keuntungan yang diberikan sebagai nabi bekerja 
sama dengan para tua-tua Gereja lainnya  Sejak Nabi-nabi yang 
melayani memiliki sifat agak Subjektif, pemeriksaan dan 
keseimbangan penting untuk ditetapkan bagi seorang nabi yang 
bekerja bersama-sama penatua lainnya. Hal ini adalah untuk 
melindungi Tubuh Kristus dan memberikan perlindungan 
keamanan melawan penipuan. Penting sekali untuk karunia 
membedakan Roh bekerja.  

 
1 Korintus 14:29 Tentang nabi-nabi--baiklah dua atau tiga 
orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa 
yang mereka katakan. 

NABI BEKERJA DALAM PELAYANAN KARUNIA ROH KUDUS  

Karunia pewahyuan 

Seorang nabi akan bekerja dengan baik dan akurat dalam 
karunia pewahyuan dari Roh Kudus. Sedangkan karunia 
pewahyuan dapat bekerja lewat melalui setiap orang percaya 
yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan bekerja secara 
lebih baik, dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi dan 
urapan melalui pelayanan kenabian 

 
1 Korintus 12:7-10 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan 
penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang 
seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 
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hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan 
karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang 
Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia 
memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang 
seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, 
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, 
dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk 
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia 
memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan 
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan 
bahasa roh itu. 

Seorang nabi akan sering menerima pewahyuan dan pelayanan 
nubuatan tentang hal yang akan datang  

� Suara Batin, Visi, Mimpi  

Pengetahuan bisa datang lewat suara hati, visi dan mimpi, pesan 
dari malaikat atau kesan yang tiba-tiba  

Daniel 2:19 Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel 
dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah 
semesta langit.  

Kisah Para Rasul 27:23,24 Karena tadi malam seorang malaikat 
dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik-
Nya, berdiri di sisiku dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! 
Engkau harus menghadap Kaisar; dan sesungguhnya oleh 
karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama 
dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. 

� Lewat Penyembahan 

Pewahyuan ini akan datang waktu kita benar-benar menyembah 
Tuhan dalam Roh dan Kebenaran  

Wahyu 1:10a Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh …. 

Wahyu 4:2a Segera aku dikuasai oleh Roh.. 

Wahyu 17:3a Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun….  

Wahyu 21:10a Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas 
sebuah gunung yang besar .. 

� Pikiran yang tak terduga 

Seringkali nubuatan diberikan, nabi terinspirasi oleh Roh Kudus 
bahwa dia mendengar dan mengatakan hal – hal yang tidak 
diketahuinya 

Setiap kali, orang percaya atau nabi akan mendengar kata – kata 
baru segar, (belum dimasukkan: kata-kata kreatif atau 
ungkapan) dalam Rohnya. Dan kata-kata ini akan sering 
menganngu mengganggu pikiran alam bawa bawah sadar 
seolah-olah mereka mengatakan hal hal yang secara tiba-tiba.  
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Yesaya 30:21 dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari 
belakangmu: "Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya," entah 
kamu menganan atau mengiri.  

Karunia perkataan 

Nabi akan bekerja dengan lancar dan akurat dalam karunia-karunia 
inspirasi vokal  

� Memperkuat,  memperbaiki akhlak 

Nabi akan memperkuat dan mengokohkan gereja untuk ‘memperkuat’ 
atau “mengokohkan” berarti mendirikan atau membangun 

 
1 Korintus 14:4,5 Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, 
ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia 
membangun Jemaat. Aku suka, supaya kamu semua berkata-
kata dengan bahasa roh, tetapi lebih dari pada itu, supaya kamu 
bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga dari 
pada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau 
orang itu juga menafsirkannya, sehingga Jemaat dapat 
dibangun. 

� Dorongan   

Seorang nabi akan memberikan dorongan kepada Gereja 

1 Korintus 14:3 Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata 
kepada manusia, ia membangun, menasihati

 
menghibur.  

Untuk “mendorong” dalam bahasa Yunaninya memanggil dekat 
kepada Allah, seorang nabi akan membawa Gereja untuk 
berhubungan dengan Allah lebih dekat lagi  

� Kenyamanan  

Seorang nabi akan memberikan kenyamanan kepada umat 
Tuhan  

Arti ‘kenyamanan” dalam bahasa Yunaninya artinya adalah 
berbicara akrab dengan siapapun. Nabi akan membawa 
kenyamanan kepada umat Tuhan untuk melayani mereka 
dengan cara dekat dan bergaul erat dengan mereka seorang nabi 
akan menyatakan kehendak Tuhan  kedalam kebutuhan pribadi 
dan setiap detail kehidupan mereka. 

� Pengetahuan Firman 

Seorang nabi harus bergaul akrab dengan Firman Tuhan 

Bentuk dari nubuatan tertinggi dari nabi adalah ketika Firman 
Tuhan bernubuat kepada seseorang lewat ayat Firman Tuhan 
dari jawaban yang selama ini mereka cari.   

Amsal 2:1-6 Hai anakku,
 
jikalau engkau menerima perkataanku 

dan menyimpan perintahku
 

di dalam hatimu, sehingga 
telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau 
mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,

 
ya, jikalau 

engkau berseru kepada pengertian
 

dan menujukan suaramu 
kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari 
perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam,

 
maka 
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engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan 
TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah.

 
Karena 

Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang 
pengetahuan dan kepandaian 

Catatan : Untuk memperlengkapi pelajaran karunia Roh Kudus, 
kami menganjurkan saudara untuk mempelajari Supernatural 
Living Through The Gifts Of The Holy Spirit by A.L. and Joyce 
Gill.  

NABI MEMPERSIAPKAN JALAN UNTUK KRISTUS DATANG KE-DUA KALINYA 

Baik nabi Bahkan sebagai Nabi, Yohanes Pembaptis, mempersiapkan 
jalan untuk kedatangan Yesus yang pertama bagi pelayanan Yesus 
untuk awal kedatanganNya kedalam dunia ini, nabi hari ini para nabi 
saat ini sedang mempersiapkan kedatangan Yesus yang ke-dua 
kalinya  

Wahyu 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala
 
dari malaikat 

yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka 
akan genaplah keputusan rahasia

 
Allah

 
, seperti yang telah Ia 

beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi.
 
 

Wahyu 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh meniup 
sangkakalanya,

 
dan terdengarlah suara-suara

 
nyaring di dalam 

sorga, katanya: "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan 
kita dan Dia yang diurapi-Nya,

 
dan Ia akan memerintah sebagai 

raja sampai selama-lamanya.
 
 

Dalam mempersiapkan kedatanganNya yang ke –dua kalinya 
Kristus memulihkan gerejaNya kepada kepenuhan Allah, 
pewahyuan perjanjian baru dan tujuan yang akan datang. Tuhan   
menyatakan diriNya, rancagan rencanaNya, tujuanNya dan 
pekerjaanNya melalui peleyanan kenabian  

Nabi disebutkan yang pertama 

Setiap peristiwa besar Tuhan selalu menyatakan kedatanganNya 
yang kedua kali sehingga mempelai sudah dipersiapkan. Tuhan 
selalu menyatakan rencanaNya kepada umat Tuhan melalui nabi  

Amos 3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa 
menyatakan keputusan-Nya

 
kepada hamba-hamba-Nya, para 

nabi. 

Peletakan Pondasi baru 

Pelayanan kenabian memulihkan gereja, pondasi baru yang 
sudah ada diperkuat pendeta, penginjil dan guru akan melayani 
bersama – sama dengan rasul dan nabi di atas pondasi spiritual 
yang kuat dan semua tubuh Kristus akan menuju level 
kedewasaan.   

Seperti di dalam Kisah Para Rasul , tentara yang perkasa yaitu 
orang percaya akan melakukan kembali pekerjaan Yesus dan 
dunia akan mengenal injil Yesus Kristus sebelum 
kedatanganNya kembali  
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Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya

 
kepada-Ku, ia akan melakukan juga 

pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan,
 

bahkan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar

 
 dari pada itu. Sebab Aku pergi 

kepada Bapa; 

Matius 24:14 Firman itu telah menjadi manusia
 
dan diam di 

antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,
 

yaitu 
kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal 
Bapa, penuh kasih karunia

  
dan kebenaran. 

PERINGATAN TENTANG NABI 

Ada banyak peringatan didalam Alkitab mengenai nabi dan 
nubuatannya. Sejak Tuhan memulihkan nubuatan tentang 
tubuhNya, kita harus mengindahkan (belum dimasukkan: 
peringatan) setelah mendengar kita menerima kata-kata 
nubuatan  

Menerima nabi 

Pertama umat Tuhan diminta untuk menerima pelayanan nabi 
dan pelayanan mereka sebagai nabi 

Matius 10:41 Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai 
nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut 
seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah 
orang benar.  

Yang merugikan gereja, banyak para nabi yang tidak diterima 
oleh gereja local seringkali nubuatan mereka tidak diterima oleh 
gereja – gereja dimana mereka diutus oleh Allah dengan pesan 
kenabian   

Matius 13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka 
Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi dihormati di 
mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di 
rumahnya."  

Kita diperingatkan untuk tidak menolak untuk mendengar 
nubuatannya 

Ulangan 18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-
Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya 
akan Kutuntut pertanggungjawaban. 

Waspadalah terhadap nabi palsu 

Peringatan kedua yang diberikan Tuhan untuk waspada 
terhadap nabi-nabi palsu. Peringatan tersebut diberikan di dalam 
perjanjian lama  

Yeremia 5:30, Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini: 
Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan 
sewenang-wenang, dan umat-Ku menyukai yang demikian! 
Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, apabila datang 
kesudahannya? 
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Yeremia 14:14 Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi itu 
bernubuat palsu demi nama-Ku! Aku tidak mengutus mereka, 
tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada 
mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, 
ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri.Warnings were 
also given in the New Testament. 

Matius 7:15 "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang 
kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi 
sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 

Matius 24:11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan 
banyak orang. 

� Motivasi yang salah 

Banyak yang berani berbicara atas nama Allah untuk 
mendapatkan sesuatu atau mengontrol orang lain. Bernubuat 
dengan motivasi yang salah bukan dari hubungan pribadi yang 
mendalam dengan Allah  

� Roh yang dikenal  

Beberapa mempunyai nubuatan dari roh yang dikenal ketika hal 
ini terjadi penting sekali karunia membedakan roh bekerja. 
Maka pewahyuan atau nubuatan sekenanya dan hal itulah yang 
dinamakan sihir  

� Bertanya kepada Roh Kudus 

Kita tidak harus menerima pelayanan jika tanda-tanda dan 
keajaiban besar dinyatakan tanpa terlebih dahulu bertanya 
kepada Roh Kudus untuk menjadi saksi kita. Kita harus selalu 
berhati-hati untuk membedakan pelayanan seseorang kepada 
diri kita. Kita tidak boleh mengabaikan pernyataan Roh Kudus 
didalam Roh kita meskipun pelayanan orang itu telah diterima 
dan dihormati oleh para (belum dimasukkan : para pemimpin 
yang dihormati) 

Markus 13:22 Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu 
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan 
mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, 
menyesatkan orang-orang pilihan..  

Subyek untuk mengendalikan Sesuai dengan Pengawasan 

Allah telah memperingatkan para nabiNya untuk dapat 
mengendalikan diri dan bijaksana 

1 Korintus 14:32 Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi 

Meskipun nubuatan itu datang tiba-tiba.  Roh nabi dan kuasa 
karunia bekerja dan tunduk kepada nabi itu sendiri. Nabi 
memiliki tanggung jawab yang penuh kepada Allah untuk 
menjaga hubungan yang pribadi dengan Allah sehingga nabi itu 
akan mendapat aliran kuasa secara murni untuk 
mengkomunikasikan Allah dan umatNya. 
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MENGHAKIMI MENILAI  NUBUATAN 

Semua nabi pasti akan mengalaminya, semua nabi harus 
mengharapkan, mengijinkan dan memberikan kesempatan bagi 
semua nubuatannya untuk dinilai. 

1 Korintus 14:29 Tentang nabi-nabi--baiklah dua atau tiga 
orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa 
yang mereka katakan. 

Ingat bahwa kita semua belajar, untuk bertumbuh dan dewasa 
dalam kehidupan rohani kita dalam pekerjaan yang dilakukan 
oleh Roh Kudus. Sebagai manusia kita tidak sempurna dan 
belajar untuk dapat tunduk kepada pembuat kesalahan selalu 
membuat kesalahan. Hanya karena seorang memberikan 
ramalan yang tidak benar. Tidak berarti bahwa hal itu 
menunjukkan bahwa dia adalah nabi palsu  

Pertanyaan untuk dijawab 

Selalu pertanyakan hal berikut ini ketika menilai sebuah 
nubuatan 

� Apakah nubuatannya selaras dengan Firman Tuhan? 

Tuhan tidak pernah memberikan pesan yang bertentangan 
dengan FirmanNya yang tertulis Roh kudus tidak bertentangan 
dengan diriNya sendiri 

� Apakah nubuatan diberikan didalam Roh, baik tidak 
mengutuk?  

Tuhan tidak mengutuk – seperti yang dilakukan setan. Ketika 
Tuhan menunjukkan dosa seseorang biasanya secara pribadi 
akan membawa memberi bantuan kepada orang yang terlibat 
tersebut. Ini adalah keinginan Tuhan untuk membawa kita 
kepada pertobatan – tidak menempatkan kita dibawah kutukan  

Roma 8:34 Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: 
yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, 
yang malah menjadi Pembela bagi kita? 

� Apakah nubuatannya terjadi? 

Ulangan 18:22 apabila seorang nabi berkata demi nama 
TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, 
maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan 
terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah 
gentar kepadanya." 

� Apakah di hidup taat dan berpusat kepada Kristus?  

Yeremia 23:15,16 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta 
alam mengenai para nabi itu: "Sesungguhnya, Aku akan 
memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para 
nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri." 
Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Janganlah dengarkan 
perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu! Mereka 
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hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya 
mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa 
yang datang dari mulut TUHAN; 

� Apakah Roh Kudus bersaksi dengan roh saudara mengenai 
nubuatan ini 

1 Yohanes 2:20,21 Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari 
Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua 
mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu 
tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu 
mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak 
ada dusta yang berasal dari kebenaran..  

� Apakah nubuatan ini sudah dikonfirmasi dua atau tiga 
orang saksi yang mengatakan hal ini? 

2 Korintus 13:1  Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang 
kepada kamu: Baru dengan keterangan dua atau tiga orang saksi 
suatu perkara sah. 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Sebutkan minimal tiga hal pelayanan seorang nabi untuk orang percaya 

 

 

 

 

2. Jelaskan bagaimana pesan atau nubuatan kenabian datang pada seorang nabi atau orang percaya 

yang bernubuat? 
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Pelajaran Tujuh 

Pelayanan seorang Penginjil 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,… 

Kisah Para Rasul 21:8 Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami 

masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, 

dan kami tinggal di rumahnya.. 

2 Timotius 4:5 tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan 

pemberitaan injil dan tunaikan tugas pelayananmu! 

PENDAHULUAN  

Penginjil sekarang adalah tentara Allah di garis depan, memiliki 
kerinduan untuk mengenalkan Yesus kepada semua orang dan 
memiliki hati yang terus menjangkau orang yang terhilang di 
dunia ini  

Seorang penginjil tidak akan puas tinggal nyaman di dalam 
Gereja, dia selalu menjangkau yang terhilang, baik di 
lingkungannya atau di seluruh penjuru bumi, dimana-mana dia 
pergi, ia menyaksikan atau berkhotbah kepada orang-orang 
tentang Yesus 

Tanda-tanda, keajaiban dan mujizat penyembuhan sedang 
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan Allah 
berjalan selaras dengan dia dan menepati janji Firman Tuhan 

Para penginjil perjanjian baru tidak hanya memenangkan jiwa 
kepada Yesus, ia secara aktif terlibat dalam melatih orang 
percaya lainnya untuk penginjilan mujizat dan kemudian 
memperlengkapi mereka kedalam pelayanan penginjilan dan 
penjangkauan 

Bertentangan dengan pola tradisional kebanyakan, penginjil 
tidak hanya dilakukan di gereja local, sebaliknya penginjil 
keluar ke jalanan, ke pasar, desa-desa, atau hutan dimana orang 
perlu mendengar injil hidup dan bekerja. 

Pelayanan penginjil ketika berada didalam gereja lokal, untuk 
menjaga visi gereja lokal dan nasional dan dunia penginjilan 
mengendalikan kehidupan orang banyak, hal ini juga melatih 
orang – orang percaya di gereja menjangkau yang terhilang 
dengan injil Yesus melauli pelayanan Penginjilan disertai 
mujizat  

Penginjil terus mengajar orang percaya metode efektif tentang 
penginjilan pribadi, dan dia harus melatih mereka melayani 
penyembuhan orang yang sakit dan pembebasan bagi kaum 
yang tertindas  

Ia akan mengerahkan tim penginjilan untuk menjangkau orang 
yang terhilang, dan dia tidak hanya pemberitakan Firman Allah 
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dengan berani di jalanan, ia juga efektif didalam penginjilan 
pribadi, menjangkau orang yang terhilang, satu lawan satu 
setiap harinya  

Sementara penginjil akan menggunakan alat modern untuk 
berkomunikasi dan tersedianya transportasi untuk 
memperbanyak penginjilan untuk orang yang terhilang, dan ia 
akan berkomitmen mempunyai konsep memenangkan orang, 
dan dia berharap mengalami mujizat Tuhan sebagai konfirmasi 
FirmanNya menjangkau yang terhilang .dibagikan  

Sementara penginjilan adalah pelayanan dan tanggung jawab 
setiap orang yang percaya. Pelayanan penginjil berada didalam 
posisi tertinggi, tanggung jawabnya adalah untuk 
mempersiapkan orang percaya melakukan pekerjaan penginjilan  

DEFINISI KATA YUNANI 

Tiga kata yunani yang digunakan berkaitan dengan penginjil 
atau pekerjaannya ketiganya berasal dari akar kata yang sama 
dan itu bersumber dari kata bahasa Inggris  “Penginjil”  

Euaggelizo – Pelayanan 

“Euaggelizo” mengacu pada pelayanan dan sarana untuk 
mengumumkan kabar baik atau kabar sukacita.  

Kata ini mengacu pada pelayanan penginjil dan digunakan 
berkali-kali dalam perjanjian baru termasuk referensi tentang 
pelayanan Yesus sebagai penginjil  

� Dari Yesus  

 
Lukas 4:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah 
mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 

� Dari Malaikat 

Lukas 1:19 Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel 
yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara 
dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini 
kepadamu. 

Lukas 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan 
takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu 
kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 

� Dari Yohanes pembabtis 

Lukas 3:18 Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan 
Injil kepada orang banyak. 

Kisah Para Rasul 8:4 Mereka yang tersebar itu menjelajah 
seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 

� Dari Filipus  

Kisah Para Rasul 8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada 
Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan 
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tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka 
dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. 

Kisah Para Rasul 8:35 Maka mulailah Filipus berbicara dan 
bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 

� Dari Petrus dan Yohanes 

Kisah Para Rasul 8:25 Setelah keduanya bersaksi dan 
memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem 
dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam 
banyak kampung di Samaria. 

� Dari Paulus  

Kisah Para Rasul 13:32 Dan kami sekarang memberitakan 
kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan 
kepada nenek moyang kita, 

2 Korintus 10:16 Ya, kami hidup, supaya kami dapat 
memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh dari pada 
daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai 
orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. 

Efesus 3:8 Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang 
kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk 
memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan 
Kristus, yang tidak terduga itu,... 

� Dari semua orang percaya 

Roma 10:15 Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, 
jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya 
kedatangan mereka yang membawa kabar baik!" 

Euaggelion – Pesan 

“Euaggelion” mengacu kepada pesan dan berarti injil atau Kabar baik 

Ini adalah pemberian pesan kata deskriptis kepada penginjil 
sementara ada banyak hal yang disebut sebagai kabar baik, kata ini 
diterapkan pada kabar baik Injil Yesus Kristus 

� Injil Kerajaan 

Matius  24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh 
dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu 
barulah tiba kesudahannya." 

� Injil Kasih Karunia  

 
Kisah Para Rasul 20:24 Tetapi aku tidak menghiraukan 
nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir 
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan 
Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih 
karunia Allah. 

� Injil kekuatan Allah 

Roma 1:16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam 
Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan 
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setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi 
juga orang Yunani. 

� Injil Keselamatan 

Efesus 1:13 Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu 
jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena 
kesesakanku itu adalah kemuliaanmu.... 

Uaggelistes – Rasul  

“Euaggelistes” mengacu kepada orang itu dan berarti seorang 
pengkhotbah atau utusan kabar baik  

Kata ini menggambarkan orang tersebut dan biasanya 
diterjemahkan sebagai penginjil selain digunakan di dalam 
Efesus 4, menggambarkan salah satu dari 5 jawatan pelayanan 
yang digunakan filipus “Penginjilan” dan juga Paulus 
memberikan nasihat kepada Timotius “untuk melakukan 
pekerjaan pemberitaan Injil”  

Efesus 4:11 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang 
dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-
orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. ... 

Kisah Para rasul 21:8 Pada keesokan harinya kami berangkat 
dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, 
pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di 
Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. 

2 Timotius 4:5 Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, 
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan 
tunaikanlah tugas pelayananmu! 

PELAYANAN YESUS, PENGINJILAN 

Dinubuatkan oleh Yesaya 

Pelayanan Yesus sebagai penginjil telah dinubuatkan oleh nabi 
Yesaya. 

Yesaya 61:1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena 
TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan 
merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan 
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-
orang yang terkurung kelepasan dari penjara,...  

Dikonfirmasi oleh Yesus 

Yesus membaca Ayat ini di Synagoge di Nazaret sebagai awal 
mula pelayananNya 

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

Enam Karakteristik 

Menurut kitab suci ada Enam hal yang mengkarakteristik 
pelayanan Yesus sebagai Penginjil 

� menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin  

� memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan  

� penglihatan bagi orang-orang buta  

� membebaskan orang-orang yang tertindas  

� memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 

(Tahun “Rahmat Tuhan” mengacu kepada tahun “Yobel” Tahun 
pembebasan dimana para budak dan tawanan beroleh 
kebebasan).  

Yesus, penginjil  

Sepanjang kitab Lukas, kita melihat Yesus memenuhi 
pelayananNya sebagai peginjil seperti dinubuatkan oleh nabi 
Yesaya  

Lukas 4:43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-kota 
lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk 
itulah Aku diutus." 

Lukas 7:22 Dan Yesus menjawab mereka: "Pergilah, dan 
katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu 
dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta 
menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan 
dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 

 Lukas 8:1 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling 
dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil 
Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan 
Dia, 

Lukas 20:1 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang 
banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-
imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ,... 

Yesus sebagai Pola 

Lewat Injil kita semua melihat pelayanan Yesus sebagai pola 
penginjilan saat ini  

Matius 9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan 
desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan 
Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan 
kelemahan..  

Matius 11:5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang 
kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati 
dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 
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Pelayanan penginjilan sangat penting untuk rencana dan tujuan 
Allah bagi gerejaNya saat ini 

PANGGILAN PENGINJILAN 

Panggilan spesifik 

Penginjil seperti 5 pelayanan jawatan, harus memiliki panggilan 
yang pasti dari Tuhan 

Panggilan ini di konfirmasi oleh pelayanan nubuatan para nabi, 
rasul dan tua-tua dan akan terimpartasi lewat penumpangan 
tangan pelayanan karunia ini diakui oleh Tubuh Kristus  

 

Penginjil harus diakui oleh orang percaya di gereja lokal, dia 
harus mempunyai kemampuan secara financial serta didukung 
oleh Gereja Lokal, seperti Allah memimpin, ia juga harus 
kedaerah yang lain oleh gereja itu 

Panggilan untuk orang percaya 

Meskipun ada pelayanan khusus karunia dan penginjilan, setiap 
pemercaya melakukan penginjilan seperti Paulus memberi 
instruksi kepada Timotius  

2 Timotius 4:5 Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, 
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan 
tunaikanlah tugas pelayananmu!.  

Setiap orang percaya adalah saksinya 

Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-
Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai 
ke ujung bumi." 

Meskipun semua orang percaya harus menginjil, seorang 
penginjil memiliki urapan  khusus untuk penginjilan dank arena 
itu lebih terampil dalam bidang pelayanannya  

CONTOH DARI FILIPUS 

Filipus di Perjanjian Baru contoh seorang penginjil  

Kisah Para Rasul 21:8 Pada keesokan harinya kami berangkat 
dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, 
pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di 
Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. 

Ada persiapan waktu dalam kehidupan Filipus sebelum ia 
melangkah keluar ke karunia pelayanan penginjilan  

Deakon Pertama 

Kisah Para Rasul 6:1-6 Pada masa itu, ketika jumlah murid 
makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-
orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang 
Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan 
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dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu kedua belas 
rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata: 
"Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan Firman Allah 
untuk melayani meja karena itu saudara – saudara, pilihlah 
tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh 
Roh Hikmat, supaya mengangkat mereka untuk tugas itu. dan 
supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan 
pelayanan Firman." 

Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih 
Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan 
Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, 
seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia.  

Mereka itu dihadapkan kepada Rasul-rasul, lalu Rasul-rasul 
itupun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 

Dari bagian ini kita melihat beberapa hal tentang kehidupan 
filipus dan persiapannya sebelum dia melayani dibidang karunia  

� berkomitmen 

Filipus berkomitmen kepada Gereja lokal di Yerusalem, 
kemudian Gereja di kaiserea menjadi Gereja Utamanya  

� Mempunyai reputasi yang baik 

Filipus telah membuktikan dirinya kepada pemimpin Gerejanya, 
sebagai orang yang mempunyai sifat yang bagus dan 
mempunyai Integritas 

� Penuh Roh Kudus 

Dia selalu penuh dengan Roh Kudus  

� Bijaksana 

Dia seorang yang selalu mempunyai pewahyuan 

� Hati hamba 

Dia memiliki hati seorang hamba, dia memiliki hati yang penuh 
belas kasihan. yang menanggapi kebutuhan orang yang 
membutuhkan, dia seorang yang rendah hati, mau melayani 
orang lain 

� Terbukti melayani 

Sebelum Filipus memulai pelayanan sebagai seorang penginjil, 
pertama-tama dia membuktikan bahwa dia adalah seorang 
diaken di Gereja Lokalnya.  

� Taat kepada pimpinan 

Filipus belajar bagaimana mengendalikan penguasa pertama- 
tama taat kepada otoritas Tua-Tua sidang Penatua.  

� Direkomendasi oleh para Tua-Tua penatua 

Filipus mempunyai Roh yang mendukung para Tua-Tua 
penatua di Gereja lokalnya.  
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Kisah Para Rasul  8:14 Ketika rasul-rasul di Yerusalem 
mendengar, bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, 
mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ dimulai dengan 
penganiayaan 

Pelayanan yang memaksa Filipus kepada penganiayaan yang 
terjadi didalam kehidupannya  

Kisah Para Rasul 8:1  Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati 
dibunuh.Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat 
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-
rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.  

Kisah Para Rasul 8:1 Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati 
dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat 
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali Rasul-
rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria 

Kisah Para Rasul 8:4,5 Mereka yang tersebar itu menjelajah 
seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi 
ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada 
orang-orang di situ 

PESAN PENGINJIL 

Penginjil mengajarkan satu pesan utama, ini adalah Injil Kristus 
setiap kali dan dimanapun Filipus menginjil dia menyatakan 
Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan 

Kisah Para Rasul  8:5 Dan Filipus pergi ke suatu kota di 
Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 

Kisah Para Rasul  8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada 
Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan 
tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka 
dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan..  

 Kisah Para Rasul  8:35 Maka mulailah Filipus berbicara dan 
bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya 

Kisah Para Rasuls 8:40 Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia 
berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua 
kota sampai ia tiba di Kaisarea..  

Baptisan Air 

Pesan dari penginjil termasuk baptisan air bagi barangsiapa 
yang telah menerima Yesus Kristus baik itu laki-laki dan 
perempuan akan dibaptis 

Kisah Para Rasul 8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus 

yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan tentang nama 

Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-

laki maupun perempuan. 
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Kisah Para Rasul 8:36 Mereka melanjutkan perjalanan mereka, 
dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu: 
"Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis?" 

Baptisan Roh Kudus 

Melalui pengalaman Filipus di Samaria kita belajar bahwa 
orang yang baru percaya tidak hanya perlu  

Kisah Para Rasul 8:14-17 ketika rasul-rasul di Yerusalem 
mendengar, bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, 
mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ 
kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh 
Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorangpun 
di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama 
Tuhan Yesus Kemudian keduanya menumpangkan tangan di 
atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.. 

Sebagai orang yang percaya menerima Baptisan Roh Kudus 
mereka mereka juga menerima kekuatan efektifitas  
menjangkau dan membagikan Injil bagi orang yang 
membutuhkan 

Kisah Para Rasul 8:1 Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati 
dibunuh.Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat 
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-
rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Apa yang dimaksud pelayanan penginjilan ?  

 

 

 

 

 

2. Bagaimana mengetahui pelayanan penginjilan berbeda dari panggilan setiap orang percaya untuk 

menginjil? 

 

 

 

 

 

3. Jelaskan persiapan dan pengembangan karakter yang diperlukan untuk kehidupan orang percaya 

sebelum ia akan menjadi penginjil 
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Pelajaran Delapan 

Pelayanan Penginjil (sambungan..) 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 

Kisah Para Rasul  21:8 Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami 

masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, 

dan kami tinggal di rumahnya.. 

2 Timotius 4:5 Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan 

pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu! 

POLA PENGINJILAN MASSAL 

Pelayanan Filipus di Samaria adalah pola penginjilan massal. 

Berikut ini adalah contoh dari pemenuhan Amanat Agung 
Yesus. 

Kisah Para Rasul 8:5-8 Dan Filipus pergi ke suatu kota di 
Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 
Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan 
melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan 
bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari 
banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu 
sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang 
lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah 
besar sukacita dalam kota itu. 

Ketika Filipus pergi ke Samaria, ia dipimpin oleh Roh Kudus. 
Penginjilan adalah alat penuai. Filipus menuai panen di ladang 
di mana Yesus telah menabur.. 

Memenuhi Amanat Agung 

Markus 16:15-18 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke 
seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa 
yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang 
tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai 
orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan 
demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa 
yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan 
sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan 
mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas 
orang sakit, dan orang itu akan sembuh."  

Filipus mematuhi kata-kata langsung dari Yesus ketika ia pergi 
ke Samaria, tempat yang dalam keadaan normal, orang Yahudi 
akan memilih untuk tidak pergi. 

Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-



 

84 

 

Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai 
ke ujung bumi." 

Filipus taat kepada perkataan Yesus, saat Dia berbicara tentang 
Injil dan Tanda yang Yesus janjikan kepada pengikutnya  

Kisah Para Rasul 8:6,7 Ketika orang banyak itu mendengar 
pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, 
mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang 
diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh 
jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, 
dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang 
disembuhkan. 

Markus menggambarkan awal pemenuhan amanat agung segera 
setelah Yesus diangkat ke surga. 

Markus 16:20 Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala 
penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu 
dengan tanda-tanda yang menyertainya. 

Orang-orang Samaria menerima Injil yang telah diberitakan 
Filipus karena Firman itu telah dikonfirmasi oleh tanda-tanda. 

Mujizat penginjilan 

Penginjilan yang Efektif adalah penginjilan yang disertai 
mujizat. Selama bertahun-tahun gereja telah berusaha untuk 
menjangkau dunia dengan Injil dengan metode tradisional dan 
teknik tanpa mengharapkan Tuhan untuk mengkonfirmasi 
FirmanNya dengan tanda-tanda dan keajaiban. Seringkali kita 
mengunakan segala macam cara tapi kita menyangkal kekuatan 
nya 

2 Timotius 3:5 Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah 
mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri 
kekuatannya. Jauhilah mereka itu!  

Penginjil harus memiliki urapan untuk melayani dengan tanda-
tanda besar, keajaiban dan mujizat penyembuhan. Setiap kali 
Allah menyatakan Firman-Nya dengan mujizat penyembuhan, 
banyak orang akan datang kepada Yesus. 

Gereja Kisah Para Rasul 

Gereja yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul tumbuh 
ribuan karena penginjilan disertai dengan mujizat. 

Kisah Para Rasul 2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, 
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 

Kisah Para Rasul 2:47b Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah 
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 

Kisah Para Rasul 5:12a Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak 
tanda dan mujizat di antara orang banyak. 

Kisah Para Rasul 5:14-16 Dan makin lama makin bertambahlah 
jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki 
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maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang 
sakit ke luar, ke jalan raya, dan membaringkannya di atas balai-
balai dan tilam, supaya, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya 
bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga 
orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang 
berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan 
orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua 
disembuhkan.  

Contoh 

� Petrus dan Yohanes 

Seperti Petrus dan Yohanes berjalan di jalan, mereka melihat 
seorang pria yang lumpuh sejak lahir mengemis di samping 
pintu Gerbang. 

Kisah Para Rasul 3:6-10 Tetapi Petrus berkata: "Emas dan 
perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan 
kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, 
berjalanlah!" Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan 
membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata 
kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari 
dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan 
melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu 
melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka 
mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta 
sedekah di Gerbang Indah Bait Allah, sehingga mereka takjub 
dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. 

Sebagai hasil dari keajaiban satu orang, lima ribu orang yang 
diselamatkan. 

Kisah Para Rasul 4:4 Tetapi di antara orang yang mendengar 
ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah 
mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki..  

� Filipus 

Ketika Filipus pergi ke Samaria, karena mujizat, banyak 
menerima Yesus sebagai Juruselamat dan dibaptis. 

Kisah Para Rasul 8:5 Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria 
dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 

Kisah Para Rasul 8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada 
Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan 
tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka 
dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan 

� Paulus 

Ketika Paulus pergi ke Efesus, Allah menyatakan FirmanNya 
melalui penginjilan disertai keajaiban. 

Kisah Para Rasul 19:11 Oleh Paulus Allah mengadakan 
mujizat-mujizat yang luar biasa 
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Sebagai hasil dari penginjilan yang disertai keajaiban dan 
sebagai akibat dari ajaran Paulus dan pelatihan untuk 
penginjilan yang di sertai keajaiban di sekolah atau ruang kuliah 
di kota itu, semua yang tinggal di provinsi Asia mendengar 
Injil. 

Kisah Para Rasul 19:10 Hal ini dilakukannya dua tahun 
lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman 
Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 

Gereja hari ini 

Tuhan memulihkan penginjilan mujizat di gereja hari ini. 

Sebagai penginjil melakukan pekerjaan mereka dan melatih 
setiap orang percaya untuk penginjilan mujizat, gelombang 
besar penginjilan keajaiban akan berada di seluruh dunia 
sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya 

Matius 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh 
dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu 
barulah tiba kesudahannya." 

Hasil Secara Geometris 

Pertama Yesus mengutus dua belas murid, maka Kemudian Dia 
mengutus tujuh puluh itu orang. Pada hari Pentakosta, seratus 
dua puluh orang menerima kuasa Yesus telah dan mengatakan 
kepada mereka tentang Ribuan mengenal Yesus ketika mereka 
melihat keajaiban kedatangan Roh Kudus. Ribuan diselamatkan 
ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. 
Orang banyak Samaria mendengar dan percaya Injil Yesus 
ketika mereka melihat mujizat dari Filipus. Gereja Mula-mula 
tidak bertumbuh dengan penambahan, tetapi mereka bertumbuh 
berlipat kali ganda karena pekerjaan Yesus, Penginjilan hari ini 
tetap untuk memobilisasi orang percaya untuk melakukan 
karya-karya Yesus. 

PENDIRIAN GEREJA LOKAL BARU 

Terbukti, Petrus dan Yohanes mendirikan sebuah gereja lokal 
baru di Samaria dan mereka yang telah dimenangkan kepada 
Yesus melalui pelayanan penginjilan Filipus. 

Kisah Para Rasul 9:31 Selama beberapa waktu jemaat di seluruh 
Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. 
Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. 
Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan 
penghiburan Roh Kudus. 

Bekerja dengan lainnya 

Penginjil ada untuk bekerja sama dengan para penatua jemaat 
setempat dan lima jawatan pelayanan. Penginjil tidak bisa 
keluar "melakukan hal sendiri" independen bebas dari 
pelayanan lain.  
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Samaria adalah contoh yang baik dari ini. Ini akan terpikirkan 
untuk membawa bayi ke dunia ini dan kemudian meninggalkan 
mereka untuk mati kelaparan seperti seorang bayi yang 
ditinggal dalam keadaan kelaparan. Di Samaria, kita melihat 
para Rasul segera datang dan membawa pada pekerjaan bekerja 
dan, tampaknya, membangun gereja sesuai dengan rencana 
Allah dan pola pelayanan yang efektif. 

Gereja Samaria adalah pola Allah bagi pertumbuhan gereja. 

� Ada perdamaian 

� Gereja diperkuat 

� Terhibur oleh Roh Kudus 

� Bertumbuh dalam Jumlah 

� Memiliki hubungan pribadi yang dekat dan hormat untuk 
Tuhan. 

Ini adalah gereja yang sesuai dengan rencana dan tujuan Allah 
dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. 

KARAKTERISTIK PENGINJIL 

Kami mengamati beberapa hal dari bagian ini tentang Filipus 
yang harus mencirikan pelayanan penginjil..  

Mengakui keterbatasan 

Filipus mengakui keterbatasan pelayanan sendiri. Dia tidak 
merasa bahwa ia harus melakukan segalanya sendiri.  

Bekerja dengan yang lainnya 

Dia menunjukkan kemauan untuk bekerja dengan pelayanan 
lain  

Dekat dengan kepemimpinan 

Dia memiliki hubungan dekat dengan pimpinan gereja lokal dan 
ia mengandalkan mereka ketika dia membutuhkan pertolongan..  

Menyambut pelayanan lain 

Dia tidak meninggalkan kelompok baru orang percaya tanpa 
pengawasan. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan pelayanan 
rasul, nabi, guru dan pendeta jika mereka mau bertumbuh dan 
dibentuk dalam iman..  

Menerima petunjuk dari Tuhan 

Dia tidak pergi sampai ia telah menerima petunjuk yang pasti 
dari Tuhan..  

Kisah Para Rasul 8:26 Kemudian berkatalah seorang malaikat 
Tuhan kepada Filipus, katanya: "Bangunlah dan berangkatlah 
ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke 
Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi..  
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PENGINJIL DAN PENGINJILAN PRIBADI 

Ahli dalam memenangkan Jiwa 

Seorang penginjil yang seimbang dalam pelayanannya akan 
rajin dan terampil dalam penginjilan pribadi seperti dia dalam 
penginjilan massal. Penginjil harus ahli menjadi pemenang jiwa. 
Dia akan selalu mencari kesempatan untuk bersaksi bagi Yesus 
Kristus.  

Taat Petunjuk Tuhan 

Filipus meninggalkan kenyamanan dan kesenangan yang 
sedang terjadi di Samaria untuk pergi dan bersaksi kepada satu 
orang di padang pasir. Ini tentunya tes ketaatan. Philip Filipus 
mentaati Allah dan dia mendapat kesempatan untuk memimpin 
orang yang sangat penting, bendahara bangsa Etiopia, kepada 
Yesus. 

Kisah para Rasul 8:26-40 Sekarang malaikat Tuhan berbicara 
kepada Filipus, katanya: Ini adalah gurun "Bangunlah dan pergi 
ke selatan di sepanjang jalan yang turun dari Yerusalem ke 
Gaza.". Jadi dia lalu pergi.  

Dan lihatlah, seorang Etiopia, seorang kasim otoritas besar di 
bawah Candace ratu Ethiopia, yang telah bertanggung jawab 
atas semua perbendaharaan, dan datang ke Yerusalem untuk 
menyembah, telah kembali. Dan duduk di keretanya, ia sedang 
membaca kitab nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus: 
"Pergilah dekat dan menyalip kereta ini." 

Kisah para Rasul 8:26-40 Kemudian berkatalah seorang 
malaikat

 
 Tuhan kepada Filipus, katanya: "Bangunlah dan 

berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari 
Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. 

Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang 
sida-sida,

 
 pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, 

ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
 

Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk 
dalam keretanya sambil membaca kitab nabi Yesaya. 

Lalu kata
 
Roh kepada Filipus: "Pergilah ke situ dan dekatilah 

kereta itu!"  

Cepat untuk mengajar 

Filipus segera ke situ dan mendengar dia membaca nabi 
Yesaya, dan berkata, "Mengertikah tuan apa yang tuan baca 
itu?"  

Jawabnya: "Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada 
yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan 
duduk di sampingnya.  

Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: Seperti seekor 
domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang 
kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia 
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tidak membuka mulut-Nya Dalam kehinaan-Nya 
berlangsunglah hukuman-Nya; siapakah yang akan 
menceriterakan asal-usul-Nya? Sebab nyawa-Nya diambil dari 
bumi.  

Maka kata sida-sida itu kepada Filipus: "Aku bertanya 
kepadamu, tentang siapakah nabi yang berkata demikian? 
Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" 

Membaptis pemercaya baru 

Maka mulailah, Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia 
memberitakan Injil Yesus kepadanya.Then Philip opened his 
mouth, and beginning at this Scripture, preached Jesus to him. 
Now as they went down the road, they came to some water  
Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu 
tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu berkata: "Lihat, di 
situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis?" 

Sahut Filipus: "Jika tuan percaya dengan segenap hati, boleh." 

Jawabnya: "Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak 
Allah. 

Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan 
keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, 
dan Filipus membaptis dia. 

Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba 
melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia 
meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata 
Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan 
memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.  

Penginjil selalu harus peka terhadap Roh Kudus. Filipus 
dipimpin ke Samaria dan kota sudah tiba untuk tuaian yang siap 
untuk dituai. Dan Filipus dipimpin ke sida-sida Etiopia. Orang 
ini telah mencari Allah. Sebagai seorang penginjil sensitif 
terhadap Roh Kudus, Filipus akan jauh lebih efektif dalam 
pelayanannya. 

Sebagai Contoh 

Seringkali orang percaya merasa tidak mampu ketika mereka 
membaca tentang amanat agung tentang memberitakan kabar 
baik kepada semua ciptaan. 

Banyak yang merasa bahwa mereka tidak dapat berkhotbah 
seperti Filipus lakukan di Samaria. Namun, kami melihat bahwa 
ketika Filipus naik di kereta, dia duduk di samping sida-sida itu 
dan memberitakan kepadanya. 

Kisah Para Rasul 8:35 Maka mulailah Filipus berbicara dan 
bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 

Untuk "berkhotbah" berarti hanya untuk menyatakan, untuk 
mengatakan, atau untuk berbagi. Ketika Philip Filipus duduk di 
samping pria ini, ia hanya menyaksikan kepadanya. Dengan 
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melakukan hal itu, ia memenuhi amanat agung Yesus dan 
mengalami bagian dalam memberitakan kabar baik kepada 
semua ciptaan. 

Pengetahuan Firman Tuhan 

Penginjil harus memiliki pengetahuan mendalam tentang 
Firman Allah. Filipus memiliki sebuah pengetahuan tentang 
Firman Tuhan bahwa ia bisa mulai di mana orang itu membaca 
dan memberitakan Injil kepadanya. 

Seimbang dalam pelayanan 

Tentu saja, Filipus adalah seorang pria yang seimbang dalam 
setiap area pelayanannya. Dia adalah seorang pria pelaku 
Firman dan dia seorang yang penuh Roh Allah. 

Philip, Filipus sebagai seorang penginjil, seperti Yesus 
berkhotbah di mana-mana ia pergi. 

Kisah Para Rasul 8:40 Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia 
berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua 
kota sampai ia tiba di Kaisarea. 

PELAYANAN UNTUK TUBUH KRISTUS 

Untuk memperlengkapi 

Kita sering berpikir penginjil adalah orang yang keluar dan 
memegang  salib besar. Penekanannya adalah di dalam 
pelayanannya pergi ke seluruh dunia. Namun, pelayanannya 
yang  utama dari penginjil menurut Efesus 4 adalah "untuk 
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan." 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul 
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun 
gembala-gembala dan pengajar-pengajar,... 

Untuk melatih 

Penginjil, sama seperti rasul, nabi, gembala dan guru terutama 
diberikan untuk melatih orang untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan Yesus.. 

Kita telah melihat karya-karya Yesus sebagai seorang penginjil. 
Yesus berbicara tentang semua orang percaya ketika Dia 
mengatakan: 

Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga 
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi 
kepada Bapa; 

Bekerja dalam pelayanan 

Karya pelayanan adalah: 

� Untuk memberitakan Injil 

� Mengusir keluar Iblis 
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� Menyembuhkan yang sakit 

Semua orang percaya perlu dilatih untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan Yesus. Ini termasuk memberitakan Injil, mengusir 
setan dan menyembuhkan orang sakit. Pekerjaan utama dari 
penginjil tersebut tidak untuk melakukan pekerjaan pelayanan 
tetapi untuk mempersiapkan umat Allah untuk melakukan 
pekerjaan pelayanan. 

“Bor Sersan yang berlatih” 

Mereka yang dalam pelayanan lima jawatan adalah “bor sersan  
yang berlatih” dalam tentara Tuhan. Para sersan bor yang 
berlatih bukan satu-yang berperang dan memenangkan 
pertempuran, meskipun mereka berpengalaman dan terampil 
dalam peperangan. Fungsi mereka adalah untuk melatih para 
tentara untuk menjadi pahlawan. Para prajurit, berfungsi 
bersama sebagai tentara disiplin yang kuat, adalah orang-orang 
yang menang perang. 

Setiap orang percaya 

� Setiap orang percaya Bekerja dalam pelayanan 

� Setiap orang percaya menjadi saksi Kristus  

� Setiap orang percaya “Mengabarkan Injil.”  

� Setiap orang percaya melakukan sama persis apa yang 
Yesus sudah kerjakan  

� Setiap orang percaya mengusir Setan dan menyembuhkan 
orang sakit  

Yesus sedang berbicara kepada semua orang percaya, bukan 
hanya mereka yang ada dalam lima pilar Gereja, saat ia 
mengatakan "tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang 
percaya.".” 

Markus 16:17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang 
yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-
Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi 
mereka, 

Semua Orang percaya harus :  

� Mengabarkan Injil 

� Mengusir Setan 

� Tumpang tangan atas orang sakit 

Dan semua orang percaya harus terlatih :  

� Bagaimana berkhotbah 

� Bagaimana melayani pelepasan 

� Bagaimana melayani orang sakit 

Karena semua orang percaya dilatih untuk penginjilan disertai 
mujizat, karena semua orang percaya menjadi penginjil, maka 
dunia dapat dimenangkan dengan Injil Yesus Kristus..  
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Memobilisasi orang percaya 

Kita tidak harus bergantung pada mereka yang telah dipanggil 
menjadi penginjil untuk menjangkau dunia dengan Injil. Kita 
harus melatih dan memobilisasi setiap orang percaya. Pelatihan 
ini adalah pekerjaan utama dari penginjil. Mereka adalah untuk 
melatih orang percaya untuk penginjilan disertai keajaiban  
yang kuat dan efektif. Mereka memobilisasi tim penginjilan 
untuk menjangkau yang hilang dengan Injil. 

Dalam pelayanan Yesus, karena Ia memberitakan Injil, 
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan 
mengusir setan, Ia juga melatih orang lain untuk melakukan 
karya-Nya. Dia mengalikan sendiri ke memultiplikasi dirinya 
sendiri menjadi bagian dalam kehidupan orang lain 

Kunci untuk multiplikasi 

Kunci untuk menjadi seorang penginjil yang efektif, tidak hanya  
perkalian multiplikasi. Ini tidak mencoba untuk membangun 
pelayanan yang besar; hal itu  itu seperti mengalikan diri 
seseorang ke dalam kehidupan orang lain. memultiplikasi 
dirinya sendiri menjadi bagian dalam kehidupan orang lain 

2 Timotius 2:2 Apa yang telah engkau dengar dari padaku di 
depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang 
dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 

Untuk penelitian lebih banyak tentang masalah Penginjil, lihat 
Penginjilan Keajaiban buku “Miracle Evangelism - God's Plan 
to Reach the World.” 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Jelaskan tiga karakteristik yang kita lihat di dalam Filipus, ia menjadi penginjil, karena ia terkait 

dengan seluruh tubuh orang percaya. 

 

 

 

2. Jelaskan tujuan penginjil karena ia berkaitan dengan tubuh Kristus.. 

 

 

3. Apa itu  penginjilan mujizat? Berikan beberapa contoh dari Firman. 
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Pelajaran Sembilan 

Pelayanan Pendeta, atau Gembala 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,... 

PENDAHULUAN 

Pendeta adalah yang paling terlihat dari karunia pelayanan di 
gereja hari saat ini. Namun, pada masa awal Gereja awal 
Perjanjian Baru hal ini tidak terjadi. Kata "pendeta" digunakan 
hanya sekali dalam Alkitab New King James Version. (Efesus 
4:11, di atas)  

Melihat Tradisional 

Beban yang tidak mungkin telah ditempatkan untuk pendeta 
karena kurangnya pemahaman kita ini akan karunia pelayanan. 
Dalam jemaat lokal, pendeta bertanggung jawab atas segala 
sesuatu termasuk memenangkan orang yang terhilang, 
mengurus kawanan domba, yang bertanggung jawab untuk 
keuangan, menjadi guru, dan penginjil.. 

Ketika seorang pria manusia yang berdiri sendiri dalam posisi 
ini, ia menjadi sangat rentan, dan ribuan pendeta telah jatuh ke 
dalam kerusakan yang lengkap, baik secara moral, spiritual, 
fisik, emosional, maupun mental. Banyak jatuh korban 
keangkuhan hidup yang karena banyak sanjungan pujian. 
Beberapa telah  jatuh ke dalam tipu daya kekayaan dan salah 
mengurus keuangan karena tidak adanya keseimbangan  

Pandangan Alkitab 

Semua lima jawatan  karunia pelayanan adalah untuk melayani 
dan berfungsi bersama sebagai sebuah tim di gereja lokal, 
masing-masing beroperasi satu sama lain dari fungsi pelayanan 
mereka. Dalam Gereja Perjanjian Baru, kita melihat masing-
masing dari lima jawatan karunia pelayanan di operasi, bukan 
meninggalkan semua pelayanan kepada pendeta, karena telah 
menjadi tradisi Fungsi dari lima jawatan pelayanan di gereja 
lokal diberikan oleh Yesus: 

* Untuk mempersiapkan Umat Tuhan untuk bekerja di 
pelayanan 

* Untuk membangun Tubuh Kristus 

* Untuk membawa kesatuan Iman dan pengetahuan dari 
Anak Allah 

* Untuk membawa orang-orang kudus ke tempat 
kedewasaan dan kepenuhan Kristus 

Karunia pelayanan dari pendeta atau gembala biasanya 
berfungsi hanya dalam satu gereja lokal. karunia pelayanan 
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lainnya akan berfungsi dalam gereja lokal tetapi juga akan 
dikirim, dari waktu ke waktu, untuk membangun orang percaya 
lainnya dalam iman atau untuk mendirikan gereja-gereja lain.. 

Penetapan Pendeta 

* Gembala 

Terjemahan Bahasa Yunani dari Pendeta di dalam Efesus 4:11 
adalah “Poimen”  yang berarti seorang Gembala, orang yang 
cenderung mengawasi kawanan  kambing domba, memandu 
serta memberi makan kawanan domba, menjadi pengawas 

“Poimen” digunakan delapan belas kali dalam Perjanjian Baru. 
Hanya satu waktu diterjemahkan pendeta. Tujuh belas lainnya 
kali itu diterjemahkan gembala. 

Kita sering menggunakan istilah pendeta karena itu kata yang 
digunakan dalam Efesus empat di mana daftar lengkap dari lima 
kali lipat giftings Karunia pelayanan diberikan. Namun, karena 
penggunaan kitab suci lebih umum dan arti sebenarnya dari kata 
"poimen," akan lebih alkitabiah untuk menggunakan kata 
"gembala."  

Beberapa orang merasa tidak nyaman tentang penggunaan 
istilah "gembala" karena kurangnya keseimbangan yang dialami 
beberapa tahun lalu. Beberapa di dalam gerakan karismatik, 
penggunakan sebutan gembala dikenal sebagai Gerakan 
penggembalaan. Gerakan Hal ini menjadi tidak seimbang dan 
menyebabkan banyak luka di tubuh Kristus. 

Kita harus bertindak dan tidak bereaksi. Kita perlu bertindak 
atas penyataan Firman Allah sebagai pemulihan kebenaran 
Perjanjian Baru untuk tubuh-Nya hari ini. Dalam penelitian 
kami kami telah memilih untuk menggunakan istilah, pendeta 
dan gembala, bergantian karena keduanya Alkitabiah. 

* Pendeta- Guru 

Sebagian merasa bahwa pendeta dan guru tidak dapat 
dipisahkan dan bahwa hanya ada empat karunia pelayanan. 
Alasan untuk ini adalah Efesus empat mengatakan, "Ia sendiri 
memberikan baik rasul-rasul, beberapa nabi, beberapa 
penginjil." Kemudian kedua pendeta dan guru disebutkan 
bersama sebagai lanjutan, "dan beberapa pendeta dan guru." 

Ada banyak yang  mendukung interpretasi ini sebagai 
pelayanan pendeta untuk tingkat suatu pelayanan pengajaran.  

Ada orang yang mempunyai fungsi yang efektif sebagai pendeta 
dan memiliki hati seorang pendeta besar, tetapi mereka adalah 
guru yang sangat miskin. Ada juga guru yang sangat mampu 
dan berbakat untuk mengajar Firman dan tidak punya hati 
pendeta dan sepertinya memiliki hubungan pastoral sangat 
sedikit dengan orang-orang yang mereka ajarkan.  
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Terlepas dari perbedaan pemikiran tentang ayat ini, kita telah 
memilih untuk belajar, dari pemahaman, sebagai lima karunia 
pelayanan yang berbeda. 

Lima Jawatan Pelayanan 

Mereka yang dipanggil dan berfungsi dalam pelayanan lima 
jawatan masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan 
mereka. Inilah salah satu alasan bahwa kelima karunia 
pelayanan harus berfungsi dalam setiap gereja lokal. Setiap 
karunia pelayanan perlu Kuasa Roh Kudus dan melayani 
bersama untuk mempersiapkan, membangun dan 
mempersiapkan orang percaya di gereja sehingga mereka semua 
dapat mencapai "ukuran dari dari kepenuhan Kristus." 

Ketika Yesus menetapkan pelayanan yang berbeda di gereja, 
Dia melakukannya dengan tujuan dan dengan hati-hati. Dia 
menyadari berbagai kebutuhan yang ada di antara umat-Nya 
dan Dia mengerti bahwa setiap kebutuhan tersebut harus 
dipenuhi oleh keseimbangan diantara karunia pelayanan yang 
ada di Gereja lokal. 

Jika setiap karunia pelayanan tidak beroperasi secara teratur di 
gereja lokal, tidak mungkin kita sebagai tubuh orang percaya 
untuk menjadi dewasa penuh dan seimbang dalam kehidupan 
kekristenan  

PENDETA ADALAH PENGAWAS 

Kisah Para Rasul  20:28 Karena itu jagalah dirimu dan jagalah 
seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus 
menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang 
diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri. 

Memberi makan Domba-Domba 

Kata Yunani untuk pengawas adalah "episkopos." Hal ini juga 
diterjemahkan "uskup." Kata itu berarti yang memberi makan 
domba. Ini hanyalah sebuah referensi untuk seorang pendeta 
atau gembala. Seorang uskup dalam arti Kitab Suci, berfungsi di 
gereja lokal, bukan orang yang memiliki otoritas atas 
sekelompok gereja lokal seperti halnya rasul.  

Pandangan Tradisional 

Para uskup, sebagai bagian dari hirarki gerejawi, muncul 
menjadi ada, bukan melalui pewahyuan Perjanjian Baru, tetapi 
oleh upaya manusia untuk memperbaiki rencana dan tujuan 
Allah bagi pendirian gereja lokal. Seorang uskup bukan untuk 
menggantikan yang Allah telah tetapkan sebagai rasul dan nabi. 

Gembala adalah pengawas dari kawanan domba. Gambaran 
visual dari seorang gembala yang duduk di sisi gunung dan 
mengawasi domba yang telah dipercayakan untuk merawatinya 
dirawatnya. 
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Semua penatua, atau penilik Gereja lokal berfungsi sebagai 
gembala bahkan jika mereka memiliki karunia pelayanan 
lainnya daripada pendeta. 

Paulus berkata bahwa mereka yang menginginkan karunia 
pelayanan ini adalah tugas yang mulia 

1 Timotius 3:1 Benarlah perkataan ini: "Orang yang 
menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan 
yang indah.".  

Fungsi, bukan Gelar 

Perhatikan bahwa "pendeta" atau "gembala" berfungsi, bukan 
untuk Gelar. Masing-masing saling mendukung di dalam lima 
karunia pelayanan. Rasul, nabi, penginjil dan guru semua 
berfungsi satu dengan yang lainnya  

ORANG PERCAYA SEPERTI DOMBA 

Istilah "domba" dan "domba" bukan istilah yang paling umum 
yang dapat digunakan untuk menggambarkan umat Allah. 

Namun, istilah-istilah ini sangat tepat menggambarkan 
ketergantungan total kita kepada tuntunan Allah, penyediaan 
dan perlindungan bagi kehidupan kita sehari-hari.  

Perlu penanganan Khusus 

Domba membutuhkan perawatan khusus. Mereka adalah orang 
yang paling tergantung dari semua makhluk ciptaan. Mereka 
tidak bisa membuat makanannya sendiri.  

Kejadian  4:2 Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain; 
dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi 
petani..  

Bahkan dari saat keluarga pertama di alkitab, menceritakan 
bahwa domba-domba itu harus disimpan.  

Perlu diberi makanan 

Domba perlu makanan.  

1 Samuel 17:15,20 Tetapi Daud selalu pulang dari pada Saul 
untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. 

Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing 
dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan 
pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia 
ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur 
barisannya dan mengangkat sorak perang.  

David Daud tidak akan meninggalkan kawanan domba tanpa 
pengawasan. Tidak seperti kebanyakan hewan, domba tidak 
memiliki kemampuan untuk menemukan makanan dan air 
sendiri. Mereka juga berarti hewan yang sangat lemah.  
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Mudah terhilang 

Domba sangat mudah hilang dan mempunyai kecenderungan 
berkelana  

Yeremia 50:6 Umat-Ku tadinya seperti domba-domba yang 
hilang; mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, 
dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari 
gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. 

Yehezkiel 34:12 Seperti seorang gembala mencari dombanya 
pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, 
begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku dan Aku akan 
menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke mana mereka 
diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan  

Yesaya 53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing 
kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian..  

Memerlukan perlindungan 

Domba rapuh. Mereka rentan terhadap hampir semua jenis 
serangan. Mereka tidak memiliki pertahanan alami seperti 
cakar, rahang kuat atau kemampuan untuk berlari cepat.  

Dengan sendirinya mereka menarik hewan liar.  

Matius 10:16 "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke 
tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti 
ular dan tulus seperti merpati..  

Domba hanya aman ketika mereka berkumpul bersama. Mereka 
harus memiliki kandang dan gembala ada untuk melindungi 
mereka di malam hari.  

Berharga 

Bahkan dengan semua kesalahan mereka, domba masih 
dipandang sebagai  barang berharga. Domba memproduksi 
daging untuk makanan dan wol untuk pakaian. Mereka 
memiliki kemampuan untuk mengikuti karena mereka mengalir 
bersama dan merespon suara gembala mereka. 

Yohanes 10:3 Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-
domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-
dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya 
ke luar. 

Memerlukan Gembala untuk bertahan hidup 

Ayat 4 Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia 
berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, 
karena mereka mengenal suaranya. 

Dia tahu bahwa tanpa gembala yang memberi makan, 
cenderung, mengawasi dan merawat mereka, mereka tidak akan 
bertahan sebagai umat-Nya. 
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YESUS ADALAH GEMBALA KITA 

Penggunaan kata, gembala, sangat deskriptif pada saat 
pelayanan Yesus dan sementara gereja mula-mula sedang 
didirikan. Gembala dan domba adalah bagian utama dari 
kehidupan sehari-hari dan ekonomi. Gembala terlihat di mana-
mana. Namun, karya gembala bukan pekerjaan prestise 
kewibawaan atau kehormatan.  

Yesus menggambarkan gembala sangat benar dalam Yohanes 
10:1-16. 

Yohanes 10:1-3 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa 
yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui 
pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang 
pencuri dan seorang perampok; tetapi siapa yang masuk melalui 
pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka 
pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia 
memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya 
dan menuntunnya ke luar. 

Sebuah kandang domba adalah dinding yang mengelilingi 
daerah terbuka dari mana domba-domba itu datang dan pergi. 
Seringkali, beberapa kambing domba akan datang ke dalam satu 
kandang domba sehingga akan ada gembala lebih untuk 
perlindungan di malam hari, dan agar para gembala bisa 
beristirahat.. 

Yesus adalah Pintu 

Beberapa kandang domba tidak ada sebuah kandang yang 
sebenarnya. Gembala memimpin domba ke dalam daerah aman 
dan kemudian tidur di tempat terbuka untuk melindungi domba-
domba itu pada malam hari.  

Yesus berkata bahwa Ia adalah pintu gerbang dan hanya orang 
yang masuk melalui pintu gerbang, atau disebut oleh Allah, bisa 
menjadi gembala sejati kepada domba itu. 

Mengetahui suara 

ayat. 4,5 Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia 
berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, 
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti 
tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena 
suara orang-orang asing tidak mereka kenal” 

Pada ternak besar waktu Yesus  seorang gembala, kepala yang 
memimpin domba-dombanya keluar di pagi hari. Domba itu 
tahu suara mereka sendiri gembala mereka dan mereka akan 
menunggu sampai dia datang dan memanggil mereka.. 

Yesus menggunakan kiasan ini tetapi mereka tidak mengerti apa 
yang dimaksud 

Ayat 6-10 Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan 
kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia 
berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi: 
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"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke 
domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku, 
adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak 
mendengarkan mereka. Akulah pintu; barangsiapa masuk 
melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan 
menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk 
mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, 
supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam 
segala kelimpahan.  

Gembala yang baik 

Ayat 11-14 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik 
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; sedangkan 
seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik 
domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, 
meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu 
menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari 
karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-
domba itu. Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal 
domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku  

Yesus menunjukkan perbedaan antara seseorang yang menjaga 
domba-domba itu untuk uang, yang dipekerjakan, dan gembala 
sejati yang akan memberikan nyawanya untuk melindungi 
domba. 

Ayat. 15,16 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 
mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-
domba-Ku Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan 
dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan 
mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi 
satu kawanan dengan satu gembala.” 

YESUS ADALAH GEMBALA YANG LUAR BIASA 

Ibrani 13:20 Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah 
perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang 
mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. 

Gembala jiwa  

Yesus adalah gembala kita dan pemilik hidup kita . 

1 Petrus 2:25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi 
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara 
jiwamu. 

Gembala Utama 

Yesus adalah Gembala Utama 

1 Petrus 5:4 Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu 
akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 

Gembala yang pengasih 

Yesus memiliki belas kasihan kepada orang, menyebut mereka 
sebagai pendeta  Gembala adalah untuk yang memiliki belas 
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kasih dan menjadi gembala mereka yang "lelah dan terlantar 
seperti domba yang tidak bergembala.".  

Matius 9:36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus 
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan 
terlantar seperti domba yang tidak bergembala..  

Pelayanan Yesus sebagai Gembala adalah pola pelayanan untuk 
masing-masing yang disebut sebagai gembala atau pendeta di 
gereja lokal.. 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Definisi kata Pendeta, gembala, pengawas atau uskup  

 

 

 

 

 

 

2. Jelaskan "domba-seperti" karakteristik orang percaya yang mengungkapkan kebutuhan kita akan 

seorang gembala sejati. 

 

 

 

 

 

 

3. Apa karakteristik terbaik Yesus mengungkapkan Dia sebagai Gembala kita?
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Pelajaran Sepuluh 

Pelayanan Pendeta, atau Gembala (Sambungan..) 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun Gembala-gembala dan Pengajar-pengajar... 

KUALIFIKASI KHUSUS DARI GEMBALA (PENDETA) 

Selain kualifikasi umum dari penatua, gembala (pendeta) juga 
harus memiliki beberapa kualitas dan telah mengembangkan 
beberapa keterampilan khusus yang akan membekali mereka 
untuk berfungsi dalam Karunia pelayanan khusus. 

Memimpin Domba 

Seorang gembala harus mempunyai keahlian sebagai pemimpin 
domba 

Yohanes 10:4 Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia 
berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, 
karena mereka mengenal suaranya. 

Jika gembala akan memimpin orang percaya di gereja lokal, 
mereka harus sudah berjalan di jalan Tuhan. Mereka harus 
memiliki pengetahuan tentang kebenaran Firman Tuhan dan 
mengalami kebenaran-kebenaran itu bekerja dalam kehidupan 
mereka sendiri. 

Sebagai seorang pemimpin, jika gembala ingin orang percaya di 
gereja untuk berdoa, mereka harus memimpin pemimpin 
melakukan doa itu sendiri pribadi. Jika mereka ingin orang 
percaya untuk menjadi setia dalam persepuluhan dan 
sumbangan mereka, mereka harus menjadi pemberi yang setia. 
Jika mereka ingin orang menjadi pemenang jiwa, maka mereka 
sendiri harus menjadi pemenang jiwa. Para gembala harus 
menjadi contoh untuk orang-orang percaya.  

Ibrani 13:7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang 
telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah 
akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka..  

1 Timotius 4:12 Jangan seorangpun menganggap engkau rendah 
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, 
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, 
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.. 

1 Petrus 5:2,3 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada 
padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai 
dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 
keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu 
berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang 
dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi 
teladan bagi kawanan domba itu. 
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1 Korintus 11:1 Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga 
menjadi pengikut Kristus. 

Memberi makan domba-domba 

Gembala harus mampu untuk memberi makan domba-domba. 

Yeremia 23:4 “Aku akan mengangkat atas mereka gembala-
gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka 
tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekorpun, 
demikianlah firman TUHAN.” 

Yeremia 3:15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala 
yang sesuai dengan hati-Ku; mereka akan menggembalakan 
kamu dengan pengetahuan dan pengertian..  

Kisah Para Rasul 20:28 Karena itu jagalah dirimu dan jagalah 
seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus 
menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang 
diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri..  

Jika domba-domba tersebut akan dipelihara dan tumbuh, 
mereka harus diberi makan makanan rohani yang baik seimbang 
dan air dari Firman Allah.  

Mencari  makan sendiri 

Para gembala harus memberikan diri untuk mempelajari Firman 
Allah dan doa. Jika para gembala akan memberi makan domba-
domba itu, mereka harus menghabiskan waktu untuk Firman itu 
sendiri.  

Kisah Para Rasul 6:4  ... dan supaya kami sendiri dapat 
memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Firman.".  

Yeremia 10:21 Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi 
bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk TUHAN. Sebab itu 
mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan 
mereka cerai-berai.. 

Diet yang seimbang 

Para gembala akan melihat bahwa orang percaya diberi makan 
diet seimbang dan bahwa mereka terus-menerus membantu 
pelayanan tua-tua lainnya yang adalah rasul-rasul, nabi, 
penginjil dan guru. Mereka akan melihat bahwa makanan yang 
diberi makan adalah manna segar dari apa yang Tuhan katakan 
dan lakukan hari ini.  

Yeremia  15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-
perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; firman-Mu itu menjadi 
kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-
Mu telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam. 

Efesus  4:13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman 
dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan 
penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan 
Kristus.  
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Terampil berkomunikasi 

Para gembala harus terampil dalam memberi makan Firman. 
Mereka harus mampu berkomunikasi dengan segala usia rohani, 
dari yang sangat muda sampai dewasa sebagai kawanan domba 
akan memiliki domba dari segala usia. 

Yohanes 16:12 Masih banyak hal yang harus Kukatakan 
kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya..  

Yesaya  40:11 Seperti seorang gembala Ia menggembalakan 
kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-
Nya; anak-anak domba dipangku-Nya, induk-induk domba 
dituntun-Nya dengan hati-hati..  

Yesaya  40:29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan 
menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 

Mempunyai hubungan pribadi 

Gembala harus memiliki hubungan pribadi dengan domba. 

Yohanes 10:27 Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan 
Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 

Yohanes 10:3 Kata Simon Petrus kepada mereka: "Aku pergi 
menangkap ikan." Kata mereka kepadanya: "Kami pergi juga 
dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi 
malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 

Gereja lokal harus memiliki jumlah gembala yang memadai 
berfungsi sebagai bagian dari orang tua mereka, agar masing-
masing domba dikenal dengan namanya dan masing-masing 
memiliki hubungan pribadi dengan gembala. Gembala yang 
jauh harus berubah, para gembala harus dapat diakses, 
meluangkan waktu untuk mengetahui dan berhubungan secara 
pribadi dengan mereka.  

Gembala perlu mengambil waktu untuk bersama orang-orang. 

Meskipun Yehezkiel bukanlah seorang pendeta, ia adalah 
contoh yang sangat baik pemimpin mengambil waktu yang 
diperlukan untuk menjadi dengan orang-orang yang 
dipimpinnya..  

Yehezkiel 3:15 Demikianlah aku datang kepada orang-orang 
buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel-Abib dan di 
sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh 
hari.. 

Sumber kekuatan 

Pendeta menjadi sumber nyata dari kekuatan dan dorongan 
kepada orang-orang kepada siapa mereka berhubungan.. 

Filipi 1:27b,28 Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan 
Injil Kristus, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh 
lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, 
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tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari 
Allah..  

Ibrani 13:7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang 
telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah 
akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 

Ini adalah jenis hubungan intim yang diperlukan untuk gembala 
untuk dapat memiliki hati yang belas kasih yang nyata bagi 
domba-dombanya. 

Lukas 15:4 "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus 
ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak 
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang 
gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia 
menemukannya? 

Rela memberi nyawanya 

Seorang gembala harus rela memberikan nyawanya bagi 
domba-dombanya. 

Yohanes 10:15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 
mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-
domba-Ku. 

1 Yohanes 10:15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 
mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-
domba-Ku. 

Wahyu 12:11 Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak 
Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka 
tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 

Gembala adalah memiliki rasa yang mendalam komitmen dan 
loyalitas kepada domba itu. Ketika orang tahu bahwa gembala 
mereka berkomitmen penuh untuk mereka, mereka akan 
menjadi sepenuhnya berkomitmen untuk menggembalakan 
gembala mereka. Komitmen ini melibatkan mengalir keluar dari 
kehidupan seseorang, waktu, perhatian, dan kekuatan bagi 
domba-dombanya. 

Yohanes  10:11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik 
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.  

Ditegur karena tidak peduli 

Gembala bisa di tegur selama ia tidak peduli kebutuhan domba 

Yehezkiel 34:4 Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit 
tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat 
tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, 
melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan 
kekejaman. 

Yohanes 10:12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, 
dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika 
melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu 
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lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan 
domba-domba itu. 

Yeremia 23:2 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah Israel, 
terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku: 
"Kamu telah membiarkan kambing domba-Ku terserak dan 
tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, 
Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu 
yang jahat, demikianlah firman TUHAN. 

Kasih yang mendalam 

Dari cinta kasih yang mendalam, para gembala akan terus 
mengawasi domba mengetahui bahwa mereka harus 
memberikan pertanggungjawaban kepada Allah untuk masing-
masing. 

Ibrani 13:17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah 
kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai 
orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan 
jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan 
dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 
keuntungan bagimu.  

Gembala akan menempatkan kesejahteraan domba di atas 
hidupnya sendiri dan pelayanan..  

PELAYANAN GEMBALA (PENDETA) 

Mencari yang terhilang 

Pelayanan gembala adalah mencari mereka yang telah tersesat. 

Lukas 15:4 "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus 
ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak 
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang 
gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia 
menemukannya? 

Gembala selalu menjangkau mereka yang telah menjauh dalam 
hubungan mereka dengan Allah. Dia akan waspada untuk setiap 
domba yang sudah mulai menyimpang. Dia akan pergi setelah 
mereka. Dia akan menelepon memanggil dan mengunjungi 
mereka, mendesak mereka untuk kembali ke kandang. 

Menjaga kawanan Domba 

Gembala akan menjaga domba-domba dari bahaya 

Kisah para Rasul 20:29 Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, 
serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah 
kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu.  

Gembala akan selalu waspada terhadap bahaya bagi domba-
domba dari luar atau dalam. Dia tahu mereka yang menyakiti 
atau mereka yang telah tergelincir atau jatuh. Dia adalah 
waspada jika beberapa akan mencoba untuk membawa doktrin 
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palsu atau akan mencoba untuk membawa kelompok atau 
perselisihan. 

Merawat bagi yang membutuhkan 

Gembala akan merawat mereka yang membutuhkan.  

Yesaya 58:6,7 Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah 
supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan 
melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang 
yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau 
memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa 
ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila 
engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia 
pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu 
sendiri! 

Gembala akan selalu membantu, menolong orang miskin, para 
janda dan anak-anak. Dia akan mengunjungi dan melayani 
penyembuhan untuk orang sakit. Dia akan membawa 
kenyamanan bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai 
dengan kasih 

Mengoreksi dan mendisiplin 

Pendeta akan memperbaiki dan mendisiplinkan mereka yang 
telah berdosa. 

Gembala membawa kedua tongkat dan tongkat satu gada dan 
tongkat. Tongkat digunakan untuk menjangkau dan 
menyelamatkan, tetapi gada digunakan untuk memperbaiki dan 
melindungi. 

Mazmur 23:4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan 
tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.  

Disiplin harus diberikan jika domba-domba itu dewasa, Para 
gembala yang benar-benar mencintai domba-domba itu maka 
mendisiplinkan mereka.  

Memimpin pimpinan 

Gembala akan menjadi pemimpin dari pemimpin. 

Para gembala akan fleksibel dalam penggunaan waktu mereka. 
Mereka tidak hanya akan menghabiskan waktu dengan mereka 
yang sakit, tapi mereka akan menghabiskan banyak waktu 
mereka untuk mengembangkan mereka yang memiliki 
keinginan untuk tumbuh dan dewasa dalam kehidupan Kristen 
mereka.  

Daripada menghabiskan seluruh waktu mereka "memadamkan 
kebakaran" mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu 
mereka dalam "menyalakan api" dalam kehidupan mereka yang 
berkomitmen penuh. Mereka akan mengakui kepemimpinan dan 
mereka yang Allah memanggil ke dalam pelayanan lima 
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Jawatan pelayanan dan menghabiskan waktu untuk  mereka 
melakukan pekerjaan Allah  

Memberi makan domba 

Gembala ini akan penuh kasih sayang dan terampil memberi 
makan domba-domba itu dengan Firman Allah. 

Yohanes 21:15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon 
Petrus: "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku 
lebih dari pada mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar 
Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata 
Yesus kepadanya: "Gembalakanlah domba-domba-Ku." 

Ekspresi kasih yang terbesar yang gembala dapat memberikan 
kepada Yesus adalah untuk rajin memberi makan domba-Nya 
kebenaran Firman Tuhan. Menurut instruksi dari Yesus bahwa 
Dia menekankan dengan mengulangi tiga kali, fungsi yang 
paling penting dari seorang gembala adalah untuk memberi 
makan domba-domba itu. 

Semua bidang pelayanan (pendeta) gembala harus tetap 
seimbang dengan penggunaan waktu paling efektif. Ketika para 
gembala yang setia dalam semua bidang ini domba-domba itu 
akan merespon dengan setia dan berkomitmen terhadap 
pekerjaan Tuhan di gereja lokal. Domba sehat akan 
mereproduksi diri mereka sendiri. Dengan demikian, gereja 
lokal akan tumbuh dan memperluas pelayanannya. Sebagai 
gembala yang setia dengan domba yang dia miliki, Tuhan akan 
memberinya lebih.  

Matius 25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah 
setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu 
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan 
turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' 

Beroperasi di upah Bergerak dalam Karunia 

1 Korintus 12:31 Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-
karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu 
jalan yang lebih utama lagi 

Para gembala harus melayani dengan bebas di segala karunia 
Roh Kudus. Namun, karunia-karunia pewahyuan sangat penting 
untuk pelayanan gembala.  

Melalui pelayanan dari kata pengetahuan dan kata-kata hikmat, 
gembala akan tahu kapan ada kebutuhan dalam kehidupan 
orang percaya tertentu. Pada saat waktunya Tuhan,Ia akan 
memanggil orang percaya itu atau pergi ke rumahnya hanya 
pada saat itu pelayanan pribadi diperlukan.  

Tuhan akan memperingatkan gembala dari bahaya dengan jalan 
karunia membedakan antara roh. Ada perlindungan besar bagi 
gereja dan efektivitas yang lebih besar dalam pelayanan seorang 
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gembala saat ia dipimpin, saat ke saat, dengan pelayanan 
karunia pewahyuan dari Roh Kudus 

PERTANYAAN PENGULANGAN 

1. Jelaskan beberapa kualifikasi utama yang secara khusus diperlukan dalam kehidupan dan 

pelayanan seorang gembala sejati. 

 

 

 

 

 

2. Daftarkan beberapa fungsi yang paling penting dari gembala karena pelayanannya kepada domba-

domba itu 
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Pelajaran Sebelas 

Pelayanan dari Guru 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-

pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar... 

1 Korintus 12:28,29 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat: pertama sebagai 

rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk 

mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-

kata dalam bahasa roh.  

Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia 

untuk mengadakan mujizat?  

Roma 12:4-7 Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak 

semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu 

tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 

Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang 

dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya 

sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk 

mengajar, baiklah kita mengajar ... 

PENDAHULUAN 

Amanat Agung 

Ketika Yesus memberikan amanat agung, Ia tidak hanya 
mengatakan kepada umat-Nya untuk memberitakan Injil, Ia 
mengatakan juga supaya mereka memuridkan semua bangsa. 
Hal ini harus dilakukan dengan mengajarkan kepada mereka.  

Matius 28:19,20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak 
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 

Definisi 

Seorang Guru adalah seseorang yang memberikan perintah, dan 
lewat pengajarannya menyebabkan orang lain untuk belajar. 
Pengajaran mereka melibatkan eksposisi dan penjelasan tentang 
Alkitab dan perintah dalam suatu doktrin kepada orang lain. 

Pelayanan mengajar memegang pelayanan yang penting dalam 
Perjanjian Baru. Guru adalah satu-satunya yang namanya 
disebutkan dalam semua daftar karunia pelayanan yang 
diberikan di dalam Alkitab. 
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Tujuan 

Pengajaran diperlukan untuk persatuan, pertumbuhan, 
kedewasaan dan untuk melengkapi orang percaya dalam 
pelayanan. 

Efesus 4:11-13 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul 
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun 
gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk 
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah 
mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang 
Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang 
sesuai dengan kepenuhan Kristus... 

Pelayanan dari seorang guru mutlak diperlukan jika orang 
percaya akan menjadi dewasa dalam Firman Tuhan. 

Efesus 4:15 Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran 
di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kea rah Dia, 
Kristus, yang adalah Kepala ... 

Kata-kata Ibrani 

Dua kata yang digunakan untuk guru dalam bahasa Ibrani 
Perjanjian Lama yang mengungkapkan sifat pelayanan guru. 

� Memberitahukan 

“Yarah” yang berarti mengalir seperti air (seperti hujan), untuk 
menunjukkan (seperti dengan jari). Kata ini bisa diterjemahkan 
sebagai: mengarahkan, memberitahukan, memerintahkan, 
membaringkan, menembak, menunjukkan, mengajarkan, dan 
hujan. 

Keluaran 4:12,15 Oleh sebab itu pergilah, Aku akan menyertai 
lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. 

Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh  
perkataan itu ke dalam mulutnya; Aku akan menyertai lidahmu 
dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus 
kamu lakukan. 

Keluaran 18:20 Kemudian haruslah engkau mengajarkan 
kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, 
dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, 
dan pekerjaan yang harus dilakukan.  

Keluaran 35:34 Dan TUHAN menanam dalam hatinya, dan 
dalam hati Aholiab bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian 
untuk mengajar.  

� Rajin Mengajarkan 

“Lamad” artinya mendorong lewat pengertian, mengajar secara 
intensif. Kata ini diartikan sebagai: rajin mengajarkan, belajar, 
terampil, mengajar, guru atau pengajaran. 
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Ulangan 5:1 Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul 
dan berkata kepada mereka: “Dengarlah, hai orang Israel, 
ketetapan dan peraturan, yang pada hari ini kuperdengarkan 
kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya 
dengfan setia.” 

Mazmur 119:7 Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati 
jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.  

Ulangan 11:19 Kamu harus mengajarkannya kepada anak-
anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di 
rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila 
engkau berbaring dan apabila engkau bangun .  

Ezra 7:10 Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat 
TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan 
peraturan di antara orang Israel.  

Mazmur 25:4,5 Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya 
TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan 
dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah 
yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang 
hari.  

Dari kata-kata Ibrani, kita menemukan bahwa guru adalah 
seseorang yang menunjukkan jalan dengan jarinya, 
mengarahkan, memberitahukan, mengajarkan, dan 
menunjukkan jalan Tuhan.  

Pengajaran akan mengalir seperti hujan yang turun, ketika guru 
terampil dalam member instruksi. Hal ini yang menyebabkan 
para siswa untuk belajar. Pengajaran itu seperti mendorong atau 
memancing seseorang sehingga membuat ia berjalan di jalannya 
Tuhan.  

Kata-kata Yunani 

Enam kata yang digunakan berkaitan dengan guru dalam 
Perjanjian Baru, bagaimanapun juga, setiap kata-kata ini berasal 
dari akar kata yang sama. 

� Mengajar 

“Didasko” artinya belajar atau mengajar. Kata ini diterjemahkan 
sebagai mengajar. 

� Edukatif 

“Didaktikos” artinya edukatif. Kata ini cenderung 
diterjemahkan sebagai mengajar. 

� Mengajarkan dari 

“Didaktos” artinya mengajarkan dari, meyakinkan dengan 
pengajaran, dan kata ini diterjemahkan sebagai diajarkan. 

� Pengajaran 

“Dikaskalia” artinya pengajaran, fungsi atau informasi. Kata ini 
diterjemahkan sebagai doktrin, pengetahuan, pengajaran. 
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� Guru 

“Dikaskolos” artinya guru dan kata ini diterjemahkan sebagai: 

� Doktor 14 kali, 

� Tuan 47 kali, 

� Pengajar 10 kali,  

� Ahli-ahli Taurat 67 kali. 

� Pengajaran ( telah diajarkan ) 

“Didache” artinya pengajaran, tindakan dalam pengajaran. Kata 
ini diterjemahkan sebagai “doktrin, yang telah diajarkan.” 

Seorang guru adalah seseorang yang mengajarkan, dan lewat 
pengajaran tersebut membuat orang lain untuk belajar. Hal ini 
melibatkan eksposisi, penjelasan dan pengajaran dari suatu 
doktrin kepada orang lain.  

Guru adalah seseorang yang menjadi bagian dari pelayanan 
lima jawatan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengajar orang 
lain.  

YESUS, SEORANG GURU 

Yesus adalah contoh utama kita tentang seorang guru. Siapapun 
yang dipanggil sebagai seorang guru harus mengarah kepada 
Injil dan mempelajari kehidupan Yesus sebagai seorang Guru.  

Diakui oleh 

� Para Murid 

Para murid mengenal Yesus sebagai seorang Guru. 

Markus 4:38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di 
sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya membangunkan Dia dan 
berkata kepada-Nya, “Guru, Engkau tidak perduli kalau kita 
binasa?”  

Yohanes 13:13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan 
katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.  

Orang-orang Farisi 

Orang-orang Farisi dan para ahli taurat mengenal Yesus sebagai 
seorang guru. Mereka bahkan mencoba untuk menggunakan 
karunia pengajaran-Nya sebagai perangkap untuk melibatkan 
diri-Nya dalam sengketa politik dan keagamaan. 

Matius 22:16,17 Mereka menyuruh murid-murid mereka 
bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada-Nya, 
“Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur dan 
dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut 
kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. 
Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan 
membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?”  
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� Pemuda Kaya 

Pemuda kaya memanggil Yesus “Guru yang Baik.” 

Markus 10:17 Pada waktu Yesus berangkat meneruskan 
perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia 
dan sambil bertelut di hadapan-Nya ia bertanya, “Guru yang 
baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang 
kekal?”  

� Nikodemus  

Nikodemus adalah seorang guru bagi dirinya sendiri dan dia 
datang kepada Yesus yang adalah Guru. 

Yohanes 3:2 Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan 
berkata, “Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai guru 
yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat 
mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah 
tidak menyertainya.”  

Kemanapun Yesus Pergi 

Yesus adalah seorang Guru kemanapun Ia pergi. Ia 
menghabiskan sebagian besar waktu-Nya untuk mengajar 
banyak orang. 

Matius 9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan 
desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan 
Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan 
kelemahan.  

Matius 11:1 Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas 
murid-Nya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar dan 
memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka.  

Matius 13:54 Setibanya di tempat asal-Nya, Yesus mengajar 
orang-orang disitu di rumah ibadat mereka. Maka takjublah 
mereka dan berkata, “Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu dan 
kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?” 

Matius 21:23 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia 
mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua 
bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya, “Dengan kuasa 
manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang 
memberikan kuasa itu kepada-Mu?”  

Markus 10:1 Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dank e 
daerah seberang sungai Yordan dan di situ pun orang banyak 
datang mengerumuni Dia; dan seperti biasa Ia mengajar mereka 
pula. 

Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, di bait suci, di jalan-
jalan dan di pegunungan kemanapun Ia pergi. 

Markus 14:49 Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah 
kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. 
Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci. 
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Lukas 21:37 Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah dan 
pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung .yang 
bernama Bukit Zaitun 

PENGAJARAN YESUS BERBEDA 

Dengan Kuasa 

Ada banyak guru pada zamannya Yesus, tetapi ada sesuatu 
dalam pengajaran-Nya yang membuat orang memperhatikan. 
Orang banyak tertarik karena ada kuasa dan pengurapan dalam 
pengajaran-Nya yang berbeda dari yang lainnya yang pernah 
mereka dengar.  

Mereka semua heran karena Yesus mengajar dengan kuasa. 

Matius 7:28,29 Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, 
takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran-Nya, sebab 
Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti 
ahli-ahli Taurat mereka.  

Yesus telah memberikan urapan dan kuasa yang sama ini 
kepada para guru dalam gereja-Nya.  

Keberhasilan pengajaran Yesus bukan dalam teknik-Nya atau 
presentasi. Bukan juga karena penampilan atau pakaian-Nya. 
Tetapi ini semua karena kuasa otoritas-Nya. 

Menerima pengurapan Roh Kudus dari Allah 

Apa yang membuat Yesus berhasil menjadi seorang guru adalah 
karena Dia hanya mengajarkan apa yang Ia terima dari Bapa-
Nya dan Ia mengajar dalam pengurapan dan kuasa Roh Kudus.  

Yohanes 8:28 Maka kata Yesus, “Apabila kamu telah 
meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah 
Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, 
tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan 
Bapa kepada-Ku.”  

Yohanes 7:16 Jawab Yesus kepada mereka, “Ajaran-Ku tidak 
berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus 
Aku.”  

Menggunakan Ilustrasi 

Ketika Yesus berjalan melalui pedesaan, Dia menggunakan 
ilustrasi yang sebenarnya atau lisan. 

Matius 9:16 Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang 
belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain 
penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah 
koyaknya.  

Perumpamaan 

Yesus akan menceritakan sebuah cerita, atau perumpamaan, dan 
kemudian menjelaskannya, yang berkaitan dengan kebenaran 
bagi kehidupan banyak orang. 
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Mulai Dimana Ada orang-orang 

Yesus akan mulai mengajar dimana ada orang-orang dan 
kemudian membawa mereka kemana Tuhan menginginkan 
mereka. Wanita Samaria yang ada di sumur adalah contoh yang 
tepat untuk hal ini. 

Yohanes 4:10,15,25,26 Jawab Yesus kepadanya, `Jikalau 
engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang 
berkata kepadamu: Berilah Aku minum! Niscaya engkau elah 
meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu air 
hidup.”  

Kata perempuan itu kepada-Nya, “Tuhan, berikanlah aku air itu, 
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk 
menimba air.”  

Jawab perempuan itu kepada-Nya, “Aku tahu, bahwa Mesias 
akan datang, yang disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia 
akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.”  

Kata Yesus kepadanya, “Akulah Dia, yang sedang berkata-kata 
dengan engkau.”  

Pesan yang Dibuktikan lewat Mujizat 

Tanda-tanda dan keajaiban yang menarik banyak orang kepada 
Yesus. Mereka memastikan bahwa pesan-Nya itu berasal dari 
Allah. 

Lukas 5:17 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada 
beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan-
Nya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, dan Yudea dan 
dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat 
menyembuhkan orang sakit.  

Ketika Nikodemus datang kepada Yesus, ia adalah seorang 
Farisi dan seorang pemimpin agama di Yahudi. Nikodemus 
mengatakan bahwa ia tahu siapa Yesus karena tanda-tanda ajaib 
yang Ia lakukan. 

Yohanes 3:1,2 Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, 
seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam 
kepada Yesus dan berkata, “Rabi, kami tahu, bahwa Engkau 
datang  sebagai guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang 
pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan 
itu, jika Allah tidak menyertainya.” 

CONTOH PARA GURU 

Paulus 

Paulus adalah rasul, penginjil dan dia juga seorang guru 

1 Timotius 2:7 Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan 
sebagai pemberita dan rasul – yang kukatakan ini benar, aku 
tidak berdusta – dan sebagai pengajar orang-orang bukan 
Yahudi, dalam iman dan kebenaran.  



 

116 

 

2 Timotius 1:11  Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai 
pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 

Barnabas dan Paulus 

Di Antiokhia, beberapa orang percaya yang telah melarikan diri 
dari penganiayaan menyaksikan kepada orang Yunani dan 
bagaimana gereja dimulai. 

Acts 11:21-26 Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan 
sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada 
Tuhan.  

Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di 
Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. 
Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, 
bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua 
tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, 
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa 
kepada Tuhan.  

Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus; dan 
setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun 
lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-
murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.  

� Mengajar Pemercaya Baru 

Paulus, orang yang dulunya telah menganiaya orang percaya 
yang telah menyebabkan mereka melarikan diri ke Antiokhia, 
kemudian ditemukan oleh Barnabas dan dibawa ke untuk 
mengajar para pemercaya yang baru.  

� Nabi – Guru 

Baik Paulus dan Barnabas difungsikan sebagai nabi dan guru 
sebelum mereka dikirim keluar sebagai rasul. 

Kisah Para Rasul 13:1 Pada waktu itu dalam jemaat di 
Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan 
Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan 
Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, 
dan Saulus.  

� Rasul – Guru 

Paulus melanjutkan melayani sebagai rasul–guru. 

1 Timotius 2:7 Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan 
sebagai pemberita dan rasul – yang kukatakan ini benar, aku 
tidak berdusta – dan sebagai pengajar orang-orang bukan 
Yahudi, dalam iman dan kebenaran.  

2 Timotius 1:11 Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai 
pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru.  
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Apolos  

Apolos seorang guru. 

Kisah Para Rasul 18:24-26 Sementara itu datanglah ke Efesus 
seorang Yahudia bernama Apolos, yang berasal dari 
Aleksandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir 
dalam soal-soal Kitab Suci. Ia telah menerima pengajaran dalam 
Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti 
ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan 
Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. 
Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka 
membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan 
kepadanya Jalan Allah. 

PENGAJARAN MEMBAWA KESATUAN 

Pengajaran seharusnya tidak membagi tubuh Kristus, 
pengajaran seharusnya membawa kesatuan. 

1 Korintus 3:5-11 Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? 
Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, 
masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 

Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi 
pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam 
atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi 
pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram 
adalah sama; dan masing-masing akan menerima upahnya 
sesuai dengan pekerjaannya sendiri.  

Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang 
Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah, 
yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli 
bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain 
membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus 
memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya.  

Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain 
dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.  

PERTANYAAN UNTUK MENGULANG 

1. Sesuai dengan Matius 28:19,20 bagaimana kita dapat memuridkan semua bangsa? 

 

 

 

2. Berikan definisi atau terjemahan salah satu dari bahasa Ibrani atau Yunani yang kita gunakan 

untuk kata guru.  

 

 

 

3. Berikan tiga hal tentang pelayanan Yesus yang membedakan pelayanan-Nya sebagai guru dari 

para guru sezaman-Nya
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Pelajaran Dua Belas 

Karunia Pelayanan Guru (Sambungan) 

NILAI SEORANG GURU 

Urapan Khusus 

Setiap orang percaya dapat mengajarkan apa yang 
mereka ketahui tentang Alkitab, tetapi panggilan seorang 
guru adalah karunia ilahi. Pelayanan sebagai seorang 
guru bukan panggilan berdasarkan kemampuan alami 
atau keinginan untuk mengajar. 

Karunia pelayanan guru tidak akan kering. Ini seperti 
menyampaikan air sungai kehidupan, yang diurapi oleh 
Roh Kudus. 

1 Yohanes 2:20,27 Tetapi Kamu telah beroleh Urapan 
Roh Kudus, dan kamu mengetahui segala sesuatu.  

Tetapi pengurapan yang kamu terima dari-Nya tinggal di 
dalam mu, dan kamu tidak perlu diajar oleh orang lain 
tetapi sebagaimana urapan yang sama mengajarkan mu 
tentang segala sesuatu dan benar, dan tidak berdusta, dan 
sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, 
demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.  

Roh yang Lembut 

Guru harus menjadi rendah hati dan memiliki roh yang 
dapat diajar. Mereka tidak dapat memiliki sikap 
argumentatif. 

2 Timotius 2:24,25 Dan seorang hamba Tuhan tidak 
boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua 
orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah 
lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab 
mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka 
untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka 
mengenal kebenaran, 

Tubuh Kristus membutuhkan karunia pelayanan guru.. 

Beragantung pada Roh Kudus 

Guru Diurapi dan bergantung pada Roh Kudus, ketika 
mereka sedang mempersiapkan dan mengajar. Mereka 
memahami bahwa itu adalah Roh Kudus yang membawa 
penerangan dan kehidupan untuk Firman Tuhan. 

Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan 
kepadamu. 

Efesus 1:17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita 
Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia 
memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk 
mengenal Dia dengan benar. 
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1 Korintus 2:13 Dan karena kami menafsirkan hal-hal 
rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami 
berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan 
perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh 
hikmat manusia, tetapi oleh Roh. 

Berbicara dengan Otoritas 

Hanya sebagai contoh. Guru Besar mengajar dengan 
otoritas, guru juga dapat mengajar dengan otoritas. 

Matius 7:28,29 Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan 
ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran-
Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang 
berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. 

Multiplikasi 

Guru yang sukses akan mengembangkan dirinya menjadi 
bagian dari Kehidupan orang yang mereka ajari.  

2 Timotius 2:2 Dan apa yang telah engkau dengar dari 
padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada 
orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap 
mengajar orang lain.  

Mereka akan memberikan diri mereka untuk 
mempelajari Firman Tuhan. Pengajaran mereka akan 
tertanam dalam diri umat Allah yang mencintai dan 
menghormati Firman, dan membawa mereka kepada  
kedewasaan dalam iman. 

Menerima yang lainnya 

Guru memiliki keterbukaan dalam mengajar 

Roma 2:21a Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar 
orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri?  

Firman untuk Murid 

Kita tahu bahwa Timotius adalah Guru serta rasul yang 
diurapi, namun Paulus mendorong dia untuk belajar. 

2 Timotius 2:15 Usahakanlah supaya engkau layak di 
hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah 
malu, yang berterus terang memberitakan perkataan 
kebenaran itu.  

Seorang guru harus memiliki Pengetahuan penuh tentang 
Firman Allah  

Murid secara natural akan mengajukan pertanyaan yang 
sulit. 

Selalu Mengajarkan yang lain 

Guru yang diurapi akan mengajarkan seluruh yang 
mereka punya untuk diajarkan. Mereka tidak akan 
menahan setiap kebenaran yang mereka ketahui 

Kisah Para Rasul 20:20  ...dan sebagaimana yang 
kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun 
dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah mu…. 
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Kisah Para Rasul 20:27 Sebab aku tidak lalai 
memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.  

Adalah Tepat 

Seorang Guru akan Berhati-hati menggunakan kata-kata 
yang tepat dan akurat. 

Matius 22:15 Kemudian pergilah orang-orang Farisi; 
mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat 
Yesus dengan suatu pertanyaan.  

Guru harus mampu menerapkan Firman untuk setiap 
situasi dalam hidup. Guru akan terus menerus 
membangun orang percaya dengan landasan Firman 
Tuhan. 

Ibrani 5:12 Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut 
waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih 
perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan 
Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan 
makanan keras.  

Teladan Hidup 

Para murid mempelajari apa yang Yesus lakukan 
sebelum mereka mempelajari apa yang Dia ajarkan. 

Kisah Para Rasul 1:1 Hai Teofilus, dalam bukuku yang 
pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang 
dikerjakan dan diajarkan Yesus,  

Seorang Guru harus menjadi teladan hidup dan 
mempraktekkan apa yang diajarkannya. 

Matius 23:1-3 Maka berkatalah Yesus kepada orang 
banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: Ahli-
ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki 
kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala 
sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah 
kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka 
mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.  

Mengajar mengubah Kehidupan 

Guru yang penuh ketika mereka tahu apa yang mereka 
ajarkan kepada muridnya tentang hati dan pikiran Allah, 
dan ketika mereka melihat muridnya berjalan dalam 
ketaatan akan apa yang mereka ajarkan.  

Ulangan 4:5 Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan 
dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan 
kepadaku oleh TUHAN, Allahku, supaya kamu 
melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan 
kamu masuki untuk mendudukinya.  

Ulangan 31:12,13 Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-
laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang 
diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya 
dan belajar takut akan TUHAN, Allahmu, dan mereka 
melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat 
ini, dan supaya anak-anak mereka, yang tidak 
mengetahuinya, dapat mendengarnya dan belajar takut 
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akan TUHAN, Allahmu, --selama kamu hidup di tanah, 
ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan 
untuk mendudukinya. 

Hasil bagus yang dapat diharapkan ketika seorang guru 
sedang mengajar praktek, berhubungan dengan hidup 
kebenaran dari Firman Allah. Seperti Paulus 
mengajarkan orang-orang percaya di Efesus, ia 
mengembangkan dirinya menjadi bagian dalam 
kehidupan muridnya. Akibatnya, semua orang di Asia 
Kecil mendengar Injil. 

Kisah Para Rasul 19:9b,10  ... Karena itu Paulus 
meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya 
dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah 
Tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, 
sehingga semua penduduk Asia mendengar firman 
Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.  

Dukungan Keuangan 

Seorang Guru seharusnya mendapat dukungan keuangan 
dari mereka yang diajarinya. 

Galatia 6:6 Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran 
dalam Firman, membagi segala sesuatu yang ada 
padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.  

Harus ada pola untuk dukungan financial bagi rasul, 
nabi, penginjil dan guru di gereja karena ada beserta 
pendeta. 

Ketika sebuah gereja baru sedang dibentuk, rasul dan 
nabi harus didukung oleh gereja. Namun, sebagai gereja 
yang mulai bertumbuh harus mulai mengambil 
dukungan dari para penginjil dan guru serta pendeta. 

Setelah gereja telah berkembang menjadi ukuran yang 
cukup, diharapkan untuk mengirimkan para rasul dan 
nabi dukungan keuangan. 

METODE PENGAJARAN 

Sebagai Contoh 

Seorang guru mengajarkan dengan apa yang dia lakukan. 
Kehidupan guru harus menjadi kitab terbuka, contoh 
yang baik kepada orang lain. 

2 Timotius 3:10 Tetapi kamu telah mengikuti ajaranku, 
cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, 
kasihku dan ketekunanku.  

Yohanes 13:12-15 Sesudah Ia membasuh kaki mereka, 
Ia mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke tempat-
Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengertikah 
kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu 
menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, 
sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau 
Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan 
Gurumu, maka kamupun wajib saling membasuh 
kakimu; sebab Aku telah memberikan suatu teladan 
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kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti 
yang telah Kuperbuat kepadamu. 

Dengan Deklarasi 

Seorang guru tidak hanya mengajarkan dengan contoh, 
ia mengajar dengan menyatakan kebenaran Firman 
Allah. Saat ia mengajar, ia harus berusaha untuk 
menjaga keseimbangan yang baik dalam Firman Allah. 
Penting bahwa ajarannya didasarkan pada pengetahuan 
tentang Firman dan pemahaman tentang kebenaran, dan 
dengan kebijaksanaan bagaimana kebenaran yang akan 
diterapkan. 

BAGAIMANA MENILAI SEORANG GURU 

Yakobus 3:1 Saudara-saudaraku, janganlah banyak 
orang di antara kamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, 
bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran 
yang lebih berat.  

Pelayanan guru tidak boleh dianggap enteng. Guru 
memiliki tanggung jawab besar dan memiliki pelayanan 
yang sangat berpengaruh di dalam gereja. 

Kita diberitahu bagaimana kita harus tahu pekerja. Kita 
harus tahu karakter seseorang dan pelayanan sebelum 
membawa dia masuk ke dalam setiap pelayanan gereja. 

1 Tesalonika 5:12 Dan kami minta kepadamu, saudara-
saudara, supaya kamu menghormati mereka yang 
bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu 
dalam Tuhan dan yang menegor kamu 

Apa yang harus diperhatikan 

Timotius memberi kita daftar hal-hal yang diperlukan 
dalam menilai seorang Guru. 

1 Timotius 6:3-5 Jika seorang mengajarkan ajaran lain 
dan tidak menurut perkataan sehat--yakni perkataan 
Tuhan kita Yesus Kristus--dan tidak menurut ajaran 
yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang 
berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya 
ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang 
menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekcokan 
antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan 
yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu 
adalah suatu sumber keuntungan.  

� Doktrin yang Salah 

Jika seseorang mengajarkan sesuatu yang bertentangan 
dengan ajaran Firman Allah yang tertulis, itu Doktrin 
yang salah dan harus berhati-hati dan dihindari,  

2 Petrus 2:1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil 
di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara 
kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan 
memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang 
membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal 
Penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan 



 

123 

demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri 
mereka.  

2 Timothy 4:3 Karena akan datang waktunya, orang 
tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka 
akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya 
untuk memuaskan keinginan telinganya. 

� Pemikiran yang merusak 

� Tradisi Manusia 

Jika seseorang mengajarkan ajaran sesat yang merusak 
atau tradisi manusia yang bertentangan dengan Firman 
Allah, ia perlu didisiplinkan, dikoreksi atau diganti. 

� Menilai Perkataan 

Kita harus berhati-hati menilai Kebenaran dengan 
Firman Allah. 

Kisah Para Rasul 17:11 Orang-orang Yahudi di kota itu 
lebih baik hatinya dari pada orang-orang Yahudi di 
Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan 
segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki 
Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu 
benar demikian.  

� Menilai Motivasi 

Kita harus berhati-hati menilai motivasi pemimpin, dan 
berhati-hati kepada mereka yang Mengajar atau 
melayani dengan mengambil keuntungan yang tidak 
jujur. 

Titus 1:10,11 Karena sudah banyak orang hidup tidak 
tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada 
hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka 
menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus 
ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak 
keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk 
mendapat untung yang memalukan.  

2 Petrus 2:3 Oleh karena keserakahannya guru-guru 
palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu 
dengan ceritera-ceritera isapan jempol mereka. Tetapi 
untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia 
dan kebinasaan tidak akan tertunda.  

� Menilai Hubungan 

Berhati-hati dengan semua pelayanan diluar sana dan 
harus selalu memeriksa dan menjaga keseimbangan 
Gereja Lokal 

Roma13:1,2 Tiap-tiap orang harus takluk kepada 
pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, 
yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-
pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu 
barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan 
Allah dan siapa yang melakukannya, akan 
mendatangkan hukuman atas dirinya.  

Kesimpulan 
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Guru adalah sebuah pelayanan yang sangat penting 
dalam tubuh Kristus. Pelayanan beberapa guru akan 
terbatas pada sebuah gereja lokal tertentu. Lainnya akan 
dikirim untuk mengajar di gereja-gereja lain. 

Guru akan membantu kita untuk tetap seimbang dalam 
Firman. Mereka akan menjaga kita di jalur yang benar 
dengan membuat kita didasarkan pada Firman Allah. 

PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN 

1. Sebutkan Tiga nilai guru yang terutama menunjukkan Karakter dan Ketekunan.  

 

 

 

 

 

2. Jelaskan Pelayanan Guru. 

 

 

 

 

 

3. Sebutkan Tiga Hal yang diperhatikan dalam menilai seorang pengajar. 

 


