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PELAJARAN 1

HIDUP BARU DI DALAM KRISTUS
PENGANTAR:
Selamat datang di kelas keanggotaan untuk _________________(masukkan nama gereja
lokal disini) Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan memperkenalkan anda sekalian kepada gereja kita, dan mungkin, kepada pengunjung gereja dan bahkan anda sendiri sebagaimana kita belajar tentang siapa kita di dalam Kristus.

ISI PELAJARAN

1 HIDUP ANDA DI DALAM KRISTUS
APA PERSYARATAN KEANGGOTAAN GEREJA?
Kisah Para Rasul 2:47 dituliskan, “Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan.” Keselamatan pribadi — mengakui dosa-dosa Anda
dan menyatakan kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus sebagai Anak Allah dan
Juruselamat pribadi Anda — adalah ikatan yang mengikat kita bersama sebagai orang
Kristen dan merupakan kriteria utama untuk keanggotaan gereja.
BAGAIMANA SAYA BISA TAHU SAYA ORANG KRISTEN?
Yohanes menulis surat pertamanya untuk memungkinkan orang percaya di dalam Kristus
memiliki jaminan keselamatan mereka. “Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya
kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang
kekal” (1 Yoh 5:13). Ayat ini memberi kita setidaknya enam kriteria yang dengannya kita
dapat yakin bahwa kita adalah orang Kristen. Silakan baca ayat-ayat berikut dan lengkapi
kalimat untuk masing-masing.
1 Yoh 1:7
Saya tahu saya Kristen apabila saya _______________________________________________
1 Yoh 1:9
Saya tahu saya Kristen apabila saya _______________________________________________
1 Yoh 2:3
Saya tahu saya Kristen apabila saya _______________________________________________
1 Yoh 3:9
Saya tahu saya Kristen apabila saya _______________________________________________
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1 Yoh 3:14
Saya tahu saya Kristen apabila saya _______________________________________________
1 Yoh 5:10
Saya tahu saya Kristen apabila saya _______________________________________________
APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN SETELAH SELAMAT?
Ketika Anda menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, hidup Anda berubah secara signifikan.
Ayat-ayat Alkitab berikut ini menjelaskan tiga jenis “buah” (apa yang Kristus hasilkan di
dalam Anda yang dapat diamati oleh orang lain) sebagai hasil dari keselamatan. Silahkan
baca ayat-ayat berikut ini dan jawablah pertanyaan yang ada.
Matius 28:19; 1 Petrus 3:21
Tindakan apa yang dapat diambil orang percaya yang memberikan bukti eksternal tentang keselamatan?

Bagaimana seseorang diidentifikasikan dengan Kristus dalam tindakan publik ini?

Matius 26:26-29; 1 Korintus 11:23-26
Apa yang Yesus perintahkan agar para murid-Nya lakukan dalam setiap ayat ini?

Bentuk ibadat khusus apa yang saat ini diinstruksikan bagi orang percaya untuk berpartisipasi bersama?
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DAN TIAP-TIAP HARI TUHAN MENAMBAH JUMLAH MEREKA DENGAN ORANG YANG DISELAMATKAN. 			 KISAH PARA RASUL 2:47

Dalam hal apa partisipasi kita menunjukkan persekutuan kita dengan Kristus?

SEPERTI APA KEHIDUPAN SAYA SETELAH KESELAMATAN?
Mengakui iman Anda kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat
hidup Anda tentang kebaharuan dalam sikap dan kehidupan pemikiran Anda. Galatia
5:22, 23 memberi kita gambaran sekilas tentang karakteristik yang ingin dihasilkan oleh
Roh Kudus dalam diri orang percaya.
BACA GALATIA 5:22, 23.
Cantumkan sembilan karakteristik buah Roh. Perhatikan bahwa karakteristik ini tidak
semuanya terbukti dalam setiap orang Kristen sekaligus; sebaliknya, itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh Roh Kudus yang berusaha untuk dapat dihasilkan di dalam kita saat
kita bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Manakah dari karakteristik tersebut yang menurut Anda paling nyata dalam hidup Anda?

Di mana Anda memiliki ruang/peluang paling banyak untuk bertumbuh?

Minta para murid untuk berbagi tentang jawaban mereka.
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1 PETRUS 3:15

2 CERITA ANDA DI DALAM KRISTUS
ANDA PUNYA KISAH!
Untuk menarik konsumen kepada suatu produk, iklan sering kali menunjukkan bukti nyata
bahwa produk tersebut berhasil. Oleh karena Anda adalah milik Yesus, ANDA adalah
BUKTI HIDUP dari kuasa-Nya untuk mengubah hidup. Anda memiliki kesaksian yang unik
— itu adalah kisah Anda di dalam Kristus. Itu adalah kisah dimana hanya Anda yang dapat
menceritakannya.
Meskipun sudah tidak lazim saat ini, namun gereja pada suatu masa sering kali memiliki “
pelayanan kesaksian.” Orang demi orang akan berdiri di depan jemaat dan menyatakan,
melalui kesaksian, apa yang Tuhan telah lakukan dan apa yang Tuhan masih lakukan dalam hidup mereka. Cerita mereka tentang kesetiaan dan doa yang dijawab menginspirasi
orang lain untuk mempercayai Tuhan juga.
Alkitab ditulis sebagai sebuah kisah. Itu adalah kisah Tuhan untuk umat manusia. Itu adalah kisah tentang cinta Tuhan yang hebat untuk kita. Itu adalah kisah yang BENAR! Ini adalah kisah tentang Tuhan yang mengutus Putra-Nya untuk menebus dan menyelamatkan
manusia dari dosa-dosa mereka. Jika Anda mengenal Tuhan, ANDA MEMILIKI KISAH,
atau kesaksian. Tuhan telah mempersenjatai Anda dengan kesaksian Anda sendiri dan
kesaksian Anda adalah VITAL bagi kemampuan Anda untuk menjangkau keluar kepada
orang-orang di sekitar Anda.
Akankah kita, sebagai Pentakosta, merebut kembali kekuatan “kisah Tuhan” kita? Akankah
kita selalu begitu siap dan bersemangat untuk membagikan kesaksian tentang apa yang
telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Tidak meyakini bahwa teman dan keluarga tidak
ingin mendengar kita menceritakan tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk orang
lain. Mereka ingin mendengar kesaksian Anda tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda. Mereka ingin tahu apakah Dia dapat melakukan hal yang sama untuk mereka.
BERSIAP UNTUK MENCERITAKAN KISAH ANDA
“. . .Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada
tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan
yang ada padamu” (1 Petrus 3:15). Latihan berikut akan mempersiakan anda untuk membagikan kisah anda.
Siapa Anda--BC dan AD
Salib Yesus adalah garis pemisah dalam sejarah manusia. Peristiwa terbagi atas BC (Be-
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DAN SIAP SEDIALAH PADA SEGALA WAKTU UNTUK MEMBERI PERTANGGUNGAN JAWAB KEPADA TIAP-TIAP ORANG
YANG MEMINTA PERTANGGUNGAN JAWAB DARI KAMU…

fore Chirst-Sebelum Kristus) atau AD (pada tahun Tuhan kita). Sejarah pribadi para pengikut-Nya juga bisa dibagi menjadi dua bagian:
BC – Kehidupan mereka sebelum memulai hubungan dengan Yesus.
AD – Kehidupan mereka setelah Kristus datang.
Berikut adalah Latihan yang akan mempersiapkan anda untuk menceritakan kisah anda,
kesaksian anda, kapanpun Tuhan berikan kesempatan.
Langkah 1: Siapa Saya BC (“saya yang dulu”)
Tulis satu atau dua paragraf untuk menggambarkan diri Anda sebelum Anda diselamatkan.

Langkah 2: Titik Balik.
Jelaskan apa yang terjadi ketika anda memulai hubungan dengan Yesus. Apa yang membuat Anda menyadari bahwa Ia-lah jawaban? Apa yang tepatnya telah anda lakukan?

Langkah 3: Siapa Saya AD (“saya yang baru”)
Jelaskan bagaimana anda menjadi berbeda setelah Yesus hidup di dalammu. Bagaimana dampaknya terhadap sikapmu, perilakumu, dan hubungan-hubunganmu? Jelaskan
bagaimana anda bertumbuh dan berubah oleh karena Yesus di dalam hidupmu.

Setelah anda menuliskan tiga bagian dari kisah anda, bagiakn itu dengan seseorang di
kelas anda. Lalu mulailah mencari kesempatan untuk menceritakan “Cerita Tuhan” di
pribadimu kepada seseorang yang membutuhkan pengalaman akan kasih dan pengampunan Tuhan Yesus.
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PELAJARAN 2

MENGAPA KEANGGOTAAN (perlu)?
PENGANTAR
Sesi ini akan membahas mengapa orang Kristen membutuhkan gereja. Keanggotaan
tentu saja merupakan satu bagian dari teka-teki, tetapi sesungguhnya hal tersebut lebih
dari sekadar keanggotaan. Kami berharap dapat membuat pengikut sejati Yesus yang
terhubung dengan, dan sangat dekat dengan, tubuh Kristus — aktif di kehidupan sesama
orang percaya dan dalam kehidupan Kristus.

ISI PELAJARAN

1 SEORANG KRISTEN MEMBU
TUHKAN GEREJA KARENA…
Pencipta kita telah merancang kita untuk tinggal di dalam hubungan satu dengan yang
lain. Dalam hikmat-Nya yang tak terbatas, Kristus telah meninggalkan pola agar para
pengikut-Nya bersatu.
“demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita
masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain” Roma 12:5
Ada banyak keuntungan untuk menjadi bagian dari Tubuh Kristus. Silahkan baca ayat-aya
Firman Tuhan berikut ini dan lengkapi kalimat-kalimat masing-masing.
• Roma 12:5; Efesus 2:19
Gereja mempersatukan kita dengan sesame orang percaya di dalam Persekutuan Kristen.
•    Galatia 6:1, 2; Ibrani 10:24, 25
Gereja menyediakan keluarga rohani untuk _______________________________________
dan untuk ____________________________________ dalam perjalananmu dengan Kristus.
•    1 korintus 12:4-27
Gereja memberikanmu tempat untuk menemukan dan menggunakan ________________
•    Kisah Para Rasul 20:28, 29; Ibrani 13:17
Gereja menempatkanmu didalam ___________________ rohani oleh pemimpin-pemimpin
yang rohani.
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•   Efesus 4:11-13
Para pemimpin yang memiliki karunia rohani di gereja ___________________ Anda untuk
pekerjaan pelayanan dan membantu Anda menjadi __________________ di dalam Kristus.

2 ILUSTRASIKANLAH
SEORANG KRISTEN TANPA SUATU GEREJA ADALAH SEPERTI…
•
•
•

Seorang tentara tanpa ___________________.
Seorang pemusik tanpa __________________.
Seekor domba tanpa _____________________.

3 APA YANG DAPAT ANDA
HARAPKAN DARI GEREJA
ANDA…
Suatu tempat yang penuh kasih
Menyadari kebutuhan manusia yang paling dasar untuk dimiliki, kami berkomitmen untuk
menyediakannya dan menumbuhkan suasana di mana orang disambut, dihormati, dan
dicintai. Hubungan seumur hidup dikembangkan dari dasar nilai dan tujuan bersama.
Kegiatan Gereja memupuk persahabatan ini dengan menawarkan kesempatan bagi orang
Kristen untuk bersekutu, bertumbuh, dan melayani bersama.
Suatu komitmen pada prinsip doktrinal iman
Kami berkomitmen pada prinsip-prinsip doktrinal yang di atasnya iman Kristen dibangun.
Termasuk di dalamnya kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai inkarnasi Anak Allah,
yang lahir dari seorang perawan, menjalani hidup tanpa dosa, mati di kayu salib untuk
membayar hukuman atas dosa kita, dibangkitkan dalam kemenangan atas dosa dan
kematian, dan akan datang kembali. Yesus Kristus adalah fokus dari iman dan penyembahan
kita.
Suasana yang dipenuhi Roh Kudus
Kami percaya bahwa mewartakan pesan positif dari kasih karunia-Nya memberdayakan
orang Kristen untuk hidup secara konsisten dengan ajaran-Nya. Oleh karena itu, kami
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TETAPI ALLAH TELAH MEMBERIKAN KEPADA ANGGOTA, MASING-MASING SECARA KHUSUS, SUATU TEMPAT PADA TUBUH, SEPERTI YANG DIKEHENDAKI-NYA. ANDAIKATA SEMUANYA ADALAH SATU
ANGGOTA, DI MANAKAH TUBUH? MEMANG ADA BANYAK ANGGOTA, TETAPI HANYA SATU TUBUH.
  1 KORINTUS 12:18-20

memupuk suasana yang mengundang dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang berfokus pada
pujian, penyembahan, doa, dan pengajaran dan khotbah alkitabiah yang relevan dengan
pengertian yang tajam tentang pekerjaan Roh Kudus di antara kita.
Pelayanan kepada keluarga
Kami berkomitmen untuk mendorong dan memperkuat unit keluarga. Komitmen ini
tercermin dalam pelayanan pastoral kepada anak-anak dan remaja, yang berdampak
pada kehidupan mereka yang paling penting waktu perkembangan, serta melayani
orang-orang dari segala usia dan tahap kehidupan.
Pelayanan Pastoral
Ketika keadaan sulit terjadi, seperti sakit atau kehilangan, staf pastoral tersedia untuk
berjalan bersama Anda dan memberikan pengasuhan dan dorongan spiritual.
Semangat kemurahan hati
Kami memberi dengan murah hati di dalam komunitas, wilayah, dan di seluruh dunia.
Gereja kita tidak tertutup dalam tujuan kita atau penggunaan sumber daya kita. Keluarga
gereja kita dengan murah hati memberi bagi misi di tiga tingkat.
Lokal

: melalui pelayanan gereja lokal

Regional : Sebagaimana Tuhan arahkan, kita akan memberikan dukungan bagi
  jemaat lain di dalam wilayah geografis kita, serta mendukung pelayanan
  regional seperti misalnya program berkemah untuk anak-anak dan remaja.
Global : melalui Global Missions, badan misi Church of God of Prophecy, gereja
                 kita terhubung dengan lahan pelayanan khusus. Kontibusi dikirim kepada
para Harvest Partner kita melalui Global Missions. Disana, hadiah-hadiah yang kita
berikan diubah sesuai dengan mata uang yang berlaku dan diteruskan kepada para
pemimpin gereja di negara tersebut. Para staff di Presbiter Internasional dan Kantor
Internasional juga mengelola sistem akuntabilitas yang sesuai untuk setiap wilayah di
dunia.
Peluang untuk melayanidalam hal untuk bertumbuh di dalam hubungan anda dengan
Kristus, anda perlu secara aktif terlibat dalam beberapa bentuk pelayanan. Gereja-gereja lokal kita berkomitmen untuk menawarkan peluang bagi anda melalui salah satu pelayanan yang telah ada atau melalui kolaborasi dengan pelayanan baru dimana Tuhan
mungkin mengarahkan anda.
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KESIMPULAN
Simpulkan pelajaran ini dengan meninjau Kembali Roma 12:3-21
Pertimbangkan seluruh fungsi gereja yang tercantum dalam bagian firman ini, sebagaimana juga fungsi masing-masing individu, dan bagaimana menjadi bagian dan berkomitmen
pada sebuah gereja mungkin membantu kita mewujudkan fungsi ini.
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PELAJARAN 3
GEREJA LOKAL KITA
PENGANTAR
Minggu ini seluruhnya adalah tentang gereja KITA! Meskipun kita adalah bagian dari yang
lebih besar, tubuh global dari orang-orang percaya, anda telah memilih untuk menjadi
anggota dari ____________________________________ (masukkan nama gereja anda
disini).

ISI PELAJARAN

1 GEREJA KITA DALAM SEJARAH
Gereja kita didirikan pada   ______________________________ (tahun) oleh  ____________
____________________ (nama gembala).
Gereja kita awalnya berlokasi di  _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
DAFTAR MANTAN GEMBALA GEREJA
TAHUN MELAYANI SBAGAI GEMBALA
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
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INFORMASI SEJARAH PENTING LAINNYA

2 GEREJA KITA SAAT INI
NILAI UTAMA KITA

PERNYATAAN MISI KITA (bila ada)
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PERNYATAAN VISI KITA (bila ada)

PELAYANAN MISI KITA SAAT INI

3 GEREJA KITA ESOK

4 KOMITMEN KEANGGOTAAN
Seorang Kristen bergabung di gereja dengan membuat perjanjian yang sama yang telah
dilakukan oleh anggota persekutuan yang lain sebelumnya. Tujuan untuk melakukan perjanjian (covenant) adalah untuk menegaskan di depan umum kesediaannya untuk mengikuti
seluruh pengajaran Kristus dan komitmen pribadi anda kepada seluruh Firman Tuhan.
Dalam ibadah umum, gembala akan mengundang mereka yang ingin agar secara resmi bergabung dengan gereja untuk maju ke depan gereja. Gembala tersebut akan meminta anda
untuk meletakkan tangan anda di Alkitab dan memberikan respon “Saya Mau” terhadap
pertanyaan-pertanyaan berikut.
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“Apakah anda mau secara tulus berjanji di hadapan Tuhan dan para jemaatnya menjadi
saksi bahwa Anda akan
•
•
•

Menerima Alkitab sebagai Firman Tuhan;
Meyakini dan mempraktikkan pengajarannya, terbagi dengan benar, Perjanjian
Baru sebagai aturan iman dan praktek iman anda, pemerintahan, dan disiplin; dan
Berjalan dalam terang sejauh pengetahuan dan kemampuan Anda?”

Mereka yang telah menerima perjanjian ini di gereja lokal Church of God of Prophecy lain
dapat meminta keanggotaan mereka dipindahkan. Menjamin dan menerima perpindahan
demikian ditinggaklanjuti dalam konferensi antar gereja. Perjanjian tersebutlah yang mempersatukan kita di dalam gereja dari seluruh dunia, maka adalah penting bagi setiap anggota baru membuat perjanjian yang sama. Oleh karena itu, di Church of God of Prophecy,
sebagaimana di denominasi gereja yang lain, perpindahan keanggotaan hanya diterima dari
gereja-gereja lokal di dalam denominasi kita.
Keanggotaan dapat dipindahkan atau dihentikan berdasarkan permintaan tertulis dari anggota tersebut dan disetujui oleh pertemuan gereja lokal. Keanggotaan juga dapat dihentikan
terkait dengan aktifitas atau gaya hidup yang berdosa.
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PELAJARAN 4
LEBIH BESAR DARI KITA
Identitas kita sebagai bagian dari Church of God of Prophecy

1 SIAPAKAH CHURCH OF GOD
OF PROPHECY?

Gereja lokal ini merupakan bagian dari suatu badan internasional bernama Church of
God of Prophecy. Kita bersatu dengan seluruh orang percaya dan gereja-gereja di seluruh
dunia yang juga menghargai doa, masa penuaian, pengembangan kepemimpinan,
penatalayanan, and pelayanan. Kesatuan ini menyediakan “sinergi” yang dinamik yang
memampukan kita untuk lebih baik dalam memenuhi panggilan Tuhan.
Church of God of Prophecy adalah merupakan sekumpulan orang percaya di seluruh
dunia yang bersemangat, bersatu dalam ibadah, bekerja bahu membahu untuk berbagi
kasih Tuhan dan pesan pengharapan kepada yang patah hati.
Setiap 24 jam di seluruh dunia:
•
•
•

Lebih dari 500 orang menerima keselamatan
Lebih dari 200 orang menerima baptisan air
Lebih dari 10.000 tempat ibadah secara aktif memberitakan Injil Kristus.

Setidaknya satu gereja baru membuka pintunya setiap hari untuk menjangkau komuniats
lokal melalui upaya yang dilakukan dalam pergerakan ini.
Church of God of Prophecy memiliki lebih dari satu juta anggota, beribadah di lebih dari
10.000 gereja dan misi di sekitar 130 negara di dunia. Hampir 90 persen keanggotaan
global kami berada di luar Amerika Utara.
Dalam istilah teologis kontemporer, Church of God of Prophecy adalah Protestan, Injili,
Kekudusan Weslyan, Gerakan Pentakosta yang percaya pada kebebasan manusia terkait
dengan keselamatan.

2 TENTANG KITA

Visi Kita
Mendamaikan dunia dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus.
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Misi Kita
Church of God of Prophecy adalah suatu organisasi yang meninggikan Kristus, kekudusan,
kepenuhan Roh Kudus, semua bangsa, pemuridan, gerakan perintisan gereja dengan
hasrat untuk persatuan Kristen.
Nilai Utama Kita
Nilai utama adalah filosofi pelaksanaan atau prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku
internal organisasi dan dalam hubungannya dengan dunia luar. Kepemimpinan di dalam
Church of God of Prophecy telah mengidenfikasi lima nilai inti gereja. Diantaranya doa,
masa penuaian, pengembangan kepemimpinan, penatalayanan dan pelayanan.
Pernyataan Iman Kita
Kami percaya kepada Tritunggal yang Kudus—satu Allah, dalam kekekalan berada dalam
Tiga Pribadi: Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Kami percaya kepada satu Allah, Bapa, Pencipta langit dan bumi, dari segala sesuatu
yang dilihat dan
tak terlihat.
Kami percaya di dalam satu Tuhan, Yesus Krsitus, satu-satunya Anak Allah, selamanya
diperanakkan dari Bapa. Segala sesuatu dibuat melalui Dia dan untuk Dia. Dia adalah
Tuhan yang benar dan manusia yang benar. Ia dikandung oleh kuasa Roh Kudus, dan lahir
dari perawan Maria. Dia menderita, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga Ia bangkit dari
kematian. Dia naik di sebelah kanan Bapa, dan Dia akan kembali untuk menghakimi yang
hidup dan yang mati. Kerajaan-Nya tidak akan ada habisnya.
Kami percaya pada Roh Kudus, Tuhan dan Pemberi kehidupan, yang selamanya berasal
dari Bapa. Dia adalah Guru, Penghibur, Penolong, dan Pemberi karunia rohani. Melalui
Dia, pekerjaan penyelamatan dan pengudusan Yesus Kristus diterapkan pada kehidupan
orang percaya. Dia adalah Hadirat Tuhan yang memberdayakan kehidupan Kristen
dan Gereja. Bapanya telah mengutus Putra-Nya untuk membaptis dengan Roh Kudus.
Berbicara dalam bahasa roh dan menghasilkan buah Roh adalah tanda-tanda Perjanjian
Baru dipenuhi dengan Roh Kudus.
Kami percaya bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui iman dalam korban
kematian Yesus Kristus di kayu salib; dan bahwa Dia mati menggantikan kita. Dosa orang
percaya diampuni dengan penumpahan darah-Nya. Kami percaya bahwa penyembuhan
pikiran, tubuh, jiwa, dan jiwa tersedia bagi orang percaya melalui darah Yesus Kristus dan
kuasa Roh Kudus.
Kami percaya bahwa anugrah Tuhan membawa pengampunan dan rekonsiliasi bagi
mereka yang bertobat, juga perubahan dalam kekudusan, memungkinkan mereka untuk
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menjalani kehidupan seperti Kristus. Pengudusan adalah karya rahmat yang pasti dan
proses perubahan seumur hidup di bagi orang percaya yang dibawa oleh darah Yesus,
Firman Tuhan, dan kekuatan yang memungkinka oleh Roh Kudus.
Kami percaya pada satu Gereja yang kudus dan universal, yang terdiri dari semua orang
percaya yang sejati di dalam Yesus Kristus, menawarkan persekutuan dan panggilan untuk
melayani pria dan wanita dari semua ras, bangsa, budaya, dan bahasa. Kami percaya
pada kesatuan spiritual dan yang nyata terlihat dari Gereja.
Kami percaya bahwa Alkitab — Perjanjian Lama dan Baru — adalah Firman Tuhan yang
diilhamkan. Alkitab adalah wahyu Tuhan tentang diri-Nya dan kehendak-Nya kepada umat
manusia, cukup menjadi petunjuk dalam keselamatan dan kehidupan Kristen sehari-hari.
Perjanjian Baru adalah aturan iman orang Kristen dan cara penerapannya.
Kami percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan mendamaikan semua yang ada di surga
dan di bumi di dalam Kristus. Karena itu, kita menantikan langit baru dan bumi baru
tempat tinggal dalam kebenaran.

3 GEREJA HARI INI
Hari ini, struktur organisasi Church of God of Prophecy ada dan bekerja dalam tiga
tingkatan yang berbeda:
•
•
•

Internasional
Negara Bagian, Regional, atau Nasional.
Lokal

Tingkat Internasional
Tingkat internasional berfungsi untuk menyediakan jaringan dukungan dan interaksi
global yang luas untuk pelayanan gereja di banyak negara di seluruh dunia. Tingkat ini
dipimpin oleh kelompok yang memiliki karunia pemimpin dan berpengalaman yang
disebut sebagai Presbiter Internasional. Dipilih dari kepemimpinan gereja di seluruh
dunia, presbiter internasional memberikan pengawasan, penglihatan, dan arahan rohani
kepada gereja secara keseluruhan. Tingkatan internasional ini dipimpin oleh ketua
internasional, seorang bishop yang dipilih untuk melayani sebagai pemimpin bagi
Konferensi Internasional gereja. Ketua Internasional bertanggung jawab bagi berbagai
jenis fungsi kepemimpinan dan tugas-tugas administratif.
Kantor Internasional Gereja, yang terletak di Cleveland, Tennessee, Amerika Serikat
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dirancang untuk memberikan layanan dukungan yang penting dan kegiatan pelayanan
yang unik ke seluruh dunia melalui bantuan fiskal, kepemimpinan yang menginspirasi,
dan promosi nilai-nilai inti gereja di seluruh dunia.
Setiap dua tahun, para pemimpin dan kaum awam dari seluruh dunia berkumpul Bersama
untuk membentuk suatu Konferensi Internasional—badan pengambilan keputusan
doctrinal Gereja. Konferensi Internasional membahas wahyu alkitabiah yang sedang
berlangsung, termasuk juga masalah praktis internasional, dan menyediakan kendaraan
bagi gerakan untuk menerima arahan bersama sebagai keluarga gereja. Kegiatan
sambutan internasional ini berlangsung sepanjang minggu, terbuka bagi semua orang,
menyediakan kesempatan bagi seluruh anggota gereja kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dalam proses kegiatan pertemuan, dan juga untuk diperkaya oleh pelayanan
dipenuhi Roh Kudus yang beragam dari seluruh dunia.
Tidak hanya kebenaran alkitabiah seperti pertobatan, kelahiran kembali, pengudusan,
dan kekudusan
kehidupan diberitakan selama Konferensi, tetapi hal ini juga dihayati oleh gereja-gereja
lokal seluruh Dunia. Banyak orang telah menyadari bahwa untuk memahami Gereja, Anda
hanya perlu mengalami Konferensi Internasional.
Church of God of Prophecy diangkat oleh Tuhan untuk menjadi ekspresi dinamis dari
Kekristenan Perjanjian Baru. Sebuah perjanjian lisan secara nyata dan terbuka menyatukan
orang-orang percaya kepada Church of God of Prophecy, baik untuk badan lokal maupun
internasional. Perjanjian ini berlaku tidak mendatangkan keselamatan, tetapi untuk
melayani peran yang dibutuhkan dalam pengembangan pribadi dan kedewasaan spiritual
dengan menempatkan orang percaya dalam komunitas dengan orang lain.
Tingkat Negara Bagian, Regional, atau Nasional
Tingkat Negara Bagian, Regional, atau Nasional menyediakan kepemimpinan dan
dukungan di area yang ditetapkan untuk memenuhi pekerjaan Gereja dengan cara
yang efisien. Pemimpin area tersebut ditetapkan oleh ketua Kawasan areanya untuk
mengarahkan daerah yang dipimpinnya sebagai pemimpin-yang melayani. Tugas mereka
termasuk melayani kepada, mengawasi, dan mengangkat gembala yang berkualifikasi di
area yang dilayaninya, termasuk juga dalam hal mendorong area yang dipimpinnya untuk
penginjilan yang menjangkau.
Tingkat Lokal
Gereja lokal adalah degup jantung dari Church of God of Prophecy, menyediakan kebutuhan
seketika dari para jemaat di ribuan kota, kota besar, dan komunitas dimana misi Gereja
dilaksanakan dalam keseharian. Adalah di tingkat lokal orang-orang dimenangkan bagi
Kristus, dibaptis, dibawa kepada persekutuan, dan dimuridkan untuk hidup Kekristenan
yang berkemenangan.
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Gereja lokal dipimpin oleh gembala berkualifikasi dan bersertifikasi, ditetapkan oleh ketua
area yang  dihormati dalam kolaborasinya dengan tubuh organisasi gereja lokal. Gembala
melayani sebagai pemimpin dan administrator rohani, mencari arahan Tuhan bagi gereja
dan jemaatnya.
Ibadah partisipatif, khotbah yang dinamis, jangkauan penginjilan praktis, merupakan
kegiatan gereja yang   mendukung keluarga hari-hari ini, pengajaran alkitabiah,
pertumbuhan pribadi melalui keterlibatan dalam pelayanan, dan suasana kekeluargaan
yang meneruskan kasih Tuhan yang kesemuanya dijalin dalam kehidupan Church of God
of Prophecy lokal.
Ada banyak anggota jemaat bebas yang telah diterima di Church of God of Prophecy
hari-hari belakangan ini. Mereka telah menemukan suatu gereja dengan kemurnian yang
alkitabiah, struktur organisasi yang kokoh, jaringan relasi yang terpercaya, dan komitmen
gereja mendunia untuk melayani orang-orang dalam situasi kontemporer belakangan ini.

4 SEJARAH DARI CHURCH OF
GOD OF PROPHECY

Pergerakan Church of God of Prophecy telah dimulai lebih dari serratus tahun yang lalu
di hari orang-orang percaya yang sungguh-sungguh yang ada di pegunungan Cherokee
County, California Utara.
Persatuan Kristen
Dari awalnya, pergerakan Church of God of Prophecy terdiri atas pria dan wanita
yang ditandai dari rasa lapar mereka yang mendalam akan Tuhan. Rasa lapar ini telah
mendorong mereka melebihi hubungan Kristen pada umumnya dan menjadi persatuan
orang percaya, berkomitmen terhadap keseluruhan doktrin Alkitab. Sekelompok orang
pada saat itu berkumpul di Barney Creek Meeting House di Monroe County, Tennessee
pada tanggal 19 Agustus tahun 1886. Mereka berkumpul bersama oleh undangan dari
Richard Spurling, Sr. dan anaknya, R. G. Spurling. James Stone menyatakan, “Bagi dunia,
pertemuan kecil ini mungkin hanya memiliki dampak yang kecil. Bagi mereka, namun
demikian, pertemuan tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh dari mereka untuk
menemukan Kehendak Tuhan dan melepaskan diri dari kepercayaan dan tradisi yang
mengikat.”1
R. G. Spurling berkhotbah bagi mereka yang hadir di Barney Creek, memanggil mereka untuk
memutuskan hubungan dengan kredo buatan manusia dan menjadi gereja Perjanjian Baru.
1 James Stone, The Church of God of Prophecy History and Polity (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House and Press,
1977), 14.
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Delapan orang maju hari itu untuk bergabung bersama dan membentuk jemaat lokal yang
kemudian dikenal sebagai Persatuan Kristen.
Ada beberapa alasan yang dinyatakan atas keinginan membentuk Persatuan Kristen,
salah satunya yang akan membuka pintu untuk akhirnya memeluk Pentakostalisme oleh
Gerakan tersebut. Spurling merasa bahwa, “Para reformis gagal menyediakan hak jalan
bagi kepemimpinan Roh Kudus dan hati nurani. ”2 Adrian Varlack, Sr. mencatat,“ Dulu
tepatnya keadaan ini, oleh kurangnya semangat Roh Kudus, dan tidak adanya ketaatan
yang benar dan perhatian yang tepat untuk Firman Tuhan, yang memicu keagamaan nenek
moyang kita dalam pencarian mereka akan kebenaran dan untuk mencoba memulihkan
Perjanjian Baru gereja.”3 Gereja Persatuan Kristen lokal kemudian digembalakan oleh
R. G. Spurling; berikutnya mereka membentuk jemaat Persatuan Kristen lainnya dalam
pencarian mereka untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus.”4
Kebangkitan Shearer Schoolhouse dan Pengaruh Baptisan Api (Roh Kudus)
Pada tahun 1896, Gerakan Persatuan Kristen kecil ini pada akhirnya berdampak pada
pergerakan Roh Kudus dalam kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di Shearer
Schoolhouse, di area Cherokee County, Carolina Utara. “Memperlihatkan doktrin dan
praktik Benjamin Hardin Irwin yang dibaptis dengan api gerakan… (kebangkitan ini)
mengguncang komunitas dengan beberapa fenomena yang tidak biasa.”5 Rupanya,
kebangunan rohani ini, dan pertemuan-pertemuan berikutnya, khotbah mereka kuat
dalam  kekudusan, pengudusan sebagai berkat kedua, dan baptisan dengan Roh Kudus.
Lillie Duggar mencatat, “Pengudusan tampaknya menjadi salah satu subjek utama di
kebangunan rohani yang dihasilkan, dan banyak orang dikuduskan oleh darah Yesus.
Segera setelah para penginjil itu menutup kebangunan rohani, Roh Kudus turun dalam
kebaktian doa yang sedang dilaksanakan itu. Sewaktu orang-orang menerima Roh Kudus,
mereka mulai berbicara dengan lidah asing.”6  Kebangunan Rohani Sheare Schoolhouse,
dan prinsip-prinsip alkitabiah yang ditanamkannya, pada akhirnya memiliki efek abadi
pada DNA Gerakan Gereja Tuhan. Pelopor gereja mula-mula, W. F. Bryant, yang saat itu
mencari pengalaman pengudusan dan menulis, “Saat itu saya seorang anggota gereja
Baptis dan tidak ada dari kita yang percaya pada pengudusan, meskipun saya menghadiri
kebangunan rohani ini. Saya perhatikan bagaimana orang-orang yang mengaku
pengudusan akan mendatangi sesama mereka dan memperbaiki segalanya dengan
benar… Roh dalam diri saya kemudian berseru, ‘berikan saya berkat seperti yang telah
diterima tidak banyak orang.’”7  Sapuan dengan baptisan Roh Kudus pada tahun 1896
ini pada akhirnya menjadi pendahulu gerakan yang akhirnya memeluk Pentakostalisme
2 Adrian Varlack, Foundations, The Church of God of Prophecy: Concise History, Doctrine, Polity, and Future (Cleveland, Tennessee:
White Wing Publishing House, 2010), 34.
3 Varlack, Foundations, The Church of God of Prophecy, 17, 18.
4 Andrea Johnson, Editor, Servants of the Spirit: Portraits of Pentecostal/Charismatic Pioneers (Des Moines, Iowa: OBC Publishing,
2010), 41.
5 Vinson Synan, The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal, 1901-2001 (Thomas Nelson Publishers, 2001), 115.
6 Lillie Dugger, A. J. Tomlinson: Former General Overseer of the Church of God (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House,
1964), 32.
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dalam doktrin dan praktiknya.
Gereja Kekudusan di Camp Creek
Sejarawan Church of God of Prophecy C. T. Davidson mencatat:
Pada hari Kamis, tanggal 15 Mei, suatu kelompok orang bertemu di rumah W. F.
Bryant, di Cherokee County, Carolina Utara. Richard G. Spurling, Jr. ada diantara
mereka, dan ia memimpin mereka sebagai Gereja Kekudusan di Camp Creek.
Ternyata hal tersebut mendukung kelanjutan Persatuan Kristen sekitar enam belas
tahun sebelumnya, tetapi di lokasi yang berbeda. Richard G. Spurling merupakan
gembala terpilih, dam W. F. Bryant, salah satu dari pengurus, ditetapkan oleh
organisasi gereja yang baru, dan ditahbiskan, menjadikan organisasi itu permanen.
8

Vinson Synan menyatakan, “Gereja ini mungkin berdiri sendiri terkecuali pada kunjungan
pada tahun 1903 oleh seorang penjual Alkitab keliling dari Indiana dengan nama Ambrose
Jessup Tomlinson.”9
A.J. Tomlinson dan Church of God
A.J. Tomlinson, seseorang dari Indiana, merupakan seorang pengkhotbah yang telah
bergabung dalam Gereja Kekudusan di Camp Creek.10 Beliau diundang untuk waktu
khusus demi mempelajari Firman Tuhan bersama di rumah W. F. Bryant pada tanggal
13 Juni 1903. Tomlinson menyukai kelompok ini, setelah berkhotbah untuk mereka
beberapa kali, dan dia “menghargai sambutan yang hangat mereka selalu memberinya
(katanya). Mereka adalah kelompok yang teliti dan memiliki inspirasi dan antusiasme yang
hebat untuk mematuhi ajaran Kitab Suci.”11  Pada malam Jumat, tanggal 12 Juni 1903,
Tomlinson memutuskan untuk mendaki Burger Mountain, yang terdapat di belakang
rumah Bryant, untuk memberi waktu mencari Tuhan. Beliau menghabiskan malam dalam
doa dan kemenangan disana, menerima sesuatu yang disebutnya sebagai visi dari
“Gereja Tuhan Akhir Jaman.”12  Tomlinson kemudian turun dari gunung dan memutuskan
untuk bergabung dalam keanggotaan dengan Gereja Kekudusan di hari berikutnya, pada
tanggal 13 Juni 1903. Mengingat hari tersebut, Tomlinson kemudian menyatakan:
Lalu, jika Anda mengambil seluruh Alkitab, dibagi dengan benar, maka itu telah
menjadikannya Church of God (Gereja Tuhan). Lalu mengapa anda ingin menyebutnya
sebagai Gereja Kekudusan di Camp Creek?. . . “Anda telah menyetujui bahwa yang
telah saya katakana ini menjadikannya Church of God (Gereja Tuhan), dan maukah
Anda mengambilnya dan menjadikannya Church of God (Gereja Tuhan)?” Mereka
menyatakan bahwa mereka mau. Saya kemudian bertanya mereka apakah mereka
7 Johnson, Servants of the Spirit, 41.
8 C. T. Davidson, Upon This Rock, Volume 1 (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House and
Press, 1973), 300.
9 Synan, Century of the Holy Spirit, 115.
10 Stone, The Church of God of Prophecy: History and Polity, 22.
11 Davidson, Upon this Rock Volume 1, 312.
12 Ibid., 312–314.
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bersedia menerima saya masuk dengan memahami bahwa ini ADALAH Church of
God (Gereja Tuhan)—tidak akan menjadi, tetapi ADALAH Church of God (Gereja
Tuhan)? Mereka setuju. Maka saya berdiri tepat di depan tungku api dan saudara
Spurling, yang telah pergi ke surga, mengambil Alkitab dan memberikannya kepada
saya. Dia menyerahkannya kepada saya dan berkata, “Apakah kamu menerima ini
sebagai Firman Tuhan, percaya dan melakukannya, menaati perintahnya dan berjalan
di dalam terang sebagaimana terang Tuhan bersinar di dalamnya?” Saya berpikir
mendalam. Saya mengingat waktu berharga yang saya nikmati. Maksud saya, bisnis/
kegiatan. Maksud Tuhan bisnis/kegiatan. . . Tepat saat itu saya menyerahkan tangan
saya kepada saudara Spurling. . . Saya mengambil kewajiban dengan ketulusan
yang dalam dan kesucian yang ekstrim untuk tidak pernah dilupakan.13
Dalam hal menerima Tomlinson masuk ke dalam organisasi gereja, dimana beliau menjadi
pendeta, dan yang kemudian ditunjuk untuk melayani sebagai Ketua Internasional, Synan
menulis, “Dengan memenangkan Tomlinson, Gereja Camp Creek mendapatkan salah satu
pemimpin genius dalam sejarah gereja modern.”14  Ia kemudian menyatakan, “Denominasi
baru adalah ciri khas gereja-gereja kekudusan yang dibentuk Amerika pada periode ini.
Berkat kedua dari seluruh pengudusan dicari sebagai baptisan dengan Roh Kudus… Di
bawah kepemimpinan dinamis Tomlinson, Church of God menanam gereja di seluruh
wilayah pegunungan Tennessee, Georgia, Kentucky, Virginia Barat, dan Carolina Utara.15
Pergerakan ini, pergerakan ini, yang sekarang diketahui sebagai Church of God (nama
Church of God secara resmi digunakan pada tanggal 11 Januari, 1907, tetapi digunakan
secara longgar sampai saat itu, bergerak maju.16  Pada saat itu, bagaimanapun, “terlepas
dari pembicaraan umum di sana, di antara orang-orang percaya yang kekudusan dipimpin
oleh Roh atau dipenuhi dengan Roh, di sana sepertinya masih ada perasaan bahwa selalu
ada ‘sesuatu yang lebih’”17
Church of God menjadi satu bagian dari Pergerakan Pentakosta
Ketua Internasional A. J. Tomlinson menyampaikan Firman Tuhan dari kitab Kisah
Para Rasul dan berkhotbah tentang baptisan Roh Kudus sebelum merasakan sendiri
pengalaman tersebut.18  Oleh karena keyakinan ini, dan kerinduannya akan Baptisan Roh
Kudus untuk dirinya sendiri dan juga bagi jemaat gereja, Bishop Tomlinson mengundang
G. B. Cashwell, “Rasul Pentakosta dari Selatan,” untuk datang dan berkhotbah dalam
Konferensi Internasional Gereja pada tahun 1908.19  Saat itu di hari Minggu pagi pada
tanggal 12 January 1908, bahwa Tomlinson mengalami salah satu pengalaman yang
luar biasa dan unik terkait dengan Baptisan Roh Kudus.20   “Sembari mendengarkan
13 Ibid., 314, 315.
14 Synan, Century of the Holy Spirit, 116.
15 Ibid., 117.
16 Davidson, Upon This Rock Volume 1, 349.
17 Johnson, Servants of the Spirit, 87.
18 Ibid., 85.
19 A. J. Tomlinson, Last Great Conflict (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House, Reprint
1984), 233.
20 Johnson, Servants of the Spirit, 87.
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khutbah dari Gaston Cashwell, A. J. mengalami pertemuan fisik yang dramatis dengan
Roh Kudus…setelah terjatuh dari kursi ke lantai di kaki Gaston, tubuh A. J. dipindahkan
dan segera diperiksa oleh dokter dikarenakan sebelumnya dia berguling dan terombangambing mengalami luapan kegembiraan dan kemuliaan.”21
Tomlinson berbicara dalam Bahasa lidah asing sebagaimana diberikan oleh Roh Kudus.
Ia “dibawa” ke berbagai bagian dunia yang berbeda dan melihat kondisi manusia yang
mengerikan dan ia digerakkan oleh suatu penglihatan. Dia bersaksi bahwa ia dapat
berbicara dalam sepuluh Bahasa asing yang berbeda selama ia bepergian saat itu, dan
dia membagikan kehadiran dan kekuatan Allah yang khusus melalui pengalamannya.22
“Sejak pengalaman dramatisnya sendiri dengan Roh Kudus pada tahun 1908, gerejagereja yang dia pimpin, Church of God Cleveland, Tennessee, dan apa yang menjadi
Church of God of Prophecy, telah melanjutkan tradisi Pantekosta klasik.”23 Synan
mencatat, “Dengan kejadian ini dapat ditarik kesimpulan sebelumnya bahwa Church of
God akan menjadi suatu bagian dalam pertumbuhan Gerakan Pantekosta.”24  “Church of
God memang mulai bergerak seperti tentara yang perkasa melintasi tanah. Pada tahun
1910, sekitar 1.005 anggota dilaporkan di 27 gereja. Pada 1920, angka-angka itu telah
menjamur menjadi 14.606 anggota di 389 sidang.”25
Salah satu bukti terbesar dari dampak Azusa pada Gerakan Church of God adalah
keharmonisan ras yang luar biasa dalam keluarga Church of God of Prophecy. Sebagaimana
pertemuan oleh William J. Seymour yang menyebarkan harmoni rasial, begitu juga
Church of God of Prophecy yang telah diberkati dengan sentuhan Roh Kudus dalam hal
hubungan rasial. Harmoni dan sinergi ras yang sama telah menjadi ciri khas pelayanan
Church of God of Prophecy melalui kehidupan pergerakan tersebutt. Telah dikatakan
bahwa, “Church of God of Prophecy mungkin menjadi gereja Pantekosta yang paling
terintegrasi secara rasial di dunia.”26
Dari tahun kelahiran pada 1886 hingga 1908, Church of God terus bertumbuh oleh karena
DNA yang dijelaskan dalam penglihatan A. J. Tomlinson saat dia menerima baptisan
Roh Kudus, banyak orang dari seluruh dunia yang membutuhkan Injil Kristus. “Modus
operandi” gerakan tersebut adalah menanam gereja di setiap kota, setiap negara bagian,
dan setiap bangsa. Hal ini diperkuat secara meyakinkan oleh Tomlinson dalam Konferensi
tahunan, juga seperti kemajuan konstan yang terlihat dalam upaya ini. Pada tahun 1920,
21 Ibid.
22 A. J. Tomlinson, Answering the Call of God; The Marvelous Experiences of A. J. Tomlinson (Cleveland, Tennessee: White Wing
Publishing House, 1973), 10–13.
23 Varlack, Foundations, 35.
24 Synan, Century of the Holy Spirit, 118.
25 Ibid.
26 Grant Wacker, Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 144.
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Gereja telah berkembang pesat mencapai 14.000 anggota, menyebar ke banyak negara
bagian dan beberapa negara. Cleveland, Tennessee telah menjadi rumah untuk pekerjaan
itu, saat Tomlinson pindah dari pegunungan Carolina Utara ke titik akses terdekat untuk
perjalanan kereta api dan percetakan. Kepemimpinannya kemudian berlanjut selama
lebih dari 25 tahun sebagai gerakan peletakan dasar dan melanjutkan penyebaran Injil.
Setelah kematian A. J. Tomlinson, putranya M. A. Tomlinson dipilih untuk memimpin dan
Gereja pun terus berkembang, meluncurkan usaha-usaha gereja seperti misalnya panti
asuhan tingkat nasional dan internasional, kampus gereja, dan terus menjangkau lahanlahan panen yang baru baik di tingkat negara bagian juga negara.
Pada tahun 1990, M. A. Tomlinson mengundurkan diri dan Gereja memasuki era
baru pembaruan visi di bawah kepemimpinan Ketua Internasional Billy Murray. Beliau
terinspirasi untuk membuka sumur-sumur penjangkauan dan misi dengan tema “Turning
to the Harvest” (mengalihkan fokus kepada panen). Dalam masa sepuluh tahun
kepemimpinannya, Gereja telah melipatgandakan keanggotaannya dengan pertumbuhan
yang hebat di tingkat regional seperti Eropa Timur dan Afrika. Murray juga telah memimpin
gereja kepada identitas baru, berdiri di atas dasar yang teguh dari warisa Pantekosta
Kekudusan dan membangun pemahaman untuk berkolaborasi dan bersekutu dengan
mitra-mitra dalam Pantekosta, sebagaimana juga hubungan penginjilan lainnya. Dari
tahun 1990 hingga sekarang, Gereja kemudian melihat keanggotaannya dan pengaruh
globalnya berlipat ganda empat kali lipat menjadi lebih dari satu juta anggota dan lebih
dari 12.000 topik khotbah di seluruh dunia. Saat ini jelas bahwa tema pembaruan yang
dipimpin oleh Murray ini selaras dengan pekerjaan Roh pada saat itu. Selama dekadedekade itu Tuhan menggenapi Kisah Para Rasul 2: 15–17, mencurahkan Roh-Nya ke atas
semua daging dan bersiap untuk pekerjaan hari-hari terakhir-Nya.
Adalah juga pada masa kepemimpinan Murray bahwa kepemimpinan tertinggi Gereja
direformasi. Bergabung dengan Ketua Internasional adalah para Ketua Kawasan yang
dipilih dari tiap benua area pelayanan. Tubuh delapan orang ini pada akhirnya membentuk
tim kepemimpinan yang menginspirasi yang menuntun gereja maju dalam penanganan
Roh Kudus. Pergeseran ini telah menyebarkan kepemimpinan tingkat atas ke lebih
dari satu orang, serta memberikan ekspresi kepemimpinan untuk keanggotaan global
yang hebat yang terjadi dalam beberapa dekade sebelumnya. Menjelang tahun 2010,
kemudian menjadi sulit untuk menemukan pelayanan global dengan beragam pemimpin
internasional di puncak dari sebuah organisasi. Langkah ini terus menegaskan DNA dari
awal yang adalah tidak ada ras atau jenis kelamin atau perpecahan di mata Allah Bapa
di antara umat-Nya. Itu juga mencerminkan DNA kerinduan bagi bangsa-bangsa, benih
yang ditaburkan 100 tahun sebelumnya dalam penglihatan Tomlinson. Kepemimpinan
dari banyak ras dan kepemimpinan wanita telah menjadi tanda yang signifikan sejarah
Church of God of Prophecy. Tidak ada keraguan bahwa gerakan ini telah mendapat
manfaat dari berkat karena memberikan ruang bagi semua yang akan dipanggil Tuhan
untuk menemukan ekspresi dalam pelayanan.

> 24 <

Hari ini, “All Nations Church” (Seluruh Gereja Nasional) ini telah melayani di seluruh benua
dan memiliki tubuh organisasi bagi orang-orang yang percaya untuk membagikan iman
mereka di seluruh 130 negara. Sembilan puluh persen dari pelayanannya dapat ditemukan
diluar Amerika Serikat dengan pemimpin setempat dan pemimpin antar budaya di tempat
dimana mayoritas pelayanan tersebut ada. Church of God of Prophecy terus menghidupi
pernyataan visinya, “Mendamaikan dunia dengan Kristus dengan kekuatan Roh Kudus.”
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PELAJARAN 5
SEKARANG BAGAIMANA?
ISI PELAJARAN

1 KOMITMEN PRIBADI
Kami meminta komitmen berikut ini dari mereka yang memilih untuk menjadi anggota
gereja ini. Silahkan baca ayat-ayat Firman Tuhan dibawah dan lengkapi tiap kalimat untuk
memenuhi komitmen-komitmen tersebut.
A. A. Saya akan melindungi kesatuan gereja dengan . . .
•
•
•
•
•

___________________________________________________ (Roma 14:19; 1 Petrus 1:22)
___________________________________________________ (Efesus 4:29)
___________________________________________________ (Yudas 3)
___________________________________________________ (Ibrani 13:17)
___________________________________________________ (Efesus 4:31, 32)

B. B. Saya akan melayani di gereja dengan . . .
•
•
•

___________________________________________________ (1 Petrus 4:10)
___________________________________________________ (Matius 28:19, 20)
___________________________________________________ (Amsal 96:2-4)

C. C. Saya akan mendukung kesaksian gereja dengan . . .
•
•
•

___________________________________________________ (Ibrani 10:25)
___________________________________________________ (Filipi 1:27)
________________________________________________ (Imamat 27:30; 1 Korintus 16:2)

D. Saya akan membagikan tanggung jawab gereja dengan . . .
•     __________________________________________________ (1 Tesalonika 1:2, 3)
•     __________________________________________________ (Lukas 14:23)
•     __________________________________________________ (Roma 15:7)
•     __________________________________________________ (Galatia 6: 2).
•     __________________________________________________ (1 Tesalonika 5:11).
•     __________________________________________________ (Markus 16:15).
•     __________________________________________________ (1 Timotius 6: 3–5).
•     __________________________________________________ (Ibrani 6: 1–3).
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2 BERTUMBUH DALAM IMAN
Iman merupakan dasar dari seluruh kehidupan Kristen (Ibrani 11:6)
A. “Orang benar akan hidup oleh iman.” (Roma 1:17)
Tidak ada yang bisa diketahui atau diterima tentang Tuhan kecuali kita terlebih dahulu
percaya pada keberadaan-Nya.
B. B. Apa itu iman?
Baca Ibrani 11:1
•
•

Iman (kata benda)—” iman, keyakinan, persuasi kuat, jaminan, keyakinan teguh,
kejujuran, integritas, kesetiaan, kejujuran.”
Percaya (kata kerja)—” untuk percaya; yakin; mengandalkan seseorang, atau benda;
bermental bujukan; untuk mempercayakan, berkomitmen; untuk mengubah atau
kekuatan. “

C. Apa yang menjadi sumber dari iman yang benar?
Satu-satunya sumber yang benar akan iman yang alkitabiah adalah Firman Tuhan. “Iman
timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus” (Roma 10:4, 16, 17)
•   Tuhan memberikan setiap orang percaya suatu ukuran iman (Roma 12:3-6)
•   Iman seperti sebuah benih; yang memiliki potensi untuk bertumbuh
D. Contoh iman di Alkitab
•
•
•
•
•

Abraham (Kejadian 15:1-6; Kejadian 22:1-18)
Shadrakh, Meshakh, Abednego (Daniel 3)
Daniel (Daniel 6)
Maria (Lukas 1:26-38)
“Iman-iman yang Terkenal” (Ibrani 11)

3 BERTUMBUH DALAM DOA
Doa adalah kunci kemenangan rohani
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A. A. Mengapa orang percaya harus percaya?
•     _________________________________________________ (Markus 9:29)
•     _________________________________________________ (Lukas 22:39-43)
•     _________________________________________________ (Amsal 62:5-8)
•     _________________________________________________ (Matius 6:5-13)
B. Apa itu doa?
•
•
•

Doa adalah menghabiskan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan — kita berdua
berbicara dan mendengarkan.
___________________________________________________ (2 Tawarikh 7:14; Matius
6:9, 10)
___________________________________________________ (Matius 6:6)

“Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah
kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang
tersembunyi akan membalasnya kepadamu” (Matius 6:6)
C. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam doa?
•
•
•
•

___________________________________________________ (Ibrani 11:6)
_________________________________________________(Markus 11:24; Yakobus 1:6-8)
___________________________________________________(1 Yoh 5:14-16)
___________________________________________________ (Ibrani 7:25)

D. Apa saja jenis doa?
•    ___________________________________________________ (Lukas 11:5-13; Filipi 4:6)
•    ___________________________________________________ (Roma 8:26, 27)
•     ______________________________________ (1 Korintus 14:14; Efesus 6:18; Yudas 1:20)
•    ___________________________________________________ (1 Timotius 2:1, 2)
•    ___________________________________________________ (Filipi 4:6)
E. Siapa yang dapat terlibat dalam doa?
•
•
•

____________________________________________________ (Matius 6:5-7)
____________________________________________________ (Matius 18:19, 20)
____________________________________________________ (Kis 2:42, 4:24) ________
____________________________________________________ (Amsal 18:6; 64:1; 66:19)
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4 BERTUMBUH DI DALAM
KRISTUS
(Kedewasaan Rohani)

Setelah kita mengambil keputusan untuk melayani atau untuk ikut Kristus, kita disebut
sebagai “Murid-nya”. Apa maksud ungkapan ini sebenarnya?
A. Apakah yang dimaksud dengan pemuridan?
•
•
•

Murid berarti “orang yang menganut sekumpulan asas atau ajaran.”
Kita mengikuti pengajaran Yesus. Kita adalah murid Kristus.
Pemuridan adalah proses sepanjang hidup dalam mengikut dan men-dewasa di dalam
Kristus
» Pemuridan berlangsung sepanjang hidup. Pertumbuhsnn kita di dalam Kristus
seharusnya tidak pernah berhenti.
» Pemuridan adalah proses. Ini bukanlah suatu siten belajar 10-minggu atau suatu
kelas yang berakhir pada suatu titik tertentu. Hal ini dimulai seketika kita berbalik
kepada Kristus dan ini adalah proses dan pertumbuhan berkelanjutan di dalam
perjalanan kita dengan Tuhan.
» Pemuridan adalah menjadi dewasa di dalam Kristus. Kita harus lebih baik dalam
mengikut Kristus tahun depan daripada kita hari ini. Buah-buah Roh harus
semakin dan semakin nyata dalam hidup kita. Pengetahuan kita akan Firman
Tuhan harus bertumbuh. Kepekaan kita seharusnya menjadi lebih tajam, lidah
kita kurang tajam, dan cinta kita lebih penuh.

B. Perintah Utama Kristus
“Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barangsiapa mau
menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan
nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.” (Matius 16: 24, 25)
•

Sangkal diri. Menyangkal diri bukanlah hal yang wajar di dunia kita. Kita ingin apa
yang kita inginkan, ketika kita menginginkannya. Tetapi Kristus meminta kita untuk
mendahulukan orang lain dari diri kita sendiri dan membungkam keinginan daging
kita. Amanat Agung mengingatkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesame
(Matius 22:36-40).

•

Pikul salib. Apa maksudnya memikul salibmu? Untuk memahaminya, kita harus melihat
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kepada kehidupan Yesus, yang memberikan kepada kita contoh yang pamungkas.
Salib bukanlah pengalaman yang menyenangkan, tetapi itu adalah satu alasan Kristus
dipanggil. Setiap kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus
(Filipi 3:10; 1 Petrus 4:13; Roma 8:17). Melayani Kristus tidak akan selalu diisi dengan
waktu-waktu yang baik dan tanggung jawab yang ringan. Akan ada masa sulit karena
kita turut dalam penderitaan Kristus. Namun demikian, haris-hari terburuk sekalipun
bersama Kristus adalah jauh lebih baik dari hari-hari baik tanpa Kristus.
•

Ikut Aku. Yesus berkata, “Ikut Aku.” Pertanyaan kita seharusnya, “Kemana Yesus
pergi?” Jawaban pastinya adalah kepada kematian, sebagaimana Ia telah disalibkan
untuk anda dan saya. Kita juga pun harus ikut Kristus kepada kematian kita, bukan
secara fisik, namun secara rohani (Galatia 2:20). Kita harus mati dari cara hidup kita yang
berdosa, keegoisan kita, dan kesombongan kita. Kita harus menyerahkan keinginan
kita untuk-Nya. Kita harus melayani Dia dengan sepenuh hati, bukan melayani diri kita
sendiri. Tapi keindahan dari semua ini adalah bahwa ketika kita mematikan diri kita
sendiri, kita bisa hidup untuk Kristus, baik sekarang maupun selamanya, karena kita
juga berpartisipasi dalam kebangkitan-Nya (Filipi 3: 10, 11). Tidak ada cara hidup yang
lebih baik atau lebih memuaskan daripada ini.

C. Disiplin kerohanian
•
•
•
•

Doa
Puasa
Belajar Alkitab
lainnya

Diskusikan praktik apa dalam hidup yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan
menjaga kita di tempat yang seharusnya di dalam Kristus.

KESIMPULAN
Luangkan waktu untuk berdoa bersama para peserta di akhir pelajaran ini. Berdoa untuk
kekudusan dan kebenaran dimulai di sini dan sekarang. Berdoa agar karunia-karunia
rohani dilepaskan. Berdoa untuk jalan baru pelayanan terbuka. Berdoa untuk penyediaan
dan kepuasan ilahi. Berdoa untuk kehendak Tuhan dilakukan dalam setiap kehidupan saat
perjalanan baru ini dimulai.
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SUMBER-SUMBER TAMBAHAN
INVENTARIS KARUNIA-KARUNIA ROH
A. Petunjuk
1.  Terdapat sejumlah 110 pernyataan di bawah ini. Silahkan beri respon apakah Anda Sangat
Setuju, Agak Setuju, Tidak Memutuskan, Agak Tidak Setuju, atau Sangat Tidak setuju
bagi setiap pertanyaan.
2. Pindahkan jawaban anda pada lembaran profil di akhir dokumen ini.
3. Jumlahkan skor Anda untuk setiap karunia. Setiap karunia akan memiliki skor antara NOL
dan DUA PULUH.
4. Urutkan karunia-karunia tersebut berdasarkan urutan skor menurun. Skor lebih tinggi
menunjukkan karunia anda yang paling dominan.
B. Silahkan gunakan pilihan di bawah ini untuk jawaban-jawaban anda:
       4 – Sangat Setuju
       3 – Agak Setuju
       2 – Tidak Memutuskan
       1 – Agak Tidak Setuju
       0 – Sangat Tidak Setuju
___(1) Orang-orang tampaknya mau mengikuti kepemimpinan saya tanpa banyak perlawanan.
___(2) Saya suka mewartakan Firman Tuhan kepada sesama orang Kristen.
___(3) Merupakan sukacita bagi saya untuk memproklamasikan rencana keselamatanTuhan
  kepada orang-orang yang tidak bergereja.
___(4) Adalah menyenangkan memiliki tanggung jawab memimpin orang lain dalam kehidupan
  rohani mereka.
___(5) Saya senang membantu orang menemukan kebenaran penting dalam Alkitab.
___(6) Saya memiliki kegembiraan khusus menyanyikan pujian untuk Tuhan baik saat sendiri atau
  dengan orang lain.
___(7) Sangat menyenangkan memotivasi orang agar memiliki komitmen rohani yang lebih tinggi.
___(8) Orang-orang dengan masalah rohani tampaknya datang kepada saya untuk meminta  
          nasihat dan bimbingan.
___(9) Saya mendapat nilai yang bagus di sekolah
___(10) Ada sukacita besar dalam melakukan pekerjaan kecil di gereja.
___(11) Saya mencari peluang untuk membantu orang-orang dalam pekerjaan mereka.
___(12) Ada sukacita yang besar dalam memimpin orang untuk mencapai tujuan kelompok.
___(13) Saya suka mengatur orang-orang untuk pelayanan yang lebih efektif.
___(14) Ada kepuasan besar dalam memberikan uang dalam jumlah besar untuk pekerjaan Tuhan.
___(15) Saya merasakan belas kasih yang besar untuk masalah orang lain.
___(16) Tampaknya mudah untuk melihat apakah seseorang itu jujur atau tidak jujur.
___(17) Saya siap untuk mencoba hal yang mustahil karena saya memiliki kepercayaan
    yang besar kepada Tuhan.
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___(18) Ada sukacita besar ketika menyambut orang-rang di rumah saya
___(19) Saya menemukan bahwa perbaikan dan pemeliharaan berbagai hal di sekitar saya
    menjadi mudah bagi saya.
___(20) Saya sepertinya memahami kebutuhan doa orang-orang.
___(21) Saya menikmati kesempatan untuk berdoa bersama dan untuk orang yang sakit fisik agar
    mereka disembuhkan.
___(22) Saya beradaptasi dengan mudah pada budaya yang berbeda dari saya.
___(23) Saya merasakan adanya otoritas dalam hubungan saya dengan kelompok.
___(24) Saya suka memberitakan Firman Tuhan untuk menenangkan (menghibur) orang lain.
___(25) Saya tampaknya dapat menentukan kapan Roh telah mempersiapkan seseorang untuk
    menerima Yesus Kristus.
___(26) Sangat menarik untuk menyediakan kepemimpinan rohani bagi jemaat.
___(27) Mengajar kelas Alkitab adalah salah satu hal paling menyenangkan yang saya lakukan
    (atau bisa lakukan) di gereja.
___(28) Tuhan telah memberi saya kemampuan untuk memainkan alat musik, dan saya
    menikmatinya.
___(29) Sungguh menyenangkan memberikan dorongan kepada orang-orang yang putus asa.
___(30) Saya senang memberikan solusi untuk masalah-masalah sulit dalam hidup.
___(31) Tampaknya mudah untuk mempelajari kebenaran yang sulit.
___(32) Saya senang melakukan tugas rutin untuk kemuliaan Tuhan.
___(33) Saya senang membantu tugas-tugas darurat di gereja.
___(34) Orang-orang sepertinya senang mengikuti saya dalam melakukan tugas penting.
___(35) Ada sukacita dalam membuat keputusan-keputusan penting.
___(36) Saya menemukan sukacita sejati dalam memberikan sebagian besar uang saya kepada
    Tuhan.
___(37) Mengunjungi orang-orang di panti jompo memberi saya kepuasan yang luar biasa.
___(38) Saya sepertinya tahu dengan sangat cepat apakah ada sesuatu yang benar atau salah.
___(39) Ketika segala sesuatunya tampak mustahil, saya siap untuk bergerak maju.
___(40) Saya tidak merasa tidak nyaman ketika orang datang tiba-tiba.
___(41) Saya menikmati membuat berbagai jenis seni dan / atau kerajinan.
___(42) Doa adalah salah satu latihan rohani favorit saya.
___(43) Saya telah berdoa untuk orang yang sakit emosional dan melihat orang itu menjad
    lebih baik.
___(44) Adalah mudah bagi saya untuk pindah ke komunitas baru dan berteman.
___(45) Saya memiliki sedikit rasa takut dalam memimpin orang ke mana Tuhan ingin mereka
    pergi.
___(46) Saya menikmati berhubungan dan berbagi Firman Tuhan dengan isu-isu belakangan ini.
___(47) Saya merasakan beban untuk membagikan Injil kepada orang-orang.
___(48) Saya suka membantu orang dengan masalah kerohanian mereka.
___(49) Sepertinya orang-orang belajar ketika saya mengajar mereka.
___(50) Saya senang terlibat dengan gereja, sekolah, dan / atau produksi musik lokal.
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___(51) Saya suka mendorong anggota gereja yang tidak aktif untuk menjadi orang Kristen yang
    terlibat lagi.
___(52) Tampaknya orang-orang pada umumnya mengikuti saran saya.
___(53) Saya bisa memahami bagian sulit dari Firman Tuhan.
___(54) Saya menerima kepuasan besar dalam melakukan tugas-tugas kecil atau sepele di gereja.
___(55) Saya ingin melakukan tugas-tugas yang akan membebaskan orang lain untuk pelayanan
            penting.
___(56) Adalah lebih efektif mendelegasikan tugas kepada orang lain daripada melakukannya
    sendiri.
___(57) Saya menikmati tanggung jawab untuk pencapaian tujuan kelompok.
___(58) Saya menghargai kesempatan untuk mendukung situasi kritis secara finansial
___(59) Saya merasakan kegembiraan dalam menghibur orang dalam situasi sulit.
___(60) Perbedaan antara kebenaran dan kesalahan mudah dipahami oleh saya.
___(61) Saya selalu siap untuk percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita melalui situasi ketika
    orang lain merasa itu tidak mungkin.
___(62) Orang-orang sepertinya merasa sangat nyaman di rumah saya.
___(63) Saya suka membuat sesuatu dengan tangan saya.
___(64) Tuhan secara konsisten menjawab doa saya dengan cara yang nyata.
___(65) Saya telah mengunjungi seseorang yang sakit, berdoa agar Tuhan membuat mereka
    sehat secara fisik, dan orang tersebut menjadi lebih baik.
___(66) Saya dapat berhubungan baik dengan orang Kristen dari lokasi atau budaya yang
    berbeda.
___(67) Saya menghargai kesempatan untuk mewartakan Firman Tuhan kepada orang lain.
___(68) Penting bagi saya untuk menyampaikan Firman Tuhan tentang peringatan dan
    penghakiman Tuhan di dunia saat-saat ini.
___(69) Adalah merupakan suatu sukacita untuk membagikan apa arti Yesus bagi saya dengan
            tetangga yang tidak bergereja.
___(70) Orang-orang suka menyampaikan masalah dan kekhawatiran mereka kepada saya karena
            mereka merasa saya peduli.
___(71) Salah satu kegembiraan dalam pelayanan saya adalah melatih orang untuk menjadi orang
    Kristen yang lebih efektif.
___(72) Saya merasa aman dengan kenyataan bahwa kemampuan musik saya akan bermanfaat
    bagi orang lain yang berhubungan dengan saya.
___(73) Orang-orang yang merasa bingung sering datang kepada saya untuk mendapatkan
    penguatan dan penghiburan.
___(74) Saya merasa memiliki wawasan khusus dalam memilih alternatif terbaik dalam situasi    
    sulit.
___(75) Saya memiliki pemahaman yang jelas tentang doktrin alkitabiah (ajaran).
___(76) Saya menemukan lebih banyak kepuasan dalam melakukan suatu pekerjaan daripada
    mencari orang lain untuk melakukannya.
___(77) Saya senang membantu orang lain menanggung beban mereka.
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___(78) Sungguh menggairahkan untuk menginspirasi orang lain agar lebih terlibat dalam
    pekerjaan gereja.
___(79) Pengembangan rencana yang efektif untuk pelayanan gereja memberi saya kepuasan    
    yang besar.
___(80) Sungguh sukacita melihat berapa banyak uang yang dapat saya berikan kepada Tuhan.
___(81) Saya senang melayani orang yang sakit di rumah sakit.
___(82) Saya bisa menilai dengan baik antara kebenaran dan kesalahan pernyataan teologis
    tertentu.
___(83) Orang-orang tampaknya melihat saya sebagai orang yang percaya segalanya mungkin.
___(84) Ketika misionaris datang ke gereja kami, saya  ingin mereka datang ke rumah saya.
___(85) Saya melihat bahwa hasil kerja saya dengan berbagai benda ciptaan Tuhan membantu
    memperbaiki dan memperindah apa yang belum dilihat atau dikembangkan oleh orang    
    lain.
___(86) Saya dengan setia berdoa untuk orang lain menyadari bahwa keefektifan dan kesejahteraan
            total mereka bergantung pada jawaban Tuhan atas doa.
___(87) Saya suka berpartisipasi dalam pelayanan bagi yang sakit fisik atau emosional dan berdoa
            untuk kesembuhan mereka.
___(88) Pemikiran untuk memulai gereja baru di komunitas baru sangat menarik bagi saya.
___(89) Saya menikmati melatih pekerja di jemaat.
___(90) Dalam kelas Alkitab, tampaknya penting untuk membagikan Firman Tuhan meskipun itu
    membuat orang lain kesal.
___(91) Saya merasakan kepedulian yang mendalam terhadap orang-orang yang belum   
            terjangkau di komunitas saya.
___(92) Saya menikmati hubungan dekat dengan orang-orang dalam situasi empat mata.
___(93) Mudah untuk mengatur materi untuk mengajar kelas Alkitab.
___(94) Memimpin orang lain dalam menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan atau untuk
    kesenangan murni adalah memuaskan secara pribadi.
___(95) Saya lebih suka mengunjungi keluarga nakal di gereja saya daripada keluarga yang tidak
            bergereja.
___(96) Saya memiliki rasa percaya diri yang kuat pada solusi saya untuk masalah-masalah.
___(97) Merupakan tantangan yang menarik untuk membaca dan mempelajari buku Alkitab
    yang sulit.
___(98) Saya suka melakukan sesuatu tanpa menarik banyak perhatian.
___(99) Jika sebuah keluarga menghadapi krisis yang serius, saya menikmati kesempatan untuk      
    membantu mereka.
___(100) Ada kepuasan besar saat orang lain mengikuti saya dalam melakukan tugas.
___(101) Saya lebih suka membuat keputusan untuk kelompok daripada membujuk mereka
              untuk mengambil keputusan yang sama.
___(102) Saya dapat memberi dengan berkorban karena saya tahu bahwa Tuhan akan memenuhi
              kebutuhan saya.
___(103) Merupakan kepuasan khusus untuk mengunjungi orang-orang yang terkurung di rumah   
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              mereka.
___(104) Saya sering mencari motif seseorang dan melihat di bawah kata-katanya.
___(105) Ketika orang putus asa, saya senang memberi mereka visi positif.
___(106) Orang-orang sepertinya senang datang ke rumah saya.
___(107) Ada kesenangan dalam menggambar, mendesain, dan / atau melukis berbaga objek.
___(108) Saya menemukan diri saya berdoa ketika saya mungkin harus melakukan hal-hal lain.
___(109) Saya sangat yakin bahwa doa saya untuk orang yang sakit mempengaruhi keseluruha
      orang tersebut.
___(110) Lebih dari kebanyakan, saya memiliki keinginan yang kuat untuk melihat semua orang
      dari komunitas dan negara lain dimenangkan bagi Tuhan

Lembaran Alat Hasil Profil

Pindahkan skor anda pada setiap pertanyaan di atas ke table berikut di bawah ini dan pada
halaman berikutnya, kemudian jumlahkan masing-masing barisannya.
CATATAN PENTING! Penomoran pada lembaran ini dibuat secara VERTIKAL, dengan berurutan.
Untuk memberi skor pertanyaan 1, 23, 45, 67 Sn 89, jumlahkan skor secara horizontal, memberi
anda total keseluruhan untuk karunia Rasul. Lanjutkan penilaian ini melalui karunia misionaris di
bagian bawah tabel. Ini memberikan skor Anda untuk setiap karunia.
1. Rasul

1____

23____

45____

67____

89____

=____

2. Nabi

2____

24____

46____

68____

90____

=____

3. Penginjil

3____

25____

47____

69____

91____

=____

4. Gembala

4____

26____

48____

70____

92____

=____

5. Guru (pengajar)

5____

27____

49____

71____

93____

6. Musik

28____

50____

72____

94____

=____

7____

29____

51____

73____

95____

6____

7. Penasehat (konselor)

=____

=____

8. Kebijaksanaan

8____

30____

52____

74____

96____

=____

9. Pengetahuan

9____

31____

53____

75____

97____

=____

10. Melayani

10____

32____

54____

76____

98____

=____
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11. Menolong

11____

33____

55____

77____

99____

=____

12. Kepemimpinan 12____

34____

56____

78____

100____

=____  

13. Administrasi

13____

35____

57____

79____

101____

=____  

14. Memberi

14____

36____

58____

80____

102____

=____  

15. Belas Kasihan

15____

37____

59____

81____

103____

=____  

16. Kearifan

16____

38____

60____

82____

104____

=____  

17. Iman

17____

39____

61____

83____

105____

=____  

18. Keramahan

18____

40____

62____

84____

106____

=____  

19. Keahlian

19____

41____

63____

85____

107____

=____  

20. Campur Tangan 20____

42____

64____

86____

108____

=____  

21. Penyembuhan

21____

43____

65____

87____

109____

=____  

22. Misionaris

22____

44____

66____

88____

110____

=____  

Nama______________________________________________________________________
* Digunakan dengan ijin dari Into Thy Word. Dibuat oleh ITW Staff. www.intothyword.org
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LEMBAR KOMITMEN
Tanggal hari ini: _____/_______/______
Nama: __________________________________________________________________________
Alamat: _________________________________________________________________________
Telepon : __________________________       No. HP: : __________________________________
Email: __________________________________________________________________________
Tanggal lahir: _____/_______/______
Status Pernikahan (ceklis salah satu):   q
q S q M   q
qD qW
S: Single (Single) , M: Married (Menikah), D: Divorce (Cerai), W: Widow (Duda/Janda)
Silahkan beri tanda pada pernyataan berikut ini yang menunjukkan pengalaman rohani
yang telah anda alami.
q Diselamatkan

q Dikuduskan

q Dibaptis Roh Kudus     q
q Dibaptis Air dengan Selam

Apakah anda saat ini telah menjadi jemaat di gereja lain? __________
Bila iya, dimana?  _______________________________________________________________
YA! Saya ingin menjadi anggota _______________________(masukkan nama gereja anda
disini)     Saya telah menyelesaikan kelas keanggotaan, dan saya bersedia mengambil
perjanjian seperti di bawah ini di hadapan jemaat Tuhan. Saya membuat komitmen untuk
mendukung gereja lokal saya dengan kemampuan terbaik saya di bidang yang diuraikan
dalam kelas keanggotaan ini.
“Maukah Anda dengan tulus berjanji di hadapan Tuhan dan para saksi ini bahwa Anda
akan . . . . .
• Menerima Alkitab sebagai Firman Tuhan
• Percaya dan mempraktikkan ajarannya, dibagi dengan benar, Perjanjian Baru sebagai
aturan Anda iman dan amalan, pemerintahan, dan disiplin, dan
• Berjalan dalam terang untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan terbaik
Anda?”
Tanda tangan:  ________________________________________________
Tanggal:  _____/_______/______
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(Catatan: Silahkan lepaskan bagian lembar komitmen yang telah anda isi dari buku manual
ini dan berikan kepada gembala anda.)

PERNYATAAN KEANGGOTAAN:
Berikut ini digunakan untuk menerima anggota baru.

GEMBALA BERKATA:

Silahkan letakkan tangan kanan anda di atas Alkitab dan berikan respon dengan “Saya
Mau” untuk pertanyaan-pertanyaan berikut:
“Maukah Anda dengan tulus berjanji di hadapan Allah dan para saksi ini bahwa Anda
akan :
• Menerima Alkitab sebagai Firman Tuhan;
• Percaya dan mempraktikkan ajarannya, dibagi dengan benar, Perjanjian Baru sebagai
aturan Anda iman dan amalan, pemerintahan, dan disiplin; dan
• Berjalan dalam terang untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan terbaik
Anda?”
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TENTANG SAYA
Nama: _________________________________________________________________________
Usua: ________
Ulang Tahun: _____/_______/______
q Laki-laki          q
q Perempuan
q Menikah          q
q Lajang
Apakah anda memiliki anak?   q
q Ya    q
q Tidak
Jika iya, silahkan tuliskan nama dan usia mereka
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Alamat: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nomor telepon yang bisa dihubungi: _____________________________________________
Apakah anda memilih sms, atau panggilan telepon?      q
q SMS    q
q Panggilan Telepon
Email: ________________________________________________________________________
Kontak darurat dan hubungannya dengan anda:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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