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Mari kita
Bercakap - cakap

Sebelum saudara mulai belajar, marilah kita bercakap-
cakap. Ini adalah semacam buku yang istimewa untuk me-
nolong saudara belajar, di mana pun saudara berada. Buku
ini adalah guru saudara. Buku ini menceritakan sesuatu
kepadamu, kemudian mengajukan pertanyaan mengenai
pokok itu kepada saudara. Buku ini memimpin saudara
langkah demi langkah melalui setiap pelajaran.

Buku ini berukuran kecil. Jadi saudara dapat memba-
wanya ke mana pun dan mempelajarinya bilamana saja
saudara mempunyai waktu luang selama lima atau sepuluh
menit. Saudara tidak perlu menunggu sampai saudara mem-
punyai waktu untuk mempelajari satu pelajaran seluruhnya.
Kerjakan mana yang dapat, bilamana saja dan di mana saja
saudara dapat mengerjakannya.

Buku ini disusun sebagai buku kerja sehingga saudara
dapat menulis jawaban-jawaban di dalamnya. Tetapi jika
buku ini saudara pinjam atau akan dipergunakan lagi, tulis-
lah jawabnya dalam sebuah buku tulis.
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Kehidupan Baru Saudara

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang benar, atau lanjutan kali-
mat yang benar dan tandailah dengan X. Contoh:

1. Macamapakah buku ini?
.~. a) istimewa
.... b) biasa

2. Buku ini menggunakan metode mengajar diri
sendiri agar saudara dapat

a) mengajar suatu kelas.
.... b) belajar di manapun saudara berada.

Sebagai guru saudara, buku ini memberita-
hukan apakah jawaban-jawaban saudara itu benar
atau tidak. Jawaban-jawaban yang seharusnya
saudara pilih dalam pertanyaan-pertanyaan di atas
ialah: 1. a) istimewa 2. b) belajar di mana pun
saudara berada.

Pertanyaan-pertanyaan disisipkan di beberapa tempat di
dalam pelajaran, dan bukannya pada akhir pelajaran saja.
Pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban-jawaban saudara
akan:
• menolong saudara memusatkan pikiran pada pelajaran itu.
• menguji pengertian saudara tentang apa yang.baru sau-
dara baca.
• menanamkan pokok-pokok utama dari pelajaran dalam
ingatan saudara.
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Di bawah bagian Yang Harus Saudara Kerjakan, terdapat
jawaban yang tepat. Janganlah melihatnya sebelum saudara
menulis jawabanmu sendiri. Tutuplah jawaban itu dengan
secarik kertas sementara saudara menulis jawaban saudara
di tempat yang kosong itu, lalu cocokkanlah jawaban sau-
dara dengan jawaban yang benar dalam buku ini.
~~==================================
, Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah lanjutan yang tepat untuk kalimat-kali-
mat ini, dan tandailah dengan X.

3. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban
ini menguji

a) pengertian saudara tentang apa yang
baru saudara baca.

b) pengetahuan umum saudara tentang
pokok itu.

Jawaban: 3. a) pengertian saudara tentang apa
yang baru saudara baca.

Selain dari menjawab pertanyaan, kadang-kadang buku
ini meminta saudara untuk menghafalkan ayat Alkitab atau
menerapkan pelajarannya. Semua latihan ini dimaksudkan
untuk menolong saudara mempelajari pelajaran itu dengan
baik.;oleh karena itu kerjakanlah semuanya.

Isi buku ini adalah mengenai saudara serta kehidupan
Kristenmu. Ini dapat menolong dan mendatangkan berkat
bagi saudara. Buku ini telah menolong beribu-ribu pelajar.
Tetapi, apa yang saudara pelajari di dalamnya itu hanya
akan bermanfaat bagi saudara apabila saudara memperguna-
kannya! Sebab itu, langsung praktekkanlah apa pun yang
sudah saudara pelajari.
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Kehidupan Baru Saudara

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Saudara akan mendapat manfaat yang terbesar
dari pelajaranmu jika saudara

a) berusaha agar orang lain melakukan apa
yang diajarkan buku ini.

b) mulai melakukan hal-hal yang saudara
pelajari.

5. Bacalah "Daftar Isi" pada halaman 5 untuk
memperoleh gambaran tentang apa yang akan
saudara pelajari.

Jawaban: 4. b) mulai melakukan hal-hal yang
saudara pelajari.

Tentu saudara memerlukan Tuhan untuk menolong
saudara dalam semua pelajaran ini. Karena itu bilamana pun
saudara akan belajar, mohonlah supaya Ia menolong, serta
berterima kasihlah kepada Dia atas pertolonganNya. Roh
Kudus akan menolong saudara agar mengerti kebenaran-
kebenaran rohani yang perlu saudara ketahui. Ia akan me-
nunjukkan kepada saudara bagaimana kebenaran-kebenaran
itu dapat diterapkan dalam kehidupanmu. Dan Ia akan
menolong supaya saudara bertumbuh secara rohani semen-
tara mempelajari pelajaran-pelajaran itu.

Doa
Teri-na kasih, ya Allah, untuk pelajaran-pelajaran
tentang kehidupanku yang baru. Tolonglah saya
untuk mempelajarinya dengan baik. Pergunakan
pelajaran-pelajaran ini untuk menjadikan saya seo-
rang Kristen yang lebih baik. Dalam nama Yesus,
Amin.



SAUDARA
TELAH MEMULAI KAN
KEHIDUPAN BARU

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Apakah Yang Telah Terjadi?
Kehidupan Baru di dalam Kristus
Kehidupan Yang Bagaimanakah?
Apakah Yang Harus Saudara Perbuat dalam Hal

Ini?
Keluarga Saudara Yang Baru: Bapa
Keluarga Saudara Yang Baru: Kakak
Keluarga Saudara Yang Baru: Roh Kudus,

Penolong Saudara
Keluarga Saudara Yang Baru: Orang-orang

Kristen Lainnya
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Apakah Yang Telah Terjadi?

Pada saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai Juru-
selamatmu, saudara memulaikan kehidupan yang baru. Ia
adalah Pemberi kehidupan, yakni kehidupan kekal yang
indah, kaya dan penuh suka cita. Saudara telah menyerah.
kan kehidupanmu dan segala dosa serta kegagalan kepada-
Nya, dan Ia mengaruniakan kepadamu kehidupanNya yang
menang atas dosa. Saudara telah memulaikan kehidupan
yang penuh dengan hak-hak istimewa sebagai seorang anak
Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah jawaban yang benar serta tandailah de-
ngan X.

1. Dari manakah asalnya kehidupan baru saudara?
a) dari coba-coba menjadi seorang Kristen.
b) dari Yesus Kristus, Pemberi kehidupan.
c) dari menjadi anggota gereja.

Tutuplah jawaban-jawaban di bawah bagian Yang
Harus Saudara Kerjakan sampai saudara telah
menulis jawabanmu sendiri.

Jawaban: 1. b) dari Yesus Kristus, Pemberi kehi-
dupan.
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Kehidupan Baru di dalam Kristus

Saudara mempunyai kehidupan yang baru ini karena
Yesus hidup di dalam saudara. Firman Allah, Alkitab,
memberitahukan hal itu kepada saudara.

Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah
pengharapan akan kemuliaan! Kolose 1:27.

Garis abu-abu di muka ayat-ayat Alkitab akan menolong
saudara mendapatinya dengan mudah. Petunjuk pada akhir
tiap ayat memberitahukan tempatnya dalam Alkitab sau-
dara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

2. Dari manakah saudara dapat belajar tentang
kehidupan yang diakibatkan karena Kristus
hidup dalam saudara?

a) dari Alkitab, Firman Allah.
b) dari ilmu pengetahuan.
c) dari berbagai-bagaiagama.

Jawaban: 2. a) dari Alkitab, Firman Allah.
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Kehidupan Yang Bagaimanakah?

Kristus yang hidup di dalam saudara menjadikan saudara
seorang Kristen. Ada orang yang berpikir bahwa kehidupan
Kristen merupakan keadaan yang muram dan bagaikan di
penjara. Pandangan ini salah. Kehidupan baru saudara di
dalam Kristus lebih memuaskan, lebih sempurna dan lebih
bahagia, dari pada yang pemah saudara impikan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

3. Dengan menerima Yesus Kristus sebagai Juru-
selamat, saudara telah memulai kehidupan yang

a) menyedihkan.
b) lebih berbahagia dari pada kehidupan

yang dahulu.
e) bagaikan di penjara.

Jawaban: 3. b) lebih berbahagia dari kehi-
dupan yang dahulu.

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes
10:10b.
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~
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Hafalkan perkataan Yesus dalam Yohanes
10:10b.

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.
5. Yesus Kristus datang untuk memberikan ke-

pada saudara
a) hukuman karena dosa-dosa saudara.

.... b) hidup ... dalam segalakelimpahan.

Jawaban: 5. b) hidup ... dalam segala kelim-
pahan.

Dalam kehidupan baru ini yang diberikan oleh Yesus,
saudara akan mendapatkan pengertian baru, pandangan
baru, tujuan-tujuan baru dan maksud yang baru untuk
hidup.

Beban kesalahan telah lenyap; dosa-dosa saudara telah
diampuni. Kasih yang baru kepada Allah dan orang-orang
lain memenuhi hati saudara, serta mendatangkan damai dan
sukacita. Saudara mempunyai penghargaan yang baru un-
tuk segala sesuatu yang baik dan indah, serta memiliki
kesadaran baru akan hadirat, kuasa dan kebajikan Allah.
Kerinduan yang baru untuk menyenangkan hati Allah dan
menolong orang-orang lain, mulai memberikan tujuan
yang baru kepada segalatindakan saudara.
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Perubahan yang telah diperbuat Roh Kudus di dalam
diri saudara adalah lebih ajaib dari pada perubahan seekor
ulat menjadi kupu-kupu. Kristus telah mengubah saudara
menjadi seorang yang baru dan telah memberikan sayap
rohani. Saudara telah dilahirkan kembali dan bukan seorang
berdosa lagi; kini saudara menjadi seorang anak Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

6. Yang manakah di antara hal-hal ini yang akan
saudara miliki dalam kehidupan yang baru?

a) pandangan yang baru.

b) lebih banyak uang.

e) kepopuleran yang lebih besar di antara
teman-teman saudara.

7. Ketika saudara dilahirkan kembali, saudara
memulai kehidupan yang

a) bebas dari persoalan-persoalan.
b) penuh kasih akan Allah dan orang-

orang lain.
e) bebas untuk berbuat sesuka hati.

Jawaban: 6. a) pandangan yang baru. 7. b) pe-
nuh kasih akan Allah dan orang-orang lain.
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Apakah Yang Harus Saudara Perbuat dalam Hal Ini?

Sebagai seorang bayi yang baru lahir dalam keluarga
Allah, saudara akan menikmati pemeliharaanNya yang
penuh kasih. Saudara harus juga menerima persediaan-
persediaan yang telah dibuatNya agar saudara tetap sehat
dan kuat. Ia telah memberikan kepadamu suatu perangai
baru, dan kini saudara harus melakukan bagianmu untuk
memperkembangkannya.

Buku ini akan menolong saudara untuk memperkem-
bangkan perangai yang baru itu. Sementara saudara mem-
pelajari pelajaran-pelajaran ini, saudara akan mengetahui
tentang hak. dan tanggung jawabmu yang baru sebagai seo-
rang anak Allah. Nikmatilah sepuas-puasnya selama hidup-
mu dalam dunia. Lalu, pada suatu hari kelak Yesus akan
menjemput saudara untuk tinggal dengan Dia di dalam ru-
mahNya di surga, sebuah rumah yang seribu kali lebih indah
dari pada segala sesuatu dalam dunia ini.

~ ~ Yang Hams Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

8. Tentang apakah buku ini?
a) kehidupan saudara sebagai anggota ge-

reja.
b) perangai baru yang telah diberikan

Allah kepada saudara.
c) peraturan-peraturan yang harus ditaati

oleh seorang Kristen.
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9. Saudara mempelajari pelajaran-pelajaran ini
agar saudara dapat

a) memperoleh sebuah surat tanda tamat.
b) memperbincangkan agama.
c) menikmati semua hak saudara sebagai

seorang anak Allah.

Jawaban-jawaban: 8. b) perangai baru yang telah
diberikan Allah kepada saudara. 9. c) menikmati
semua hak saudara sebagai seorang anak Allah.

Hal yang terutama yang harus saudara perbuat ialah
tetap di dalam persekutuan dengan Kristus dan bertambah-
tambah kuat dalam kehidupan yang diberikanNya.

Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu . . .
sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Yohanes 15:4,5.
Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ka-
rena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hen-
daklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2:6,7.



Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru 19

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.
10. Apakah hal yang terutama yang harus saudara

perbuat agar menjadi seorang Kristen yang
kuat?

a) tetap di dalam persekutuan dengan
Kristus.

b) berusaha menjadi seperti Yesus.
c) meniru perbuatan orang-orang Kristen

lainnya.

Jawaban: 10. a) tetap di dalam persekutuan de-
ngan Kristus.

Keluarga Saudara Yang Baru: Bapa

Allah yang Mahakuasa, yang menciptakan alam semesta,
kini menjadi Bapa saudara yang penuh kasih. Janganlah
menganggap Dia sebagai Bapa yang keras sikapNya dan jauh
dari saudara. Sekarang ini Ia ada di sisirnu, dan ingin meno-
long saudara di dalam segalapersoalan.

Karena saudara telah menjadi seorang anak Allah, Bapa-
mu ingin supaya saudara berbicara kepadaNya dengan hati
yang terbuka dan dengan berani, tepat seperti seorang anak
berbicara kepada ayahnya yang baik hati serta lekas menger-
ti. Bicaralah tentang segala hal dengan Dia di dalam doa
setiap hari, pada waktu apa saja, baik siang ataupun malam.
Ceritakan kepadaNya segala persoalan saudara. Bersyukur-
lah kepada Dia atas segalaberkatNya. Ia menaruh perhatian
kepadamu dan segala sesuatu yang menyangkut saudara.
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Saudara tidak perlu memakai perkataan yang bagus-bagus
atau doa yang telah dihafalkan; hanya beritahukan kepada-
Nya apa yang ada di dalam hatimu.,.
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.
11. Dalam kehidupan baru ini Allah menjadi se-

bagai
.... a) suatu Oknum yang jauh dari saudara.
.... b) seorang Bapa yang penuh kasih.

12. Apakah yang harus saudara perbuat bila sau-
dara berdoa?

a) menghafalkan doa-doa dan menyebut-
nya berulang-ulang.

b) berbicara kepada Allah dengan hati
terbuka sebagai seorang anak kepada
bapanya .

.... c) memakai perkataan yang muluk-mu-
luk dan ucapan yang fasih.

Jawaban: 11. b) seorang Bapa yang penuh kasih.
12. b) berbicara kepada Allah dengan hati terbu-
ka sebagai seorang anak kepada bapanya.

Keluarga Saudara Vang Baru: Kakak
Yesus Kristus adalah Kakak saudara dalam keluarga

Allah. Ia begitu mengasihi saudara sehingga Ia mati untuk
menyelamatkan saudara. Sekarang Ia ingin menolong sau-
dara hidup dengan suka cita sebab kemenangan atas dosa.
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Bersyukurlah kepadaNya sebab saudara telah diselamatkan
dan sebab pertolongan yang diberikanNya kepada saudara
setiap hari.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

13. Dalam kehidupan yang baru ini Yesus menjadi
sebagai

a) Juruselamat dan Kakak saudara.
.... b) Hakim yang lalim.

Jawaban: 13. a) Juruselamat dan Kakak saudara.

Keluarga Saudara Yang Baru: Roh Kudus, Penolong Saudara

Roh Kudus, Oknum ketiga dari Trinitas, adalah Oknum
yang mengerjakan mujizat kelahiran baru di dalam diri sau-
dara. Ialah yang mengubahkan perangai saudara yang ber-
dosa serta menjadikan saudara seorang anak Allah.

Ada kalanya saudara masih harus berjuang melawan
perangai yang lama, tetapi Roh Kudus telah datang untuk
tinggal di dalam hatimu serta menolong saudara. Sewaktu
saudara bekerja sama dengan Dia dalam iman dan ketaatan,
Ia akan mengajarkan apa yang harus saudara perbuat dan
memberikan kekuatan kepada saudara untuk melakukannya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

14. Mujizat kelahiran baru telah dilaksanakan da-
lam diri saudara oleh

a) pemberita Injil.
b) pendeta.
e) Roh Kudus.

15. Saudara mempunyai Roh Kudus untuk
a) menghukum saudara setiap kali sau-

dara berbuat yang salah.
b) tinggal di dalam diri saudara dan me-

nolong untuk berbuat benar. .

16. Saudara akan melakukan apa yang Allah
inginkan

a) dengan sendirinya.
b) karena Roh Kudus akan memaksa

saudara untuk melakukannya.
e) sewaktu saudara bekerja sama dengan

Roh Kudus dalam iman dan ketaatan.

17. Saudara akan mengerti apa yang harus saudara
perbuat dan akan dapat melaksanakannya
dengan

a) kepandaian saudara sendiri.
b) tekad saudara.
e) pertolongan Roh Kudus.
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Jawaban: 14. c) Roh Kudus. 15. b) tinggal di
dalam diri saudara dan menolong untuk berbuat
benar. 16. c) sewaktu saudara bekerja sama
dengan Roh Kudus dalam iman dan ketaatan.
17. c) pertolongan Roh Kudus.

Keluarga Saudara Yang Baru: Orang-orang Kristen Lainnya

Setiap orang Kristen sejati, yang telah dilahirkan kem-
bali, adalah seorang anak Allah. Karena Allah adalah Bapa
kita, maka kita semua adalah saudara-saudara di dalam
Kristus.

Orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen menyam-
but saudara, sebagai saudara mereka yang baru, ke dalam
keluarga Allah. Mereka ingin berbuat apa saja untuk meno-
long saudara supaya bertumbuh secara rohani dan menjadi
seorang Kristen yang kuat dan sehat.

Bila saudara mempunyai suatu persoalan, bicarakan hal
itu dengan pendeta dan saudara-saudaramu dalam gereja.
Mereka akan berdoa dengan saudara tentang hal itu dan
berusaha sedapat-dapatnya untuk menolong saudara.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

18. Semua orang Kristen yang sejati yang telah
dilahirkan kembali adalah

a) saudara-saudara di dalam Kristus.
b) anggota-anggota dari organisasi yang

sama.
c) teman-teman yang baik.

Jawaban: 18. a) saudara-saudara di dalam Kristus.

Bersama dengan buku pelajaran ini saudara menerima
"Catatan Siswa" untuk pelajaran satu sampai dengan lima.
Saudara harus mengisi sebagian dari padanya sesudah selesai
dengan setiap pelajaran.

Yang Harus Saudara Kerjakan

19. Sekarang isilah bagian "Catatan Siswa" untuk
Pelajaran 1.
Sesudah melakukan ini, saudara dapat melan-
jutkan ke pelajaran berikutnya.



SAUDARA
BELAJAR
BERJALAN

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Letakkan Tangan Saudara di dalam Tangan Allah
Sudahkah Iblis Berusaha untuk Menjatuhkan

Saudara?
Apakah Saudara Menderita karena Kristus?
Apakah Saudara Tawar Hati atau Diganggu oleh

Keragu-raguan?
Bapa di Surga Mengasihi Saudara'
Selesaikan Keragu-raguan Saudara Sekarang
Bertobat
Percayalah akan Injil: Percayalah akan Yesus

Kristus
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letakkan Tangan Saudara di dalam Tangan Allah

Betapa senangnya ibu bapa bila anak mereka mulai bela-
jar berjalan! Dan betapa senangnya Bapamu yang di surga
apabila saudara, anakNya, mulai berjalan dengan Dia di dalam
kehidupan Kristen ini! Janganlah takut bahwa saudara
mungkin akan jatuh, letakkan saja tangan saudara dalam ta-
ngan Bapamu dan Ia pun akan menolong saudara. Setiap hari
bila saudara bangun, mohonlah supaya Ia menolong dalam
segala sesuatu yang akan saudara lakukan pada hari itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.

1. Kehidupan saudara sebagai seorang Kristen di-
bandingkan dengan apakah dalam pelajaran ini?

a) seorang yang dapat berjalan sendiri.
b) seorang bayi yang tidak dapat berjalan.
e) berjalan dengan tanganmu dalam tangan

Allah.

Jawaban: 1. e) berjalan dengan tanganmu dalam
tangan Allah.

Sudahkah Iblis Berusaha untuk Menjatuhkan Saudara?

Iblis, si jahat, adalah musuh Allah dan musuh setiap
orang Kristen. Ia berusaha untuk membuat saudara tersan-
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dung dan jatuh. Mungkin Ia menggunakan aniaya, olokan,
kekecewaan atau godaan. Ia akan berusaha menimbulkan
keragu-raguan tentang keselamatan saudara. Iblis senantiasa
melawan orang-orang Kristen serta berusaha untuk meram-
pas mereka dari tangan Allah. Terutama ia berusaha mem-
bingungkan orang-orang Kristen baru dengan kebimbangan
dan kesukaran. Ia tidak menghendaki saudara belajar ber-
jalan dengan Allah.

Karena itu janganlah heran kalau saudara mendapat be-
berapa bincut sewaktu saudara belajar berjalan. Mungkin
seorang anak melanggar sebuah kursi dan terluka, atau kehi-
langan keseimbangan lalu terjatuh, tetapi ini bukan merupa-
kan alasan baginya untuk tidak mau mencoba berjalan lagi.

Yang HaNS Saudara Kerjakan

2. Sesudah saudara menjadi seorang Kristen
a) segala persoalan saudara hilang.
b) Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan

saudara.
c) saudara tak akan menjadi tawar hati

atau dianiaya.

3. Iblis seringkali berusaha membuat orang-orang
Kristen baru

a) menikmati keselamatan mereka.
b) bimbang akan adanya Allah.
c) meragux-n keselamatan mereka.
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Jawaban: 2. b) Iblis akan berusaha untuk menja-
tuhkan saudara. 3. c) meragukan keselamatan
mereka.

Ingatlah bahwa Bapamu yang di Surga jauh lebih kuat
dari pada Iblis, dan Ia akan memegang tangan saudara.

Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan
mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya
dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari ta-
nganKu. Yohanes 10:28.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. Hafalkan perkataan Yesus dalam Yohanes
10:28.

Apakah Saudara Menderita karena Kristus?

Jangan heran atau marah jika keluarga atau beberapa
teman saudara memperolokkan saudara oleh sebab saudara
menerima Kristus. Bahkan mereka mungkin menganiaya
saudara. Adalah suatu kehormatan dan hak istimewa untuk
menderita karena Dia yang telah mati di kayu salib untuk
kita. Kita "memikul salib kita" dan mengikut Dia. Ini
menyatakan kepadaNya bahwa kita mengindahkan pende-
ritaan yang dialamiNya untuk kepentingan kita.

Lagi pula, Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan
pahala kepada mereka yang menderita karena Dia.
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Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus me-
nyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan
mengikut Aku. Lukas 9:23.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebe-
naran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.
Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan
dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar
di surga. Matius 5: 10-12.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Bila saudara harus menderita karena Yesus, sau-
dara harus merasa

a) sedih dan tawar hati.
b) marah dan siap untuk melawan.
c) berbahagia sebab saudara akan menda-

pat pahala di surga.

Jawaban: 5. c) berbahagia sebab saudara akan
mendapat pahala di surga.

Apakah Saudara Tawar Hati atau Diganggu oleh
Keragu-raguan?

Janganlah tawar hati bila saudara mendapat kesukaran
dalam melakukan apa yang benar. Bila seorang dilahirkan
kembali, sesungguhnya ia menjadi seorang anak Allah, tetapi
ia masih harus belajar berjalan. Apabila seorang Kristen
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baru membuat kesalahan, iblis berusaha menawarkan hati-
nya dengan jalan membuat ia berpikir, "Wah, lihatlah apa
yang telah saya perbuat. Karena saya berbuat salah, tentu
saya bukan seorang anak Allah."

Beberapa orang Kristen baru menjadi bingung dan mulai
bimbang. Mereka berpikir, "Saya tak dapat hidup sebagai
orang Kristen; itu terlalu berat bagi saya. Lebih baik saya
kembali kepada kehidupan yang lama dan tidak berusaha
mengikuti Allah. Lagi pula, saya tidak melihat perubahan
besar dalam diri saya seperti yang disebut-sebut oleh orang-
orang Kristen lainnya. Saya tidak merasakan sukacita kese-
lamatan. Mungkin saya ini bukan seorang Kristen."

Pernahkah saudara bergumul melawan keragu-raguan
seperti ini? Ingatlah bahwa semuanya itu datang dari musuh
saudara yang sedang berusaha menawarkan hati dan menja-
tuhkan saudara. Ada orang yang merasakan sukacita yang
lebih besar dari pada yang lain waktu mereka diselamatkan;
karena itu janganlah merasa kuatir tentang perasaan saudara.
Makin banyak yang saudara ketahui tentang apa yang diper-
buat Allah waktu Ia menjadikan saudara anakNya, makin
besarlah sukacita yang akan saudara peroleh. Pada waktu
saudara bersyukur kepadaNya atas segala berkatNya, suka-
cita saudara akan bertambah-tambah. Karena itu, ingatlah
bahwa keselamatan itu tidak bergantung pada apa yang sau-
dara rasakan atau apa yang tidak saudara rasakan. Kesela-
matan itu bergantung pada kesetiaan Allah, dan kepadaNya-
lah saudara telah menyerahkan kehidupan dan jiwamu.

- ~"'I'V~
Jika saudam telah terantuk dan ter- ~ ~

jatuh, itu bukan berarti bahwa saudara ~ =
tidak dapat belajar berjalan, atau bahwa
saudara bukannya anak Allah. Mohonlah
pengampunanNya atas segala kegagalan
saudara, lalu bangunlah dan coba lagi. ~ :.. -e-e-
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Perubahan dalam diri saudara, keinginan untuk mem-

perkenankan hati Allah, dan kecemasan saudara akan kega-
galan-kegagalanmu, merupakan bukti-bukti dari perangai
yang baru. Sebab itu janganlah tawar hati. Ingatlah bahwa
hal belajar berjalan bagi beberapa anak adalah lebih sukar
dari pada bagi anak-anak yang lain.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Bila saudara merasa tawar hati dan sedih, ingat-
lah bahwa

a) orang-orang Kristen sejati selalu ber-
bahagia.

b) semua orang Kristen merasakan suka-
cita yang sama besarnya waktu mereka
diselamatkan.

.... c) makin banyak saudara bersyukur ke-
pada Tuhan atas berkat-berkatNya, ma-
kin berbahagia hati saudara.

7. Keselamatan saudara bergantung pada
a) kesetiaan Allah.
b) perasaan saudara.
c) kebaikan saudara.

Jawaban: 6. c) makin banyak saudara bersyukur
kepada Tuhan atas berkat-berkatNya, makin ber-
bahagia hati saudara. 7. a) kesetiaan Allah.
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Bapa di Surga Mengasihi Saudara
Menurut saudara, apakah orang tua yang penuh kasih,

akan memarahi anak mereka karena ia jatuh, atau mening-
galkannya apabila ia terluka? Sama sekali tidak! Mereka
akan mengangkatnya, menghiburnya, lalu mendorongnya
agar supaya ia terus berusaha sampai dapat berjalan baik.
Apakah Allah akan berbuat kurang dari pada itu bagi anak-
Nya yang baru mulai berjalan? Mustahil! Pandanglah Dia
sekarang dalam doa, dan katakan kepadaNya: "Terima
kasih, ya Bapa, oleh sebab Engkau memegang tanganku
dan mengajar aku berjalan. Aku lemah, tetapi aku tahu
bahwa Engkau akan menolongku untuk melakukan apa
yang harus kuperbuat."

Ketahuilah bahwa Allah memimpin saudara dalam
kehidupan Kristenmu dengan Roh Kudus dan FirmanNya,
yaitu Alkitab. Bacalah Alkitab dan berdoalah setiap hari.
Ini akan menolong untuk melenyapkan keragu-raguan dan
menolong saudara berjalan tanpa tersandung.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Jika saudara terantuk dan berbuat sesuatu yang
seharusnya tidak boleh saudara lakukan, Bapa-
mu yang di surga pasti akan

a) marah dan mengusir saudara dari ru-
mahNya.

b) mengampuni dan menolong saudara un-
tuk berbuat lebih baik.

c) meninggalkansaudara.
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9. Roh Allah yang kudus akan memimpin dan
menunjukkan apa yang harus saudara perbuat
apabila saudara

a) membaca Alkitab serta berdoa setiap
hari.

b) melihat nasib saudara pada ramalan bin-
tang.

c) mendengarkan apa yang dikatakan te-
man-teman saudara.

Jawaban: 8. b) mengampuni dan menolong sau-
dara untuk berbuat lebih baik. 9. a) membaca
Alkitab serta berdoa setiap hari.

Selesaikan Keragu-raguan Saudara Sekarang

Mungkin saudara masih ragu-ragu, apakah saudara telah
melakukan segala sesuatu yang Allah harapkan supaya sau-
dara diselamatkan. Kristus memberitahukan dengan jelas
apa yang harus dilakukan oleh manusia agar diselamatkan;
karena itu marilah sekarang kita lihat apakah saudara telah
melakukan bagianmu. Jika saudara masih perlu melakukan
sesuatu, saudara dapat melakukannya sekarang, sehingga
yakin akan keselamatanmu.

Allah meminta saudara untuk melakukan dua hal supaya

_~~~~aYa~mjil.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

10. Supaya diselamatkan, Allah minta agar sau-
dara

a) bertobat dari dosamu dan percaya
akan Injil.

b) melakukan sesuatu untuk menebus
dosa dan menjadi anggota gereja.

c) berbuat cukup kebajikan sebagai gan-
tinya dosa-dosa saudara.

Jawaban: 10. a) bertobat dari dosamu dan per-
caya akan Injil.

Bertobat

Bertobat berarti menyesal atas segala dosa saudara serta
berpaling dari padanya.

Bertobatlah dan percayalah kepada Injil! Markus 1: 15.

Apakah saudara menyesal karena tidak mentaati Allah?
Apakah saudara bertekad untuk membuang dosa yang da-
lam kehidupanmu, atau adakah suatu dosa yang ingin sau-
dara pertahankan? Apakah saudara bersedia meninggalkan
jalanmu sendiri, dan mulai melakukan hal-hal yang berkenan
pada hati AlIah saja?
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Hafalkan perkataan Yesus dalam Markus 1 :15.

12. Bertobat berarti
a) menyesali dosa-dosa saudara dan ber-

paling dari padanya.
b) mengaku segala dosamu kepada seo-

rang pastor.
c) memohon pengampunan, lalu tetap

melakukan dosa-dosa yang sama.

Jawaban: 12. a) menyesali dosa-dosa saudara
dan berpaling dari padanya.

Pernahkah seseorang memperlakukan saudara begitu
jahat sehingga saudara tidak mau mengampuninya? Keben-
cian dan dendam adalah dosa yang demikian hebat, sehingga
mencegah banyak orang masuk ke surga. Allah itu kasih
adanya, dan Ia tidak dapat tinggal di dalam hati yang penuh
kebencian dan prasangka. Bila saudara menaruh dendam
terhadap seseorang, ampunilah dia sekarang. Mohonlah agar
Allah menolong saudara untuk mengasihi mereka yang telah
memperlakukan saudara dengan tidak baik.

Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu
juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius
6:15.
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Bila saudara masih ragu-ragu apakah saudara telah ber-
tobat dengan sungguh-sungguh, saudara dapat segera menye-
lesaikan hal ini dengan berpaling dari segala dosa dan me-
ninggalkan jalanmu sendiri 'supaya kehendak Allah saja yang
terjadi dalam kehidupanmu mulai saat ini.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Jika seseorang telah berbuat salah kepadamu,
saudara harus

a) tidak memberitahukan seorangpun
tentang kebencianmu kepadanya.

b) memaafkan dia sekarang juga.
c) memberitahukan kepada setiap orang

betapa jahatnya dia.

Jawaban: 13. b) memaafkan dia sekarang juga.

Percayalah akan Injil: Percayalah akan Yesus Kristus

Perkataan Injil berarti kabar baik. Itu berarti kabar
baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penga-
jaran-pengajaran Injil yang berikut terdapat di dalam Alki-
tab. Tulislah "ya" di belakang pernyataan-pernyataan yang
saudara percayai.

• Allah demikian mengasihi saudara sehingga Ia menga-
runiakan AnakNya, Yesus, untuk menanggung hukuman
karena dosa saudara. .. .
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• Yesus sudah mati karena dosa saudara. Ia akan melepas-
kan saudara dari dosa-dosa itu, jika saudara menerima Dia
sebagai Juruselamat dan Tuhan. .. .
• Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan kembali
ke surga. Ia berdoa bagi saudara dan sedang menyediakan
tempat bagi saudara. .. .
• Bila saudara menerima Yesus sebagai Juruselamat, sau-
dara menjadi anak Allah dan mempunyai kehidupan yang
baru di dalam Dia. . ..
• Yesus akan datang kembali untuk menjemput milikNya
dan membawa mereka sertaNya ke dalam rumah yang kekal
di dalam surga. .. ..

Apakah saudara percaya semua itu tentang Yesus Kris-
tus? ...... ...... Sudahkah saudara menerima Dia sebagai
Juruselamat pribadi? ............ Kalau sudah, percayalah ke-
padaNya. Percayalah akan segalaperjanjianNya.

"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat." Kisah para Rasul 16:31.
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada
kita dan hidup itu ada di dalam AnakNya. Barang-
siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa
tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. I Yo-
hanes 5:11,12. \ \,

<, ,\~~\\\~~Iiiil/i/~i§"','
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Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Injil berarti
a) kabar baik tentang keselamatan di da-

lam Yesus Kristus.
b) khotbah.
c) kepercayaan gereja.

15. Hafalkan Kisah para Rasul 16:31 dan I Yo-
hanes 5:11,12.

Jawaban: 14. a) kabar baik tentang keselamatan
di dalam YesusKristus.

Percaya akan Yesus berarti bahwa saudara berharap
kepadaNya. Ia mengerti dan mengasihi saudara. Ia berdoa
kepada Bapa untuk saudara. Yesus adalah Oknum yang
telah dipilih Allah untuk melakukan hal ini.

Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi
pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia
Kristus Yesus. I Timotius 2:5.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para
Rasu14:12.
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Yesus berkata, "Akulah jalan." Tidak ada jalan lain
kepada Allah. Saudara tidak dapat berjalan pada dua jalan
sekaligus. Saudara harus meninggalkan semua jalan lain
yang saudara anggap dapat memimpin kepada Allah, barulah
saudara dapat mengikut Yesus, yakni satu-satunya jalan
yang benar. Saudara harus menaruh sepenuh imanmu kepa-
daNya.

Jika saudara sudah sungguh-sungguh bertobat, percaya
akan janji-janji Allah, serta percaya akan Tuhan Yesus Kris-
tus sebagai satu-satunya Juruselamat, maka saudara sudah
selamat.

Yang Harus Saudara Kerjakan

16. Alkitab mengajar kita bahwa
a) Yesus adalah satu-satunya jalan kepa-

da Allah.
b) ada banyak jalan kepada Allah.

Jawaban: 16. a) Yesus adalah satu-satunya jalan
kepada Allah.

Apakah saudara ingin memastikan bahwa Yesus adalah
Juruselamat saudara. Apakah saudara ingin menyerahkan
hidupmu sekall lagi kepada Allah dan mendapat kepastian
bahwa saudara sedang berjalan dengan Dia? Beritahukanlah
hal ini kepadaNya dengan memanjatkan doa ini:
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Doa

Terima kasih, ya Allah, karena Engkau mengasihi saya
dan mengirim AnakMu, Yesus, untuk mati ganti saya. Saya
menerima Dia sebagai Juruselamat dan Tuhan saya. Terima
kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya dan
menerima saya sebagai anakMu. Tolonglah saya untuk men-
jadi orang yang baik dan taat serta memperkenankan hati-
Mu di dalam segala hal. Saya menyerahkan diri saya kepa-
daMu. Tolonglah saya untuk berjalan dengan Dikau sepan-
jang sisa hidupku. Amin.

Yang Harus Saudara Kerjakan

17. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk Pela-
jaran 2.

Sesudah saudara melakukan ini, lanjutkanlah
ke pelajaran berikut.



BAPA SURGAWI
BERFIRMAN
KEPADA SAUDARA

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Allah Ingin Berbicara kepada Saudara
Allah Berfirman dalam Berbagai-bagai Cara
Bagaimana Kitab Allah Ditulis
Petunjuk-petunjuk Nas Alkitab
Bagaimana Saudara Dapat Mendengar Suara Allah

Allah Ingin Berbicara kepada Saudara

Bapa manakah yang tidak suka bercakap-cakap dengan
anak-anakNya, bahkan waktu mereka masih bayi dan hanya

41
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dapat menjawab dengan senyuman? Bapa yang di surga
juga suka bercakap-cakap dengan anak-anakNya, menun-
jukkan kasihNya, mengajar dan menolong dalam persoalan-
persoalan mereka. Maukah saudara mendengarkan suara-
Nya?

Yang Harus Saudara Kerjakan

1.Allah
a) suka bercakap-cakap dengan anak-anak-

Nya.
b) terlalu suci untuk bercakap-cakap de-

ngan kita.
c) sekarang tidak bercakap-cakap dengan

manusia.

Jawaban: 1. a) suka bercakap-cakap dengan anak-
anakNya.

Allah Berfirman dalam Berbagai-bagai Cara

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 peran-
taraan AnakNya. Ibrani 1:1,2.

Berikut ini ada beberapa cara Allah berfirman kepada
saudara.
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• Langsung kepada hati saudara
Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi sungguh

nyata kepadamu. Mungkin Ia berkata-kata melalui angan-
angan hatimu, yakni membuat saudara merasa apa yang
harus saudara perbuat atau memperingatkan saudara untuk
tidak berbuat sesuatu. Mungkin Ia membuat suatu kebe-
naran rohani menjadi jelas kepadamu. Atau mungkin sau-
dara merasakan suatu dorongan yang kuat bahwa Allah
ingin agar saudara melakukan sesuatu. Bila saudara berdoa,
mohonlah Allah berkata-kata kepadamu dan berharap lah
untuk mendengar suaraNya di dalam hatimu.

%~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Cara bagaimana Allah berkata-kata langsung
kepada hatimu? (Pilihlah dua jawaban.)

a) Saudara senantiasa akan mendengar
suara yang jelas seperti suara orang lain.

b) Mungkin saudara merasa terdorong un-
tuk melakukan sesuatu.

e) Itu harus melalui suatu mimpi atau
penglihatan.

d) Mungkin suatu kebenaran rohani tiba-
tiba menjadi nyata dan jelas bagi sau-
dara.

Jawaban: 2. b) Mungkin saudara merasa terdo-
rong untuk melakukan sesuatu. d) Mungkin sua-
tu kebenaran rohani tiba-tiba menjadi nyata dan
jelas bagi saudara.
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• Melaluiberkat-berkatNya
Banyak orang Kristen mengatakan bahwa seluruh dunia

kelihatan berbeda kepada mereka sejak mereka dilahirkan
kembali. Saudara juga dapat mempunyai penghargaan yang
baru akan berkat-berkat Allah bila saudara memandang ke
sekelilingmu. Saudara dapat merasakan hadiratNya dalam
keajaiban-keajaiban alam. Ia berbicara kepada saudara
melalui musik, lukisan dan ukiran. Saudara merasa Dia
dekat dalam persekutuan yang indah dengan orang-orang
Kristen lainnya. Seribu macam berkat di sekeliling saudara
menceritakan tentang kebaikan Allah. Ia berbicara melalui
jawaban-jawaban untuk doa saudara. Mata iman melihat
senyuman Allah dan telinga rohani dapat mendengar Ia ber-

,a, "AnakKu, Aku mengasihikamu."

~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Pernahkah AUahberbicara kepada saudara? .
Bilamana? .

4. Sebutkanlah beberapa berkat yang menyatakan
bahwa Allah mengasihi saudara. . .

• Melalui orang-orang Kristen lainnya
Kadang-kadang anak-anak yang lebih tua dalam suatu

keluarga berkata kepada adiknya, "Jangan, jangan! Ayah
tidak suka itu!" atau "Lihat, inilah yang Ayah inginkan."
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Allah juga berbicara kepada anak-anakNya melalui sau-
dara-saudara yang lebih tua di dalam Tuhan. Ia ingin supaya
kita sering berhimpun dengan orang-orang Kristen lainnya
supaya Ia dapat memakai mereka untuk memberi dorongan,
bimbingan dan pertolongan kepada kita.

Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di da-
lam takut akan Kristus. Efesus 5:21.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Pernahkah orang-orang Kristen lainnya meno-
long saudara untuk mengerti apa yang Allah
ingin saudara perbuat? oo .

6. Pernahkah seseorang mendorong saudara untuk
menjadi seorang Kristen yang lebih baik? oo.

Siapa? .

7. Bersyukurlah kepada Allah sekarang karena Ia
berbicara melalui anak-anakNya. Mohonlah
supaya Ia berbicara melalui saudara untuk me-
nolong orang-orang lain memperoleh kesela-
matan, atau mendorong yang lain untuk mengi-
kut Tuhan.

• Melalui karunia dan pelayanan rohani

Roh Kudus telah menaruh bermacam-macam karunia
rohani dalam gereja. Ia berbicara kepada kita melalui karu-
nia-karunia itu. Ia memberikan pesan Allah untuk gereja
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kepada para pendeta, guru, pemberita Injil, dan penulis.
Ia ingin memakai setiap orang Kristen untuk menceritakan
kepada yang lain tentang Allah. Penting sekali bagi saudara
untuk menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja sesering
mungkin. Setiap kali saudara pergi, dengarkanlah apa yang
Bapa di surga ingin beritahukan kepadamu.

Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam
NamaKu, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.
Matius 18:20.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. (Pilihlah dua jawaban.) Allah kadang-kadang
berbicara kepada orang melalui

a) khotbah dari pendeta atau pemberita
Injil.

b) dukun yang dapat berhubungan de-
ngan roh halus.

c) ilmu sihir.
d) traktat-traktat dan buku-buku yang

dikarang oleh penulis-penulis Kristen.

9. Apabila saudara di gereja, apakah saudara ber-
harap agar Allah berbicara kepadamu? ..

10. Apakah Allah telah berbicara kepada saudara
melalui buku ini? .

11. Mohonlah supaya Allah berbicara kepada sau-
dara dalam setiap pelajaran.
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Jawaban: 8. a) khotbah dari pendeta atau pem-
berita Injil. d) traktat-traktat dan buku-buku
yang dikarang oleh penulis-penulis Kristen.

• Melalui nyanyian
Allah akan sering berbicara kepada saudara melalui per-

kataan sebuah nyanyian atau koor rohani. Saudara akan
heran bila mengalami betapa sering Ia mengingatkan saudara
kepada kata-kata dari suatu nyanyian, tepat pada saat sau-
dara memerlukan berita itu.

Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam
mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ber-
nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap
hati. Efesus 5: 19.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

12. Mohonlah Tuhan agar Ia menolong saudara
mempelajari dengan cepat semua nyanyian
dan koor yang dinyanyikan di gereja. Nyanyi-
kan nyanyian-nyanyian itu di rumah sedapat-
dapatnya.

13. Biasakan diri saudara untuk memikirkan apa
yang sedang saudara nyanyikan. Bernyanyi-
lah dengan sungguh-sungguh. Mohonlah per-
tolongan dari Tuhan agar saudara dapat mene-
rapkan pada kehidupan saudara perkataan
nyanyian-nyanyian itu.
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• MelaluiAlkitab

Allah berbicara kepada saudara melalui kitabNya, yaitu
Alkitab. Inilah cara yang paling tepat untuk mengetahui
pesanNya. Pendeta mungkin tidak selalu mengetahui kehen-
dak Allah bagi saudara. Saudara-saudaramu di dalam Kris-
tus mungkin memberikan nasihat yang salah kepadamu.
Mimpi dan bahkan penglihatan tidak selalu berasal dari
Allah. Itu dapat timbul dari apa yang sedang saudara pikir-
kan atau dari pikiran bawah sadar saudara. Mungkin juga
saudara merasa bahwa Allah ingin agar saudara melakukan
sesuatu, pada hal itulah keinginanmu sendiri yang mendesak
saudara untuk melakukannya. Jadi bagaimanakah saudara
dapat mengetahui suara Allah?

Bersyukurlah kepada Allah bahwa pesan Allah ditulis-
kan untuk saudara di dalam Alkitab. Saudara harus menguji
segala sesuatu dengan perkataan Allah di dalam Alkitab.
Itulah sebabnya penting sekali mempelajari Firman Allah
sebagaimana yang saudara lakukan sekarang. Melalui pela-
jaran-pelajaran dasar ini saudara akan dapat mengerti Alki-
tab dengan lebih baik. Saudara akan mengetahui cara mem-
praktekkan ajaran-ajaranNyadi dalam kehidupan ini.

Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang kea-
jaiban-keajaiban dari TauratMu. Untuk selama-lama-
nya, ya Tuhan! FirmanMu tetap teguh di surga. Fir-
manMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Bila tersingkap, firman-firmanMu, memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dasar
firmanMu adalah kebenaran. Mazmur 119:18,89,105,
130,160.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Cara yang paling tepat untuk mengetahui apa-
kah pesan Allah bagi saudara ialah dengan

a) mempelajari apa yang Allah katakan
di dalam Alkitab.

b) mendengarkan nasihat dari teman-te-
man saudara.

c) perasaan saudara mengenai apa yang
harus saudara perbuat.

Jawaban: 14. a) mempelajari apa yang Allah ka-
takan di dalam Alkitab.

Bagaimana Kitab Allah Ditulis

Pada zaman dahulu, Allah memilih orang-orang tertentu
untuk menulis pesanNya. Roh Kudus mengilhami mereka,
serta memberitahukan apa yang harus ditulis. Dalam jangka
waktu 1600 tahun, Allah memakai kira-kira empat puluh
orang untuk menulis pesanNya dalam enam puluh enam
kitab yang disebut Kitab Suci. Kitab-kitab ini saling ber-



50 Kehidupan Baru Saudara

sesuaian dengan sempurna dan membentangkan tema yang
sama dalam kesatuan yang sedemikian rupa sehingga kita
mengetahui bahwa kitab-kitab ini berasal dari satu Penga-
rang saja, yaitu Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15. (Pilihlah dua jawaban.) Orang-orang yang
menulis Alkitab itu

a) adalah orang-orang yang baik.
b) dibayar oleh raja untuk menulisnya.

c) diilhami Roh Kudus.

d) membuat banyak kesalahan.

Jawaban: 15. a) adalah orang-orang yang baik.
c) diilhami Roh Kudus.

Bertahun-tahun lalu, Allah menyuruh orang-orangNya
mengambil keenam puluh enam kitab ini dan menyusunnya
menjadi satu kitab, yaitu Alkitab. Alkitab berarti kitab-
kitab dari Allah. Ketiga puluh sembilan kitab yang per-
tama ditulis sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ini disebut
Perjanjian Lama. Bagian kedua dari Alkitab disebut Per-
janjian Baru. Di dalamnya terdapat dua puluh tujuh kitab
yang ditulis setelah Yesus datang dan mengadakan perjan-
jian baru di antara Allah dan manusia. Kitab-kitab ini mem-
berikan kepada kita syarat-syarat perjanjian ini.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

16. Alkitab terdiri dari dua bagian utama yang
disebut

a) Perjanjian Lama dan Kitab Wahyu.

b) Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
e) Kitab Taurat dan Kitab Nabi-nabi.

17. Berapa buah kitab terdapat dalam Alkitab?

a) 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan
27 kitab dalam Perjanjian Baru.

b) 29 kitab dalam Perjanjian Lama dan
37 kitab dalam Perjanjian Baru.

Jawaban: 16. b) Perjanjian Lama dan Perjan-
jian Baru. 17. a) 39 kitab dalam Perjanjian
Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru.

Perjanjian Lama mula pertama ditulis dalam bahasa
Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Allah
telah memberikan KitabNya kepada sekalian umat manusia
dan menginginkan agar setiap orang membacanya, karena
itu Ia telah menolong anak-anakNya menterjemahkannya
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ke dalam banyak bahasa. Kini ada bagian-bagian Alkitab
dalam lebih dari pada 1300 bahasa.

Dalam beberapa bahasa ada pelbagai terjemahan Alki-
tab. Beberapa di antaranya adalah terjemahan Protestan
dan lainnya terjemahan Katolik, tetapi pada dasarnya se-
muanya membicarakan hal yang sama.

Yang Harus Saudara Kerjakan

18. Mula pertama, Alkitab ditulis dalam
a) bahasa Ibrani dan Latin.
b) bahasa Spanyol dan Yunani.
c) bahasa Perancis dan Inggris.
d) bahasa Ibrani dan Yunani.

19. Alkitab adalah
a) untuk sekalian orang.
b) hanya untuk orang-orang yang berpen-

didikan baik.
c) untuk para pendeta dan sekali-kali

bukan untuk orang lain.

Jawaban: 18. d) bahasa Ibrani dan Yunani.
19. a) untuk sekalian orang.

Petunjuk-petunjuk Nas Alkitab

Setiap buku di Alkitab dibagi atas sejumlah fasal. Fasal-
fasal ini diberi nomor dan dibagi atas bagian-bagian kecil
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yang disebut ayat-ayat. Ayat-ayat ini diberi nomor supaya
kita dapat mengetahui dengan tepat di mana mendapatkan
ayat yang kita cari di dalam Alkitab. Jikalau saudara
ingin mencatat tempatnya suatu ayat atau nas di Alki-
tab, maka pertama-tama saudara menulis nama kitab,
berikutnya nomor fasal, kemudian saudara membubuh
tanda titik dua (:) dan akhirnya nomor ayat. Yohanes
3:16 menunjuk kepada Kitab Yohanes fasal 3, ayat 16.

Bila menunjuk dua ayat atau beberapa ayat yang tidak
berurutan, bubuhlah tanda koma di antara nomor-nomor
ayat itu. Yohanes 3:16,17,20 berarti Yohanes, Fasal 3,
ayat 16,17 dan 20. Inilah sebuah petunjuk nas Alkitab.

Sebuah garis penghubung (-) di antara dua ayat berarti
bahwa semua ayat yang terdapat di antaranya tercakup
juga. Yohanes 3:16-22 berarti Yohanes, fasal 3, ayat 16
sampai dengan 22.

Bila tidak ada lebih dari dua ayat berurutan, bubuhlah
tanda koma di antara ayat-ayat itu. Yohanes 3:16,22,23,
berarti Yohanes, fasal3, ayat 16, 22 dan 23.

Bila saudara menunjuk kepada ayat-ayat dalam fasal-
fasal yang berlainan, pakailah tanda titik koma (;) untuk
memisahkannya. Yohanes 3:16; 6:24 berarti Yohanes,
fasal3, ayat 16; dan Yohanes, fasal6, ayat 24.

Bagaimana Saudara Dapat Mendengar Suara Allah

Sebelum mendengarkan suatu stasiun pemancar di
pesawat radio, saudara harus menyetel jarum gelombang
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untuk menangkap siarannya. Bagaimanakah saudara dapat
menyetel rohmu untuk menangkap suara Allah? Yang
berikut ada beberapa cara untuk melakukannya.

• Bacalah Alkitab setiap hari.

• Pikirkan baik-baik tentang apa yang telah saudara baca
dalam Alkitab. Renungkanlah Firman itu.

• Biasakanlah untuk berulang-ulang membaca dan meng-
hafalkan ayat-ayat Alkitab yang paling saudara sukai.

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang ber-
manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan ke-
salahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk
mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demi-
kian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperleng-
kapi untuk setiap perbuatan baik. II Timotius 3:
16,17.

Jikalau saudara baru mulai membaca Alkitab untuk
pertama kalinya, mulailah dengan Perjanjian Baru. Allah
akan berbicara dengan terang sekali kepada saudara me-
lalui kehidupan Yesus dan ajaran-ajaranNya. Saudara
akan belajar lebih banyak tentang perjanjian baru yang
telah dibuat Tuhan dengan kita, sebelum mempelajari
Perjanjian Lama.

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan
dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek mo-
yang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pa-
da zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaraan AnakNya. Ibrani 1: 1,2.
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• Pergilah ke gereja secara teratur dengan berharap untuk
mendengar dari Allah.

• Berdoalah setiap hari. Mohonlah agar Allah berbicara
kepada saudara. Pada waktu berdoa saudara mungkin mau
menutup mata untuk "menyingkirkan" pikiran tentang hal-
hal yang ada di sekitar saudara. Jangan mempergunakan
seluruh waktu itu untuk berbicara kepada Allah. Tung-
gulah dengan tenang agar Dia berbicara kepada hati sau-
dara.

• Nyanyikan nyanyian-nyanyian rohani dan pikirkan
kata-katanya.

• Berusahalah menemukan kebajikan, kuasa dan kasih
Allah di sekeliling saudara.

• Kalau dapat, bacalah buku-buku Kristen dan dengar-
kan siaran-siaran Injili.

• Bercakap-cakaplah dengan orang-orang Kristen lain-
nya tentang Allah dan FirmanNya.

• Lakukan pesan Allah. Ingatlah, agar supaya Dia da-
pat memimpin saudara, saudara harus bersedia mengi-
kut .

• Kerjakanlah dengan setia pelajaran-pelajaran dalam
buku ini, dan dalam pelajaran-pelajaran lain dari Alki-
tab, dan mohonlah supaya Allah berbicara kepada sau-
dara dengan perantaraan pelajaran-pelajaran itu.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

20. Periksalah kembali hal-hal yang dapat saudara
lakukan untuk mendengarkan suara Allah.
Tandailah setiap hal yang telah saudara laku-
kan. Berdoalah untuk setiap hal yang belum
pernah saudara lakukan, atau yang saudara
tidak lakukan dengan teratur. Garisbawahilah
setiap hal yang hendak saudara lakukan.

21. Sekarang isilah pelajaran 3 dari "Catatan
Siswa",



APAKAH
SAUDARA INGIN
BERTUMBUH?

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Setiap Hari Beri Makan Jiwa Saudara
Bernaung Dalam Tuhan
Hindari Penyakit: Jagalah Kebersihan
Hindari Penyakit: Jangan Meracuni Jiwa Saudara
Latihan Rohani

Yang perlu saudara perbuat sekarang ialah bertumbuh
secara rohani. Bagaimana saudara akan melakukan hal ini?
Tepat sebagaimana seorang anak bertumbuh secara jasmani:

57
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• Makan makanan yang baik.
• Beristirahat.
• Menghindari penyakit .
• Bersenam.

Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru kepada
saudara. Sekarang saudara harus melakukan bagianmu untuk
memperkembangkannya. Beri makan jiwa saudara, percaya
janji-janjiNya, berusaha sedapat-dapatnya untuk menghindari
pengaruh-pengaruh yang merugikan, dan lakukan latihan
rohani yang saudara dapati dalam Firman Allah. Bila saudara
lakukan keempat hal ini, saudara akan bertumbuh secara
rohani dan setiap hari akan menikmati "hidup yang berke-
limpahan" yang Allah berikan kepada anakanakNya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. (Pilihlah empat.) Agar bertumbuh secara
rohani, saudara harus

a) menjaga jiwa saudara agar tetap bersih.
b) berlatih secara rohani.
e) mendengarkan sandiwara radio.
d) bemaung di dalam Tuhan.
e) memberi makan jiwa saudara.
f) menghindarkan pekerjaan yang berat.
g) melakukan sesuatu untuk menebus dosa.

Jawaban: 1. a) menjaga jiwa saudara agar tetap
bersih. b) berlatih secara rohani. d) bemaung di
dalam Tuhan. e) memberi makan jiwa saudara.
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Setiap Hari Beri Makan Jiwa Saudara

Bercakap-cakap dengan Allah berarti memberi makan
jiwa saudara. Allah berbicara kepada saudara melalui Fir-
manNya dan saudara berbicara kepadaNya dalam doa.

Yesus menjawab, "Ada tertulis: Manusia hidup bukan
dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
mulut Allah." Matius 4:4.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang
selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh kese-
lamatan. I Petrus 2:2.

Firman Allah, yakni Alkitab, adalah susu rohani yang
harus kerapkali saudara minum.

Apakah sukar bagi saudara untuk mengerti Alkitab?
Sebelum saudara mulai membacanya setiap hari, mohonlah
agar Tuhan menjadikannya terang bagi saudara. Tanyakan
kepada orang-orang Kristen lainnya atau pendeta saudara,
segala sesuatu yang mungkin tak dapat saudara mengerti
tentang Firman Allah.

Manfaatkanlah setiap kesempatan untuk menerima
pengajaran Alkitab di Sekolah Minggu, dalam kebaktian
lainnya di gereja dan kursus khusus seperti ini. Saudara
dapat juga memberi makan kepada jiwa saudara dengan
membaca buku-buku Kristen yang baik.

Apakah saudara ingin bertumbuh dengan cepat di dalam
Tuhan? Makanlah dengan baik. Saudara harus membaca
sekurang-kurangnya satu fasal dari Perjanjian Baru setiap
hari. Bagian ini dari Alkitab menceritakan kepada kita ten-
tang Tuhan kita Yesus Kristus dan mengajar bagaimana kita
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harus hidup. Adalah baik untuk menghafalkan beberapa
ayat yang paling saudara sukai. Dengan cara ini saudara
memperkembangkan minat untuk membaca Firman Allah.

Betapa manisnya janjiMu itu bagi langit-langitku, lebih
dari pada madu bagi mulutku. Betapa kucintai Taurat-
Mu. Mazmur 119:103,97.~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2. (Pilihlah dua.) Agar bertumbuh secara rohani,
jiwa saudara dapat diberi makan dengan

a) berdebat mengenai agama.
b) membaca Alkitab dan berdoa.
c) ayam dan nasi.
d) membaca buku-buku rohani.

3. Maukah saudara menandatangani perjanjian
ini?
Tuhan, dengan pertolonganMu saya akan mem-
baca sebagian dari FirmanMu setiap hari. Apa-
bila saya tak dapat membacanya, saya akan
menyebut bagian-bagian dari Alkitab yang te-
lah saya hafalkan atau meminta seseorang un-
tuk membacanya bagi saya. Saya akan mem-
beri makan jiwa saya dengan FirmanMu.

Tanda tangan .
Tanggal .

Jawaban: 2. b) membaca Alkitab dan berdoa.
d) membaca buku-buku rohani.
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Bernaung Dalam Tuhan

Apakah saudara merasa terlalu lemah dalam iman untuk
melakukan apa yang Tuhan inginkan? Saudara tak dapat
masuk ke surga atas usaha-usaha sendiri untuk menjadi baik,
atau karena segala perbuatan baik yang telah saudara laku-
kan. Saudara sedang menuju ke surga sebab saudara adalah
seorang anak Allah dan Bapa yang di surga sedang memim-
pinmu. Ia akan memelihara saudara. Biarlah imanmu ber-
tumpu pada janji-janjiNya.

Apakah langkah-langkah saudara yang mula-mula de-
ngan Tuhan tidak tetap? Apakah saudara telah terantuk
dan terjatuh serta merasa bahwa tak ada gunanya untuk
mencoba lagi? Janganlah putus asa, karena Bapa yang telah
memberikan kehidupan baru ini kepadamu, masih meme-
gang tanganmu dan akan mengangkatmu pula. Berdiamlah
di hadapan hadiratNya. Serahkanlah dirimu setiap hari
kepada Allah di dalam doa, dengan mengakui kelemahanmu
dan memohon agar Dia memberikan kekuatan yang saudara
perlukan untuk mengatasi segalapencobaan.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan men-
dapat kekuatan baru mereka seumpama rajawali yang
naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka ber-
lari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak
menjadi lelah. Yesaya 40:31.

Apakah persoalan kehidupan ini mencemaskan saudara?
Apakah saudara takut? Apakah saudara merasa tawar hati
karena saudara bekerja terlalu banyak? Saudara perlu ber-
naung di dalam Tuhan supaya kecemasan, tawar hati, dan
ketakutan tidak akan menghalang-halangi pertumbuhan
rohani saudara.
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Apakah saudara mengetahui cara untuk memperoleh
perhentian itu? Saudara harus beriman. Percayalah akan
apa yang telah dijanjikan Allah serta pandanglah kepadaNya
dan jangan memandang kepada persoalan-persoalanmu.
Inilah iman.

Yesus berkata . . . , "Marilah kepadaKu, semua yang
letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
kelegaan kepadamu." Matius 11:28.

Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah
yang akan kami makan? Apakah yang akan kami mi-
num? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu
dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan
tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu me-
merlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kera-
jaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. Matius 6:31-33.

Dengan meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan
berdoa setiap hari, saudara akan mencapai tempat perhen-
tian ini di dalam Allah. Sementara saudara berdoa, serahkan
segala persoalan ke dalam tangan Tuhan, dengan percaya
bahwa Ia akan melakukan apa yang terbaik ..~
~~

4. Hafalkan Yesaya 40:31.
5. Bacalah tiga kali Matius

31-33.

Yang Harus Saudara Kerjakan

11: 28 dan Matius 6:

6. Mohonlah agar Allah menolong saudara untuk
bernaung di dalam Dia dan untuk tidak merasa
1_ .... .,+-; ...
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Hindari Penyakit: Jagalah Kebersihan

Sebagaimana seorang ibu berusaha menjaga agar anak-
anaknya tetap bersih dan melindungi mereka dari segala
hal yang akan membuat mereka sakit, demikianpun Tuhan
ingin menjauhkan saudara dari segala hal yang akan menye-
babkan jiwamu sakit. Ketika Ia menyelamatkan saudara, Ia
menyucikan saudara dari segala dosamu dan memberikan
kepadamu suatu hati yang bersih. Penting sekali untuk
memelihara kesucian hatimu kalau saudara ingin tetap
sehat secara rohani.

Perkenankan Tuhan berjalan dengan saudara dan men-
jadi pemimpin saudara. Jauhkan diri dari lumpur dosa,
kecemaran, hiburan dan kehidupan yang tidak senonoh.
Jangan pergi ke tempat-tempat yang tak akan dikunjungi
Tuhan. Jagalah agar pikiran, perkataan dan perbuatan
saudara tetap bersih.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7. (Pilihlah dua.) Orang-orang Kristen meninggal-
kan hiburan yang tak senonoh dan perbuatan
asusila karena

a) Allah tidak menginginkan mereka ber-
senang-senang.

b) mereka ingin memelihara kemurnian
jiwa mereka agar tetap sehat secara ro-
hani.

.. oo c) Allah menginginkan mereka bersih dari
percakapan kotor, pikiran kotor, dan
perbuatan kotor.
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Jawaban: 7. b) mereka ingin memelihara kemur-
nian jiwa mereka agar tetap sehat secara rohani.
c) Anah menginginkan mereka bersih dari perca-
kapan kotor, pikiran kotor, dan perbuatan kotor.

Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka
akan melihat Allah. Matius 5:8.

Jika saudara terus memikirkan hal-hal yang najis, maka
pikiran-pikiran itu akan mencemarkan jiwa, melemahkan
kehendak, dan menyebabkan saudara jatuh ke dalam dosa.

Bagaimana saudara dapat menguasai pikiran saudara?
Isilah hati saudara dengan pikiran-pikiran yang baik. Baca-
lah Alkitab dan pikirkan apa yang dikatakannya. Mohon-
lah supaya Allah menolong saudara untuk menolak pikiran-
pikiran yang tidak baik. Saudara dapat berdoa, "Janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah
kami dari pada yang jahat." Akan tetapi, tanggung jawab
saudara tak berakhir dengan doa itu. Jika saudara tidak
ingin berbuat dosa, janganlah bermain-main dengan pen-
cobaan.

Jikalau saudara ingin mempunyai pikiran yang bersih,
janganlah membaca buku-buku yang cabul, jangan melihat
gambar-gambar yang tidak senonoh atau mendengarkan
cerita-cerita kotor.

Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulut-
ku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan
penebusku. Mazmur 19:15.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Dapatkah seseorang menguasai pikirannya?

a) Dapat, dengan pertolongan Tuhan.
b) Tidak. Ia akan selalu memikirkan apa-

pun yang timbul dalam pikirannya.
c) Semua orang dapat menguasai pikiran-

nya.

9. Pernahkah saudara harus bergumul melawan
pikiran-pikiran yang tidak baik? .

10. Hafalkan Mazmur 19:15, dan jadikan itu seba-
gai doa saudara. Adalah baik untuk mengu-
langinya dalam doa saudara tiap-tiap hari.

Jawaban: 8. a) Dapat, dengan pertolongan Tu-
han.

Adalah lebih mudah menyerahkan diri sama sekali ke-
pada Tuhan dari pada melayani Dia dengan setengah hati.
Jangan bermain-main dengan dosa. Singkirkan segala sesua-
tu dalam kehidupanmu yang akan menyebabkan saudara
sakit secara rohani.

Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti
Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh perseku-
tuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-
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Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa. Jika
kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan me-
nyucikan kita dari segala kejahatan. I Yohanes 1:7,9.

Darah Yesus menyucikan kita dari segala perbuatan dan
pikiran kita yang berdosa.

Hindari Penyakit: Jangan Meracuni Jiwa Saudara
Beberapa sikap atau perasaan tertentu merupakan racun

bagi jiwa maupun tubuh kita. Kemarahan, kecemasan, iri
hati, kebencian, kecurigaan, ketakutan, dendam, dan keti-
daksabaran dapat menyebabkan pencernaan yang kurang
baik, sakit lambung, penyakit jantung dan penyakit lain-
nya. Hal-hal itu akan menghambat kehidupan rohani dan
menyebabkan bermacam-macam kesusahan. Kesombongan,
sifat mementingkan diri sendiri, ketidak-percayaan serta
kekerasan hati, juga merupakan racun rohani. Ini akan
melenyapkan kesukaan Kristen serta menjadikan jiwanya
lemah, sakit-sakit, dan tidak berbahagia. Mohonlah setiap
pagi kepada Allah agar hal-hal ini tidak meracuni jiwa sau-
dara pada hari itu.

Jikalau saudara pemah merasa lemah dan sakit secara
rohani, ingatlah bahwa Yesus adalah Tabib Agung. Datang-
1$ kepadaNya dengan tulus hati di dalam doa, dan Ia akan
memberikan kesehatan rohani, mental dan jasmani. .
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Yang Harus Saudara Kerjakan

11. (Pilihlah dua.) Kebencian, dendam dan kece-
masan

a) dapat menyebabkan penyakit.
b) tak dapat dihilangkan dari hati seseo-

rang.
c) adalah racun bagi jiwa maupun tubuh.
d) adalah baik bagi saudara.

Jawaban: 11. a) dapat menyebabkan penyakit.
c) adalah racun bagi jiwa maupun tubuh.

Latihan Rohani

Tubuh dikuatkan dengan senam, dan jiwa dikuatkan de-
ngan bekerja bagi Allah. Sejak hari pertama dalam kehi-
dupan baru saudara, ada berbagai hal yang dapat saudara
perbuat untuk menunjukkan terimakasih kepada Tuhan
karena keselamatanNya yang besar. Sementara saudara ber-
tumbuh secara rohani dan belajar lebih banyak dari Firman-
Nya, Tuhan akan memberikan kepada saudara lebih banyak
kesempatan dan tanggung jawab dalam pekerjaanNya.

Beberapa latihan senam rohani ini adalah: mencerita-
kan kepada yang lain tentang Yesus, berdoa bagi mereka,
dan mengajak mereka ke gereja. Mengambil bagian dalam
gereja dan berjuang melawan dosa, akan menolong saudara
bertumbuh secara rohani.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

12. (Pilihlah dua.) Senam rohani meliputi
a) menceritakan kepada yang lain ten-

tang Yesus.
b) berbantah-bantah dengan mereka yang

menghinakan Injil.
c) mengajak orang lain ke kebaktian.
d) berlari 100 meter.

13. Apakah yang saudara hendak perbuat mulai
sekarang dan seterusnya, untuk menolong sau-
dara agar lebih cepat bertumbuh dalam hal
rohani? Jawablah pertanyaan ini pada "Ca-
tatan Siswa".

Jawaban: 12. a) menceritakan kepada yang lain
tentang Yesus. e) mengajak orang lain ke kebak-
tian.
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Bagaimanakah Saudara Mempergunakan Waktumu?

Tentu saja saudara mempergunakan sejumlah jam setiap
hari untuk bekerja, makan dan tidur; tetapi bagaimana sau-
dara mempergunakan sisa waktumu? Apa yang dilakukan
seseorang dalam waktu luangnya bergantung pada apa yang
paling menarik bagi dia dan keluarganya. Ada orang yang
bekerja sepanjang waktu, dan yang lain hanya bermain-
main. Ada yang pergi ke gereja dan mengambil bagian da-
lam pekerjaan Tuhan; yang lain "tak mempunyai waktu
untuk itu".

Barangkali saudara tidak mempunyai cukup waktu un-
tuk melakukan segala sesuatu yang ingin saudara lakukan,
tetapi bagaimanapun saudara berusaha mendapatkan waktu
untuk hal-hal yang paling menarik bagi saudara.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Aktivitas-aktivitas di waktu luang saudara bia-
sanya ditentukan oleh

a) kegemaran utama saudara.
b) apa yang dikatakan oleh orang-orang

lain.
c) sifat turun-temurun.

Jawaban: 1. a) kegemaran utama saudara.



Kehidupan Baru - Aktivitas-aktivitas Baru 71

Bila Kegemaran-kegemaran Saudara Berubah

Sekarang saudara tidak bermain-main sebagaimana pada
waktu saudara masih kecil; karena kini saudara sedang sibuk
melakukan sesuatu yang lebih menarik. Bila kegemaran-
kegemaran saudara berubah, maka aktivitas-aktivitaspun
berubah.

Kawan-kawan yang lama mungkin merasa heran bahwa
saudara tidak lagi tertarik untuk "bersenang-senang" dengan
mereka dalam hal-hal yang akan membahayakan kesehatan
atau merusakkan jiwamu. Mereka tidak mengerti bahwa
saudara telah memasuki kehidupan yang lebih berbahagia,
penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan me-
muaskan.

Haruskah saudara kembali kepada hal-hal yang saudara
tahu tidak dapat memuaskan hatimu?

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Apakah kegemaran-kegemaran saudara telah
berubah sejak saudara menerima Yesus sebagai
Juruselamat? .

3. Apakah aktivitas-aktivitas saudara telah beru-

bah? .
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Kegemaran-kegemaran yang Baru
Sebagai seorang anak Allah, saudara mempunyai kege-

maran-kegemaran baru. Ini akan memimpin saudara ke da-
lam aktivitas-aktivitas bersama dan tanggung jawab pribadi.
Saudara akan tetap melakukan banyak hal yang biasa sau-
dara lakukan, misalnya bekerja, makan, tidur dan mengurus
kewajiban di rumah tetapi kehidupan saudara yang se-
sungguhnya akan berpusat pada kegemaran-kegemaran yang
baru itu.

Terutama sekali, bila saudara mengasihi seseorang, sau-
dara ingin bersama-sama dengan dia dan menyenangkan dia.
Sekarang setelah saudara mengasihi Allah, saudara akan
ingin untuk bersama-sama dengan Dia dan menyenangkan
hatiNya dalam segala sesuatu yang saudara perbuat.

~
4. Kegemaran utama dari seorang anak Allah seha-

rusnyalah
a) berusaha mengumpulkan uang seba-

nyak-banyaknya.
b) bersenang-senang.
e) bersekutu dengan Bapanya di surga dan

melakukan hal-hal yang menyenangkan
Dia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Jawaban: 4. e) bersekutu dengan Bapanya di sur
ga dan melakukan hal-hal yang menyenangkr
Dia.
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Allah mempunyai suatu tugas bagi kita masing-masing.
Kita bersama-sama sedang menyediakan diri kita untuk
kedatangan Yesus Kristus yang akan memerintah atas segala
bangsa dengan kebenaran dan perdamaian.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Bagaimana perasaan hati saudara ketika menge-
tahui bahwa Allah mengharapkan saudara un-
tuk menolong menyiapkan segala sesuatu bagi
kedatangan Yesus?

a) berbahagia karena mendapat kehormat-
an dan hak istimewa sedemikian itu.

b) sedih karena saudara harus berbuat se-
suatu bagi Allah.

6. Jika jawabanmu untuk pertanyaan 5 adalah
"a)", bersyukurlah kepada Allah atas hak isti-
mewa untuk mengambil bagian dalam peker-
jaan dan KerajaanNya. Jika jawabanmu ada-
lah "b)" kami sarankan agar saudara berdoa
tentang hal itu.

Kegemaran-kegemaranmu yang baru di dalam Kerajaan
Allah akan membuat saudara sibuk dan berbahagia. Berikut
ini ada beberapa aktivitas yang akan memberikan tujuan dan
makna yang baru kepada kehidupan saudara.
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Menghadiri Kebaktian-kebaktian Gereja

Keluarga Allah telah membentuk gereja-gereja. Orang
Kristen dalam setiap daerah mengadakan pertemuan ber-
sama secara teratur untuk beribadat kepada Allah, ber-
tolong-tolongan secara rohani, dan melakukan dengan lebih
efektif pekerjaan yang telah ditugaskan Allah kepada me-
reka.

Pertemuan-pertemuan atau kebaktian-kebaktian gereja
ini, dapat diadakan dalam rumah seseorang atau dalam se-
buah gedung yang dipersembahkan kepada Allah untuk
maksud ini. Saudara akan ingin menghadiri kebaktian-
kebaktian ini sesering mungkin dan mengajak kawan-kawan
saudara untuk ikut mendengarkan Injil. Saudara akan me-
nikmati persekutuan dengan saudara-saudaramu di dalam
Kristus, terutama saudara akan menikmati hadirat Tuhan
waktu berjumpa dengan Dia di dalam kebaktian-kebaktian
ini.

Secepat mungkin saudara akan ingin menjadi anggota
dari suatu gereja yang beribadat kepada Allah dan memberi-
takan Injil. Ambillah bagian dalam acaranya, dan nikmati-
lah manfaat-manfaat dan berkat-berkatnya. Pelajaran-pela-
jaran ini akan menolong saudara untuk menjadi seorang
anggota yang baik .

• ~======================================-~\ Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Jika saudara ingin bekerja lebih efektif bagi
Allah dan menikmati berkat-berkat dari perse-
kutuan Kristen, saudara harus
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a) menjauhkan diri dari gereja-gerejayang
terorganisir.

b) menghadiri kebaktian tetapi tidak men-
jadi anggota gereja.

c) menjadi anggota dari suatu gereja yang
baik dan mengambil bagian dalam aca-
ranya.

Jawaban: 7. c) menjadi anggota dari suatu gereja
yang baik dan mengambil bagian dalam acaranya.

Apakah yang akan terjadi jika pada suatu hari pendeta
atau orang Kristen lainnya dengan tidak sengaja menyakiti
hati saudara dengan perkataannya? Bila seorang anak melu-
kai perasaan yang lain dalam suatu keluarga, maka biasanya
anak yang dilukai hatinya itu tidak meninggalkan rumah
karena hal itu. Tetapi bila hal ini terjadi di dalam gereja,
ada orang Kristen berkata, "Ia telah menyakiti hati saya.
Saya tak akan kembali ke gereja lagi. Saya akan beribadat
kepada Tuhan di rumah saja." Berhati-hatilah! Itulah
suatu tipu daya yang seringdipakai iblis untuk melemahkan
seorang Kristen dan menceraikan dia dari Tuhan.

Ingatlah bahwa Bapamu mengharapkan anak-anakNya
berjumpa dengan Dia di dalam rumahNya. Gedungnya
mungkin sederhana, dan saudara mungkin tidak setuju de-
ngan cara kerja mereka; tetapi saudara perlu bersekutu de-
ngan saudara-saudaramu di dalam Kristus pada meja Bapa
untuk menerima makanan yang diperlukan bagi jiwa sau-
dara.
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Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-per-
temuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa
orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Ibrani
10:25.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Jikalau pendeta mengatakan sesuatu yang me-
nyakiti hati saudara, seharusnya saudara

a) tidak pergi ke gereja.
b) mencari pendeta lain untuk mengganti-

nya.
c) memaafkannya dan tetap menghadiri

kebaktian di gereja.

9. Hafalkan Ibrani 10:25.

Jawaban: 8. c) memaafkannya dan tetap meng-
hadiri kebaktian di gereja.

Membaca Alkitab

Kita sudah menyebutkan pentingnya membaca Alkitab
tiap-tiap hari. Dapatkah saudara mengajak anggota-anggota
lain dari keluarga saudara untuk membaca Alkitab dan ber-
doa bersama-sama setiap hari? Kita namakan ini doa ke-
luarga atau ibadat keluarga. Ini sungguh akan mendatang-
kan berkat bagi keluarga saudara. Firman Allah akan me-
mimpin dan menguatkan saudara untuk hari itu. Dalam doa
keluarga, semua berdoa bersama-sama untuk segala per-
soalan dan keperluan dari setiap anggota keluarga.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

10. Istilah "ibadat keluarga" atau "doa keluarga"
berarti

a) suatu kebaktian di gereja yang dihadiri
oleh keluarga-keluargasaja.

b) bahwa anggota-anggota dari suatu ke-
luarga berhimpun bersama dalam doa
dan pembacaan Alkitab di rumah.

Jawaban: 10. b) bahwa anggota-anggota dari sua-
tu keluarga berhimpun bersama dalam doa dan
pembacaan Alkitab di rumah.

Doa: Waktu-waktu untuk Berdoa

Doa merupakan salah satu hal yang paling penting yang
dapat dilakukan oleh seorang Kristen. Bila saudara berdoa
dan Allah menjawab, berarti saudara sedang bekerja ber-
sama-sama dengan Allah. Karena itu luangkanlah waktu
untuk berdoa.
• Bila saudara bangun pada pagi hari, mulaikanlah hari itu
dengan Allah, dan saudara akan mendapat kekuatan jas-
mani, moral dan rohani untuk menghadapi segalapersoalan
pada hari itu.-
• Mengucapkan terimakasih kepada Allah untuk makanan
saudara sebelum makan.-
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• Adakan ibadat keluarga pada waktu pagi atau malam.-

• Manfaatkan waktu-waktu berdoa selama kebaktian di
gereja. Apabila saudara tiba sebelum kebaktian dimulai,
Allahberkata: "RumahKu akan disebut rumah doa."-

• Curahkanlah isi hatimu kepada Allah pada segala waktu
sambil bersyukur kepadaNya atas berkat-berkatNya atau
mohonlah pertolonganNya. Saudara tidak selalu harus
mengucapkan kata-kata bila saudara berbicara kepada Bapa
dengan cara ini; Ia mengetahui pikiran saudara.-

• Sebelum saudara tidur pada malam hari, bersyukurlah
kepada Allah atas pemeliharaanNya sepanjanghari itu. Mo-
honlah pengampunanNya untuk kesalahanapapun juga, dan
percayakan diri saudara kepada pemeliharaanNya untuk
malamitu.-

Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Berilah tanda di belakang tiap waktu berdoa
yang disarankan di bab di atas, yang biasanya
saudara lakukan.

Doa: Bagaimana Berdoa
Mungkin, saudara berkata kepada diri sendiri, "Tetapi

saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa." Hal itu tidak
sukar. Berbicaralah saja kepada Allah seperti saudara ber-
bicara kepada seorang teman. Roh Kudus akan menolong
saudara.
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Pikirkan tentang segala sesuatu yang telah diperbuat
Allah bagi saudara, dan bersyukurlah kepadaNya untuk ber-
kat-berkatNya. Mohonlah kepadaNya untuk mencukupi
segala kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu. Berdoalah
untuk keselamatan teman-teman dan kaum keluarga sau-
dara. Berdoalah untuk pendeta, untuk gereja, saudara-
saudaramu di dalam Kristus, dan pekerjaan Allah di seluruh
dunia. Berdoalah untuk orang-orang yang baru bertobat
dan untuk persoalan-persoalan mereka. Berdoalah untuk
negaramu. Mulailah berdoa dan saudara akan segera menge-
tahui bagaimana saudara harus berdoa.

Yesus memberikan kita suatu contoh yang dapat sau-
dara hafalkan dan pakai di dalam doamu.

Doa Bapa Kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, da-
tanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu, di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan-
an kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa
kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
dari pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empu-
nya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-
lamanya. Amin. Matius 6:9-13.~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

12. Hafalkan Doa Bapa Kami.

Bersaksi
Bersaksi berarti menceritakan kepada yang lain apa yang

telah diperbuat Allah bagi saudara. Saudara dapat melaku-



80 Kehidupan Baru Saudara

kan hal ini di rumah, di jalan, dalam kebaktian di gereja,
bahkan melalui surat. Sebagaimana orang berbicara kepada-
mu tentang Kristus, demikian pula saudara dapat berbicara
kepada teman-teman dan keluargamu. Berdoalah agar mereka
menerima Tuhan dan tidak terbuang ke dalam neraka.

Alkitab menekankan perlunya menyatakan iman kita
akan Kristus di hadapan umum agar orang lain mengetahui
bahwa Dia adalah Juruselamat kita. Kristus berkata, "Kamu
akan menjadi saksiKu." Jika saudara memerlukan keberanian,
mohonlah kepada Allah dan Dia akan memberikannya. Beri-
bu-ribu orang telah takut untuk bersaksi, mungkin seperti
saudara sekarang ini, akan tetapi mereka telah mengatasi ke-
takutan itu, serta mendapat berkat besar dan kekuatan baru
ketika mereka bersaksi bagi Kristus. Tuhan Yesus berkata,

"Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan BapaKu yang di
surga." Matius 10: 32.
"Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perka-
taanKu ... Anak Manusia pun akan malu karena orang
itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan BapaNya,
diiringi malaikat-malaikat kudus." Markus 8:38.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Allah ingin agar anak-anakNya
.... a) tidak menceritakan kepada orang lain

tentang apa yang diperbuatNya bagi
mereka.

.... b) menceritakan kepada orang lain ten-
tang apa yang telah diperbuatNya bagi
mereka.
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Jawaban: 13. b) menceritakan kepada orang lain
tentang apa yang telah diperbuatNya bagi mereka.

Menyanyi Bagi Tuhan
Di rumah atau di gereja, nyanyian-nyanyian saudara

akan menolong, memberikan semangat, dan menjadi berkat
bagi saudara dan orang lain. Tidak menjadi soal jika suara-
mu tidak begitu merdu untuk menyanyi; yang penting ialah
bahwa saudara memuji-muji Allah dengan segenap hati.

Sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan
nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah
di dalam hatimu. Kolose 3:16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Dalam hal menyanyi, yang terpenting ialah
a) bahwa seseorang mempunyai suara

yang merdu.
b) bahwa ia menyanyi di gereja.
c) bahwa ia menyanyi dengan segenap

hatinya dan untuk kemuliaan Allah.

Jawaban: 14. c) bahwa ia menyanyi dengan sege-
nap hatinya dan untuk kemuliaan Allah.
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Memberitakan Injil

Memberitakan Injil adalah suatu aktivitas gereja yang
sangat penting. Ada orang yang terpanggil untuk menyerah-
kan segenap waktunya bagi pekerjaan ini. Allah memberi
mereka tanggung jawab sebagai pendeta, pemberita Injil
dan utusan Injil.

Memberi

Karena memberitakan Injil merupakan pekerjaan selu-
ruh keluarga Allah, Bapa meminta agar masing-masinganak-
Nya memberikan sepersepuluh dari pendapatannya untuk
menolong membiayai pekerjaan itu. Kita sebut ini "perse-
puluhan". Uang ini dipergunakan untuk menyewa ruangan
untuk kebaktian, mendirikan gedung-gedung gereja, menyo-
kong pendeta-pendeta agar mereka dapat memberikan selu-
ruh waktunya untuk pekerjaan Allah, dan untuk membayar
ongkos-ongkos lampu, air dan pemeliharaan gedung gereja.
Persembahan-persembahan kita juga menolong mengirimkan
berita Injil melalui radio, bahan-bahan bacaan, kursus-kursus
tertulis, dan mengirimkan utusan-utusan Injil ke seluruh
dunia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15. Membayar perpuluhan ialah memberi
a) sepersepuluh bagian dari pendapatan

saudara kepada Allah.
b) sepersepuluh bagian dari seluruh harta

benda saudara kepada Allah.
c) seperempat bagian dari pendapatan

saudara kepada Allah.
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Jawaban: 15. a) sepersepuluh bagian dari penda-
patan saudara kepada Allah.

Perpuluhan dan persembahan saudara merupakan seba-
gian dari ibadatmu kepada Allah. Itu merupakan suatu cara
untuk mengucapkan "terimakasih" atas segala berkatNya.
Itu juga menjadikan saudara sebagai rekanNya dalam tugas
besar ini untuk menginjili dunia.

Allah memberikan saudara kekuatan untuk bekerja, dan
saudara memberikan kepadaNya pendapatan sehari dari
tiap-tiap sepuluh hari. Pendapatanmu pada hari itu meno-
long gereja untuk tetap mengadakan kebaktian dan membe-
ritakan Injil. Jadi melalui perpuluhan itu saudara sedang
memberitakan Injil.

Persembahanmu mendatangkan tiga macam berkat kepa-
da saudara:
• Berkat rohani.
• Kepuasan hati. Saudara senang menjadi seorang anggota
dari keluarga Allah yang dapat dipercaya dalam hal memberi
untuk pekerjaan Tuhan.
• Kemakmuran. Saudara tak dapat memberi lebih banyak
kepada Allah dari pada yang diberikanNya kepada saudara.
Ia memberi berkat kepada orang yang membayar perpuluh-
annya. Beribu-ribu orang Kristen dapat menceritakan dari
pengalamannya bahwa hal ini benar.
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Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke da-
lam rumah perbendaharaan, ... dan ujilah Aku, firman
Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat
kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3:10.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita. II Korintus 9: 7.

Yang Harus Saudara Kerjakan

16. Allah berjanji untuk memberi berkat materi
kepada mereka

a) yang menabung sebanyak mungkin .
.... b) yang memberi persepuluhan mereka.

17. Hafalkan Maleakhi 3:10.

Jawaban: 16. b) yang memberi persepuluhan me-
reka.

Menolong Dengan Segala Cara Yang Mungkin

Peke~aan apapun yang dilakukan untuk Tuhan akan
menolong saudara bertumbuh secara rohani: dari menyapu
ruangan gereja sampai mengadakan kebaktian rumah tangga
atau sekolah Minggu di rumah saudara. Tanyakan kepada
pendeta saudara apa yang dapat saudara perbuat bagiTuhan.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

18. Orang Kristen harus
.... a) menawarkan pelayanannya kepada

pendeta untuk menolong dengan se-
gala cara yang mungkin.

.... b) menunggu sampai pendeta meminta
pertolongannya.

Jawaban: 18. a) menawarkan pelayanannya kepa-
da pendeta untuk menolong dengan segala cara
yang mungkin.

Mengambil Bagian dalam Departemen-departemen Gereja

Ada beberapa departemen dalam gereja. Sekolah Minggu
adalah untuk semua orang. Saudara dapat menjadi seorang
anggota yang setia dari salah satu kelas, dan mempelajari
Firman Allah dengan teratur. Jangan lewatkan kesempatan
ini. Orang dewasa, pemuda/i dan anak-anak, semuanya
mempunyai departemennya sendiri. Dalam kebaktian-
kebaktian departemennya itu mereka berbakti kepada Tu-
han dan menyelenggarakan bermacam-macam proyek bagi
Dia. Ikutilah salah satu kelompok ini. Saudara akan men-
dapat sambutan yang baik dan akan menikmati aktivitas-
aktivitasnya. Kelompok-kelompok ini berusaha untuk
mencapai, mengajar dan menolong orang-orangyang memer-
lukannya. Sekalipun seseorang hanya dapat berbuat sedikit,
tetapi Allah yang bekerja melalui kekuatan-kekuatan yang
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bersatu dari anak-anakNya akan memajukan pekL~_..u1J.'1ya
dalam dunia ini.

Yang Harus Saudara Kerjakan

19. Apakah saudara menjadi anggota salah satu
departemen dalam gereja? Jika tidak
maukah saudara menjadi anggota? 0 •••• 0 •••

Dari kelompok apa? ..

Terlalu Banyak Aktivitas?

Janganlah cemas kalau saudara tak dapat memberikan
banyak waktu untuk aktivitas-aktivitas ini seperti orang lain.
Tuhan mengerti segala sesuatu tentang hal ini dan Ia akan
menolong saudara untuk melakukan apa yang dapat saudara
perbuat.

Saudara akan menikmati aktivitas-aktivitas ini dalam
kehidupanmu yang baru. Saudara akan merasa puas bila
mengetahui bahwa saudara sedang menolong orang lain ter-
lepas dari hukuman yang kekal dan mendapatkan kehidupan
yang kekal. Dan untuk segala sesuatu yang saudara perbuat
bagi Tuhan sekarang, Ia akan memberi pahala dengan ber-
kelimpahan di surga kelak.

~.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Kami mengucapkan SELAMAT karena saudara
telah menyelesaikan lima pelajaran yang pertama
dari kursus ini! Sekarang periksalah "Catatan Sis-
wa" saudara untuk pelajaran satu sampai dengan
pelajaran lima untuk memastikan bahwa saudara
telah mengerjakan semua yang diminta.

Kirimkan "Catatan Siswa" saudara untuk pela-
jaran satu sampai dengan lima kepada alamat ka-
mi. Dan jangan lupa bubuhkan perangko secu-
kupnya.



PEDOMAN·
PEDOMAN
VANG BARU

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Siapakah yang Menetapkan Pedoman-pedoman
Itu?

Di Manakah Saudara Dapat Menemukan
Pedoman-pedoman Itu?

Bagaimana Saudara Dapat Memenuhi
Pedoman-pedoman Itu?

Pedoman-pedoman untuk Mencapai Sukses

Siapakah yang Menetapkan Pedoman-pedoman Itu?

Dalam sebuah rumah tangga, orang tualah yang mene-
tapkan pedoman-pedoman. Merekamemberitahukan kepada
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anak-anaknya bagaimana seharusnya kelakuan mereka itu.
Ayah memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang boleh
mereka perbuat dan apa yang tidak boleh mereka perbuat.

Anak-anak segera mengerti bahwa mereka harus mengi-
kuti pedoman-pedoman ini. Bila mereka melanggar peraturan-
peraturan itu, ayah mereka menegur dan menasihati mereka.
Bila mereka berkeras kepala dan tidak mau taat, mungkin ia
harus menghukum mereka. Mereka masih menjadi anggota-
anggota keluarga itu, akan tetapi ketidaktaatan mereka itu
menimbulkan persoalan dan kesulitan bagi diri mereka.

Bapa kita di surga yang menetapkan pedoman-pedoman
tentang apa yang harus diperbuat oleh anak-anakNya dan
apa yang tidak boleh mereka perbuat. Kadang-kadang Ia
juga harus menghukum anak-anakNya untuk mengajar
mereka agar menjadi baik dan taat.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Siapakah yang menetapkan pedoman-pedoman
dalam suatu keluarga yang teratur?

a) anak-anak .
.... b) tetangga .
.... c) orang tua.

2. Siapakah yang berhak mengatakan bagaimana
seharusnya kelakuan kita sebagai orang Kristen?

a) Bapa kita yang di surga.
b) kebudayaan lingkungan kita.
c) kita sendiri.

Jawaban: 1. c) orang tua. 2. a) Bapa kita yang
di surga.
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Di Manakah Saudara Dapat Menemukan Pedoman-pedoman
Itu?

Di .dalam Alkitab, Allah menetapkan pedoman-pedoman
bagi kehidupan Kristen. Saudara akan mendapatkannya di
seluruh Alkitab dan terutama dalam Perjanjian Baru.

Agar tidak terdapat keragu-raguan tentang cara hidup
yang diinginkan Allah untuk anak-anakNya, Ia mengirimkan
AnakNya Yesus untuk mengajar kita dan untuk menunjuk-
kan cara hidup yang benar kepada kita. Ia adalah contoh
dan teladan yang sempurna untuk kehidupan Kristen sau-
dara.

Yesus mengajarkan pedoman-pedoman bagi kehidupan
Kristen dalam Khotbah di Bukit yang dapat saudara temu-
kan dalam Matius fasal 5, 6 dan 7.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Siapakah yang telah memberikan teladan yang
sempurna untuk kehidupan Kristen yang baik?

a) pendeta.
b) Yesus Kristus.
c) orang Kristen lainnya.

4. "Khotbah di Bukit" terdapat dalam fasal-fasal
a) 5, 6 dan 7 dari Kitab Injil Matius.
b) 5, 6 dan 7 dari Kitab Injil Markus.
c) 5,6 dan 7 dari Kitab Injil Yohanes.
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5. Dalam "Khotbah di Bukit" Yesus
a) berbicara tentang iman yang dapat me-

mindahkan gunung.
b) berbicara tentang gunung-gunung di se-

keliling Yerusalem.
c) mengajarkan pedoman-pedoman untuk

kehidupan Kristen.

Jawaban: 3. b) Yesus Kristus. 4. a) 5, 6 dan 7
Kitab Injil Matius. 5. c) mengajarkan pedoman-
pedoman untuk kehidupan Kristen.

Mula-mula Yesus berbicara tentang berkat-berkat istime-
wa yang diberikan Allah kepada mereka yang rendah hati,
suka berdamai, dan suci hatinya, yakni mereka yang mengu-
tamakan Allah dalam kehidupannya dan rela menderita
karena Dia.

Yesus mengajar kita untuk mengasihi serta berdoa untuk
seteru kita, meminta maaf kepada orang yang telah kita sa-
kiti hatinya, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat
jahat kepada kita. Pengajaran-pengajaranNya untuk hidup
rukun dengan orang lain adalah pengajaran terbaik yang per-
nah diberikan oleh seseorang.

='<~~ Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Bacalah Matius fasal 5.
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7. (Pilihlah dua.) Sebagian dari cara hidup yang
diajarkan Yesus adalah

a) bersikap rendah hati.
b) mengutamakan Allah dan melakukan

kehendakNya.
c) membalas dendam kepada orang yang

berbuat jahat kepada saudara.
d) menyenangkan diri sendiri dalam sega-

la sesuatu.

8. (Pilihlah dua.) Dalam Matius 5:13,14 Yesus
mengajarkan bahwa anak-anak Allah adalah

a) bagaikan garam bagi sekalian manusia.
b) tak pemah salah.
c) bagaikan terang untuk seluruh dunia.
d) bagaikan bunga-bunga yang indah.

9. (Pilihlah dua.) Dalam Matius 5:21-30 Yesus
memperingatkan terhadap

a) judi.
b) kemarahan dan pembalasan dendam.
c) pikiran-pikiran yang tak senonoh dan

zinah.
d) pembayaran persepuluhan.

10. Dalam Matius 5:43-48 Kristus menyuruh kita
untuk

a) hanya mengasihi mereka yang menga-
sihi kita.

b) mengasihi seteru-seteru kita.
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Jawaban: 7. a) rendah hati. b) mengutamakan
Allah dan melakukan kehendakNya. 8. a) bagai-
kan garam bagi sekalian manusia. c) bagaikan te-
rang untuk seluruh dunia. 9. b) kemarahan dan
pembalasan dendam. c) pikiran-pikiran yang tak
senonoh dan zinah. 10. b) mengasihi seteru-
seteru kita.

Yesus memberikan suatu asas pokok tentang cara mem-
perlakukan orang lain:

Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang per-
buat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada me-
reka. Matius 7:12.

Janganlah kita sombong, mementingkan diri sendiri,
suka bertengkar, atau suka mengeritik. Janganlah kita mem-
berikan tempat bahkan dalam pikiran kita kepada perbuatan
zinah atau hawa nafsu yang jahat.

Terutama kita harus suka menyenangkan Allah dan me-
lakukan apa yang diinginkanNya. Kita tak dapat menjadi-
kan kekayaan duniawi sebagai tujuan hidup kita dan ber-
samaan dengan itu melayani Allah; akan tetapi jikalau kita
mengutamakan Dia, Ia akan memenuhi segala kebutuhan
kita. Selain itu, apapun yang kita perbuat bagiNya akan
dibalas di surga dengan kekayaan yang kekal.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Bacalah Matius fasal6.
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12. Asas pokok yang diberikan Yesus kepada kita
ialah

a) berbuat kepada orang lain seperti yang
mereka buat kepada saudara.

b) berbuat kepada orang lain seperti yang
saudara ingin mereka buat kepadamu.

13. Dalam Matius 6:19-21 Yesus berkata bahwa
kita harus menyimpan harta

a) di surga .
.... b) di dunia.

Jawaban: 12. b) berbuat kepada orang lain seper-
ti yang saudara ingin mereka buat kepadamu.
13. a) di surga.

Bagaimana Saudara Dapat Memenuhi Pedoman-pedoman
Itu?

Yesus mengetahui bahwa tak seorangpun yang sanggup
menurut peraturan-peraturan ini kecuali ia mendapat perto-
longan Allah. Maka Ia mengajar murid-muridNya untuk ber-
doa kepada Bapa yang di surga dan memohon kepadaNya
agar menolong mereka. Ia memberi mereka suatu contoh
doa dalam Matius 6:9-13 yang kita sebut "Doa Bapa Kami".
Kita kerapkali mengucapkan doa ini bila kita berdoa.

Terutama sekali, Bapamu telah mengirimkan Roh Ku-
dusNya untuk tinggal di dalam saudara dan menolong sau-
dara. Saudara akan mempelajari lebih banyak tentang hal
ini dalam fasal berikut. Janganlah kuatir akan ketidaksang-
gupan saudara untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah
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harapkan dari saudara; Ia akan menolong dalam setiap lang-
kah saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Kristus memberikan suatu contoh doa dalam
khotbah ini yang mengajar kita untuk

a) berdoa kepada orang-orang suci.
b) berdoa kepada nenek moyang kita.
c) berdoa langsung kepada Allah.

15. Doa "Bapa Kami" ialah
a) doa yang diucapkan Kristus di kayu

salib.
b) contoh doa yang terdapat dalam

"Khotbah di Bukit"
c) Doa Kristus di Taman Getsemani.

16. Bacalah Matius fasal 7.

Jawaban: 14. c) berdoa langsung kepada Allah.
15. b) contoh doa yang terdapat dalam "Khot-
bah di Bukit".

Pedoman-pedoman untuk Mencapai Sukses

Yesus memberitahukan kepada kita bahwa pengajaran-
pengajaranNya itu merupakan patokan untuk mencapai ke-
hidupan yang sukses. Kehidupan kita adalah bagaikan suatu
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bangunan. Segala pikiran, perkataan dan perbuatan kita
merupakan batu bata dalam bangunan itu. Pada waktu kita
menyusunnya di atas dasar pengajaranNya, kita akan mem-
peroleh perangai yang dapat bertahan menghadapi penco-
baan-pencobaan atau badai kehidupan.

Barangsiapa yang hidup sesuka hatinya, tanpa menurut
pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh Yesus, akan
gagal seperti sebuah rumah yang didirikan di atas pasir tanpa
dasar. Ia tak akan dapat bertahan bila angin ribut datang.

Jika saudara ingin menjadi seorang Kristen yang sukses,
bangunlah kehidupan saudara di atas pengajaran Kristus dan
turutlah pedoman-pedomanNya. Roh Kudus akan meno-
long saudara untuk mengikuti pedoman itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

17. Orang yang menurut pengajaran Kristus dan
mempergunakannya sebagai dasar bagi kehi-
dupan Kristennya adalah bagaikan

a) seorang yang mendirikan rumahnya di
atas batu.

b) seorang yang mendirikan rumahnya di
atas pasir.

18. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk Pela-
jaran 6.

Jawaban: 17. a) seorang yang mendirikan rumah-
nya di atas batu.



SAUDARA
MEMPUNYAI
PENOLONG

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Roh Kudus adalah Penolong Saudara
Buah Roh Kudus
Berjalan di dalam Roh
Kuasa Roh Kudus di dalam Saudara
Karunia-karunia Roh

Roh Kudus adalah Penolong Saudara

Kini saudara mungkin mengatakan kepada diri sendiri,
"Semuanya ini terlalu sulit bagi saya. Saya tidak tahu apa-
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kah saya dapat hidup sebagai seorang Kristen ataukah tidak.
Begitu banyak hal yang harus saya perbuat, sehingga saya
bahkan tak dapat mengingat semuanya, apa lagi melakukan-
nya."

Jangan tawar hati; tidaklah sesukar itu, karena Roh Ku-
dus telah datang menjadi Penolong Saudara. Kehidupan
Kristen bukan merupakan serangkaian peraturan-peraturan
yang harus saudara penuhi, juga tidak bergantung pada
usaha saudara untuk menjadi baik. Kehidupan itu adalah
menerima apa yang telah diperbuat Allah bagi saudara,
dengan memperkenankan Roh Kudus tinggal dalam diri
saudara dan bekerja seturut kehendakNya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Siapakah Penolong yang telah diutus Allah un-
tuk menyertai saudara sepanjang waktu?

a) seorang pastor
.... b) seorang pendeta
.... e) Roh Kudus

2. Kehidupan Kristen adalah
a) serangkaian peraturan-peraturan yang

harus saudara taati.
b) bersusah payah untuk menjadi baik.
e) berusaha menjadi seperti Kristus.
d) memperkenankan Roh Kudus tinggal

dalam diri saudara dan bekerja seturut
kehendakNya.

Jawaban: 1. e) Roh Kudus. 2. d) memperke-
nankan Roh Kudus tinggal dalam diri saudara
dan bekerja seturut kehendakNya.
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Roh Kudus dapat hadir di mana-mana pada saat yang
sama. Waktu Yesus ada di dunia, Ia hanya dapat berada di
satu tempat pada suatu waktu. Ketika Ia kembali ke surga,
Ia mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai semua orang
Kristen. Roh itu tinggal di dalam kita, memimpin kita,
dan menolong kita dalam persoalan-persoalan kita.

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia me-
nyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Tetapi Penghibur,
yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam
namaKu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu
kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua
yang telah Kukatakan kepadamu. Yohanes 14:16,26.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Roh Kudus telah datang untuk menyertai
a) semua orang Kristen selalu.

.... b) beberapa orang Kristen.

Jawaban: 3. a) semua orang Kristen selalu.
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Buah Roh Kudus

Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara menge-
luarkan hasil-hasil yang dinamakan buah Roh. Ia memberi-
kan saudara keinginan untuk berbuat yang baik, dan kemu-
dian Ia memberikan saudara kekuatan untuk melakukan-
nya. Pada waktu saudara memperkenankan Dia memimpin
dan menolong dengan cara ini, Ia memperkembangkan di
dalam saudara suatu perangai Kristen yang indah. Segala
sikap yang baik, perkataan dan perbuatan saudara adalah
bagaikan buah-buah yang lezat. Keluarga dan teman-teman
saudara akan merasa senang dengan saudara, tetapi terutama
buah-buah Roh ini akan menyenangkan Bapa yang di surga.

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejah-
tera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kele-
mahlembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22,23.
Dalam hal inilah BapaKu dipermuliakan, yaitu jika
kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu ada-
Iah murid-muridKu. Yohanes 15:8.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. "Buah Roh" menunjuk kepada
a) jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam ke-

baktian-kebaktian pekabaran Injil.
b) sifat-sifat baik yang dihasilkan Roh Ku-

dus dalam perangai kita.

5. Hafalkan Galatia 5:22,23.
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Jawaban: 4. b) sifat-sifat baik yang dihasilkan
Roh Kudus dalam perangai kita.

Berjalan di dalam Roh

Adalah wajar bila kita ingin berbuat menurut kehendak
diri sendiri. Demikianlah sifat manusia. Kita ingin berbuat
sesuka hati, bukannya berbuat apa yang kita tahu harus kita
buat. Inilah sebabnya kita perlu mendengarkan bisikan Roh
Kudus waktu Ia mengajak kita untuk melakukan kehendak
Allah, dan menunjukkan jalannya kepada kita.

Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah
hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5:16,25.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Perkataan "maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging" dalam Galatia 5:16, berarti

a) saudara tidak akan mendapat apa yang
saudara perlu.

b) saudara akan menjalani hidup yang me-
ngecewakan.

c) saudara akan mendapat kemenangan
atas keinginan untuk berbuat menurut
kehendak saudara sendiri.
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Jawaban: 6. c) saudara akan mendapat keme-
nangan atas keinginan untuk berbuat menurut
kehendak saudara sendiri.

Roh Allah akan memimpin dan menguatkan saudara,
tetapi Ia tak akan mendukung saudara sepanjang jalan ke
surga. Saudara harus berjalan dengan kedua belah kakimu
sendiri. Saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus dan
mengijinkan Dia memimpin saudara. Inilah yang kadang-
kadang Alkitab namakan berjalan di dalam Roh. Saudara
sudah berbuat ini sewaktu saudara membaca Alkitab dan
mempraktekkan apa yang diajarkannya.

___ --- ~"'" ~ .....~l(ltJ~'/~ .&--________ - --=--". ~ ~ ~ ::;;.. -== .:a::=
--- ------==--:-=----- --:-~ -- ~ ~ llt 1~~~- ~/~ ,,~ .... -;::::..~t=?~-~_~~~' *~-

'I" "'I _ .....-/~lOll!!! -- """"

.'./
• Ilir,"

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Berjalan dengan pimpinan Roh berarti

a) senantiasa hidup di dalam sukacita yang
meluap-luap.

b) menurut pimpinan Roh Kudus dalam
hidup sehari-hari.

Jawaban: 7. b) menurut pimpinan Roh Kudus
dalam hidup sehari-hari.
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Kuasa Roh Kudus di dalam Saudara

Yesus mengetahui bahwa para pengikutNya akan me-
merlukan kuasa yang lebih besar dari pada kuasa mereka
sendiri untuk melakukan pekerjaan yang harus diperbuat
bagi Allah. Karena itu Ia menyuruh mereka menunggu hing-
ga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus agar menerima
kuasa untuk menjadikan saksi-saksiNyadi seluruh dunia.

Menantikan janji Bapa, yang - demikian kataNya -
"telah kamu dengar dari padaKu. Sebab Yohanes
membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu
akan dibaptis dengan Roh Kudus." . " Tetapi kamu
akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Kisah para Rasul 1:4,5,8.

Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus:

Ialah akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan
dengan api. Lukas 3:16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Bacalah Kisah para Rasull:4,5,8 tiga kali.

9. Yohanes berkata bahwa Yesus akan membap-
tis.

a) dengan air untuk pertobatan.
.... b) dengan Roh Kudus dan dengan api.
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t
~
p Jawaban: 9. b) dengan Roh Kudus dan dengan

api.

Kitab Kisah para Rasul memberikan kepada kita kisah
yang mengharukan hati tentang caranya Allah memenuhi
janji ini pada Hari Pentakosta dan tentang akibat-akibat
selanjutnya yang mengherankan.

Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mere-
ka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti
yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang
Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong
langit . . .. Mereka semua tercengang-cengang dan he-
ran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang ber-
kata-kata itu orang Galilea? ... kita mendengar mere-
ka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang per'
buatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kisah
para Rasul 2:4,5,7,11.

Baptisan dalam Roh Kudus ini, atau kepenuhan Roh
Kudus, juga dinamakan pengalaman Pentakosta karena per-
tama-tama terjadi pada Hari Pentakosta. Bila seseorang ber-
bicara di dalam kuasa Roh Kudus sambil mempergunakan
suatu bahasa yang tidak dikenalnya, kadang-kadang kita
menamakannya glossalalia. Perkataan Yunani ini berarti
berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Kita juga mena-
makannya pengalaman kharismatik, dari perkataan charisma
yang berarti karunia. Ini berarti bahwa berkata-kata dengan
berbagai-bagai bahasa merupakan suatu karunia Roh Kudus
dan suatu pengalaman yang ajaib.



Saudara Mempunyai Penolong 105

Yang Harus Saudara Kerjakan

10. Baptisan dalam Roh Kudus disebut
a) baptisan ke dalam tubuh Kristus.
b) baptisan dengan diselamkan.
c) pengalaman Pentakosta.

11. Berkata-kata dalam bahasa asing di bawah
kuasa Roh Kudus disebut

a) glossalalia, atau berkata-kata dengan
berbagai-bagaibahasa.

b) kemahiran berbahasa asing.

Jawaban: 10. c) pengalaman Pentakosta. 11. a)
glossalalia, atau berkata-kata dengan berbagai-
bagai bahasa.

Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memberi kita
kuasa. Kuasa ini adalah untuk dua maksud:

• Menolong kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada
orang lain.

• Menolong kita untuk berdoa dengan lebih efektif.
Pada waktu orang-orang Kristen bersaksi dan berdoa de-

ngan kuasa Roh Kudus, terjadilah hal-hal yang mengheran-
kan sebagai jawaban atas doa, dan banyak jiwa berpaling
kepada Tuhan.
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Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul
itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mere-
ka, . . . Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Kisah para Rasul
2:14,41.

Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka
memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah para
RasuI4:31.

~
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

'i\.Maksud utama dari baptisan Roh Kudus ada-
lah untuk memberi orang-orang Kristen kuasa
untuk

a) bersaksi bagi Kristus dan berdoa de-
ngan efektif.

b) memberi kesan pada orang lain ten-
tang kerohanian mereka.

c) membuat mujizat.

Jawaban: 12. a) bersaksi bagi Kristus dan berdoa
dengan efektif.

Kuasa yang sama ini adalah untuk orang-orang Kristen
pada zaman sekarang. Sejak permulaan abad keduapuluh,
beberapa juta orang dalam gereja-gereja dari berbagai-bagai
aliran di seluruh dunia, telah menerima pengalaman Penta-
kosta ini dalam suatu baptisan kuasa.
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Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masingmem-
beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima
karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan
bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yai-
tu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita. Kisah para Rasul 2:38,39.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Apakah saudara menginginkan kuasa Roh Ku-
dus ini dalam kehidupanmu? Ingin-
kah saudara agar api Allah bernyala-nyala da-
lam jiwamu supaya mudah untuk mencerita-
kan kepada yang lain tentang Tuhan? ..
Apakah saudara ingin berdoa lebih efektif?
.......... Pengalaman Pentakosta yang indah ini
adalah untuk saudara. Mohonlah kepada Al-
lah untuk membaptis saudara dengan Roh
Kudus.

Karunia-karunia Roh

Kristus ingin agar GerejaNya penuh dengan kuasa rohani,
karena itu Roh Kudus memberikan karunia-karunia dan
kesanggupan-kesanggupan istimewa kepada berbagai-bagai
anggotanya. Dengan cara demikian masing-masinganggota
dapat mempunyai bagian dalam pekerjaan dan pertumbuhan
Gereja.
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Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Tetapi kepada
tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk ke-
pentingan bersama.... yang memberikan karunia ke-
pada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dike-
hendakinya. I Korintus 12:4,7,11.

Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Karunia-karunia Roh Kudus adalah untuk
a) rasul-rasul dari Jemaat yang Mula-

mula saja.
b) para pendeta saja.

.... c) anggota-anggota gereja pada zaman se-
karang.

15. Berdoalah agar Allah melanjutkan kebangunan
rohani Pentakosta di seluruh dunia.

16. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan karu-
nia-karuniaNya kepada anggota-anggota di
gereja saudara.

17. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk Pela-
jaran 7.

Jawaban: 14. c) anggota-anggota gereja pada za-
man sekarang.
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Hingga kini sebagian besar pembicaraan kita adalah ten-
tang bagaimana kehidupan baru saudara dan bagaimana
memperkembangkannya. Dalam pelajaran ini kita akan ber-
bicara tentang pengaruh kehidupan saudara pada orang-
orang di sekitar saudara.

Terang Dunia

Alkitab mengajar kita bahwa dosa, kesalahan, dan kea-
daan tidak mengenal Allah adalah seperti kegelapan. Setiap
orang yang hidup tanpa Kristus laksana orang buta yang
meraba-raba di dalam kegelapan ini - ia tersesat, tertipu
oleh Iblis, dan tak dapat menemukan jalan ke surga.

Dalam kemurahanNya, Allah mengutus AnakNya Yesus
Kristus untuk menjadi Terang Dunia.

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-
Nya, "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut
Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melain-
kan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8:12.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Hafalkan Yohanes 8:12.

Lilin Saudara

Kehidupan saudara adalah seperti sebatang lilin, sebuah
pelita, atau sebuah bola lampu. Kehadiran Yesusdalam diri
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saudara adalah seperti nyala api yang menyalakan sebatang
lilin, atau tenaga listrik yang membuat terang bersinar di
dalam sebuah bola lampu.

Roh manusia adalah pelita Tuhan. AmsaI20:27.

Saudara adalah lilin Allah, pelitaNya. Kebaikan dan
kebenaran Yesus harus bersinar dengan terang melalui segala
perbuatan saudara.

Kamu adalah terang dunia . . . hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat per-
buatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di
surga. Matius 5: 14,16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Saudara adalah terang bagi orang lain karena
a) saudara selalu menjadi seorang yang sa-

ngat baik.
b) pikiran saudara sangat cerdas.
c) kehadiran, kebaikan, dan kebenaran

Yesusbersinar melalui saudara.

3. Hafalkan Amsal 20:27.

4. Hafalkan Matius 5:14,16.
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Jawaban: 2. c) kehadiran, kebaikan, dan kebe-
naran Yesus bersinar melalui saudara.

Allah telah menempatkan saudara sebagai sebuah pelita
di tempat yang gelap agar kehidupanmu dapat menunjukkan
kepada orang-orang di sekitarmu itu jalan menuju Jurusela-
mat dan surga. Banyak orang memperhatikan saudara un-
tuk melihat apakah yang saudara katakan tentang kuasa
Allah itu benar. Kehidupan saudara menunjukkan kepada
mereka kuasa Injil untuk mengubah seseorang. Saudara ada-
lah saksi bagi Kristus. Perbuatan saudara, bahkan lebih dari
pada perkataan saudara, merupakan kesaksian untuk Dia.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Hidup menurut pengajaran Yesus
.... a) merupakan kesaksian yang paling ber-

kuasa untuk meyakinkan orang lain
tentang kebenaran Injil.

.... b) tidaklah penting dalam hal memimpin
orang lain kepada Yesus selama ada
khotbah-khotbah yang baik.

6. Apakah saudara mengenal seseorang yang ke-
hidupannya membuat saudara ingin mengikut
Yesus? ..
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7. Apakah saudara ingin menjadi sebuah lilin yang
bersinar terang bagi Tuhan? .

8. Sebagai pelita Tuhan apakah saudara rela mem-
biarkan Dia membawa saudara ke tempat di
mana kegelapan merajalela supaya cahayamu
dapat bersinar di sana? .

9. Berdoalah agar Tuhan akan memakai kehi-
dupan saudara hari demi hari untuk menunjuk-
kan jalan ke surga kepada orang lain.

Jawaban: 5. a) merupakan kesaksian yang paling
berkuasa untuk meyakinkan orang lain tentang
kebenaran Injil.

Marilah kita meninjau beberapa sinar cahaya yang ber-
pancar dari kehidupan seorang Kristen dan meyakinkan
orang lain akan kebenaran Injil.

Bersikap Jujur

Membayar rekening-rekening saudara tepat pada waktu-
nya adalah suatu kesaksian yang baik. Seorang Kristen ha-
rus bersikap jujur dan tulus dalam segalaurusan dagangnya.
Apapun yang dipinjamnya harus dibayar kembali tepat pada
waktunya atau dikembalikan dalam keadaan yang baik. Ja-
nganlah ia membuat utang yang tak sanggup dilunasinya.
Ia harus menepati janjinya.
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Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu
bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pa-
jak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai;
rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa
takut, dan hormat kepada orang yang berhak meneri-
ma hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepa-
da siapapun juga. Roma 13:7,8.

Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; laku-
kanlah apa yang baik bagi semua orang! Roma 12:17.

Yang Harus Saudara Kerjakan

10. utang yang tak dibayar
a) memperlemah kesaksian kita.

.... b) dapat dilupakan jikalau utang itu di-
buat sebelum kita bertobat.

Jawaban: 10. a) memperlemah kesaksian kita.

Berkata-kata sebagai Seorang Anak Tuhan
Bagaimanakah pendapat orang tentang kuasa Allah yang

menyelamatkan, jikalau saudara memaki dan bersumpah
atau menceritakan cerita-cerita yang kotor? Apakah terang-
mu akan bersinar bagi Allah jika saudara bertengkar, mem-
percakapkan orang lain, mengeritik orang lain, membangga-
kan diri sendiri, berdusta dan memakai bahasa yang kasar?
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Pada lain pihak, banyak orang telah diyakinkan tentang
kuasa Injil oleh karena orang yang telah menerima Kristus
tidak lagi berbicara demikian.

Salah satu hal yang terberat bagi seseorang ialah me-
nguasai lidahnya. Tidak saja perkataan saudara, tetapi nada
suarapun dapat menarik orang kepada Kristus atau mema-
lingkan mereka dari pada Kristus.

Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya
sendiri, sia-sialahibadahnya. Yakobus 1:26.

Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Tanyakanlah kepada diri saudara sendiri,
"Apakah cara saya berkata-kata membuat
orang merasakan kasih Allah? Ataukah saya
menyakiti perasaan orang? Apakah saya akan
selalu berkata-kata seperti yang saya lakukan
sekarang jika saya dapat melihat Yesus di
samping saya?"

12. Mohonlah agar Yesus menolong saudara tiap-
tiap hari untuk berkata-kata seperti yang se-
harusnya dilakukan oleh seorang anak Tuhan.

Menolong Orang Lain

Jikalau kita sungguh-sungguh"mengasihi sesama manu-
sia seperti diri kita sendiri", kita akan menunjukkan kasih
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itu dengan cara yang nyata, yaitu dengan jalan memberi per-
tolongan seberapa dapat kepada mereka yang memerlukan
pertolongan kita.

Ibadat yang murni dan yang tak bercacat di hadapan
Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan
janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga
supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

• Yakobus 1 :27.

'~ Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Apakah gereja saudara mempunyai suatu cara
tertentu untuk menolong mereka yang di da-
lam kekurangan, seperti anak-anak yatim pia-
tu dan janda-janda? Apakah saudara
mengambil bagian dalam pekerjaan ini? .

14. Pikirlah tentang orang-orang di sekitar saudara
yang mempunyai persoalan dan kesukaran.
Dengan cara apakah saudara dapat menolong
mereka? Apakah saudara menunjukkan per-
hatian kepada mereka? Mohonlah Allah agar
menunjukkan bagaimana saudara dapat men-
jadi seorang teman yang sejati kepada mereka
yang memerlukan pertolongan saudara.

Bertindak Dengan Bijaksana
Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. I Tesa-
loniha 5:22.

Perbuatan-perbuatan yang bodoh dapat menghilangkan
kegunaan seseorang untuk Allah. Misalnya, kasih di antara
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orang-orang Kristen merupakan suatu hal yang indah, tetapi
janganlah terlalu bebas satu dengan yang lain. Bagaimana-
kah orang lain akan menafsirkan perbuatan saudara? Ber-
tindaklah dengan bijaksana. Jadilah teladan yang baik da-
lam segala tindak tandukmu, dan cahaya saudara akan ber-
sinar dengan terang bagi Allah.

Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biar-
kan difitnah. Roma 14:16.
Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena
engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang perca-
ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam
kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.
I Timotius 4:12.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15. Dalam I Timotius 4:12 Paulus menyuruh
Timotius agar menjadi teladan bagi segala
orang percaya di dalam

a) keramah-tamahan, sikap tidak berle-
bih-lebihan, perkataan dan pekerjaan.

b) kehidupan yang saleh, kedermawanan,
penginjilan, dan kesukaan.

c) perkataan, tingkah laku, kasih, kese-
tiaan dan kesucian.

Jawaban: 15. c) perkataan, tingkah laku, kasih,
kesetiaan dan kesucian.
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Menjaga Kebersihan

Seorang Kristen berusaha untuk melaksanakan peratur-
an-peraturan kesehatan, dengan jalan memberikan teladan
tentang kebersihan dalam rumahnya, pakaiannya, dan tu-
buhnya. Tetapi kebersihan mempunyai arti yang lebih da-
lam dari pada itu. Tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus;
sebab itu, saudara harus memelihara kebersihannya, baik
secara batin maupun secara lahir. Janganlah tubuh saudara
dirusakkan, diperlemah, atau dijadikan sakit oleh sesuatu
kejahatan atau perbuatan tak senonoh. Jagalah agar tubuh
saudara tetap kuat dan sehat agar saudara dapat bekerja
untuk Tuhan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

16. (Pilihlah dua.) Menjaga kebersihan

a) tidak penting jikalau seseorang adalah
miskin.

b) mempengaruhi kesehatan seseorang.

c) mempengaruhi kesaksian kita.

Jawaban: 16. b) mempengaruhi kesehatan seseo-
rang. c) mempengaruhi kesaksian kita.

Suatu fakta yang terkenal ialah bahwa merokok adalah
salah satu sebab utama dari kanker paru-paru dan menye-



Kehidupan Saudara Merupakan suatu Terang 119

babkan banyak orang mati. Juga minuman keras dan pema-
kaian obat perangsang (obat bius) telah membunuh ribuan
orang setiap tahun. Kita tidak boleh membunuh diri, baik
secara langsung atau perlahan-lahan, oleh karena ini akan
"membinasakan rumah Allah".

Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada
orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan
membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus,
dan bait Allah itu ialah kamu. I Korintus 3:16,17.

Yang Harus Saudara Kerjakan

17. Kita melawan kemabukan, kecanduan obat
bius, dan pemakaian tembakau dan minuman
keras oleh sebab
.... a) pemborosan uang dalam melakukan

kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang
makan biaya besar.

.... b) kerusakan yang diakibatkannya pada
tubuh yang sebenarnya adalah rumah
Roh Kudus.

Jawaban: 17. b) kerusakan yang diakibatkan pa-
da tubuh yang sebenarnya adalah rumah Roh
Kudus.
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Alkitab melarang kemabukan.

Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu pe-
nuh dengan Roh. Efesus 5:18.

Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang ti-
dak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan
Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah ber-
hala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri,
orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak
akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Dan
beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu.
Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu
telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. I Ko-
rintus 6:9-11.

Jika salah satu hal ini menjadi persoalan saudara, bicara-
kanlah dengan pendeta saudara. Mintalah agar dia dan je-
maat berdoa untuk saudara, agar saudara mendapat keme-
nangan yang sempurna. Kehidupan saudara yang sudah
berubah akan menjadi suatu kesaksian kepada orang-orang
lain yang saudara ingin agar mereka terlepas dari ikatan dosa
dan kejahatan.
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~ ...
Yang Harus Saudara Kerjakan

18. Jika sulit bagi seorang Kristen untuk melepas-
kan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ia harus

a) berhenti ke gereja.
b) melakukan kebiasaan itu dengan sem-

bunyi-sembunyi.
c) meminta agar pendeta dan orang-orang

Kristen lainnya berdoa bagi dia.

Jawaban: 18. c) meminta agar pendeta dan orang
orang Kristen lainnya berdoa bagi dia.

Bersikap Rendah Hati

Kita harus menunjukkan sikap rendah hati dalam per-
kataan dan perbuatan, serta menunjukkan kesopanan dalam
berdandan. Kerendahan hati adalah lawan dari kesombong-
an dan kecongkakan. Jika kita bersikap seolah-olah kita
lebih baik dari pada yang lain dan memandang rendah orang
yang melakukan hal-hal yang tidak akan kita perbuat, kita
akan memalingkan mereka dari Kristus, bukannya meme-
nangkan mereka bagi Tuhan.

Kita harus menyadari bahwa kita sama sekali tak berhak
menjadi sombong karena keadaan kita, perbuatan kita, atau
milik kita. Kita sebenarnya tak layak menerima apapun
yang telah Allah perbuat bagi kita atau berikan kepada kita.
Ingatlah bahwa jikalau bukan karena rahmat dan pekerjaan-
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Nya di dalam hidup kita, kita mungkin menjadi orang-orang
berdosa yang palingcelakayang pemah dikenal oleh dunia ini.

Seorang yang congkak atau sombong ingin agar setiap
orang memperhatikan dia. Ia mungkin menarik perhatian
kepada dirinya sendiri dengan tingkah laku yang dibuat-
buat, pakaian dan perhiasan yang mahal-mahal, atau dengan
memamerkan pengetahuan dan kecakapan yang istimewa.
Ia mungkin berusaha menarik perhatian orang dengan cara
berpakaian dan tingkah laku yang berlawanan dengan ke-
biasaan umum. Seorang yang tinggi hati bahkan mungkin
membangga-banggakanpengalaman rohani dan pengabdian-
nya kepada Tuhan. Seorang yang bersikap rendah hati ti-
daklah demikian. Ia tidak berusaha menarik perhatian ke-
pada dirinya sendiri.

Seorang Kristen yang rendah hati tidak mau memakai
pakaian yang menyolok, tak senonoh, atau dipandang tak
pantas bagi anak-anak Tuhan.

Berbagai nas dalam Alkitab khususnya mendesak kaum
wanita agar berpakaian yang pantas dan memperingatkan
mereka agar jangan suka bersolek. Lazimnya para wanita
ingin menjadi cantik. Allah tidak menentang kecantikan.
Dalam Mazmur 149:4 Ia berjanji untuk menghiasi "orang
yang rendah hati dengan keselamatan". Allah ingin agar ke-
cantikan kita berasal dari batin kita - dari tabiat yang elok
yang bersinar melalui wajah yang berseri-seri dan bersuka
cita. Ia mengatakan bahwa perhiasan kecantikan yang dapat
kita pakai adalah perangai yang lemah lembut dan tenang.

Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang ter-
sembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang ber-
asal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang
sangat berharga di mata Allah. I Petrus 3:4.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

19. Sikap rendah hati
a) adalah sifat Kristen yang baik.
b) adalah tanda dari perasaan rendah diri.
e) adalah suatu bentuk kesombongan.

Jawaban: 19. a) adalah sifat Kristen yang baik.

Pekerjaan yang Jujur

Kita harus mencari nafkah dengan pekerjaan yang jujur
dan janganlah membiarkan cinta akan uang menjerumuskan
kita ke dalam hal-hal seperti berjudi, membeli undian atau
lotto, bertaruh, atau segala permainan mengadu untung.
Dan tentu saja kita tidak mau membuat atau menjual ba-
rang-barang yang akan merugikan orang lain.

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. I Timo-
tius 6:10.

Allah ingin agar kita menjadi pekerja-pekerja yang baik,
dan tidak malas. Banyak orang Kristen yang melakukan
pekerjaannya dengan baik tanpa mengeluh, telah meyakin-
kan majikannya tentang kesungguhan kuasa Injil.
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Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
II Tesalonika 3:10.

Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup
tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri
dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami
pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai
orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak
bergantung pada mereka. I Tesalonika 4:11,12 .

• ':;;=======================================:
--~ Yang Harus Saudara Kerjakan

20. Alkitab mengajarkan bahwa jika seseorang
tidak mau bekerja

a) ia seharusnya menjadi majikan.
.... b) janganlah ia makan.

21. Pekerjaan yang baik dan dapat dipercaya
merupakan

a) penghalang bagi kesaksian saudara.
b) cara yang baik untuk menyinarkan te-

rang saudara.
c) tidak penting.

Jawaban: 20. b) janganlah ia makan. 21. b) cara
yang baik untuk menyinarkan terang saudara.
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Memperlakukan Keluarga Saudara dengan Baik

Saudara akan belajar tentang hal ini dalam pelajaran
yang berikut, akan tetapi tak mungkin meninggalkan pokok
tentang kesaksian saudara ini tanpa menyebut pengaruh ke-
hidupan saudara di rumah. Banyak orang telah kehilangan
minatnya akan Injil oleh sebab adanya pertengkaran dalam
rumah tangga orang-orang yang menyebut dirinya Kristen.
Pada lain pihak, banyak yang kurang tertarik oleh khotbah,
telah diselamatkan karena melihat adanya kesabaran, kasih
dan sukacita dari Tuhan dalam suatu keluarga Kristen.

Yang Harus Saudara Kerjakan

22. Periksalah kembali cara-cara dengan mana
saudara dapat menyinarkan terangmu dan
mohonlah agar Tuhan menolong saudara da-
lam tiap hal.

23. Isilah "Catatan Siswa" untuk pelajaran 8.



CARA MEMBINA
RUMAH TANGGA
YANG BAHAGIA

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Berdoa Dan Bekerja untuk Keselamatan Keluarga
Saudara

Jadilah Seorang Kristen yang Baik di Rumah
Mintalah Maaf atas Kesalahan-kesalahan Saudara
Bergembiralah
Jagalah Kesucian Pernikahan
Menikahlah dengan Seorang Kristen
Jadilah Orang Tua yang Baik
Didiklah Anak-anak Saudara untuk Mengasihi

Allah
Kasihilah Keluarga Saudara

126
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Tak ada berkat yang lebih besar dalam dunia ini dari

pada mempunyai rumah tangga yang benar-benar Kristen.
Dalam rumah tangga ini, Kristuslah Kepalanya. HadiratNya
memenuhi rumah tangga ini dengan sukacita, damai dan
kasih. Rumah tangga Kristen itu merupakan tempat ber-
teduh dan tempat berlindung dari angin ribut dosa dan kesu-
sahan di sekitarnya. Saudara dapat membuat rumah tangga-
mu menjadi "surga kecil", jikalau saudara berbuat seperti
yang dinyatakan Allah di dalam FirmanNya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Rumah tangga saudara dapat menjadi "surga
kecil" di dunia ini kalau saudara

a) mempunyai cukup uang untuk mem-
perlengkapinya dengan baik.

b) mempunyai banyak teman yang datang
berkunjung.

c) menurut ajaran Firman Allah.

Jawaban: 1. c) menurut ajaran Firman Allah.

Berdoa Dan Bekerja untuk Keselamatan Keluarga Saudara

Saudara dapat berdoa dengan iman, karena mengetahui
bahwa inilah kehendak Allah. Janganlah tawar hati kalau
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keluarga saudara tidak diselamatkan dengan segera. Tetap-
lah berdoa, serta percayalah bahwa Allah akan menjawab
doamu.

Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para
Rasul 16:31.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Jika anggota lain dari keluarga saudara tidak
bertobat dengan segera, maka saudara seharus-
nya

a) terus berdoa bagi mereka.
b) berhenti berdoa bagi mereka.
e) berpikir bahwa Allah tidak mau menye-

lamatkan mereka.

3. Berdoalah sekarang untuk setiap anggota dari
keluarga saudara sendiri. Biasakan dirimu un-
tuk berdoa bagi mereka tiap-tiap hari.

Jawaban: 2. a) terus berdoa bagi mereka.

Jadilah Seorang Kristen yang Baik di Rumah
Mudahlah untuk berlaku seperti seorang Kristen yang

baik di gereja, tetapi saudara menjadi orang Kristen yang
bagaimanakah di rumah?
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~
4. Bacalah Kolose 3 dan renungkan apakah kehi-

dupan saudara di rumah sesuaidengan ajaran ini.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah saudara menunjukkan penghargaanmu terhadap
pekerjaan isteri atau suami saudara? Terhadap pertolongan
anak-anak, atau saudara-saudaramu? Terhadap pengorbanan
yang telah dibuat orang tuamu bagi saudara?

Apakah saudara penuh kasih kepada yang lain ataukah
mementingkan diri sendiri saja? Apakah saudara suka marah
dan mudah tersinggung ataukah sabar dan suka memberi
maaf? Apakah saudara bertindak sewenang-wenang, atau-
kah saudara suka mendengarkan pendapat orang lain? Apa-
kah saudara menghormati dan mentaati orang tuamu, atau-
kah berkeras kepala dan tidak taat?

Apakah saudara suka menolong dan peramah, ataukah
malas? Apakah saudara senang bekerja sama dengan yang
lain tanpa mengeritik dan mengeluh? Apakah saudara mu-
dah tawar hati, atau saudara tetap gembira bila ada yang
tidak beres? Apakah orang-orang lain merasa senang tinggal
serumah dengan saudara?

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Jika saudara ingin mempunyai rumah tangga
yang berbahagia, akuilah dengan rendah hati
segala kegagalan saudara serta mohonlah agar
Tuhan menolong untuk mengatasinya. Jika
saudara rela melakukan bagianmu dalam hal
ini, Tuhan akan menolong saudara.
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Mintalah Maaf Atas Kesalahan Saudara

Kehidupan Baru Saudara

Yesus mengajar bahwa apabila kita bersalah kepada se-
seorang, kita harus meminta maaf kepadanya. Jika kita se-
gan melakukan hal ini, itu akan menghalangi persekutuan
kita dengan Allah.

Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembah-
anmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu
yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ting-
galkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan
pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kem-
balilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Matius 5:23,24.

Tidaklah mudah untuk mengatakan, "Saya menyesal,
sebab saya telah mengucapkan kata-kata yang tajam kepada
saudara. Maafkan saya." Tetapi inilah cara yang baik untuk
menghilangkan perasaan sakit hati dan menjaga agar rumah
tangga saudara tetap bahagia. Apakah saudara lekas marah?
Mengakui kesalahan saudara dan memohon saudaramu un-
tuk berdoa bagimu merupakan suatu langkah yang penting
menuju kepada kemenangan atas kesalahan itu.

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan salingmendoakan, supaya kamu sembuh. Yakobus
5:16.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Rumah tangga saudara akan lebih berbahagia
jikalau saudara

.... a) meminta maaf bila telah berlaku tidak
baik terhadap salah seorang anggota ke-
luarga saudara.

b) mengharap setiap orang meminta maaf
kepada saudara.

c) menunjukkan kepada setiap orang bah-
wa saudara yang memegang kekuasaan
dan membuat mereka takut kepadamu.

7. Hafalkan Yakobus 5:16.

Jawaban: 6. a) meminta maaf bila telah berlaku
tidak baik terhadap salah seorang anggota keluar-
ga saudara.

Bergemb iralah

Berimanlah kepada Allah dan pujilah Dia karena telah
menjawab doa-doa saudara meskipun segala sesuatu keli-
hatan suram.

Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehe-
mia 8:11b.

Janganlah tawar hati jika saudara mengalami kesukaran
dalam hal menahan kemarahan atau sifat lain yang buruk
dalam perangai saudara. Usaha saudara untuk mengatasinya
merupakan suatu kesaksian tentang kasih saudara akan Tu-
han. Ia sedang menolong saudara bertumbuh secara rohani.
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Apakah pertumbuhan saudara nampak terlalu lambat? Pan-
danglah kepada Tuhan dan jangan terlalu memandang diri
sendiri, maka saudara akan heran bagaimana Ia akan menye-
lesaikan persoalan-persoalan di rumah. Allah adalah Bapa-
mu yang pengasih yang memperhatikan saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Hafalkan Nehemia 8:11b.

Jagalah Kesucian Pernikahan

Dalam beberapa kalangan masyarakat banyak orang laki-
laki dan wanita hidup bersama tanpa menikah. Bila seseo-
rang menjadi orang Kristen, seharusnya ia mensahkan per-
nikahannya. Dengan cara demikian ia mempunyai kesaksian
yang lebih baik dalam masyarakat, memberikan perlindung-
an undang-undang negara kepada keluarganya, serta meng-
hormati Kristus. Jika saudara memerlukan nasihat tentang
akte-akte yang diperlukan, bicarakanlah hal itu dengan pen-
deta saudara. Ia akan senang memberi pertolongan seberapa
dapat.

Firman Allah melarang keras segala macam perzinahan .
Allah melarang keras permainan cinta atau hubungan asmara
yang gelap oleh suami atau isteri dengan orang lain.
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Salah satu berkat besar dari rumah tangga Kristen adalah

kenyataan bahwa suami dan isteri dapat saling memperca-
yai, bila mereka mengetahui bahwa masing-masing setia
kepada yang lain dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Pada waktu mereka bersama-sama hidup buat Tuhan, maka
rumah tangga itu menjadi "surga kecil", bebas dari penipuan,
kecurigaan, cemburu, dan ketidaksetiaan yang menghancur-
kan banyak rumah tangga.

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap per-
kawinan. Ibrani 13:4.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-
bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfit-
nah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat meli-
hatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan me-
muliakan Allah. Roma 12:17; I Petrus 2:12.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9. Agar mempunyai kesaksian yang baik dan me-
nikmati berkat-berkat Allah di dalam rumah
tangga, saudara harus

a) menikah secara sah sebelum hidup ber-
sama-sama sebagai suami isteri.

b) hidup bersama-sama dengan pacar sau-
dara sebelum menikah agar dapat me-
mastikan bahwa saudara cocok satu de-
ngan yang lain.

.... c) tetap membujang.
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10. Mohonlah berkat Allah atas perkawinan sau-
dara, supaya kasihNya dapat memperkuat ka-
sih saudara Satu kepada yang lain. Berdoalah
agar saudara akan selalu tulus satu kepada
yang lain dalam pikiran, perkataan, dan per-
buatan. Mohonlah Allah agar menolong sau-
dara untuk salingmempercayai.

Jawaban: 9. a) Menikah secara sah sebelum hidup
bersama-samasebagai suami isteri.

Menikahlah Dengan Seorang Kristen

Tentu saja, jika saudara telah menikah dengan seseorang
yang bukan Kristen sungguh-sungguh, kewajiban saudara
ialah berdoa baginya dan berusaha membawa dia kepada
Kristus. Saudara harus jadi seorang isteri atau suami yang
setia dan biarlah terangmu bersinar bagi Allah dalam rumah
tangga saudara. Tetapi jikalau saudara masih bujang dan
akan menikah, saudara harus menikah dengan seorang Kris-
ten. Inilah satu-satunya cara agar saudara dapat mempu-
nyai persatuan dan kerukunan yang sungguh-sungguh di
dalam rumah tangga.

Jika saudara menikah dengan seseorang dari agama lain
akan selalu timbul persoalan. Bagaimana saudara dapat ber-
setuju mengenai pendidikan agama bagi anak-anak saudara?
Bagaimana saudara dapat mendidik mereka untuk ikut Tu-
han?

Saudara telah menerima Kristus sebagai Pemimpin hi-
dupmu. Jika suami atau isterimu tidak mau ikut Tuhan,
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saudara akan bertentangan tujuan. Saudara akan selalu bim-
bang di antara dua hal: keinginan untuk menyenangkan
Kristus dalam segala hal dan keinginan untuk menyenang-
kan teman hidup saudara.

Sebagai seorang Kristen, saudara ingin menyenangkan
hati Allah. Saudara ingin berguna bagiNya, menghadiri ke-
baktian-kebaktian di gereja, menikmati persekutuan dengan
orang-orang Kristen lainnya, dan mengambil bagian dalam
pekerjaan gereja. Saudara akan ingin mengadakan ibadat
keluarga di rumah, memuji dan beribadat kepada Allah
bersama-sama sebagai satu keluarga.

Suami atau isteri yang belum diselamatkan tidak tertarik
kepada hal-hal ini. Kebaktian-kebaktian gereja mungkin
membosankan dia. Jika ia pergi bersama saudara ke gereja,
ia merasa bahwa seharusnya saudara pergi bersama dia ke
tempat-tempat hiburan yang tidak baik bagi seorang Kristen.
Atau kalau tidak, ia menuruti kehendaknya sendiri dan sau-
dara menuruti kehendakmu, sehingga menjadikan rumah
tanggamu tidak bahagia. Lebih celaka lagi, banyak orang
Kristen telah membiarkan teman hidupnya yang belum dise-
lamatkan memalingkan mereka dari pada Tuhan.

Allah ingin agar saudara mempunyai rumah tangga yang
bahagia. Ia tidak ingin saudara jatuh ke dalam perangkap
yang dipergunakan iblis terhadap begitu banyak orang Kris-
ten. Dengan tegas Allah memperingatkan saudara agar ja-
ngan menikah dengan seorang yang tak seiman atau bukan
Kristen.

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seim-
bang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab per-
samaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedur-
hakaan? atau bagaimanakah terang dapat bersatu de-
ngan gelap? II Korintus 6:14.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

11. Bagi seorang Kristen, menikah dengan seorang
yang belum diselamatkan

a) merupakan suatu cara yang baik untuk
memenangkan dia kepada Tuhan.

b) baik saja, asal mereka saling mengasihi.
c) adalah melanggar perintah Tuhan.

Jawaban: 11. c) adalah melanggar perintah Tu-
han.

Jadilah Orang Tua Yang Baik
Orang tua yang bertanggung jawab kepada Allah untuk

memelihara anak-anakNya dengan baik. Ayah, sebagai ke-
pala keluarga, harus menyediakan kebutuhan jasmani dan
rohani dari keluarganya. Ibu juga harus memberikan
kepada anak-anaknya pemeliharaan yang penuh kasih yang
mereka butuhkan. Aktivitas-aktivitas gereja tidak mem be:
baskan para orang tua dari tanggung jawabnya kepada ke-
luarga mereka.

Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan
sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu
murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beri-
man. I Timotius 5:8.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

12. Seorang ayah, yang tinggalkan keluarganya
untuk memberitakan Injil,

a) menunjukkan pengabdian yang sung-
guh-sungguhkepada Allah.

b) gagal dalam tanggung jawab yang di-
berikan Allah kepadanya untuk me-
meliharakan keluarganya.

Jawaban: 12. b) gagaldalam tanggung jawab yang
diberikan Allah kepadanya untuk memeliharakan
keluarganya.

Didiklah Anak-anak Saudara untuk Mengasihi Allah
Jika saudara mendidik anak-anakmu untuk mengasihi

Allah dan menurut FirmanNya sewaktu mereka masih kecil,
saudara mencegah mereka dan dirimu sendiri dari banyak
kesusahan bila mereka dewasa kelak. Tiap-tiap hari kum-
pulkan keluarga saudara untuk sejenak beribadat kepada
Allah dengan membaca Alkitab dan berdoa. Seisi rumah
hendaknya ikut dalam ibadat itu. Berdoalah bersama-sama
untuk persoalan masing-masing anggota keluarga. Bersyu-
kurlah bersama-sama kepada Allah untuk segalaberkatNya.

Pergilah ke sekolah Minggu dan gereja bersama-sama.
Doronglah anak-anak saudara untuk menyerahkan hidup
mereka kepada Allah pada waktu masih muda.

Sewaktu saudara bersama-samaberibadat dan hidup buat
Allah, kasihNya menguatkan ikatan keluarga. Keluarga yang
berdoa bersama-sama akan tinggal dalam persekutuan yang
erat.

Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah
dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di da-
lam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6:4.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Sempurnakan kalimat ini: "Keluarga yang
............... bersama-sama, akan tinggal dalam
.............................. yang erat."

14. Jikalau saudara sudah mempunyai anak-anak,
berdoalah sekarang untuk masing-masinganak-
mu. Mohonlah pertolongan Tuhan agar sau-
dara dapat menolong mereka. Mohonlah ke-
sabaran dan pengertian yang besar.

Jawaban: 13. berdoa, persekutuan.

Kasihilah Keluarga Saudara
"Allah adalah kasih." Makin besar kasih Allah dalam

hidup saudara, makin besar kasih saudara akan keluargamu.
Makin besar kasih saudara terhadap keluarga, makin berba-
hagia rumah tangga saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15. Mohonlah Tuhan agar menolong keluarga sau-
dara untuk lebih mengasihi satu kepada yang
lain.

16. Bacalah I Korintus 13 dan mohonlah Allah
agar menolong saudara untuk mempraktek-
kannya di dalam rumah tanggamu.

17. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk pela-
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Rasul Iaulus menulis tentang "kemerdekaan kemuliaan
anak-anak Allah". Makin lama saudara mengikuti jalan-jalan
Tuhan, saudara akan makin menghargai dan menikmati ke-
merdekaan yang indah ini, yang diberikan olehNya.

Kemerdekaan dari Dosa

Yesus mati untuk melepaskan saudara dari kesalahan
dosa, hukuman dosa, kuasa dosa dan adanya dosa.

-i:'/.. ~I~;~\~
• Kesalahan: Ia telah menanggung segala kesalahan yang
pernah saudara perbuat.

• Hukuman: Saudara terhukum mati, tetapi Yesus telah
mati ganti saudara. Dengan jalan menerima Dia sebagai
Juruselamat, maka saudara terlepas dari hukuman mati.

• Kuasa: Yesus telah mengalahkan Iblis dan menghancur-
kan kuasa dosa atas saudara.

Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
. " Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari
dosa . .. Demikianlah hendaknya kamu memandang-
nya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu
hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus . " Demikian-
lah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang
ada di dalam Kristus. Roma 6:22,7,11; 8: 1.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Saudara bebas dari kesalahan dosa, hukuman
dosa, dan kuasa dosa

a) dengan jalan menerima Yesus sebagai
Juruselamat saudara.

b) dengan jalan mengakui dosa-dosa sau-
dara di hadapan pendeta.

c) dengan jalan memutuskan untuk men-
jadi baik mulai sekarang.

Jawaban: 1.a) dengan jalan menerima Yesus se-
bagai Juruselamat saudara.

• Pencobaan untuk berbuat dosa: Ada orang yang langsung
terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka pada saat
mereka menerima Tuhan. Yang lain harus bergumul ber-
minggu-minggumelawan keinginan mereka akan tembakau,
obat bius, atau kejahatan-kejahatan lainnya, tetapi ketika
mereka terus berdoa dan percaya, Allah memberikan ke-
menangan kepada mereka.

Apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun be-
nar-benar merdeka. Yohanes 8:36.

Lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu. Ya-
kobus 4:7.

Jika saudara masih bergumul melawan kebiasaan-kebia-
saan buruk, janganlah menyerah. Bila Iblis mencobai sau-
dara, peganglah kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus
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itu dengan iman. Mulailah memuji-muji Tuhan untuk ke-
merdekaan itu dan saudara akan segera mendapat keme-
nangan atas si penggoda. Pendetamu akan senang menolong
dan berdoa dengan saudara.

Saudara masih harus berjuang melawan berbagai-bagai
jenis pencobaan, tetapi bila sampai di surga saudara akan
merdeka selama-lamanya dari keinginan apapun untuk ber-
buat dosa.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Hafalkan Yohanes 8:36 dan Yakobus 4:7.

3. (Pilihlah satu.) Alkitab mengatakan bahwa
Iblis

a) akan mengalahkan saudara jika saudara
melawannya.

b) akan lari dari padamu kalau saudara
melawannya.

c) tidak mempedulikan perlawanan sau-
dara.

Jawaban: 3. b) akan lari dari padamu kalau sau-
dara melawannya.

• Akibat-akibat dan adanya dosa: Sekarang saudara melihat
dosa dan akibat-akibatnya di sekitar saudara - penderitaan,
kesusahan, dan kematian. Pada suatu hari yang mulia sau-
dara akan pergi ke rumah yang kekal dan akan bebas dari
ingatan akan dosa dan akibat-akibatnya.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4. (Pilihlah tiga.) Kemerdekaan-kemerdekaan
apakah dari dosa yang dapat kita miliki di da-
lam Kristus pada waktu sekarang?

a) kemerdekaan dari pencobaan.
b) kemerdekaan dari kesalahan dosa.
c) kemerdekaan dari semua akibat dosa.
d) kemerdekaan dari kuasa dosa.
e) kemerdekaan dari adanya dosa.
f) kemerdekaan dari hukuman karena do-

sa.

Jawaban: 4. b) kemerdekaan dari kesalahan do-
sa. d) kemerdekaan dari kuasa dosa. f) kemer-
dekaan dari hukuman karena dosa.

Kemerdekaan dari Ketakutan

Saudara terlepas dari ketakutan akan apa yang mungkin
diperbuat orang lain kepadamu. Hidup saudara ada di da-
lam pemeliharaan Allah, "tersembunyi bersama dengan
Kristus di dalam Allah." Saudara mungkin harus menderita
karena Kristus, atau bahkan mati; tetapi Ia akan beserta
dengan saudara pada setiap saat. Tak suatupun dapat terjadi
atas diri saudara kecuali apa yang diperkenankanNya.
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Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan mela-
wan kita? Roma 8:31.

Saudara bebas dari ketakutan terhadap ilmu sihir, ilmu
gaib, dan hal-hal yang dapat membawa sial. Dengan Kristus
yang hidup di sampingmu untuk melindungi saudara, sauda-
ra tak perlu memakai jimat-jimat seperti keris, batu-batuan,
gelang, ikat pinggang, atau patung-patung untuk melindungi
saudara. Sebenarnya, hati Tuhan akan sedih bila melihat
saudara memakai benda-benda ini, seolah-olah Ia tidak akan
memenuhi janjiNya untuk melindungi saudara.

Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak
meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita
dapat berkata: "Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak
akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia ter-
hadap aku?" Ibrani 13:5,6.

Karena terlebih besarlah Ia yang ada di dalam kamu da-
ri pada dia yang ada di dalam dunia. I Yohanes 4:4.
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%-~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Cara yang terbaik agar bebas dari ketakutan
ialah

a) memakai ilmu gaib yang kuat.
b) pergi kepada dukun.
c) membakar kemenyan di muka sebuah

patung.
d) percaya kepada Tuhan.

Jawaban: 5. d) percaya kepada Tuhan.

Kemerdekaan dari Kesalahan
Iblis telah menjerat berjuta-juta orang dalam agama-

agama palsu. Ia memberikan mereka pikiran-pikiran yang
salah tentang bagaimana dapat mencapai surga. Mereka ber-
doa kepada matahari dan bulan, kepada batu-batu, sungai-
sungai, atau pohon-pohon serta berusaha mencari kebenaran
dalam impian dan wahyu. Mereka memohon pertolongan
dari roh-roh orang mati. Merekamenyalakan lilin dan mem-
bakar kemenyan di hadapan patung-patung yang terbuat
dari emas, perak, kayu, batu, atau gips. Mereka memper-
sembahkan korban dan bernazar sementara mereka berdoa
memohon pertolongan kepada sesuatu roh.

Firman Allah - bukan pikiran-pikiran manusia - yang
menunjukkan jalan yang benar ke surga. Sewaktu saudara
membaca Firman Allah, saudara menemukan kebenaran itu
dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahanini.
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Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu
akan memerdekakan kamu. Yohanes 8:32.

%-~ Yang Harus Saudara Kerjakan

6. (Pilihlah satu.) Kita terlepas dari kesalahan
oleh

a) penglihatan yang kita terima dalam
mimpi.

b) pikiran-pikiran orang lain tentang surga.
e) kebenaran yang kita pelajari di dalam

Alkitab.

Jawaban: 6. e) kebenaran yang kita pelajari di
dalam Alkitab.

Dalam ayat-ayat yang berikut dari Alkitab, saudara da-
pat melihat bahwa Allah melarang dengan keras sekali peng-
gunaan patung-patung dan segala macam roh halus. Seka-
rang setelah saudara menyerahkan kehidupanmu kepada-
Nya, perintahNya adalah lebih penting dari pada segala na-
zar yang mungkin telah saudara buat sebelum mengetahui
jalan yang benar. Perintah-perintah dari Allah ini memerde-
kakan saudara dari janji-janji yang telah saudara buat kepada
patung-patung, roh-roh atau dewa-dewa.

Jangan ada padamu allah lain di hadapanKu. Jangan
membuat bagimu patung yang merupai apapun yang
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ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan su·
jud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Keluaran 20:3-5.
Di antaramu janganlah didapati seorangpun yang mem-
persembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perem-
puan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang
menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah,
seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang
yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal
atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah
kekejian bagi Tuhan. Ulangan 18:10-12.

Saudara telah bebas dari ibadat kepada roh-roh atau de-
wa-dewa, karena saudara kini menjadi milik Allah yang esa
dan benar. Saudara juga telah terlepas dari kuasa roh-roh
jahat dan dari ketakutan akan apa yang mungkin mereka
lakukan terhadap diri saudara. Roh Kudus Allah yang te-
lah datang untuk tinggal dalam hati saudara adalah lebih
berkuasa dari pada segala roh jahat yang mungkin ingin
menyiksa saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

7. (Pilihlah dua.) Alkitab memerdekakan kita
dari kesalahan

a) penyembahan berhala.
b) berdoa langsungkepada Allah.
c) mengadakan satu hari istirahat.
d) pertobatan dan iman.
e) segalamacam roh halus.
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Jawaban: 7. a) penyembahan berhala. e) segala
macam roh halus.

Kemerdekaan dari Taurat Musa

Dahulu kala Allah membuat suatu perjanjian dengan
orang Ibrani. Musa menerima segala syarat perjanjian ini
beserta segalaundang-undang dan peraturannya untuk bang-
sa yang baru, yang telah dipimpinnya keluar dari negen
Mesir. Taurat Musa ini meliputi petunjuk-petunjuk untuk
korban persembahan, hari-hari suci, cara beribadat, dan
peraturan-peraturan tentang makanan.

Semua peraturan agama ini merupakan lambang dari
Yesus Kristus dan keselamatan yang akan disediakan oleh-
Nya. Ia akan menjadi kurban yang sempurna, yang akan
menghapus dosa mereka. Ia akan menggenapi semua tun-
tutan Taurat itu dan akan menetapkan suatu perjanjian
baru dengan mereka yang mau menerima Dia sebagai Juru-
selamat, baik mereka orang Ibrani maupun bukan.

Karena itu pembatasan-pembatasan dari Taurat Musa
adalah untuk orang-orang Ibrani dari zaman Musa sampai
dengan zaman Kristus. Sejak itu, kita ada di bawah syarat-
syarat baru, yaitu Perjanjian Baru.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

8. (Pilihlah tiga.) Kemerdekaan yang mulia dari
anak-anak Tuhan meliputi

a) kemerdekaan dari ketakutan akan roh-
roh jahat.

b) kemerdekaan dari agama-agama palsu.
c) kemerdekaan dari kewajiban kita seba-

gai warga negara.

d) kemerdekaan dari Taurat Musa.

e) kemerdekaan untuk berbuat sesuka ha-
ti.

Jawaban: 8. a) kemerdekaan dari ketakutan akan
roh-roh jahat. b) kemerdekaan dari agama-agama
palsu. d) kemerdekaan dari Taurat Musa.

Ada orang yang bingung dan berpikir bahwa kita ha-
rus memegang hari Sabtu sebagai hari yang suci, sebagai-
mana diwajibkan oleh Taurat Musa. Tetapi sejak Yesus
bangkit dari antara orang mati pada hari pertama dalam
minggu, orang-orang Kristen mempunyai kebiasaan untuk
berhimpun pada hari itu, yaitu hari Minggu, sebagai peri-
ngatan akan kebangkitanNya. Sejak zaman rasul-rasul,
mereka menyebutnya "Hari Tuhan".
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Kita menyisihkan satu hari dalam seminggusebagai wak-
tu untuk beristirahat dari pekerjaan lain dan pergi ke rumah
Allah untuk beribadat kepadaNya. Akan tetapi kita mela-
kukannya karena kita mengasihiDia dan bukan karena pera-
turan-peraturan yang mewajibkan kita.

Pada Hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Wahyu 1:10.

Di bawah Taurat Musa orang Ibrani tidak boleh makan
daging binatang-binatang tertentu. Di bawah Perjanjian
Baru kita tidak terikat oleh pembatasan-pembatasan ini.
Kita mempunyai kemerdekaan yang sarna yang diberikan
Allah kepada manusia jauh sebelum Taurat Musa. Ia mem-
beritahukan kepada Nuh bahwa manusia tidak boleh makan
darah, dan larangan ini diulangi dalam Perjanjian Baru. Te-
tapi kita boleh makan segalajenis daging.

Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi ma-
kananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepa-
damu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya
daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya,
janganlah kamu makan. Kejadian 9:3,4.

Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sua-
tupun tidak ada yang haram, jika diterima dengan
ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh
firman Allah dan oleh doa. I Timotius 4:4,5.

Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar
daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena kebe-
ratan-keberatan hati nurani . . . Kalau kamu diundang
makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan
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itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan
kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena ke-
beratan-keberatan hati nurani. I Korintus 10:25,27.
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum
kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai
hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Kolose 2:16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

9. (Pilihlah satu.) Alkitab mengajarkan bahwa se-
orang Kristen

a) boleh makan segalajenis daging.
.... b) boleh makan daging dari beberapa bina-

tang tertentu, tetapi tidak boleh makan
daging binatang yang lain.

.... c) tidak boleh makan daging apapun.

Jawaban: 9. a) boleh makan segalajenis daging.

Kemerdekaan dari Kekuatiran

Bapa di surga mengasihi saudara dan akan mencukupi
segala kebutuhanmu. Percayalah akan Dia.

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab
Ia yang memelihara kamu. I Petrus 5:7.
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Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah
yang akan kami makan? Apakah yang akan kami mi-
num? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu di-
cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan
tetapi Bapamu yang di surga tahu, bahwa kamu me-
merlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kera-
jaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. Matius 6:31-33.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

10. Hafalkan I Petrus 5: 7.

11. Apakah saudara kuatir akan sesuatu? Bawa-
lah hal itu kepada Tuhan di dalam doa. Ber-
syukurlah kepadaNya atas jawaban itu dan
jangan kuatir lagi.

Kemerdekaan dari Penyakit

Kristus, Tabib yang Agung itu, adalah sahabat saudara
yang terbaik. Ia mengasihi saudara dan ingin agar saudara
mempunyai kesehatan yang baik. Sebagaimana Ia dahulu
menyembuhkan orang sakit waktu Ia berada di dunia, Ia
masih menyembuhkan orang sebagai jawaban untuk doa
mereka. Bila sakit, saudara dapat meminta agar pendeta
dan majelis gereja berdoa bagi saudara. Mereka mungkin
meletakkan tangannya atas saudara sewaktu mereka memo-
hon agar Allah menjamah dan menyembuhkan saudara.
Atau mungkin mereka mengolesi saudara dengan minyak;
inilah cara untuk menunjukkan bahwa mereka percaya
kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan saudara.
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Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit,
dan orang itu akan sembuh. Markus 16:18.

Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah
ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka
mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak da-
lam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan mem-
bangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka
dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5:14,15.

Yang Harus Saudara Kerjakan

12. Apakah saudara perlu kesembuhan? Mintalah
pendetamu untuk berdoa bagi saudara. Jika
saudara sedang mempelajari kursus tertulis ini,
staf guru akan senang berdoa bagi saudara.
Tulislah kepada mereka mengenai keperluan-
mu bila saudara mengirimkan"Catatan Siswa".

Kemerdekaan di Masa yang akan Datang

Kemerdekaan yang saudara miliki sekarang adalah in-
dah, tetapi bila Yesus, Pelepas yang Agung itu, datang kem-
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bali ke dunia untuk menjemput milikNya, maka akhirnya
saudara akan mengetahui kesempurnaan kemerdekaan yang
mulia dari anak-anak Allah. Ia akan mengubah tubuh sau-
dara menjadi tubuh yang -sempurna seperti tubuhNya sen-
diri dan membawa saudara ke rumah di surga. Akhirnya,
Kristus akan melepaskan dunia dari adanya dosa dan segala
akibatnya.

Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi per-
kabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab se-
gala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 :4.

Karena seluruh mahluk telah ditaklukkan kepada ke-
sia-siaan tetapi dalam pengharapan, karena mahluk itu
sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan ke-
binasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemu-
liaan anak-anak Allah. Roma 8:20,21.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Bacalah Wahyu 21:4 empat kali dan bersyu-
kurlah kepada Allah untuk firmanNya.

Memelihara Kemerdekaan Saudara

Sebelum Yesus datang untuk membawa kita pulang, kita
akan tetap berjuang melawan Iblis. Akan ada pencobaan
dan ujian, tetapi janganlah sekali-kali kita menyerahkan
kemerdekaan kita.
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Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah
memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan
jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia
5:1.

Janganlah sekali-kali lupa bahwa kemerdekaan dan kehi-
dupan baru saudara adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hal-hal itu bergantung pada hadirat dan kuasaNya di dalam
saudara - bukannya pada usaha saudara untuk menjadi
baik. Kehidupan Kristen bukannya hal mematuhi serang-
kaian peraturan, melainkan "Kristus ada di tengah-tengah
kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan".

Saudara telah mendapati di dalam Kristus suatu kehi-
dupan baru yang indah - kehidupan kekal dengan kemer-
dekaan kemuliaan anak-anak Allah. Hargailah kemerde-
kaan itu lebih dari segala sesuatu; saudara akan makin me-
nikmatinya sementara tahun-tahun berjalan dan di masa-
masa yang akan datang.

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru; yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. II Korintus 5:17.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang
hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan diriNya untuk aku.
Galatia 2:20.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

14. (Pilihlah satu.) Kehidupan saudara bergan-
tung kepada
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a) ketaatan saudara akan serangkaian
peraturan.

b) hadirat Kristus di dalam saudara.
c) usaha keras saudara untuk menjadi

baik.

15. Hafalkan II Korintus 5:17 dan Galatia 2:20.

Jawaban: 14. b) hadirat Kristus di dalam saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Kami mengucapkan SELAMAT kepada sau-
dara, karena telah menyelesaikan pelajaran-pela-
jaran dalam kursus ini! Sekarang periksalah "Ca-
tatan Siswa" saudara dari pelajaran enam sampai
dengan sepuluh untuk memastikan apakah sau-
dara telah mengerjakan semua pekerjaan yang
diminta.

Kirimkan "Catatan Siswa" saudara untuk pela-
jaran enam s/d sepuluh kepada alamat kami. Ja-
ngan lupa menempelkan perangko yang secukup-
nya. JANGAN kirimkan buku ini kembali.
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