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 Juruselamatmu, 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 kepadaNya, 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 dengan 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 kehidupan.

Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru
Kehidupan
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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 saudara.

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.

Kehidupan Baru Saudara
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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 Juruselamat, 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 kehidupan yang dahulu.

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes
10:10b.

Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru
~
~

15

Yang Harus Saudara Kerjakan
4. Hafalkan perkataan
10:10b.

Yesus dalam Yohanes

Berilah tanda X di depan jawaban yang benar.
5. Yesus Kristus datang untuk memberikan kepada saudara
a) hukuman karena dosa-dosa saudara.
.... b) hidup ... dalam segalakelimpahan.
Jawaban: 5. b) hidup ...
pahan.

dalam segala kelim-

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 untuk 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
memulai kehidupan yang
a)

saudara

bebas dari persoalan-persoalan.

b) penuh kasih akan
orang lain.
e)

kembali,

Allah

dan

orang-

bebas untuk berbuat sesuka hati.

Jawaban: 6. a) pandangan yang baru. 7. b) penuh kasih akan Allah dan orang-orang lain.

Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru
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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 persediaanpersediaan 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 memperkembangkan perangai yang baru itu. Sementara saudara mempelajari pelajaran-pelajaran
ini, saudara akan mengetahui
tentang hak. dan tanggung jawabmu yang baru sebagai seorang anak Allah. Nikmatilah sepuas-puasnya selama hidupmu dalam dunia. Lalu, pada suatu hari kelak Yesus akan
menjemput saudara untuk tinggal dengan Dia di dalam rumahNya 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
reja.

saudara sebagai anggota ge-

b)

perangai baru yang
Allah kepada saudara.

c)

peraturan-peraturan
yang harus ditaati
oleh seorang Kristen.

telah

diberikan
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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 bertambahtambah 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. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2:6,7.

Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru

~

~
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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 dengan 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 menolong saudara di dalam segala persoalan.
Karena saudara telah menjadi seorang anak Allah, Bapamu ingin supaya saudara berbicara kepadaNya dengan hati
yang terbuka dan dengan berani, tepat seperti seorang anak
berbicara kepada ayahnya yang baik hati serta lekas mengerti. Bicaralah tentang segala hal dengan Dia di dalam doa
setiap hari, pada waktu apa saja, baik siang ataupun malam.
Ceritakan kepadaNya segala persoalan saudara. Bersyukurlah kepada Dia atas segala berkatNya. Ia menaruh perhatian
kepadamu dan segala sesuatu yang menyangkut saudara.

Kehidupan Baru Saudara
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,.

Saudara tidak perlu memakai perkataan yang bagus-bagus
atau doa yang telah dihafalkan; hanya beritahukan kepadaNya 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 sebagai
.... a) suatu Oknum yang jauh dari saudara.
.... b) seorang Bapa yang penuh kasih.
12. Apakah yang harus saudara perbuat bila saudara berdoa?
a) menghafalkan doa-doa dan menyebutnya berulang-ulang.
b) berbicara kepada Allah dengan hati
terbuka sebagai seorang anak kepada
bapanya .
.... c) memakai perkataan yang muluk-muluk dan ucapan yang fasih.
Jawaban: 11. b) seorang Bapa yang penuh kasih.
12. b) berbicara kepada Allah dengan hati terbuka 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 saudara hidup dengan suka cita sebab kemenangan atas dosa.

Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru

21

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 saudara. Ialah yang mengubahkan perangai saudara yang berdosa 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 dalam diri saudara oleh
a) pemberita Injil.
b) pendeta.
e) Roh Kudus.
15. Saudara mempunyai Roh Kudus untuk
a) menghukum saudara setiap kali saudara berbuat yang salah.
b) tinggal di dalam diri saudara dan menolong 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.

Saudara Telah Memulaikan Kehidupan Baru
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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 kembali, 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 menyambut saudara, sebagai saudara mereka yang baru, ke dalam
keluarga Allah. Mereka ingin berbuat apa saja untuk menolong 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 melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

