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letakkan Tangan Saudara di dalam Tangan Allah
Betapa senangnya ibu bapa bila anak mereka mulai belajar 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 tangan 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 dibandingkan 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 merampas mereka dari tangan Allah. Terutama ia berusaha membingungkan orang-orang Kristen baru dengan kebimbangan
dan kesukaran. Ia tidak menghendaki saudara belajar berjalan dengan Allah.
Karena itu janganlah heran kalau saudara mendapat beberapa bincut sewaktu saudara belajar berjalan. Mungkin
seorang anak melanggar sebuah kursi dan terluka, atau kehilangan keseimbangan lalu terjatuh, tetapi ini bukan merupakan 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 menjatuhkan 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 tanganKu. Yohanes 10:28.

Yang Harus Saudara Kerjakan
4. Hafalkan perkataan
10:28.

Yesus dalam Yohanes

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 penderitaan 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 menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan
mengikut Aku. Lukas 9:23.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, 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, saudara harus merasa
a) sedih dan tawar hati.
b) marah dan siap untuk melawan.
c) berbahagia sebab saudara akan mendapat 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

30

Kehidupan Baru Saudara

baru membuat kesalahan, iblis berusaha menawarkan hatinya 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 orangorang Kristen lainnya. Saya tidak merasakan sukacita keselamatan. 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 menjatuhkan 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 diperbuat Allah waktu Ia menjadikan saudara anakNya, makin
besarlah sukacita yang akan saudara peroleh. Pada waktu
saudara bersyukur kepadaNya atas segala berkatNya, sukacita saudara akan bertambah-tambah. Karena itu, ingatlah
bahwa keselamatan itu tidak bergantung pada apa yang saudara rasakan atau apa yang tidak saudara rasakan. Keselamatan itu bergantung pada kesetiaan Allah, dan kepadaNyalah saudara telah menyerahkan kehidupan dan jiwamu.
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. ~

- ~"'I'V~

~

=

:..

-e-e-
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Perubahan dalam diri saudara, keinginan untuk memperkenankan hati Allah, dan kecemasan saudara akan kegagalan-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, ingatlah bahwa
a) orang-orang Kristen sejati selalu berbahagia.
b) semua orang Kristen merasakan sukacita yang sama besarnya waktu mereka
diselamatkan.
.... c) makin banyak saudara bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkatNya, makin 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 berbahagia 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 meninggalkannya 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 anakNya 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, Bapamu yang di surga pasti akan
a) marah dan mengusir saudara dari rumahNya.
b) mengampuni dan menolong saudara untuk berbuat lebih baik.
c) meninggalkansaudara.

Saudara Belajar Berjalan

33

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 bintang.
c) mendengarkan apa yang dikatakan teman-teman saudara.
Jawaban: 8. b) mengampuni dan menolong saudara 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 saudara 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
dara

diselamatkan,

Allah minta

a)

bertobat
dari
akan Injil.

b)

melakukan
sesuatu untuk menebus
dosa dan menjadi anggota gereja.

c)

berbuat cukup kebajikan
tinya dosa-dosa saudara.

Jawaban: 10. a) bertobat
caya akan Injil.

dosamu

dan

agar saupercaya

sebagai gan-

dari dosamu

dan per-

Bertobat
Bertobat berarti menyesal
berpaling dari padanya.
Bertobatlah

dan percayalah

atas segala dosa saudara serta

kepada Injil! Markus 1: 15.

Apakah saudara menyesal karena tidak mentaati Allah?
Apakah saudara bertekad untuk membuang dosa yang dalam kehidupanmu,
atau adakah suatu dosa yang ingin saudara 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 berpaling dari padanya.
b) mengaku segala dosamu kepada seorang pastor.
c) memohon pengampunan, lalu tetap
melakukan dosa-dosa yang sama.
Jawaban: 12. a) menyesali
dan berpaling dari padanya.

dosa-dosa

saudara

Pernahkah seseorang memperlakukan saudara begitu
jahat sehingga saudara tidak mau mengampuninya? Kebencian 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 bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara dapat segera menyelesaikan hal ini dengan berpaling dari segala dosa dan meninggalkan 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. Pengajaran-pengajaran Injil yang berikut terdapat di dalam Alkitab. Tulislah "ya" di belakang pernyataan-pernyataan yang
saudara percayai.
• Allah demikian mengasihi saudara sehingga Ia mengaruniakan AnakNya, Yesus, untuk menanggung hukuman
karena dosa saudara. ..
.
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• Yesus sudah mati karena dosa saudara. Ia akan melepaskan 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, saudara 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 Kristus? ............ Sudahkah saudara menerima Dia sebagai
Juruselamat pribadi? ............ Kalau sudah, percayalah kepadaNya. Percayalah akan segala perjanjianNya.
"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. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa
tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. I Yohanes 5:11,12.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
14. Injil berarti
a) kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus.
b) khotbah.
c) kepercayaan gereja.
15. Hafalkan Kisah para Rasul 16:31 dan I Yohanes 5:11,12.
Jawaban: 14. a) kabar baik tentang keselamatan
di dalam Yesus Kristus.

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

Yang Harus Saudara Kerjakan
16. Alkitab mengajar kita bahwa
a) Yesus adalah satu-satunya jalan kepada 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 menjadi orang yang baik dan taat serta memperkenankan hatiMu di dalam segala hal. Saya menyerahkan diri saya kepadaMu. Tolonglah saya untuk berjalan dengan Dikau sepanjang sisa hidupku. Amin.

Yang Harus Saudara Kerjakan
17. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk Pelajaran 2.
Sesudah saudara melakukan ini, lanjutkanlah
ke pelajaran berikut.

